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PEMBAHASAN SYUF'AHI

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: A.y-
Syafi'i berkata: Jika hibah didasari dengan imbalan, maka
ketenfuannya seperti sebelumnya. Jika pemberi hibah diberi
imbalan, maka dikatakan kepada pemilik sytf'ah, "Jika kamu mau,
silakan ambil imbalan yang sama jika dia memiliki kesamaan, atau
nilainya jika dia tidak memiliki kesamaan. Atau jika kamu mau,
silakan tinggalkan imbalan tersebut." Jika hibah dilakukan tanpa
didasari imbalan kemudian pemberi hibah diberi imbalan, maka
tidak ada hak syuf'ah karena syufah tidak berlaku pada sesuatu
yang dihibahkan. Sytfah hanya berlaku untuk sesuatu yang dijual.
Orang yang memberi imbalan itu dianggap rela dalam memberi
imbalan. Jadi, apa saja yang dihibahkan dengan imbalan itu seperti
penjualan. Hibah seperti itu hukumnya batal karena pemberi
mensyaratkan untuk diberi imbalan.

t Syfahadalah hak tetangga atau sekutu untuk mengambil alih objek lrang duual
secara paksa dari pembelinga dengan harga jual.

1
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Jadi, itu adalah pengganti dari hibah yang tidak diketahui.

Oleh karena demikian ketentuannya, maka hibah tersebut batal

dan dia lebih menyen:pai jual-beli karena penjual tidak

memberikan objek yang dijual kecuali dengan pengganti- Demikian

pula, pemberi hibah ini tidak mernberikan hibah kecuali dengan

pengganti, sedangkan pengganti tersebut tidak diketahui sehingga

jual-beli dengan sesuatu yang tidak diketahui itu hukumnya tidak

boleh.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki menikahi

seorang perempuan dengan mahar berupa suahr bagian tertentu

dari suafu objek seperti mmah, maka itu sama seperti jual-beli-

Demikian pula, seandainya seseorang menyewa budak, atau

mengupah orang mereka dengan pembayaran berupa sahr bagian

tertentu dari mmah milik bersama, maka setiap yang dimiliki

budak atau pengelola itu sebagai pengganti (upah) itu ada hak

syuf'ah di dalamnya dengan membayarkan pengganti. Jika

seseorang membeli secara tempo satu bagian dari harta bersama

dan di dalamnya ada hak syufah,lalu pemilik hak syuf'ah meminta

s5ruf'ahnya, maka dikatakan kepadanya, "silakan memilih antara

menyegerakan pembayarannya dan menyegerakan pengambilan

hak syufah itu, atau membiarkannya hingga jatuh tempo,

kemudian Anda mengambilnya dengan s5ruf'ah." Seseorang tidak

harus rela dengan amanah seseorang sehingga kalajiban

berpindah kepada orang lain meskipun orang lain itu lebih kaya-

Hak syuf'ah tidak diputus dari orang yang tidak berada di

tempat meskipun dia lama pergl- Yang bisa memufus hak syufah

untuknya adalah orang tersebut tahu tetapi dia meninggalkan

,
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syuf'ah dalam jangka waktu yang memungkinkannya untuk
mengambil syufah sendiri atau dengan wakilnya.

seandainya seseorang mati dan meninggalkan tiga anak,
kemudian salah safu dari mereka melahirkan dua anak, kemudian
anak yang diberi cucu ini mati sedangkan dirham warisan belum
dibagi, lalu hak salah satu dari dua cucu itu dijual dari mayit, Ialu
saudaranya ingin mengambilnya dengan jalan syfbh tanpa
menyertakan paman-pamannya, maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, hukumnya boleh. Ulama yang berpendapat
demikian mengatakan bahwa sumber bagian mereka ifu safu. oleh
karena ketika sumber harta itu dibagi, maka keduanya menjadi
sekufu atas sumber harta ifu tanpa menyertakan paman keduanya.
Karena ifu saya memberikan hak sryfah kepadanya lantaran dia
memiliki persekufuan, sedangkan paman-paman mereka tidak
memiliki persekutuan. Pendapat ini memiliki arasan yang bisa
diterima.

Kdua, pendapat yang mengatakan bahwa jika saya telah
memulai pembagian, maka saya memberikan masing-masing
bagian warisan. Meskipun sebagian masing-masing lebih sedikit
daripada bagian temannya, namun mereka semua bersekufu dalam
satu persekutuan. Karena ifu mereka setara dalam hak sytfbh. rni
merupakan pendapat yang shahih menurut qiyas.

Jika sebuah rumah menjadi milik bersama di antara tiga
orang, dimana orang pertama memiliki setengahnya, orang kedua
memiliki seperenamnya, dan orang ketiga memiliki sepertiganya,
lalu pemilik sepertiga menjual bagiannya, kemudian dua sekutunya
ingin mengambil dengan jalan qruf'ah, maka ada dua pendapat,
yaitu:

3
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Pertama,pemiliksebagiansetengahmengambiltigabagian,

sedangkan pemilik bagian seperenaln mengambil satu bagian

sesuai dengan porsi kepemilikan mereka atas rumah' Ulama yang

berpendapat demikian beralasan bahwa hak syufbh diadakan atas

dasar kepemilikan. Jika salah satu dari keduanya lebih banyak

kepemilikannya daripada temannya, maka dia diberi sesuai

besaran kepemilikannya. Pendapat ini memiliki alasan yang bisa

diterima.

Kedua, keduanya setara dalam sgfah. Pendapat inilah

yang saya pegang- Jika seseorang memiliki hak syufah dari rumah

lalu rumah itu dijual setengahnya, atau selain yang menjadi haknya

dari rumah ifu, kemudian dia ingin mengambil syufah sesuai kadar

haknya, maka tidakkah Anda berpendapat bahwa hukumnya tidak

boleh? Dia diberikan pilihan antara mengambil seluruhnya atau

meninggalkan seluruhnya. Oleh karena hukum harta yang sedikit

ihr sama seperti hukum harta yang banyak dalam hal syuf'ah,

maka kedua sekutu manakala bertemu dalam sgfah memiliki

kedudukan yang sama karena sebutan pemilikberlaku pada setiap

orang.

2. Objekyang Tidak Terkena Syuf'ah

âJJ ) *^lr 'JG 
e!)t t1?l -\ 11Yo.

. -r9l)..

,;H ,f *si! cr. ;\rl * f ^At 
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t662. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami: Asy-Syafi'i rg

berkata: Seorang periwayat.yang tsiqah mengabarkan kepada
kami, dari Abdullah bin ldris, dari Muhammad bin umarah, dari
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Aban bin
Utsman bin Affan, bahwa Utsman...z,s

_ z Hal ini sering dilakukan oleh Imam AsySyafi'i, yaitu hanya menyebutkan sanad.
Sepertinya dia percaya bahwa matan hadits sudah diketahul khalayak, atau bahr,ua dia
telah meriwayatkannya di tempat lain sebagaimana tampak;elas dari takhdjhrrdits.

3 AI Baihaqi dalam Ma rifah As-Suni qra Al Atsar (4/493) berkata, "Asgr.Syafi'i
meriwayatkannya dalam ma&hab lama dari Malik dari Muhammad bin umarah dari
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Utsman bin Affan r4g berkata,
'Jika telah ada batas-batas pada tanah, maka tidak berlaku syrfahdi dalamnya. Tidak
berlaku pula sSai'ah pada sumur dan pohon kurma jantan'.,,

Al Baihaqi berkata, "AsySyafi'i dalam ma&hab lama berkata..."
AMullah brr Idris menyebutkan dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar bin

Muhammad dari Aban bin utsman dari Utsman dengan redaksi yang sama.
Al Baihaqi berkata, "ubaid meriwayatkannya dari AMullah bin Idris dari

Muhammad bin umarah dari Abu Bakar bin Hazm atau dari Abdullah bin Abu Bakar-
keraguan berasal dari Abu ubaid-dari Aban bin utsman dari utsman, dia berkata,
"swfah tidak berlaku pada zumur dan pejantan- umf (bnda) dapat mernuhrs setiap
sWf'ah."

hnu ldris berkata, " UnfWarh tanda-tanda."
Al Ashma'i berkata, adalah tanda dan batas. Darinya terbentuk

kalimat i;-rli 7:t\r1 ,tl'lr 'Jjl yrang b€rarti aku mernbagi rumah itu dan merrberinS,r,a
batas."

Al Baihaqi berkata: AqrSyafi'i berkata, "&perti inilah saya menghafalnya dari
Umar bin Khaththab ag."

Asy-syafi'i berkata: sufi/an bin ulrainah mengabarkan kepada kami, dari hrahim
bin Maisarah, bahwa umar bin t$aththab & p"nulis surat gang isinya, "Jika telah ada
batas-batas, maka fidak bertaku sryfah-"

Asy-s!,af i berkata: Ir{alik mmgabarkan kepada kami, bahwa dia menerima kabar
bah'.ua said dan sulaiman bin Yasar ditanya, "Apakah ada suatu sunnah tentang

5
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Syuf'ahtidak berlaku pada sumur kecuali dia memiliki lahan

kosong yang bisa dibagi, atau sumur tersebut luas dan mungkin

untuk dibagi sehingga menjadi dua sumur, dimana masing-masing

sumur tersebut memiliki sahr mata air, atau sumur tersebut

merupakan lahan kosong sehingga berlaku sytfah padanya

karena dia bisa dibagi.

Adapun jalan yang bukan milik pribadi itu tidak berlaku

sytfah padanya. Pelataran rumah yang ada di antara perumahan

suatu kaum ihr mungkin unhrk dibagi, asalkan kaum tersebut

memiliki jalan menuju rumah mereka masing-masing. Jika

syufati?" Keduanya menjawab, "Ya, s5ruf'ah berlaku pada rumah dan tanah' dan

syufahndakberlaku kecuali di antara suatu kaum dan para sekutu'"

Asy-Syafi',i berkata: seorang periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu ldis, dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Baliar bin Muhammad bin Amr

bin Hazm, dari Aban, dari Utsman bin Affan,l*,, dia berkata, "syuf'ah tidak berlaku

pada sumur."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan sytlah, bab: objek

yang Tidak T.r[o,u swf ah,2/717\ dari jalur Muhammad bin umarah dengan sanad

ini iari Utsman, dia berkata, "Jika telah ada batas di tanah, maka tidak berlaku ryrfah
padanya. Syufahiugatidak b€rlaku pada sumur dan kurma peiantan'"
' 

Ary Syufi'i dalam lkhtitaf At Haditsmeriwayatkan beberapa hadits tentang syufah

selain a/sarini, yaifu:

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu syihab, dari Said bin Musa!/yib

dan Abu salamah bin AMurrahman bahwa Rasulullah #i bersabda, "sytfah beiaku

pada sesuatu Sang betum dibagi- Jika telah tqiadi batas, mal{a tidak bqlaku sytfah'"
i-ln. nm-fnuUru"i, (pembahasan: Syufah, bab Objek yang Terkena Sgf'ah,2nB,
no. 1. Ibnu Abdil Ban berkata, "status hadits rnursal dari Malik karena kebaryakan

periwayatnya adalah pam periwalat Al Muunththa 'dan selainnlra)' i. periwayat ywrg 
-tsiqah 

mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-

Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Rasulullah $ dengan dengan redaksi gnng

sama, atau seperti maknanya tidak berbeda. HR. Al Bukhari, (pernbahasan: Sytf'ah,

bab:'Sytf'ahdedaku pada Objek yang Belum Dibagi, 2/128, no.2257 dari Musaddad

dari AMul Wahid dari Ma'mar dan seterusnya).

3. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij, dari Abu Zubair,

dari Jabir, dari Nabi $, beliau bersabda, "syufah berlaku pada sauatu @ng belum

dibagi. Jika tetah teri,adi batas, mal<a tidak berlaku syufah'"
Lth. Ikhtilaf At Haditslperrbahasan' Swfalt
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sebagian dari lapangan tersebut dilual, maka berlaku hak syuf'ah di
dalamnya.

Jika seseorang menjual satu bagian dari rumah dengan
syarat penjual dan pembeli memiliki hak pilih, maka qruf'ah tidak
berlaku hingga penjual menyerahkan objek kepada pemberi. Jika
hak pilih hanya dimiliki pembeli sedangkan penjual tidak
memilikinya, lalu bagian dari rumah tersebut telah keluar dari
kepemilikan penjual atas kerelaannya dan hak pilih diberikan
kepada pembeli, maka di dalamnya berlaku sytfbh.

Mengenai hal ini ada pendapat lain, bahwa syuf'ah hdak
berlaku di dalamnya sampai pembeli menjatuhkan pilihan, atau
telah berlalu jangka waktu pilihan sehingga jual-beli terlaksana
secara perrnanen. Karena pengambil pemilik hak sytfah
mengambilnya, maka itu berarti dia menghalangi pembeli unfuk
menjatuhkan hak pilihnya.

Setiap orang yang menguasai sebuah rumah kemudian dia
menjadikannya sebagai usaha, tetapi temyata rumah tersebut
merupakan hak orang lain dengan kepemilikan yang lama, maka
pemiiik hak berhak menuntut orang yang menguasai rumah ih-r

dan tanahnya atas semua hasil usahanya sejak hari ditetapkan hak
baginya. Haknya ifu ditetapkan pada saat para saksinya bersaksi
bahwa rumah tersebut adalah miliknya, bukan pada hari
keputusannya dijatuhkan. Tidakkah Anda melihat bahwa hukum
tidak memiliki makna selain yang ditetapkan pada hari para saksi
menyampaikan kesaksian? Hasil usaha itu dimiliki dengan
pertanggungan dalam kepemilikan yang sah, karena hasil usaha
dengan pertrurggungan dalam kepemilikan ifu hanya terjadi dari

7
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sesuatu dimana pemilik memilikinya, bukan orang lain yang

memilikinya.

Jika seseorang memiliki satu bagian dari suahr objek

dimana orang lain memiliki hak sytfahdi dalamnya, kemudian dia

mengklaim bahwa dia tidak mengetahui harganya karena lupa,

maka dia bersumpah demi nama Allah bahwa dia tidak

memastikan harganya, dan sytf'ah tidak berlaku hingga penunfut

syfah mengajukan bukti sehingga kepuhrsannya dibuat

berdasarkan buktinya itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

apakah pembelian itu lama terjadi atau baru terjadi, karena ada

kalanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan ada

kalanya lupa terjadi dalam jangka waktu yang pendek'

Jika seseorang memiliki satu bagian dari rumah kemudian

sekutunya mati sedangkan orang tersebut tidak berada di tempat,

kemudian para ahli warisnya menjual bagian sekutunya yang mati

itu, baik sesudah dibagi atau sesudahnya, maka orang tersebut

tetap pada hak 4ruf'ahtya. Pembagian tersebut tidak memutuskan

hak syufbhnya karena dia adalah sekuhr bagi mereka yang tidak

menuntut pembagian.

3. Bab: Qiradh (Bagi Hasil atau Mudharabah)

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyerahkan hartanya kepada

orang lain sebagai mudharabah,lalu pemilik modal memasukkan

budaknya ke dalam mudharabah itu dan mensyaratkan pembagian
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keunfungan antara dia dan peminjam serta budak pemilik modal,
maka apa saja yang dimiliki budaknya itu menjadi miliknya, bukan
milik budaknya. Kepemilikan budak hanyalah sesuatu yang
disandarkan kepadanya saja, bukan kepemilikan yang sah. Kasus
ini seperti seseorang yang mensyaratkan dua pertiga keunfungan,
sedangkan pelaksana mudharabahmemperoleh sepertiga.

4. Barang yang Tidak Boleh Dijadikan Objek
Mudharabah

Asy-syafi'i berbeda pendapat dengan Malik bin Anas terkait
pendapat Malik bahwa di antara jual-beli itu ada yang boleh ditolak
manakala keuntungannya terpaut jauh.a

4 Dahm N Muqaththa', judur ini dan isinyra menrpakan pemyataan Marik
(2/6891. Tidak ada perkataan dari Asyr-syaf i yang sesuai dengan paur i"i. Karena ihr
kami mengutip pemyataan Malik di dalamnya. ualik berkata, "Tidak sepatutrya
mudharabah itu terjadi pada objek bempa barang. Dia tidak patut kecuali pada emas
dan perak. Di antara jual-beli itu ada yang boleh ditolak manakala keuntungannya
terpaut jauh.

Adap,n riba, tidak ada pilihan selain menolaknyra unfuk selama-lamanya, baik
sedikit atau banyak, padahal dalam selain riba itu hukumnyra boleh. Alasannya adalah
karena Allah & berfirman, "Hai omng-orang lang buiman, bertakwatah kepada Alah
dan tinggalkan sisa iba $ang belum dipungut) jita katnu orang-otang gng beriman...,'
hingga firman Allah, "Kamu tidak menganiaSn dan frdak 

-(putu) 
1iuniuyu.,, (es. Al

Baqarah tzl:2791
Tampaknya Asy-syafi'i sejalan dengan Marik dalam sebuah masalah bahwa akad

mudharabah udak boleh menggunakan objek barang sebagaimana yang dikutip Al
Baihaqi dalan Ma'nfah As-Sunan wa Al Abar (4/Mg). Namun Asy-syafili akan
membantah Malik dalam masalah ini sebentar lagi, dimana fuSrSyafi;i berbeda
pendapat dari Malik. Perlu digaris bawahi sedikit perbedaan antara rjaksi Malik di sini
dan redaksinya dalam Al Muwaththa'.
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Setiap mudharabah yang pada mulanya tidak sah ifu

pelaksananya memperoleh upah standar, sedangkan pemilik harta

memperoleh harta dan keuntungannya. Karena manakala kita

menilai mudharabahtidak sah, maka tidak boleh menjadikan upah

mudharabah. Hasil mudharabah itu tidak boleh diketahui sejak

awal.

a/ 
O / / ra / Otl t,

'-g ^L-, c il-g dJ
L)\'J/6 J:" 'r;t ,6 - \ 11r

ul irt;ljl-f
tp o t

,/

o6

II
1663.Nabi@melarangijarah(saua-menyewa),kecuali

dengan upah yang diketahui-s

5 HR. Al Baihaqi dalam sunan Al Kubra (pembahasan: sanra-Menyeura, bab:

Tidak Boleh Menye,.r,a kecuali dengan Harga sanra yang Diketahui, 6/.1201 dari jalur

Auullah bin Mubarak dari Abu HLitafr diri Hammad dari hrahim dari Aswad dari

Abu Hurairah ig6, dari Nabi $, "Janganlah s6@rzrng menawat bmng gng ditawar

saudaranya, dan meminang PeremPuan gng dipinang audanng! Dan ianganlah

kalian satng melakukan ,Jiry 1-n*,*' barang wtuk mangecoh pqtbeli)' janganlah

melakukanlual-beli dengan nelmtpar*an batu- Bamngsiapa gng mangapah s@Gng

pe*erla, maka hendaHah dia menbeitahukan urylnya"' 
Al Baihaqi berkata, "seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Alu Hanifah, dan

sepertilah yani tert,lis'dalam saya dari Abu Hurairah. Menurut sebuah pendapat'

hadits ini diriwa,utkan dari ialur riwayat lain yang lernah dari hnl l{.s'ud."
Hadits ini juga diriwayatk* ttnh Hammad bin Salamah dari Hamrnad dari

hrahim dari Abu Said Al Khudri r,gs, bahwa Rasulullah $ melarang menyeu'a

pnkoi.-muktudnya seMum menielaskan upahnya''"- 
Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Ali Al-[I'lu'i dari Abu Daud dari Musa

bin Ismail dari Hammad bin Salamah dan setenrsnya'

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus antara hrahim dan Abu Said. Seperti

itulah Ma'mar meriwayatkannya dari Hammad bin Abu Sulaiman senm mursal. "

l-jh- Jami' Masanid Abi Han ifah (2/ 44)'
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Jual-beli itu ada dua macam, yaitu jual-beli halal yang tidak
ditolak, dan jual-beli haram yang ditolak, baik harganya terlalu
mencolok atau terpaut jauh. Keharaman jual-beli ihr didasarkan
pada dua sumber hukum, yaitu khabaryang valid dan atsar. setiap
yang kami qiyaskan kepada yang halal ifu kami hukumi seperti
hukum yang halal dalam setiap keadaannya. Dan setiap yang kami
qiyaskan kepada yang haram itu kami hukumi seperti hukum yang
haram ifu.

Karena itu kami tidak boleh menolak sesuatu yang kami
haramkan berdasarkan qiyas pada saat ini atau hari ini, lalu kami
tidak menolaknya seratus tahun kemudian. sesuatu yang hararn
tidak bisa menjadi halal sesudah beberapa tahun lamanya. Jual-beli
dihukumi haram atau halal tergantung pada akadnya.

5. Syarat dalam Mudharabah

Saya tidak melakukan akad mudharabah kepada Anda
secara sembarang, dimana saya dan Anda sama-sama tidak
mengetahuinya" oleh karena demikian ketenfuan, maka saya tidak
boleh melakukan akad mudharabah kepadanya dalam suatu jangka

waktu- Alasannya adalah karena seandainya saya menyerahkan
kepada Anda seribu dirham dengan ketentuan Anda mengelolanya
selama setahun. lalu Anda meniagakannya selama sebulan lalu
Anda unfung seribu dirham, kemudian Anda gunakan uang seribu
dirham itu untuk rnembeli barang, maka ifu berarti Anda telah
membeli dengan hartaku dan hartamu tanpa terpisahkan.
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Barangkali saya tidak rela dengan persekutuannya dalam barang

yang Anda beli. Anda telah membeli dengan modal milikku yang

tidak saya ketahui, padahal seandainya harta tersebut menjadi

uang hrnai bagiku maka saya tidak memberikan amanah

kepadamu, atau aku tidak ingin uang ifu terlepas dariku

seluruhnya. Dengan demikian, mudharabah tersebut tidak saya

ketahui besarannya karena saya tidak tahu berapa harta pokoknya,

sedangkan kami tidak memperkenankan mudharabah secara

sembarang. selain mudharabah tersebut terjadi secara sembarang,

saya juga telah rela secara sembarang, sedangkan saya tidak rela

mengadakan akad mudharabah kepada Anda dengan sesuatu yang

tidak saya ketahui ini.

6. Akad Salaf dalam Akad Mudharabah6

Jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain

sebagai mudhanbah, lalu dia menyerahkan barang kepada

pelaksana mudharabah. maka jika akad mudharabah itu terjadi

dengan ketenfuan pelaksana mudharabah membawakan barang

itu, maka akad mudharabah tersebut terhapus jika pelaksana tidak

mengelolanya. Jika dia mengelolanya, maka dia berhak atas upah

standar, sedangkan keutamaannya jahrh kepada pemilik modal.

Jika keduanya mengadakan akad mudhanbah tetapi keduanya

tidak mensyaratkan hal ini sama sekali, kemudian pelaksana

6 Mudharabah berarii akad pernilik harta men5rerahkan harta kepada pelaksana

mudharabah untuk menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan ihr dibagi di antara

keduanya sesuai kesepakatan.
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mudharabah membawakan barang pemirik modar, maka akad
mudharabah boleh dan tidak terhapus sama sekali. Hanya saja,
dalam fatwa kami memerintahkan keduanya unfuk tidak
melakukan hal ini sebagai kebiasaan, tetapi kami
memperkenankannya manakala ada alasan yang diterima.

seandainya keduanya kernbari metakukannya, maka kami
memakruhkan praktik tersebut tetapi kami tidak menghukumi
mudharabah msak. Kami juga tidak menghukumi rusak sesuahr
akad yang terjadi dengan disertai sesuafu yang keduanya berikan
secara sukarela sedangkan akad telah berlalu. Kami juga tidak
menghukumi rusak akad mudharabah berdasarkan dugaan.
Mudharabah rusak akibat sesuatu yang menjadi dasar akad, bukan
sesuafu yang terjadi sesudahnya.

Saya memakruhkan apa yang dimakruhkan Malik, yaifu
seseorang mengambil harta dari orang lain sebagai mudharabah,
kemudian pemilik harta meminta peraksana unfuk mengadakan
akad salaf kepadanya.

saya memakruhkan hal ifu karena pelaksana mudharabah
belum terbebas dari pertanggungan, sedangkan muslif tidak
mengetahui apa yang dia pesan lantaran ada kekhawatiran.T

7 Maksudnya khawatir sekiranya harta tersebut berkurang raru musk-f uryn
menangguhkannya agar muskf mqrambahkan kekurangannya. Demikran penjelasan
Malik dalam Al Muwaththa'.
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7. Katkulasi dalam Mudharabah

Semua ketenfuan ini seperti yang dikatakan Malik, kecuali

pendapatnya bahwa pemilik modal harus mendatangi hartanya

untuk menghitungnya. Karena jika pengelola adalah orang yang

jujur di mata pemilik modal, maka tidak berbahaya baginya apakah

dia menyaksikan perhihrngan hartanya atau tidak menyaksikannya'

8- Masalah Barang Dagangan

Rabi, bin sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

melakukan ibdhas pada seseorang lalu pembawa barang tersebut

melakukan tindakan yang melanggar hak, dimana dia

menggunakan untuk membeli sesuatu, maka jika barang dagangan

tersebut rusak maka dia bertanggungjawab. Jika dia mengalami

kerugian maka dia bertanggungjawab. Jika dia berunfung, maka

keuntungannya untuk pemilik harta seluruhnya kecuali pemilik

harta rela membiarkannya untuk pembawa barang dagangan.

Jika pemilik barang menemukan barang yang dibeli

pembawa barang di tangannya, maka dia memiliki pilihan antara

mengambil modalnya atau mengambil barang yang dimiliki dengan

I lbdha'bemrti mengirimkan barang dagangan pada seseomng unhrk dia

niagakan secara sukarela, s-edangkan seluruh keunhrngannya unhrk pernilik barang

terslebut. Tetapi kalangan madzhab Maliki menyebut praktik tersebut dengan istilah ini

meskipun disertai upah.
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menggunakan hartanya ifu. Jika barang tersebut rusak sebelum dia
memilih salah safu dari keduanya, maka pembawa barang tidak
menanggung selain modal, karena dia belum memilih unh_rk
memiliki barang yang dibeli itu sehingga dia tidak memilikinya
kecuali dengan memilih unfuk memilikinya.

Menurut pendapat kedua, dan ini merupakan sarah safu
dari dua pendapat Malik, jika pembawa barang melakukan
tindakan yang bukan kewenangannya dengan membeli sesuafu
dengan harta ifu sendiri lalu dia berunfung, maka pembeliannya
batal, dan penjualannya juga ditolak. Jika dia membeli dengan
suatu harta yang tidak definitif, kemudian harta tersebut terjual
sehingga menjadi uang, maka dia dianggap melanggar dengan
penjualan ifu, sedangkan dia berhak atas keunhrngannya dan
menanggung kerugiannya. Dia wajib pertanggungan harta seperti
harta yang dia gunakan secara tidak sesuai kewenangan lalu dia
menguangkannya kembali, dan pemilik harta boleh mengambilnya
jika dia mendapatinya di tangan penjual. Jika harta tersebut rusak,
maka pemilik harta diberi pilihan antara mengambilnya dari orang
yang menyerahkan, yaifu pelaksana mudharabah, atau
mengambilnya dari orang yang di tangannya harta tersebut rusak,
yaihr penjual.
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9- Musaqahe

t|'-?i i|rsit1l-" U a)t t1?i -\ 11t
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1664. Ar-Rabi' bin sulaiman mengabarkan kepada kami,

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

"Arti redak si, ',Iika kalian mau, maka dia meniadi milik kalian, dan

jika kalian mau, dia meniadi milikku' adalah, beliau menaksir

kebun kurma, seakan-akan beliau menaksimya seratus waslo dan

sepuluh Lvasq""Ll

9 Musaqah berarti pemilik kebun melakukan transaksi dengan

mengelola kebunnya denlan cara menyimmi dan merawatn5ra dengan

;rJ;" yang dihasilkan-kebun tersebut dibagi di antara keduanya

pembagian tertentu seperti sepertiga'' ldsut *urq 
"u*u 

60 puUnilr; atau 20 rrdmenurut penduduk Hijaz, atau 480

r/menumt penduduk lrak.
rr Ini adalah bagan dari hadits yang diriwayatkan Malik dalarn Al (uwaththa':
Hadits ini i,rga diriwayatkun atn Atf'-Thabrani (pembahasan' Musaqah' bab'

Riwayat tentang tut,r.uquh, i/lOS, no. 1) dari jalur hnu Syihab dari Ibnu Musayryib dan

seterusnya.
Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dan setenrsnya dengan redaksi'

Rasulullah s bersabda kepada oi*g-o-ng Yahudi saat beliau menaklukkan Khaibar'

,,Aku mendudukkan kalian sebagaimana Atlah mendudukkan kalian, bahwa buah'

buahan itu dibagi antara kami dan l<alian'"

seseorang unhrk
ketentuan buah-

dengan besaran
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Jika kurma ini telah menjadi kurma kering, maka dia
berkurang sepuluh wasg. Kemudian dari kurma itu dihasilkan
bersih serafus wasq kwma kering. Kemudian dia berkata, *Jika

kalian mau, aku serahkan kepada kalian setengah kurma yang
bukan milik kalian, dimana saya menjaga hak pemiliknya, dengan
ketenfuan kalian menjamin unfukku rima puluh wasq kurma
kering-dan dia menunjuk kurma yang definitif. Kalian juga boleh
memakannya dan menjualnya dalam keadaan basah sesuka hati
kalian. Dan jika kalian mau, aku mengambil sekian dari bagian
kalian, lalu aku serahkan, dan kalian serahkan kepadaku bagian-
bagian kalian, dan aku jamin untuk kalian takaran ini.,'

Jika ada lahan kosong di antara pohon-pohon kurma, maka
lahan tersebut boleh dijadikan objek musaqah sebagaimana akad
musaqah boleh terhadap pokoknya, Jika dia terpisah dari kebun
dan memiliki jalan sendiri, maka tidak boleh melakukan akad
musaqah terhadapnya, dan akad apapun tidak sah kecuali akad
sewa, baik lahan tersebut sedikit atau banyak. Tidak ada batasan di
dalamnya selain yang saya sampaikan. pelaksana musaqah kebun
kurma tidak boleh menanami lahan kosong kecuali dengan seizin
pemilik kebun kurma. Jika dia menanaminya, maka dia telah
bertindak di luar ker,venangan, dan dia menjadi seperti orang yang
menanami tanah orang lain.

Jika akad sewa-menye\Na termasuk syarat penyewa boleh
mengelola dan merawat dengan ketenfuan dia berhak atas

Kemudian Rasulullah $ mengutus hnu Rawahah untuk menaksir hasil kebun
antara beliau dan mereka. Kernudian Miau bersabda, "Jika lalian mau, ini unfitk
kalian. Dan jil<a kalian mau, ini untul*u."

hnu AMil Barr berkata, "seluruh periwagrat Al Muvnththa 'menjadikan riwagrat
ini sebagai riwayat munal. Demikian pula mayoritas sahabat Ibnu Syihab."
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sebagian dari buahnya sebelum tampak kualitas dan

kematangannya, maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah'

dan pelaksana memperoleh upah standar atas pengelolaannya-

Demikian pula, jika penyewa mengeluarkan biaya selain

pengelolaan tangannya, sedangkan upahnya adalah sebagian dari

buah-buahan, maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah- Jika

seseorang memasuki akad musaqah dalam dua keadaan tersebut

sedangkan pemilik kebun rela meniadakan beban biaya darinya,

maka musaqahdengan syarat demikian tidak dilarang'

Semuapengelolaanyangdapatmeningkatkanproduksi
buah seperti memperbaiki aliran air, memangkas pelepah'

menyerbuki buah, memotong rumput yang dapat mengganggu

pohon kurma, serta membersihkan pohon dari air yang bisa

merusak buahnya, maka semua pengelolaan itu boleh dijadikan

syarat dalam musaqah- Adapun memagari kebun itu bukan

menrpakantindakanyangbisameningkatkanproduksibuah,
sehingga dia tidak boleh dijadikan syarat dalam musaqah- Jll<a

seseorang berkata, "Akan lebih baik bagi pohon kurma sekiranya

kebun dipagari," maka demikian pula lebih bermaslahat bagi

kebun sekiranya di atasnya dibangun dinding pembatas. Padahal

dia tidak membolehkan hal itu dalam musaqah. Perbaikan ini

bukan termasuk faktor yang dapat meningkatkan produksi buah,

melainkan hanya untuk mencegah orang-orang agar tidak rnasuk

kebun.

Musaqahhukurnnyabolehdenganobjekkebunkurmadan
anggur, karena Rasulullah s mengarnbil zakat keduanya dengan

taksiran, dan beliau juga pemah mengadakan akad musaqah atas

kebun kurma. selain ihr, buahnya terkumpul tanpa ada
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penghalang. sedangkan buah-buahan yang lain tidak seperti ini.
Seluruh buah yang lain ada penghalang di bawahnya, serta tempat
tumbuhnya terpisah-pisah, tidak tergabung. Musaqah frdak boleh
dilakukan kecuali terhadap kurma dan anggur. Musaqah terhadap
tanaman (semacam gandum) ifu lebih jauh dari perkenan.
seandainya musaqah tersebut hukumnya boreh manakala
pelaksananya tidak mampu, maka hukumnya juga boleh manakala
pemilik tanah tidak mampu menanaminya dengan bagian sepertiga
dan seperempat. Sedangkan Rasulullah $ telah melarangnya.

Oleh karena kami membolehkan musaqah sebelum ada
buah-buahan dengan sikap saling rela dari pemilik tanah dan
pelaksana musaqah karena mengikuti Sunnah, padahar buah-
buahan tersebut bisa saja tidak muncul sehingga pengelolaan
pelaksana menjadi sia-sia, dan bisa jadi buahnya banyak sehingga
pelaksana memperoleh hasil yang berlipat ganda dari
pengelolaannya, maka musaqah saat buahnya tetah tampak
kualitas dan kematangannya serta telah boleh di;ual dan telah
tampak itu lebih diperkenankan.

7665. Rasulullah $ memperkenankan musaqah, sehingga

kami pun memperkenankannya, karena beliau memperkenankan-
nya. Beliau mengharamkan penya;/aan lahan kosong dengan
upah sebagian dari hasil tanahnya, sehingga kami pun
mengharamkannya mengikuti pengharaman beliau. 12

Meskipun keduanya memiliki sahr kesamaan, yaifu
pengelola pada kedua akad tersebut sama-sama memperoleh

12 Silakan baa takhrijhadits sebelumnya.
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sebagian dari buah kurma atau hasil bumi, namun kita tidak

memiliki pilihan selain mengikuti Sunnah. Ada kalanya keduanya

berbeda dari sisi bahwa kebun kurma merupakan aset yang terlihat

dan biasanya dia menghasilkan buah, dan kepemilikan kebun

kurma tetap di tangan pemiliknya. Sedangkan lahan kosong itu

tidak ada objek yang terlihat padanya, melainkan sesuafu munorl

padanya setelah sebelumnya tidak ada. Umat Islam

memperkenankan mudharabah atas harta yang diserahkan

pemiliknya sehingga pelaksana mudharabah memperoleh sebagian

dari hasilnya. Musaqahkebun kurma itu lebih jelas dan lebih aman

dari risiko gagal daripada mudharabah. Masing-masing bisa gagal,

bisa sedikit hasilnya, dan bisa banyak hasilnya. Sedangkan umat

Islam tidak memperkenankan sewa selain dengan bayaran yang

diketahui. Sunnah dan Uma' menunjukkan bahwa objek yang

disewakan tidak lain adalah sesuatu yang tidak diketahui' Dia tidak

lain aclalah pengelolaan yang muncul belakangan, tidak ada saat

seseorang melakukan sewa-

Jika seseorang mengadakan akad musaqah atas kebun

kurma, sedangkan di dalamnya ada lahan kosong yang

pengolahannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara yang

berdampak pada kebun kurma, dimana pengairan terhadap

tanaman yang ditanam di lahan kosong itu Udak bisa kecuali

pohon kurma ikut menyerap air, dan dia pun tidak bisa

dipisahkan, melainkan dia ikut tergarap dan terairi, maka boleh

melakukan mtsaqah terhadap lahan kosong tersebut berikut

pohon kurmanya, tidak boleh sendiri-sendiri-
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1666- Seandainya tidak ada khabar tentang hal ini dari
Nabi $, bahwa beliau menyerahkan kebun kurma kepada
penduduk Khaibar dengan syarat mereka memperoleh setengah
buah kurma serta hasil bumi dan beliau memperoleh setengahnya,
maka musaqah atas tanaman sebagaimana yang terah saya
jelaskan tentang lahan yang ada diantara pohon kurma itu
hukumnya tidak boleh.13 Jika akad berdiri sendiri, dimana lahan
kosong tersebut diolah tanpa memasukkan pohon kurma, maka
akad musaqah terhadap lahan kosong tersebut hukumnya tidak
boleh, baik sedikit atau banyak. Akad yang boleh untuknya adalah
ijarah atau sewa.

10. Syarat pada Budak dan Musaqah

Rasululiah S mengadakan akad musaqah dengan
penduduk Khaibar, dan yang menjadi pelaksana musaqah adalah
para pengelola Khaibar, sedangkan Nabi S tidak memiliki
pengelola di dalamnya selain mereka. oleh karena seseorang
boleh mengadakan akad musaqah atas kebun kurma dengan
ketenfuan para pengelola kebunlah yang menggarapnya, karena
pemilik kebun jika rela akan hal ifu, maka boleh dia mensyaratkan

ls HR. Al Bukhari (pernbahasan: Cocok Tanaman dan Muzara,ah, tnb:
Muzara'ah dengan setengah Hasil dan Semisalnya, 2/Ls4, no. 232g1; dan Muslim
(pembahasan: Musaqah, bab: Musaqah dan Muamalah dengan sebagian dari Buah dan
Hasil Bumi, 3/LL86-1787, no. L/LSSI), ke<luanya dari lalur Ubaid;[ah dari Nafi' dari
Ibnu umar bahwa Rasulullah $ melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar
dengan bagian sebesar setengah dari buah dan tanaman yang dihasilkan.
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budak yang tidak tinggal di kebun untuk bekerja di kebun,l4kar"na

pengelolaan orang yang tinggal di kebun dan orang yang tidak

tinggal di kebun itu hukumnya sama. Jika musaqah tidak boleh

kecuali orang yang memasuki akad musaqah melakukan seluruh

pengelolaan, maka tidak boleh ada seorang pun dari budak pemilik

kebun yang bekeria di kebun. Kebolehan dua hal itu merupakan

pendapat yang paling mendekati kebenaran menumt kami'

LL. Muzara'ah

L567. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

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

Sunnah Rasulullah $ menuniukkan dua makna.ls salah safunya

adalah, boleh melakukan transaksi atas kebun kurma dengan

memperoleh sebagian dari hasilnya. Hal itu mengikuti sunnah

14 Tampaknya Imam Asy-Syafi'i bermaksud membantah Imam Malik dalam

pemyataannyu, .Or-g yang menladakan akad musaqah tidak boleh mensyamtkan

pn-ilik harti untuk rn*iudJk* Uuaat untuk dipekerjakan di ke!u1 sedangkan budak

iersebut tidak tinggal ai 1.U"" pada waktu akad musaqah diadakan-" (l-lR. Ath-

Thabrani, pembahasan, Musaqah, bab: Syarat pada Budak, znrcl
rs iiR. Al Bukhari lpemtahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab, Muzara'ah

bersama Orang-orang Yiudi, 2/1551dari jalur Ubaidullah (bin Umar) dari Nafi' dari

Umar.igE, bahwa Rasulullah $ memberikan lahan kepada penduduk Khaibar yang

Yahudi agar merelia mengelolanya dan menanaminya, sedangkan mereka memperoleh

setengah dari hasilnYa.'
-Hadits 

ini juga diriwayatkan oleh Muslim (penrbahasan: Musagah, _bab: 
Musaqah

dan Muamalah dengan Setagian dari Buah dan Hasil Tanaman, s/L18n dari ialur

Ubaidullah dan seterusnya, dengan redaksi: Dari Rasulullah $ bahwa Miau

menyerahkan kebun kurrna Khaibar dan tanahnya kepada oftmg-omng Yahudi

Khuibu, agar mereka mengelolanya dari halta mereka, sedangkan Rasulullah

memperoleh setengah dari buahnya.
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Rasulullah @. Pokok harta yang sudah acla diserahkan oleh
pemiliknya kepada orang yang menggarapnya sebagai modal yang
dikembangkan, agar pengelola dengan pengeloraannya merawat
kebun kurma ifu memperoleh sebagian dari buahnya, dan pemilik
tanah juga memperoleh sebagiannya.

Kami membolehkan muqaradhah (mudharabah)
berdasarkan qiyas terhadap muamalah atas kebun kurma. Kami
mendapati pemilik modal menyerahkan hartanya kepada
pelaksana mudharabah unfuk dikelola, sehingga dengan
pengelolaannya itu pelaksana memperoleh sebagian keunfungan
yang dihasilkan harta yang dijadikan objek mudharabah.
Seandainya tidak ada qiyas terhadap sunnah, serta tidak ada...

1668. Khabar dari Umar dan Utsman @ tentang
kebolehan mudharabah.l6 tentulah akad mudharabah itu lebih

16 Al Baihaqi meriwayatkan dengan dua sanadnya dari Asy-syaf i dan yahya bin
Abdullah bin Bukair dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa dia berkata:
Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Khaththab 4p; keluar bersama sebuah pasukan
menuju lrak. Ketika keduanya pulang dari medan perang, keduanya meler,vati Abu
Musa Al Asy'ari, dan dia pun mengucapkan selamat datang kepada keduanya. Saat ihr
dia menjabat sebagai gubemur Bashrah. Dia berkata, "seandainya aku mampu
melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian berdua, aku pasti melakukannyi."
Kemudian dia berkata, "Benar, di sini ada harta di antara harta-harta Allah. Saya ingin
mengirimkannya kepada Amirul Mukminin. Karena itu saya ingin meminjamkannya
kepada kalian berdua untuk membeli suahr barang dari barang-barang dagangan Irai,
lalu kamu jual di Madinah. sesudah itu kalian berdua menyerahkan moaal pokoknya
kepada Amirul Mukminin, dan kalian berdua memperoleh kanntungan.',

Keduanya meniawab, "Kami mau." Keduanya pun melakukan har itu. Abu Musa
Al Asv'ari lantas menulis surat kepada Umar bin Khaththab yang memerintahkan
unh.rk mengambil harta tersebut dari kedua anaknya. Ketika keduanyi tiba di Madinah,
keduanya menjual barang-barang ihr dan memperoleh keuntungan. Ketika hat itu
diadukan kepada Umar,;;ig, dia berkata, "Apakah setnua pasukan dia pinjami harta itu
sebagaimana dia meminjami kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." umar g,
berkata, "Kalian adalah anak Aminn Mukminin sehingga dia mernberi kalian pinjaman.
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pantas untuk tidak diperkenankan daripada muamalah atas kebun

kurma (musaqah). Alasannya adalah karena dalam mudharabah ihJ

terkadang harta tidak menghasilkan keunfungan yang besar, dan

terkadang keunhrngan di dalamnya berbeda-beda secara signifikan.

Sedangkan buah yang dihasilkan kebun kurma itu jarang berbeda.

Kalaupun hasilnya berbeda, perbedaannya tidak jauh. Hanya saja,

Karena itu, serahkan harta itu berikut keuntungannya." AMullah menyemhkan

keuntungan yang diperolehnya, sedangkan Ubaidullah berkata, "Engkau tidak patut

melakukan hal ini, wahai Amirul Mu'minin. Seandainya harta tersebut rusak atau

berkurang, tenfulah kami menanggungnya." Umar,Sh; tetap berkata, "Semhkan saia

harta itu!" Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah membantahnya. Kernudian

berkatalah seorang anggota majelis Umar bin Khaththab g, "Wahai Amirul

Mukminin, sebaiknya engkau menjadikan akad ini sebagai mudharabah." umar & pun

berkata, "Aku jadikan ini sebagai mudharabah." Umar r$, lantas mengambil harta

tersebut dan setengah keuntungannya. Sernentara Abdullah dan Ubaidullah mengambil

setengah keunfungan.
-Al 

Baihuqi ber.kata, "Makna hadits keduanya sama (maksudnya Asy-Syafi'i dan

Yahya). Namun Asy-Syaf i dalam riwayatnya mengatakan, "Ketika keduanya pulang

dari medan perang, keduanya mele'.,'uati pejabat Umar'"
ljh. Sunan N Kubra (6/110-111)
Hadits ini terdapat dalam At Muwaththa' (pembahasan: Mudharabah, bab:

Riwayat tentang Mudharabah, 2/687588, no- 11

Sedangkan khabar da.i- utsman r{}, diriwayatkan oleh Malik dalam A1

Muwaththa' (pernbahasan dan bab yang sama, 2/688, no. 2) dari Ala' bin

Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan i{$ memberinya

harta mudharabah untuk dia kelola dengan syarat keuntungan dibagi di antara

keduanya."
Ri Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari hnu Wahb dari Malik bin

Anas dari Ala' bin AMurrahman dari ayahnya bahwa dia berkata, "Aku menjumpai

Utsman bin Affan r$ lalu aku berkata kepadanya, "Aku kehilangan bamng dagangan-

Maukah kamu memberiku harta unhrk aku gunakan membeli dagangan'" Utsman

bertanya, "Apakah menurutmu kamu sanggup melakukannya?" Dia meniawab, "Ya.

Tetapiaku ini budak mukatab. Karena itu, aku akan mernbeli bamng dagangan dengan

ketentuan keunh.rngan dibagi antam aku dan kamu." Utsman menjawab, "Ya-"

Kemudian dia memberiku harta dengan ketenfuan seperti ifu.

!-.Jth. Sunan Al Kubra, (pembahasan: Mudharabah, 6/L111

Saya tidak menemukan l<habar ini dalam At Muwaththa ' riwayat Yahya bin

Yahyu.
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keduanya memiliki safu kesamaan bahwa keduanya sama-sama
tidak diketahui secara pasti apakah keunfungannya besar atau
kecil.

7669. Sunnah Rasulullah $ menunjukkan bahwa
muzara'ah atas sepertiga, seperempat dan safu bagian dari
beberapa sebagian itu hukumnya tidak boleh.17

17 HR. Al Bukhari (pembahasan: cocok ranam dan Muzara,ah, bab: penyer,,aan
Tanah dengan Emas dan Perak,2/159, no.2346-23421darijalur Amr bin Khalid dari
l-aits dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin dais dari Rafi' bin Khadu,dia berkata: Kedua pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka
menyo.r.akan tanah ladang pada zaman Nabi $ atas apa yang tumbuh di sekitar parit
atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Nabi $ lantas melarang hal itu.
Fl, "\" lertanya kepada Rafi', "Bagaimana bila p.mbaya.annya dengan dinar atau
dirham?" Rafi' berkata, "Tidak dosa (boreh) dengan dinar dan dirham.,,

laits berkata, "Yu.,g dilarang darinya adalah akad yang seandainya dilihat olehorang-orang yang memahami halal dan haram, maka mereka tidak
memperkenankannya karena mengandung pertaruhan.',

, Juga (dalam pembahasan yang sama, bab: Apa yang Dipraktekkan para Sahabat
dalam Muzara'ah,2/758, no. 2340) dari jarur Ubaidullah bin Musa dari Ar Auza,i dariAtha' dari Jabirig, dia berkata, "Mereka mengadakan muzam,ah terhadapnya
dengan bagian sebesar sepertiga, seperempat dan setengah, lalu Nabi $ bersabda,
"Barangsiapa yang memiliki bnah, maka hendaHah dia menanaminya, abu
meminjamkannya untuk dimanfaatkan. Jika dia tidak metalrukannya, maka hendaktah
dia manahan tanahnya."

_ Hadits ini juga diriwayatkan oreh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Penyeuraan Tanah, 3/7L77, no. 96/rs36) dari jarur Ruaruut, bin wahb dari Hisyambin sa'd dari Abu Zubair Al Matrki dari Jabir, dia berkata, .ilGmi di zarnan
Rasulullah $ mengambil tanah dengan bagian sepertiga atau seperempat di tempat
aliran air. Kemudian Rasulullah 6f$ mengatur har itu dan bersabda, ',Banngsiap yang
mqniliki tanah, maka hendaHah dia mananatninya. Jika dia tidak mananaminya, maka
hendaHah dia meminjarnkan kepada saudaranlm untuk dimanfaattan. Barangsiapa
Sang tidak meminjamkan tanahn5m kepada saudamn5m, maka hendaHah dia menahan
tanalnt/a itu."

Juga (dalam pembahasan yang sama, bab: penyalaan Tanah dengan Marenan,
no- 113/1il8) dari jalur Ismail bin Ulay5nh dari Aryub dari ya'la uin namrn aari
Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadii, dia berkata: IGmi menggarap tanah di masa
Rasulullah s, dimana kami menyewanya dengan baya.ran ,"p"rtigu, seperernpat dan
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Alasannya adalah karena pelaksana muzara'ah menenma

tanah dalam keadaan kosong dan tidak ada pohon dan

tanamannya. sesudah itr-r dia memunculkan tanaman pada tanah

tersebut, sedangkan tanaman ihr bukan merupakan pokok' Yang

semakna dengan muzara'alr adalah iiarah- Seseorang tidak boleh

mengupah orang lain untuk mengerjakan sesuaht kecuali dengan

upah yang diketahui oleh kedua pihak sebelum pengelola itu

melakukan pengelolaannya sesuai dengan Sunnah yang telah saya

sampaikan, dan karena dia berbeda dari masalah pokok.

Ketenfuan ini berlaku manakala kebun kurma berdiri sendiri, dan

tanah yang ditanami juga terpisah'

Bolehmenyewakantanahunhrkditanamidenganemas'
perak dan barang, sebagaimana boleh menyewakan rumah dan

mengupah budak atau orang merdeka'

Ketika kebun kurma berdiri sendiri, kemudian pemiliknya

mengadakan transaksi terhadapnya dengan syarat pelaksana

menanami tanah kosong di sela-sela pohon kurma yang

ditransaksikan, sedangkan lahan di sela-sela pohon ihr tidak bisa

diairi kecuali dari air pohon kurma, dan tidak sampai kepadanya

kecuali air juga sampai kepada pohon kurma, maka hukumnya

boleh. Dia dihukumi sama dengan hukum buah kurma dan bagian-

bagiannya yang bisa dimanfaatkan seperti pelepah dan daunnya.

makanan yang disebutkan (sifat dan ukumnnya). Pada suahr hari, seorang paman kami

datang menemui kami dan berkata, "Rasulullah $ melarang kami agar tidak

melakukan sesuafu yang bermanfaat bagi kami, tetapi ketaatan kepada Allah dan

RasuFNya lebih bermanfaat bagi kami- Rasulullah @ melarang kami untuk menggaraP

lahan dengan cam menYewanYa dengan bayaran sepertiga, seperempat, dan makanan

yang disebutkan. Beliau memet-intahkan tanah unfuk menanaminYa ataupemilik

meminta orang lain untuk menanaminya,

selain itu."
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Tetapi jika tanamannya terpisah dari pohon kurma, memiliki jalan
akses tersendiri, atau memiliki air sendiri yang diserapnya, dimana
penyerapannya tidak mengikuti pengairan pohon kurma, dan
penyerapan pohon kurma juga tidak mengikuti pengairannya,
maka tidak boleh mengadakan muamarah (musaqahl atasnya,
tetapi lahan tersebut boleh diseunkan. Alasannya adalah karena
dia safu hukum dengan muzara'ah, bukan hukum muamalah atas
pokoknya, baik lahan kosong tersebut banyak atau sedikit.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan
pendapat yang Anda sampaikan, sedangkan ini adalah
muzara'alf" Jawabnya:

L670- Khaibar adalah daerah yang dipenuhi pohon kurma,
dan tanaman di sana seperti yang saya gambarkan. Nabi $
mengadakan muamalah dengan penduduknya dengan bagian
setengah dari buah dan hasil tanamannya.l8 Rasulullah S
melarang muamalah (musaqahl atas tanaman yang berdiri sendiri.
Karena berpendapat demikian karena mengikuti Sunnah. Kami
memperkenankan apa yang beliau perkenankan, dan menolak apa
yang beliau tolak. Kami membedakan karena beliau membedakan
keduanya, dan karena memang keduanya berbeda secara tegas,
atau sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Tdak boleh
menjual buah kurma yang dihasilkan kebun kurma selama
beberapa tahun dengan emas, perak, atau selainnya.

ls Silakan baoa bt<hnjhadits no. ll66fildan (1669).
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19 HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyalaan Tanah, 3/7L78, no.

101/1536) dari jalur Sufuan bin Uyainah dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat

disebutkan' melarang penjualan buah selama bebempa tahun'"

Juga dari ;alui AUu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata,

,,Rasulullah S melarang penjualan lahan kosong selama dua tahun atau tiga tahun'"

(no. 100,21535)' 
juga (bab: l-arangan Muhaqalah, Mukhabarah, Penjualan Buah sebelum Tampak

K"mutuigar,r,ya, dan Penjualan Mu'awamah) dari ialur A1ryub dari Abu Zubair dan

Said bin Mina' dari Jabir bin Abdullah d$, dia berkata, "Rasuiullah S melarang

m uhaqalah, muzabanah, m u'awa mah dan mukhabamh"' (no' 85'21536)

bai' sinin adalah seseorang menyewakan tanah atau menjual buah yang

dihasilkan suattr kebun selama ietahun atau lebih. Ia juga disebut mu'awanah

sebagaimana disebutkan <ialam hadits. l4ata mubummah diambil dari kata am yang

berarti tahun.
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L672. sufyan bin uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Abu Az-zr-rbair, dari Jabir bin Abduilah dari Nuii 4g.... dengan
redaksi yang sama.2o
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7673. sufiyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ,,Aku 
melarang

Ibnu Az-Zubair menjual kurma secara mubwamah.',2L

Jika dua orang bersekufu, dimana sarah safunya memiriki
tanah, keduanya sama-sama memiliki benih, sama memiliki sapi,
atau salah safunya saja yang memiliki sapi, kemudian keduanya
bertransaksi dimana keduanya sama-sama menanam, atau salah
safunya saja yang menanam, dengan ketenfuan hasir bumi dibagi
di antara keduanya setengah-setengah, atau salah safunya

zo Silakan ba tat<hrijla&tssebelumnyra.
2l Hadits ini tdah disebutkan berikut tut*riirol"pada no. (1532, bab: wakhrnya

penjualan buah).

_- .__H{its ini juga diriuragntkan oleh Ath-Thahawi dalam s5arh Mabni N Atsar
!4/?5l,daijalur Yahya bin AMullah bin Bukair dari Mufahdha u-in nuar,a*, dari walid
bahwa-dia mendengar Atha' bin Abu Rabah ditanya tentang seseo.rng yang menjuar
buah dari tanahnya, baik itu kurma basah atau anggur segar, denlan akad sataf
sebelum buah tersebut Iayak dijuar. Atha' menja,ab-,-..taut uoun.-soungguhnya
Ibnu Zubair pemah menjual buah dari kebun mililmya selama tig. iJ*. Ketika Jabirbin Abdullah Al Anshari mendengar hal itu, dia perg r.."-qia aan berkata,
'Rasulullah $ melarang kita untuk menjuar buah{uahan 

"nu.trr,,. 
rayak konsumsi,.,,
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memperoleh sebagian yang lebih banyak daripada yang lain' maka

muamalahdengancarainihukumnyatidakbolehkecuali
berdasarkan satu makna, yaitu keduanya sama-sama menaburkan

benih, merawat tanaman secara bersama-sama dengan sapi dan

selainnya yang dihitung sebagai safu biaya, dan pemilik tanah

memberikan manfaat tanah secara sukarela kepada pemilik

tanaman.

Jikamuamalahdilakukandenganselaincaraini,yaitu
penanam menjaga tanaman atau merawafurya sesuai porsi yang

diserahkan kepadanya oleh pemilik tanah, dimana sapi, alat, atau

penjagaan berasal darinya, atau apa saja yang dapat menjaga

nraslahat tanaman, maka muamalah tersebut tidak sah. Keduanya

mengajukan gugatan sebelum keduanya bekeria' maka akad

tersebut terhapus- Jika keduanya mengajukan gugatan sesudah

keduanya bekerja, maka akad tersebut juga terhapus' dan tanaman

diserahkan kepada Pemilik benih'

Jika benih berasal dari keduanya, maka masing-masing

memperoleh setengahnya. Jika benih berasal dari salah sahrnya,

maka tanaman diserahkan kepada pemilik benih' sedangkan

pemilik tanah memperoleh sewa standar. Jika sapi, atau penjaga,

atau pengelolaan merawat tanaman berasal dari pelaksana,

sedangkan pemilik tanah memiliki sedikit benih, maka kami

memberinya makanan sesuai porslnya' Sedangkan peniaga dan

pemilik sapi menunfut pemilik tanah sesuai porsi makanan yang

diatanggungdarinilaipengelolaansapidanpenjagaanserta
pengelolaan merawat tanaman.

Jika keduanya ingin mengadakan muamalah seperti ini

dengan cara yang boleh, maka keduanya harus mengadakan
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muamalah seperti yang saya sampaikan pertama kari. Jika
keduanya ingin mengadakan akad yang lain, maka pemilik tanah
menyewa sapi dari pemilik sapi, alatnya dan bajaknya selama
beberapa hari dengan cara menyerahkan setengah tanah
kepadanya atau lebih unhrk dia tanami dalam jangka wakh:
tertenfu dengan syarat dia menyerahkan setengah tanah atau lebih
unfuk dia tanami dalam jangka wakfu tertentu, sehingga ser,rua atas
sapi itu hukumnya sah karena dilakukan dalam jangka waktu
tertentu. seperti seandainya sapi disewa tanpa latar belakang yang
mendahului dengan harga sewa yang diketahui.

Kemudian, jika keduanya ingin menanami tanah dan
keduanya sama-sama menanggung biaya perawatan tanaman
secara sama hingga keduanya berbagi tanaman, maka hukumnya
boleh karena masing-masing dari keduanya menanami tanah yang
boleh keduanya tanami, dan menaburkan benih miliknya unfuk dia
peroleh hasilnya. salah satu dari keduanya tidak mensyaratkan
kelebihan dari benihnya pada yang lain, dan tidak pula kelebihan
dalam penjagaan. Dengan demikian, akad sewa atas objek tersebut
hukumnya sah. sedangkan sewa yang terjadi atas sesuatu yang
halal dan diketahui dan sesuatu yang tidak halal dan tidak diketahui
itu hukumnya tidak sah.

Tidak ada larangan seandainya tanah disewa dengan harga
dua puluh dinar, atau sapi disewa dengan harga safu dinar atau
serafus dinar, lalu keduanya sama-sarna rela. Sebagaimana tidak
ada larangan sekiranya saya menyewakan kepada Anda sapi saya
yang nilai sewanya adalah serafus dinar, dengan imbalan Anda
membiarkan saya unfuk menanami tanah Anda selama setahun
yang nilai sewanya satu dinar atau seribu dinar, karena sewa-
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menyewa merupakan bagian dari jual-beli. Tidak ada larangan

untuk saling mengambil keunhrngan dalam jual-beli, dan tidak pula

dalam iual-beli.

Jika kedua pihak bersekutu dengan ketentuan sapi berasal

dari salah satunya dan tanah dari yang lain, baik harga sewa tanah

setara dengan harga sata sapi, atau lebih sedikit, atau lebih

banyak, sedangkan hasil tanaman dibagi di antara keduan5n, maka

persekuhran tersebut tidak sah, kecuali akadnya adalah menyetl/a

sapi dalam beberapa hari tertentu dengan tanah tertentu, serta

menyewa pengelolaan tertentu dengan tanah tertenhr. Karena

bercocok tanam itu berbeda-beda hasilnya; terkadang sedikit dan

terkadang banyak, terkadang bagus dan terkadang jelek. Dia tidak

boleh dilakukan kecuali dengan cara yang boleh dilakukan dalam

sewa secara tersendiri-

Jika keduanya menanam dengan cara seperti ifu sedangkan

benih berasal dari keduanya, dimana benih dibagi di antara

keduanya setengah-setengah, lalu pemilik sapi meminta kepada

pemilik tanah bagiannya dari hasil bumi sesuai pengelolaan yang

dia lakukan, lalu pemilik tanah meminta kepada pemilik tanaman

bagiannya dari harga sewa selama pemilik tanah menanam di

tanahnya, baik hasilnya sedikit atau banyak, baik cacat atau

terbakar, maka hukumnya tidak boleh'
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12. Ijarah dan Harga Sewa Tanah

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy_
syafi'i berkata: Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk
menyer,,akan tanahnya; dan tidak ada larangan pula bagi petugas
zakat atau imam unfuk menyewakan tanah yang diwakafkan
berupa tanah fai' dengan pembayaran dinar atau dirham, atau
bentuk-benfuk pembayaran lainnya yang disebutkan sifahrya,
dimana dia menerimanya sebelum kedua pihak berpisah. Demikian
pula dengan seluruh pembayaran sewa rainnya. Tetapi tidak ada
larangan untuk menetapkan tempo pembayarannya, dimana
pemberi sewa berpisah dari lawan transaksinya sebelum dia
menerima pembayaran, dan meskipun akad pembayarannya
bukan secara tempo. sewa dalam har ini berbeda dengan sewa
yang lain.

Hanya saja, saya lebih senang saat saya menyewakan tanah
dengan bayaran berupa sesuafu yang sama dengan hasil yang
dikeluarkan tanah itu (saya senang) sekiranya pembayarannya ihr
diterima saat itu juga. Kalaupun pembayarannya tidak diterima
saat itu juga, saya tidak membatalkan akad ser,va tersebut karena
memang seseorang boleh menya,vakan tanah dengan makanan
yang disebutkan sifat-sifat (secara tempo). yang demikian itu
adalah sifat, bukan benda. Ada kalanya tanah tidak menghasilkan
tanaman dengan sifat seperti yang ditetapkan, dan ada kalanya
tanah menghasilkan tanaman dengan sifat yang ditetapkan. Lasi
pula, pemilik tanah boleh diberi makanan dengan sifat yang
ditetapkan dari selain hasil tanahnya ihr. Jika hutang itu berada
dalam pertanggungan penyeura datam benfuk sifat, maka tidak ada
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larangan bagi penyewa unfuk memberikan pembayaran dari

sumber mana saja.

Akad ini berbeda dari akad muzara'ah. Muzara'ah adalah

Anda menyewakan tanah dengan bayaran berupa hasil tanah itu

sebesar sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu' atau lebih dari

itu. Ada kalanya tanah mengeluarkan sedikit hasil, dan ada kalanya

tanah mengeluarkan banyak hasil, ada kalanya nrsak dan ada

kalanya baik. Karena itu akad ini tidak sah berdasarkan alasan ini'

Jika seseorang melakukan taqbiP2 atas tanah dari orang

lain selama beberapa tahun, kemudian dia meminjamkannya atau

menyewakannya kepada orang ketiga, lalu orang ketiga tersebut

menanamitanahtersebut,makaka'vajibansepersepuluh
ditanggung orang yang menanam' sedangkan paiaknya ditanggung

oleh pelaku taqbit. Demikian pula dengan tanah pajak manakala

seseorang melakukan taqbil dari penguasa. Dialah yang

menanggung pajaknya- Jika orang lain menanaminya atas

perintahnya, baik sebagai pinjaman atau sewa' maka kewajiban

sepersepuluh ditanggung oleh orang yang menanaln' sedangkan

pajaknya ditanggung oleh pelaku taqbil'

Seandainyapelakutaqbilmenanaminyasendiri,makadia

menanggung pajak tanah dan kewajiban sepersepuluh iika dia

seorang muslim. Jika dia seorang kaht dzimmi,lalu dia menanami

tanah pajal(, maka tidak ada kewajiban sepersepuluh atasnya'

Demikian pula, seanCainya orang l<afit dzimmi memegang tanah

hasil kompensasi perdamaian kemudian dia menanaminya, maka

22 Taqbilberlaku pada tanah pajak Yang dikenai Pajak tertentu dalam setahun.

Maksudnya adalah sese()rang

pajaknya.

34

tanah dan menanggung pernbayaran



Al Umm

dia tidak dikenai kewajiban sepersepuluh karena sepersepuluh itu
adalah zakat sedangkan zakat tidak berlaku kecuali bagi orang
yang beragama Islam. saya tidak mengetahui pendapat yang
dipegang sebagian ulama mengenai Tanah Hitam di lrak bahwa
dia adalah milik pengelolanya, dan bahwa mereka wajib dikenai
zakat- Jika kenyataannya memang seperti yang dikatakan ulama
tersebut, maka seandainya pemiriknya mengosongkan tanah, atau
melarikan diri, maka pajaknya tetap diambil darinya kecuali
perdamaiannya tidak didasari syarat ini, melainkan didasari syarat-
syarat yang lain.

seandainya pemilik tanah atau pelaku taqbil atauwali tanah
yang mengutip zakat mensyaratkan bahwa orang yang
menanaminya boleh menanaminya secara bebas dari kewajiban
sepersepuluh, maka kewajiban sepersepuluh ifu tetap berlaku pada
orang yang menanaminya karena ifu adalah akad muzara,ah yang
tidak sah. Karena kewajiban sepersepuluh ifu ditanggung oreh
orang yang menanami; ada kalanya jumlahnya sedikit, dan ada
kalanya jumlahnya banyak. Jika seseorang menanggung sesuatu
yang tidak diketahui, maka sewa tersebut tidak sah. Jika hal itu
diketahui sebelum penyewa menanami, maka akad sewa terhapus.
Jika hal itu diketahui sesudah penyewa menanami, maka dia
berhak atas tanamannya, dan dia juga wajib membayarkan sewa
standar unfuk tanah dalam benfuk emas atau perak sesuai yang
biasa digunakan penduduk negeri unfuk melakukan akad sewa.

Jika tanah diambil dengan jaran perang kemudian
seseorang melakukan taqbilterhadapnya tetapi kemudian dia tidak
mampu menggarapnya dan me.mbayarkan pajaknya, maka
dikatakan kepadanya, "Jika engkau melunasi pajaknya, maka
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tanah ini dibiarkan di tanganmu. Tetapi jika engkau tidak melunasi

pajaknya, maka akad sewa dihapus darimu' dan engkau dianggap

sebagaiorangyangpailitdimanahartayangdefinitifditemukandi
tungurr*,r.,, Sesudah ihr tanah tersebut diserahkan kepada orang

yang bisa membaYar Paiak'

Amil yang bertugas mengambil sepersepuluh tersebut

memilikihakyangsamasepertiamilyangbertugasmengarrrbil
zakat, karena keduanya sarna-sama zakat. Dia berhak atas upah

standaruntukmasing-masingdariduapengelolaantersebut,atau
untuk salah satu dari keduanya yang dia keriakan'

Jika suatu negeri ditaklukkan dengan jalan perang' maka

seluruh asetnya jahrh kepada orang-orang yang menaklukkannya

dan golongan yang berhak atas seperlima' Jika mereka

meninggalkan hak-hak mereka untuk kepentingan umat Islam'

maka hukumnya boleh' Sedangkan tanah mati yang direbut

dengan jalan perang itu menjadi milik orang yang

menghidupkannya dari kalangan umat Islam' karena tanah

tersebut tidak berh-ran dan bukan mempakan hak bagi orang yang

menaklukkannYa-

o,/de Jr" .irt 'J;:, 'Jl3 't3'1 - \ lv tA

dlj

t;i )e r3t-t' L) P )
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7674. Rasulullah S bersabda, ,,Barangsiapa yang
menghidupkan lahan mati, maka lahan ifu menjadi mililmya.'23

orang kafir dzimmi tidak dibiarkan menghidupkan lahan
mati karena Rasulullah $ menetapkannya bagi orang yang
menghidupkannya dari kalangan umat Islam. Karena ifu, orang
kafir dzimmi tidak boleh merebut milik umat Islam atas apa yang
telah ada ketetapannya dari Rasulullah S bahwa tanah tersebut
merupakan milik orang yang menghidupkannya dari umat Islam.
Jika tanah ifu dikuasai dengan jalan damai, maka ketentuannya
sesuai syarat perdamaian yang mereka tetapkan.

13. Penyewaan Lahan Kosong

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i berkata: Tidak ada larangan untuk menyewakan lahan
kosong dengan emas, perak dan barang.

23 HR. AI Bukhari (pembahasan: cocok ranam dan Muzara'ah, bab: orang yang
Menghidupkan Lahan Mati, z/7s7). Ali.s berpendapat bahwa tanah Kufah adalah
lahan mati. umar ig bertata, "Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka
lahan itu menjadi miliknya." Diriwayatkan dari Amr bin Auf dari Nabi S bahwa beliau
bersabda tentang selain muslirn, ''Akar yang zhatim tidak memilikial "r.ntang nal
ini diriwayatkan hadits dari Jabir dari Nabi #.

Juga dari jalur l-aits dari ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin
Abdurrahman dari Urwah dari Aisyatr @ dari Nabi $, beliau bersabd a, -Elarangsiapa

lang memakmurkan tanah gang tidak dimikki s6eore,ng, mal<a dia lebih bqhak."
unvah berkata, "umar;9, memutuskan dernikian di masa kekhalifahannya."
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liTl.Perkataan Salim bin Abdullah, "Sewakanlah"24 tidak

ditentang oleh Rafi" bahwa penysJJaan dengan emas dan perak

itu tidak dilarang. Yang diriwayatkan dari Nabi $ adalah larangan

menyou.rakan tanah dengan sebagian hasil tanah itu sendiri-

Tidakadalaranganbagiseseorangunfukmenyanlakan
tanah kosongnya dengan buah-buahan apa saja yang bqleh dijual.

Hanya saja, di antara ulama ada yang memakruhkan

penyev/aannya dengan sebagian hasil tanah ifu sendiri'

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan,

"Jika tanah ditanami gandum, maka saya memakmhkan

penyewaan tanah dengan gandum, karena Nabi S melarang

penyewaan tanah dengan sepertiga atau seperempat hasil tanah

itu sendiri."

sementara ulama lain mengatakan, "Penyo.r.raannya dengan

gandum meskipun secara tempo itu bukan dari apa yang

dihasilkan tanah tersebut, karena gandum yang dibayarkan adalah

gandum yang disebutkan sifat-sifatnya. Penyewa manakala telah

mendatangkan gandum sesuai sifat yang ditetapkan, maka dia

tidak harus memberikan gandum yang dihasilkan tanah itu.

seandainya tanah yang digarapnya menghasilkan gandum yang

tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan, maka penyev,ra tidak

boleh memberikan gandum yang berbeda sifat dari yang

ditetapkan. Manakala penyer.r/a mempercepat pembayarannya

z4 Sihkan baca hadits no. (1669) dan bkttijnya. Dan silakan baca ped<ataan

Salim tersebut dalam riwayat nth-nraUmni (pembahasan: Penyalaan Tanah, bab:

Riwayat tentang Penyanaan Tanah, 2/77L1. Dalam redaksinya disebutkan, "Rafi'

m"ngada-ada. S*"aui"vo saya punya ladang, maka aku pasti menyeurakannya'"
-Yang 

dimaLr,rd i".,gur 
'mengada-ada 

adatah Rafi' menyampaikan bangrak

keterangal yang mernberi kesan terhadap makna yang tidak diinginkan.
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dalam bentuk gandum, maka tidak dilarang mereka dua pendapat

tersebut.

Musaqah tidak berlaku pada pisang dan tebu, dan keduanya

tidak boleh dijual se@ra tempo. Keduanya tidak boleh dijual

kecuali dengan memperlihatkan tebu setelah dipotong dan pisang

dengan tandann5n. Tidak boleh menjual sesuahr yang belum

tercipta dari keduanya. Oleh karena tidak boleh menjual keduanya

saat keduanya telah ada dengan suatu sifat, maka tidak boleh juga

menjual keduanya saat belum ada, baik dengan sifat atau tanpa

sifat. Karena dia semakna dengan objek yang kami makruhkan,

bahkan lebih dari itu karena dia belum tercipta sama sekali.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyewa tanah

untuk ditanami dengan bayaran berupa gandum, jagung atau

komoditas lain, baik yang ditumbuhkan tanah tersebut atau yang

tidak ditumbuhkannya, baik yang biasa dimakan manusia atau

yang tidak mereka makan, dengan ketenfuan yang sama seperti

ketenh:an yang membolehkan penyewaan budak dan rumah

manakala semua pembayaran tersebut diterima sebelum tanah

diserahkan, atau bersamaan dengan penyerahan tanah. Setiap

ketentuan yang boleh dalam sewa rumah dan budak itu juga boleh

dalam sewa tanah.

Yang dilarang Rasulullah $ adalah muzara'ah dengan

sebagian komoditas yang dihasilkan tanah sesuai hadits yang

diriwayatkan dari beliau. Adapun yang diketahui dengan pasti

bahwa saya telah menerimanya dan saya menyerahkan tanah

kepada penye'd,/anya itu Udak termasuk makna yang dilarang

Nabi $. Mal<na yang dilarang Nabi S adalah sewa dengan

makna yang bisa jadi tidak ada dan bisa jadi ada, serta bisa jadi
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saja yang dia mau, lalu dia menanaminya, tetapi saat akhir tahun

tiba tanaman yang dia tanam belum layak dipanen, maka jika

dalam setahun itu ada kesempatan baginya unfuk menanarn

tanaman yang bisa dipanen sebelum jatuh akhir tahun, maka sewa

hukumnya boleh. Namun pemilik tanaman tidak boleh

membiarkan tanamannya ifu, melainkan dia harus

memindahkannya dari tanah tersebut kecuali pemilik tanah mau

membiarkannya, baik wakhrnya dekat atau jauh. Tidak ada

perbedaan pendapat tentang hal itu. Jika pemilik tanah

mensyaratkan penyewa menanaminya dengan suatu jenis tanaman

yang bisa dipanen atau dicabut sebelum setahun, lalu penyevua

menundanya hingga suatu waktu dari tahun ifu sehingga tanaman

belum mencapai puncaknya di akhir tahun, maka ketentuannya

sama.

Akan tetapi, jika dia menyewa tanah dalam jangka waktu
yang kurang dari sahr tahun dengan syarat dia menanaminya

dengan suatu jenis tanaman tertenfu, dan tanaman ifu dibiarkan

hingga waktu panen, padahal dapat diketahui bahwa tanaman

tersebut tidak bisa dipanen dalam jangka waktu seperti itu, maka

akad sewa tidak sah karena saya menetapkan syarat keduanya ih-r.

Seandainya syarat tersebut ditetapkan pada pemilik tanah sehingga

dia hams membiarkan tanaman di tanahnya sesudah jangka

wakfunya habis, maka saya membatalkan syarat pemilik tanaman

untuk membiarkan tanamannya hingga pantas dipanen. Jika saya

menetapkan syarat baginya agar tanamannya dibiarkan hingga

layak dipanen, maka saya telah membatalkan syarat pemilik tanah.

Dengan demikian, ini adalah akad sewa yang tidak sah. Pemilik
tanah berhak atas harga sewa yang standar unfuk tanahnya

manakala telah ditanami, dan dia harus membiarkan tanaman ihr
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hingga layak dipanen- Jika keduanya sama-sama mengajukan
gugatan sebelum tanah ditanami, maka saya menghapus sewa di
antara keduanya.

Jika seseorang menyewa dari orang lain tanah yang tidak
memiliki sumber air, melainkan tanah tersebut diairi dengan hujan
atau dengan banjir -jika terjadi-, maka dia tidak boleh disewakan
kecuali dengan cara menyewakan tanah kosong yang tidak ada

aimya. Penyewa boleh berbuat apa saja yang dia mau selama

setahun, namun dia tidak boleh mendirikan bangunan dan

menanam tanaman. Jika penyewaan dilakukan dengan ketenfuan

ini, maka akad sewa sah. Jika datang air banjir atau hujan,

kemudian tanah tersebut ditanami dengan air tersebut atau tidak
ditanami, atau datang air dari mana saja, maka penyewaannya

berlaku. Demikian pula, jika syaratnya adalah penyewa

menanaminya, dan ada kesempatan baginya untuk menanaminya

secara 'atsari 26, atau mungkin baginya unfuk membeli air dari

suatu tempat, lalu pemilik tanah menyewakan lahan kosong

kepadanya tanpa ada air dengan syarat penyewa menanaminya
jika dia mau, atau melakukan apa saja yang dia mau, maka akad

sewa tersebut sah dan berlaku baginya, baik dia menanaminya

atau tidak menanaminya.

Jika seseorang menyewakan tanah kepada orang lain

dengan syarat penyewa menanaminya, tetapi dia tidak
mengatalian, "Tanah kosong yang tidak ada aimya," sedangkan

keduanya tahu bahwa tanah tersebut tidak bisa ditanami kecuali

dengan air hujan atau banjir, maka akad sewa tidak sah dalam

semua ini- Jika penye\r/a telah terlanjur menanaminya, maka dia

26 Atsariberarti cocok tanam dengan mengandalkan air hujan.
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berhak atas apa yang dia tanam, dan dia harus membayar harga

sewa standar.

Rabi' berkata: jika seseorang hartanya, "Mengapa Anda

membatalkan akad sewa dalam keadaan ini?" Jawabnya, karena

bisa jadi air tidak datang kepada tanah tersebut sehingga akad

sewa batal, dan ada kalanya datang sehingga akad ssr/a

terlaksana. Oleh karena sekali r,rnktu dia terlaksana dan sekali

wakfu dia tidak terlaksana, maka akad serr.ra batal.

Jika seseorang menyewakan tanah yang memiliki air seperti

sungai Nil dan selainnya yang aimya menyapu tanah dengan syarat

penyewa menanaminya dengan suafu tanaman, sedangkan

diketahui bahwa tanaman tersebut tidak cocok unh.rk ditanam

kecuali dengan diairi dengan sungai Nil, tidak bisa terlepas darinya

dan tidak menyerap air lain, maka saya memakruhkan akad sewa

ini dan menghapusnya manakala lahannya kosong. Kemudian,

akad sewa tersebut tidak sah sebelum air menyapu tanah sehingga

menjadi pengairan unfuknya, atau bisa ditanami dalam suafu

keadaan. Jika tanah disewakan dalam keadaan terairi sesudah

kering, maka penyewaannya sah dan berlaku bagi penyewa, baik

dia menanaminya atau tidak menanaminya, baik tanamannya yang

keluar itu banyak atau sedikit. Jika dia menyewakan tanah itu

dalam keadaan air tersedia di atasnya, dan bisa jadi air tersebut

surut pada wakfu yang memungkinkan tanah untuk ditanami,

maka penyewaan seperti ifu sah. Jika terkadang aimya surut dan

terkadang tidak surut, maka saya memakruhkan penyeluaannya

kecuali sesudah air surut.

Jika seseomng menyeura tanah untuk ditanami lalu dia

menanaminya, atau dia tidak menanaminya hingga datang air dari

M



AlUmm,

sungai Nil atau lebih dari ifu sehingga sebagian tanahnya lenyap,

maka akad sewa antara penyeu/a dan pemilik tanah batal sejak

tanah tersebut rusak. Jika sebagian tanah rusak sedangkan

sebagian yang lain belum rusak tetapi belum ditanami, maka

penyewa memiliki hak pilih untuk mengambil harga sewa sesuai

porsi yang tersisa, atau mengembalikan sewa tersebut, karena

tanah yang disewa tidak selamat seluruhnya. Jika dia telah

menanaminya, maka harga serrra unhrk sebagian tanah yang rusak

ifu dibatalkan darinya, dan dia menanggung porsi harga sewa atas

tanah yang dia tanami.

Demikian pula dengan penyewaan mmah, harga barang,

dan harga makanan. Jika total transaksinya serafus sha'dengarr

harga yang diketahui, lalu lima puluh sha' di antara rusak, maka

pembeli memiliki pilihan untuk mengambil lima puluh srla'dengan

harga yang disesuaikan dengan porsinya, atau dia menolak jual-beli

tersebut karena seluruh objek tidak selamat untuknya sebagaimana

dia membeli.

Jika seseorang menyewa tanah dengan akad sewa yang

sfr, kemudian tanah tersebut tenggelam sehingga tidak bisa

ditanami, atau terbawa banjir, atau dirampas sehingga dia

terhalang untuk pengelolaan, maka gugurlah akad sewa sejak

tanah tersebut terkena hal-hal ihr. Dia seperti rumah yang disewa

selama setahun, dan penyewanya telah menerimanya, namun

rumah tersebut rusak di awal tahun atau di akhir tahun. Juga

seperti budak yang disewa selama setahun kemudian budak

tersebut mati di awal tahun atau di akhir tahun. Penyewa.harus

membayarkan sewa sesuai dengan lamanya dia menempati rumah

dan memperoleh pelayanan budak, sedangkan sisanya gugur.
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Jika seseorang menyewa tanah kosong unfuk dia

perlakukan sesuka hati, atau dia tidak menyebutkan bahwa dia

menyewanya unfuk ditanami, kemudian aimya surut pada masa-

masa dimana dia tidak mendapati musim tanam, maka dia

memiliki hak pilih antara mengambil sisa dari sewanya atau

mengembalikan sev,a karena dia telah mengurangi apa yang dia

sewa. Demikian pula, jika dia menyewa tanah unfuk ditanami.

Penyewaan tanah untuk ditanami itu lebih jelas alasannya bahwa

dia berhak mengembalikan tanah jika dia mau.

Jika tanah tersapu air sehingga merusak tanamannya, atau

terbakar, atau terguyrr salju, atau diserang belalang, atau bencana-

bencana lainnya, maka semua ini dianggap sebagai bencana yang

terjadi pada tanaman, bukan pada tanah. Akad sewa tetap berlaku

padanya. Jika dia ingin menanam tanaman yang baru, maka dia

boleh melakukannya asalkan memungkinkan. Tetapi jika tidak

memungkinkan, maka musibah tersebut terjadi pada tanamannya,

bukan pada tanah sehingga akad sewa tetap berlaku padanya.

Yang demikian itu berbeda dari bencana yang terjadi pada buah-

buahan yang dibeli seseorang lalu dia tertimpa bencana di

tangannya sebelum ada kesempatan unfuk memanennya.

Barangsiapa yang menggugurkan kewajiban akibat bencana

tersebut, maka tidak sepantasnya dia menggugurkan keurajiban

akibat bencana alam di sini.

Jika ada yang bertanya, "Jika keduanya sarna-sama

bencana alam, maka mengapa pada salah safunya kewajiban

digugurkan sedangkan pada yang lain kewajiban tidak

digugurkan?" Jawabnya, ulama yang meniadakan keurajiban akibat

bencana alam yang pedama itu berpijak pada khabar. Juga kmena
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ketika boleh membeli buah-buahan sesudah tampak kualitas dan

kematangannya dan buah-buahan tersebut dibiarkan hingga waktu

panen, maka ifu sama kedudukannya dengan akad sewa dimana

penyewa telah menerima rumah selama beberapa bulan kemudian

rumah tersebut rusak. Pembelian dalam kasus ini hanya terlaksana

secara sempuma jika buah yang dibeli selamat hingga waktu

panen.

Sedangkan penyewa tanah tidak membeli tanaman dari

pemilik tanah, melainkan dia menyewa tanah saja. Seandainya dia

membiarkan tanahnya itu tanpa menanaminya hingga berlalu safu

tahun, tidakkah Anda berpendapat bahwa dia tetap harus

membayar harga sewanya? Seandainya dia ingin menanaminya

dengan sesuafu yang bisa bertahan di bawah tanah meskipun

tersapu banjir, tidakkah halih-r boleh baginya?

Seandainya seseorang menyewa tanah hingga ketika tiba

wakfunya panen tanah terbal<ar sehingga tanaman ikut terbakar,

maka penyewa tidak menuntut ganti rugi kepada pemilik tanah,

karena apa yang diberikan pemilik tanah kepadanya itu tidak rusak

sama sekali. Yang rusak hanyalah harta yang ditaruh penanam di

tanah. Seperti seandainya seseorang menyewa tanah unfuk dibuat

menaruh gandum, kemudian gandum tersebut terbakar sedangkan

dia tidak memiliki harta selainnya, sementara mmahnya selamat

sehingga hal itu tidak mengurangi domisilinya, maka akad sewa

tetap berlaku baginya. Terbakamya barang tidak semakna dengan

terbakamya rumah.

Jika seseorang menyewa tanah kepada orang lain selama

satu tahun yang disebutkan wakfunya, atau tahunnya sekian, lalu

penyewa menanaminya dan memanen tanamannya, tetapi masih
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tersisa satu bulan atau lebih dari tahunnya ifu, maka pemilik tanah

tidak boleh mengeluarkan tanaman dari tangan penyewa hingga

genap sah-r tahunnya itu. Pemilik juga tidak berhak mengambil

selumh harga sewa kecuali setelah penyewa menggenapi setahun

penuh, baik tanahnya itu adalah tanah hujan atau tanah pengairan,

karena terkadang ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh

seperti menanaminya dengan tanaman sekali panen, atau tanaman

atsari (tergantung pada air hujan), serta manfaat-manfaat lain yang

tidak boleh dihalangi dari penyewa.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain untuk dia

tanami gandum, kemudian dia ingin menanaminya dengan jelai

atau biji-bijian selain gandum, jika tanaman yang ingin dia tanam

ih.r tidak merusak tanah melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh

tanaman yang disyaratkan lantaran akamya tersisa di tanah atau

dapat merusak tanah dalam keadaan apapun, maka dia boleh

menanaminya dengan apa yang dia inginkan dengan alasan ini.

Seperti halnya seseorang menyewa rumah unfuk dia tinggali, tetapi

kemudian rumah tersebut ditinggali oleh orang lain yang

sepertinya. Tetapi jika tanaman yang ingin dia tanam itu dapat

men5n-rsutkan tanah dalam keadaan apapun melebihi penSnrsutan

tanaman yang disyaratkan unfuk ditanamnya, maka penyewa tidak

boleh menanamnya. Jika dia menanamnya, maka dia dianggap

berbuat di luar kewenangan.

Pemilik tanah memiliki hak pilih antara mengambil harga

sewa yang disebutkan darinya meskipun tanamannya men5rusutkan

tanah sebagaimana tanaman yang dia syaratkan ifu menglusutkan

tanah atau mengambil harga sewa yang standar unfuk tanaman

seperti ifu. Jika tanaman tersebut tetap berdiri dalam jangka waktu
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yang memungkinkan penyewa unfuk menanam, maka pemilik

tanah boleh memotong menanaminya jika dia mau, lalu penyara

menanaminya dengan tanaman seperti yang disyaratkan baginya,

atau yang kerusakannya tidak lebih besar daripada kerusakan

tanaman yang disyaratkan.

Jika seseorang menye\ ra unta dari orang lain unttrk

mengangkut wortel seberat tima rafus ritl, namun dia mengangkut

lima rahrs ritl besi, atau menyeura unta unhrk mengangkut besi

tetapi dia mengangkut barang lain dengan timbangan yang sama,

lalu unta tersebut mati, maka dia bertanggungjawab karena besi ifu

bisa tertumpuk pada punggung unta tidak seperti wortel tertumpuk

sehingga dapat menekannya hingga mati. Selain ihr, wortel ihr

menyebar secara merata di punggung unta, sedangkan besi tidak

menyebar seperti ifu, sehingga unta tidak mati seandainya dia

mengangkut wortel.

Prinsip dalam hal ini adalah dilihat ketika seseorang

menyewa unta unfuk mengangkat sesuatu tertenfu dengan

timbangan tertentu, kemudian dia mengangkut sesuatu yang lain

dengan timbangan yang sama. Jika sesuatu yang diangkufu'rya ifu

berbeda dari sesuatu yang disyaratkan sehingga lebih

membahayakan unta hingga mati, maka penyewa

bertanggungjawab. Tetapi jika tidak lebih membahayakan unta,

atau setara bahayanya, atau lebih tidak mematikan trnta, lalu dia

mengangkutnya di atas unta lalu unta ifu mati, maka dia tidak

bertanggungjawab.

Demikian pula, jika seseorang menyewa unta unhrk dia

naiki, kemudian dia justru menaikkan orang lain yang sama

ringannya atau lebih ringan daripada dirinya, maka dia udak
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bertanggungjawab. Tetapi jika lebih berat sehingga unta itu mati,

maka dia bertanggungjawab. Jika orang lain yang dinaikkan itu

lebih kasar dalam menaikinya meskipun bebannya sama, maka

perlu dilihat kekasarannya itu. Jika kekasarannya tidak seperti

orang-orang pada umumnya mengendarai unta dan hal ifu dapat

mematikan unta, maka dia bertanggungjawab. Jika dia seperti

orang-orang pada umumnya, maka dia tidak bertanggungjawab.

Alasannya adalah karena orang yang paling pandai mengendarai

unta itu berbeda-beda, dan kepandaian mengendarai unta itu tidak

bisa dibatasi. Hanya saja, jika seseorang melakukan hal-hal yang

tidak lazim dan bisa mematikan lalu untanya itu mati, maka dia

bertanggungjawab.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain selama

sepuluh tahun dengan syarat dia boleh menanaminya dengan apa

saja yang dia inginkan, maka dia tidak dihalangi untuk

menanaminya sama sekali. Jika dia ingin menanam tanaman yang

bisa dipanen beberapa kali, maka itu berbeda dari tanaman yang

sekali panen, karena tanaman yang pertama bisa bertahan lama

tidak seperti tanaman yang kedua, dan tanaman pertama merusak

tanah tidak seperti yang dirusak oleh tanaman sekali panen. Jika

dia menyewa tanah selama sepuluh tahun secara muflak,

kemudian kedua pihak berselisih mengenai tanaman sekali panen

atau tanaman beberapa kali panen, maka saya memakruhkan

sewa tersebut dan menghapusnya. Sewa ini tidak sama seperti

sewa tempat tinggal, karena domisili itu dilakukan di permukaan

tanah, sedangkan cocok tanam dilakukan di permukaan tanah dan

di dalam tanah.
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Jika seseorang menyewa tanah dengan syarat dia

menanaminya sesuka hati, baik tanaman satu kali panen atau

beberapa kali panen, tidak lebih dari ihr syaratnya, maka akad

sewa tersebut boleh. Jika tahun-tahun sewa telah berlalu, maka

pemilik tanah tidak boleh mencabut tanaman yang beberapa kali

panen sebelum membayarkan nilainya pada hari dia mengeluarkan

tanaman itu dari tanahnya dalam keadaan berdiri di atas akamya,

serta membayar buahnya jika ada buahnya. Sementara pemilik

tanaman yang beberapa kali panen ifu boleh mencabutnya jika dia

menginginkan, dengan syarat dia menanggung nilai penyusutan

tanah jika dia melakukannya, sama seperti bangunan jika dibangun

dengan izin pemilik tanah secara mutlak. Pemilik tanah tidak boleh

mencabut bangunan itu sebelum memberinya nilai bangunan

dalam keadaan berdiri pada hari dia mengeluarkan bangunan ihr.

Jika seseorang menyewa tanah kepada orang lain unfuk dia

tanami, sedangkan di dalamnya ada safu pohon kurma, atau

serafus pohon kurma, atau kurang dari itu, atau lebih dari ifu,

sedangkan penyewa telah melihat lahan kosong yang dia sewa,

maka dia menanami lahan kosong saja, dan dia tidak berhak atas

buah dari pohon kurma itu, baik sedikit atau banyak. Buah pohon

kurma itu tetap menjadi milik empunya. Seandainya dia menyewa

dengan harga seribu dirham dengan syarat dia memperoleh buah

kurma ifu yang harganya setara dengan safu dirham, atau kurang

dari ih-r, atau lebih dari ihr, maka akad sewa tersebut tidak sah,

karena telah terjadi safu akad atas sesuatu yang halal dan yang

haram. Yang halal adalah yang disewa, sedangkan yang haram

adalah buah kurma. Ketenfuan ini berlaku manakala belum tampak

kualitas dan kematangannya. Adapun jika sudah tampak kualitas
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dan kematangannya, maka tidak dilarang manakala pohon

kurmanya definitif.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah tanah atau

rumah yang disewa itu besar sedangkan buahnya sedikit, ataukah

buahnya banyak sedangkan tanah yang disewa kecil. Buah di

pohon kurma tidak boleh dijual sebelum tampak kualitas dan

kematangannya. Jual-beli safu pohon kurma seperti ini hukumnya

haram seperti halnya jual-beli seribu pohon kurma. Demikian pula,

jika transaksi terjadi atas penjualan buah pohon kurma sebelum

tampak kualitas dan kematangannya dalam keadaan apapun,

karena sesuatu yang haram dalam ukuran banyak itu juga haram

dalam ukuran sedikit, baik pohon-pohon kurma itu terkumpul

menjadi satu di tanah, atau terkumpul di sahr tepi, atau dia

tersebar.

Jika seseorang menyewa tanah atau mmah selama setahun

dengan akad sewa yang tidak sah, namun dia tidak menanami dan

tidak tanah tersebut serta tidak menempati rumah tersebut,

melainkan dia telah menerimanya saat akad sewa dan telah

berjalan waktu safu tahun, maka dia wajib membayar harga sawa

yang standar, sebagaimana dia wajib membayar harga sewa

manakala dia memanfaatkan tanah atau mmah tersebut. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya akad sewa tersebut sah tetapi dia

tidak memanfaatkannya hingga berjalan waktu sahr tahun, maka

dia wajib membayar seluruh harga seura? Alasannya adalah karena

dia telah menerima tanah, dan manfaatnya pun selamat baginya,

namun dia meninggalkan haknya ifu pada objek setr,ra sehingga hal

itu tidak menggugurkan hak pemilik rumah padanya.
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Oleh karena dalam akad sewa yang tidak sah manakala

penyewa telah memanfaatkannya itu dia harus kembali kepada

harga sewa yang standar, maka hukum harga sewa standar dalam

akad sewa yang tidak sah ihr sama seperti hukum harga sewa

dalam akad yang sah. Jika seseorang menyewa rumah dari orang

lain selama setahun lalu penyewa menerimanya, kemudian rumah

itu dirampas darinya oleh seseorang yang tidak sanggup dia

tentang, atau orang !,ang menurubrya tidak sanggup dia hadapi,

maka hukumnya sama; dia tidak wajib membayar harga sewa

dalam salah satu dari dua kasus tersebut.

Seandainya penyewa ingin menjadi pihak yang bersengketa

dengan perampas, maka dia tidak bisa kecuali dengan perwakilan

dari pemilik rumah. Alasannya adalah karena persengketaan

terhadap perampas itu berlaku pada fisik rumah itu, sehingga tidak

boleh ada yang menjadi pihak yang bersengketa atas rumah selain

pemilik mmah, atau wakil pemilik rumah. Akad sewa tidak

berjalan efektif bagi penyewa kecuali karena penyewa adalah

pemilik rumah. Penyewa tidak menyewa untuk menjadi pihak yang

bersetem meskipun hal itu boleh baginya. Tidakkah Anda melihat

bahwa seandainya dia bersengketa dengan perampas selama satu

tahun tetapi hakim tidak kunjung menemukan bukti unhrk

menjafuhkan keputusan di antara keduanya, apakah kita

mengharuskan penyewa untuk membayarkan harga sewa

sedangkan ob;ek sewa tidak selamat baginya? Apakah kita

menetapkan kewajiban pembayaran unfuk orang yang bersengketa

pada pemilik rumah trntuk pengelolaannya padahal dia tidak

mewakilkannya? Seandainya pemilik rumah mengakui bahwa dia

dahulu mengambilnya tanpa izin dari orang yang merampasnya

sekarang, apakah menuntt Anda sewanya batal? Seandainya
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penyewa mengakui bahwa pemilik rumah sebenamya dahulu

mengambilnya dari orang yang merampas sekarang, apakah

pemilik rumah diputuskan bahwa dia adalah perampas rumah

berdasarkan pengakuan seseorang yang bukan pemilik dan bukan
pula wakil? Jika penyewa telah menerima rumah kemudian mmah

itu diambil tanpa izin, apakah dampak kerugian dari pengambilan

rumah itu ditanggung oleh pemilik rumah sedangkan manfaat

rumah tidak selamat bagi penyewa tanpa ada beban biaya yang dia

tanggung sebagaimana dia menyewa?

Jika demikian ketentuannya, maka tidak ada beda apakah

orang yang mengambil rumah tanpa izin itu adalah orang yang

tidak sanggup dihadapi sultan, ataukah orang yang sanggup

dihadapi sultan. Dia tetap tidak wajib membayar harga sewa

karena manfaatnya tidak selamat baginya. Atau kerugian akibat

pengambilan tanpa izin itu ditanggung oleh penyewa, bukan

pemilik rumah, dan itu merupakan musibah yang menimpa
penyewa sebagaimana hartanya terkena musibah sehingga dia

harus membayar harga sewa, baik rumah ihr diambil oleh orang

yang sanggup dia hadapi atau orang yang tidak sanggup dia

hadapi.

Jika seseorang menjual budak kepada orang lain, baik

pembeli telah menyerahkan pembayaran atau belum

menyerahkannya, lalu keduanya berpisah dalam keadaan sama-

sama rela, kemutCian budak itu mati sebelum pembeli

menerimanya, sedangkan penjual tidak menghalangi pembeli

untuk menguasainya, budak itu pun ada di sisi keduanya pada

waktu sebelum dan sesudah jual-beli hingga budak itu mati, maka

budak tersebut mati sebagai harta penjual, bukan sebagai harta
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pembeli. Jika belakangan terjadi cacat pada budak, maka pembeli

memiliki hak pilih antara menerima budak atau

mengembalikannya. Demikian pula, seandainya pembeli

membelinya dan menerimanya, sedangkan pembayarannya berupa

rumah, budak, atau emas tertentu, atau salah safu barang,

kemudian pembayaran yang digunakan untuk pembeli budak itu

rusak di tangan pembeli budak, maka jual-beli batal, dan harta

tersebut rusak sebagai harta pemiliknya.

Jika ada yang bertanya, "Budak ini mati, dan dia dianggap

sebagai barang. Kemudian, salah safu dari penjual dan pembeli

tidak menghalangi miliknya untuk dikuasai mitra jual-belinya.

Bagaimana mungkin budak itu dianggap sebagai harta penjual

hingga dia menyerahkannya kepada pembeli?" Jawabnya, masalah

ini jelas dan para ulama tidak berselisih tentangnya, bahwa

barangsiapa yang menguasai suafu objek bagi seseorang dimana

orang yang mengr.rasai ihr dibebani untuk menyerahkan kepada

orang tersebut, baik objek tersebut berupa piutang atau suatu hak

yang dia tanggung dari jalan apapun, seperti denda sanksi pidana,

sanksi lainnya, pengambilan tanpa izin, atau apapun itu, kemudian

dia menghadirkan objek tersebut untuk dia serahkan kepada

pemiliknya sebagai haknya, baik objek tersebut definitif atau tidak

definitif, lalu objek tersebut rusak di tangannya, maka dia belum

terbebas karena objek tersebut rusak di tangannya, meskipun dia

tidak menghalangi yang berhak untuk menguasainya.

Objek tersebut tetap menjadi pertanggungannya hingga dia

menyerahkan objek tersebut kepada yang berhak, meskipun

sesudah menghadirkan objek itu keduanya berdiam di satu tempat

selama safu hari, atau sattr tahun, atau kurang.dari ifu, atau lebih
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dari itu. Karena sikap tidak menghalangi tanpa disertai penyerahan

itu tidak mengeluarkan orang yang berkewajiban menyerahkan

dari pertanggungan kecuali dengan menyerahkan. Jadi, tindakan

maksimal yang harus dilakukan dua pelaku jual-beli adalah penjual

menyerahkan objek yang dia jual, dan pembeli menyerahkan harta

yang dia gunakan untuk membeli. Manakala keduanya tidak

melakukannya, maka keduanya belum keluar dari pertanggungan

sama sekali.

Allah S berfirman,

uy'(..'-^VWY*4\3q

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yanq kamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' [4]: 4)

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan,

lalu dia meminta istrinya ifu unfuk menyimpankan hartanya, dan

dia tidak menghalangi istrinya untuk mengambil mahamya, tetapi

dia juga tidak menyerahkan mahar kepadanya, maka dia belum

terbebas dari pertanggungan mahar hanya dengan dia telah

mengadakan mahar dan tidak menghalangi isfuinya unhrk

mengambil mahar, dan bukan pula hanya dengan istri mendapati

mahar tanpa dihalangi untuk mengambilnya.

Allah @ berfirman,

'rS;3 iw3i$r;r'75,A

l2l:43)
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Seandainya seseorang mendatangkan orang-orang miskin

dan mengabarkan bahwa mereka memiliki beberapa dirham

definitif padanya sebagai zakat hartanya, tetapi mereka belum

menerimanya meskipun dia tidak menghalangi mereka unfuk

mengambilnya, maka dia tidak keluar dari pertanggungan atas

dirham-dirham tersebut sebelum dia membayarkannya. Seandainya

dirham-dirham ifu rusak di tangannya, maka dia rusak sebagai

hartanya.

Demikian pula, seandainya seseorang bersuci unfuk shalat

dan berdiam diri tanpa mengerjakan shalat, maka dia belum keluar

dari fardhu shalat hingga dia mengerjakan shalat. Seandainya

seseorang wajib dikenai qishash atas dirinya akibat penumpahan

darah atau melukai, kemudian dia menghadirkan orang yang

berhak atas qishash serta membiarkannya menjafuhkan qishash

padanya, atau membiarkan hakim untuk menjatuhkan qishash

padanya, tetapi orang yang berhak itu tidak juga menjatuhkan

qishash dan tidak pula memaafkan, maka orang yang wajib

diqishash ini belum keluar dari kewajiban qishash. Kemudian, salah

satu dari keduanya juga tidak keluar dari pertanggungan kecuali

penanggLlng hak membayarkan hak kepada orang yang berhak,

atau orang yang berhak memaafkannya.

Seperti itulah prinsip semua perkara yang difardhukan

Allah.

Allah @ berfirman,

=S'\Lifu"q'i
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"Serta membayar diyat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu). " (Qs. An-Nisaa' l4l 92\

Allah SE menjadikan penyerahan sebagai pembayaran,

bukan hanya sekedar pengadaan dan sikap tidak menghalangi.

Allah berfirman tentang anak-anak yatim,

I"#5Adr;s,:e($"#pt;o9
'Kemudian jika menurut pendapatnu mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Allah & jt,Sa berfirman kepada Nabi-Nya ,S,

,#i SS|646''&- ry,n is *\7:
"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan

haknya, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan " (Qs. AI
Israa' ll7lr 26)

Allah S mewajibkan setiap orang yang menanggung hak

seorang muslim agar menunaikannya, dan cara menunaikannya

adalah menyerahkannya, bukan sekedar tidak menghalanginya,

baik dia telah memanggil orang yang berhak unfuk menguasainya

atau dia tidak memanggilnya. Hal itu belum membebaskannya dari
pertanggungan, selama pemilik hak belum membebaskannya dari
kewajiban tersebut sehingga dia terbebas karena dibebaskan, atau
sebelum pemilik hak nrenerimanya, baik di tempat dia berdiri atau
di tempat lain, kemudian dia menitipkan kembali. Jika pemilik hak
telah menerimanya kemudian dia menitipkannya kembali kepada
yang memberi, maka pertanggungannya ada pada pemiliknya.
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Ar-Rabi' berkata: Yang dimaksud adalah orang yang

menerima barang, yaifu pembeli.

Jika seseorang menyewa tanah atau rumah dari orang lain

secara sah dengan harga sewa yang diketahui selama setahun atau

lebih, kemudian penyewa menerima apa yang dia sewa, maka

harga sewa menjadi wajib baginya sehingga dia harus

menyerahkannya saat dia menerima rumah atau tanah tersebut,

kecuali dia mensyaratkan pembayaran secara tempo sehingga

pembayarannya ditangguhkan hingga temponya. Jika objek yang

dia sewa itu selamat baginya, maka itu berarti dia telah mengambil

haknya. Jika objek sewa msak, maka dia meminta kembali harga

sewa yang telah diterima pemilik rumah seluruhnya selama dia

belum mengambil manfaat sama sekali.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa dia boleh menyerahkan

seluruh harga sewa sedangkan bisa jadi rumah atau tanah tersebut

rusak sebelum dia mengambil manfaat?" Jawabnya, saya tidak

mengetahui ada pendapat lain yang boleh dikemukakan selain

pendapat ini, yaitu bahwa rumah yang manfaatnya dimiliki

seseorang ifu diserahkan kepadanya sehingga dia mengambil

manfaat dalam jangka waktu yang disyaratkan. ulama yang paling

layak bertanya seperti ini adalah orang yang mengklaim bahwa

ka,vajiban itu digugurkan akibat bencana alam padahal penjual

telah menyerahkan buah kepada pembeli. Seandainya pembeli

ingin untuk memotong seluruh buah, maka dia memotongnya.

Oleh karena pembeli saat membiarkan buah tersebut

hingga waktu tertenh-r dengan harapan bisa menjadi lebih baik

baginya namun justru buah ifu rusak (pembeli tersebut) mengambil

porsi buah yang rusak, maka dalam kasus penyetdJaan rumah
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dimana penyewa tidak bisa mengambil manfaatnya kecuali saat

datang masanya itu lebih beralasan untuk menjadikan pembayaran

bagi pemilik rumah secara tunai seperti dia menjadikan
pembayaran unfuk buah, kecuali dia mensyaratkan pembayaran

secara tempo.

Jika ada yang bertanya, "Siapa yang berpendapat seperti

ini?" Jawabnya adalah Atha' dan ulama Makkah lainnya. Jika dia
hartanya, "Apa argumen Anda untuk membantah ulama Masyriq
yang mengatakan bahwa jika kedua pihak saling mensyaratkan

maka akad berjalan sesuai syarat keduanya, dan jika kedua pihak
tidak saling mensyaratkan maka setiap berlalu safu hari maka
pemilik rumah berhak atas safu porsi dari harga sewa yang harus

dibayarkan penyewa unfuk hari ifu?" Maka jawabnya adalah:

barangsiapa yang berpendapat demikian maka menumt prinsip
pendapatnya dia harus membolehkan hutang dengan hutang. Jika
dia tidak mengatakan seperti pendapat kami, "Akad sewa berlaku

dengan diserahkannya rumah, karena dalam masalah ini sama

sekali tidak ditemukan keharusan menyerahkan selain rumah,"
melainkan dia berpendapat, "Manfaat datang hari demi hari
sehingga saya tidak menjadikan penyerahan rumah sama

hukumnya dengan menyerahkan manfaat," maka dapat dijawab
bahwa manfaat ifu sama dengan hutang yang belum tiba, dan
harta itu pun merupakan hutang yang belum tiba. Yang demikian
ihr sama dengan jual-beli hutang dengan hutang, baik tanah yang

disewa adalah tanah yang diairi dengan sungai Nil atau sungai lain,

atau tanah hujan.

Jika seorang muslim menyeu/a tanah dari orang kafir
dzimmi sebuah tanah yang dikenai kewajiban sepersepuluh atau
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pajak, maka dia harus membayarkan zakat unfuk tanaman yang

dihasilkan tanah tersebut. Jika ada yang bertanya, "Apu

argumennya?" Jawabnya, ketika Nabi;$ mengambil zakat dari

suatu kaum, mereka ifu adalah kaum muslimin yang memiliki

tanah mereka. Sedangkan tanah ini adalah tanah yang

barangsiapa yang di antara umat Islam yang menanaminya, maka

sesungguhnya dia menanami tanah yang bukan miliknya, tanah

yang asalnya adalah fai'atau ghanimah. Namun Allah @ berbicara

kepada orang-orang mukmin melalui Nabi-Nya S,

u6i;"J#'ii7{rbi
"Ambillah'zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan men5rucikan mereka. "(Qs. At-Taubah

[9]: 103)

Allah & juga berbicara kepada mereka,

b /z 2,. )1-/ 12,'zy{aaL'^-4,:{;>-lYl*s

"Dan funaikanlah haknya di han memetik hasilnya. "(Qs. Al

An'aam [6]: 141)

Oleh karena tanaman mempakan salah satu benfuk harta

seorang muslim, dan hasil yang dipanen itu merupakan hasil

seorang muslim, maka dia dikenai zakat. Dia wajib membayarkan

zakat meskipun dia tidak memiliki tanahnya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada penjelasan selain

ini?" Jawabnya, ada. Seseorang menye\rJa tanah, atau

dipinjaminya unhrk dia manfaatkan, sehingga dia dikenai zakat

atas tanamannya ifu, sebagaimana dia dikenai zakat seandainya dia
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menanami tanahnya sendiri. Jika dia bertanya, "Tanah ini

diketahui pemiliknya," maka jawabnya, demikian pula dengan

menyewa tanah yang diwakafkan kepada ibnu sabil atau golongan

lain yang tidak diketahui siapa orangnya secara persis, melainkan

diketahui dengan sifatnya. Penyewa ifu tetap dikenai zakat atas

hasil tanamannya. Jika dia hartanya, "lni memang seperti ifu

ketenfuannya, tetapi asal tanah ini adalah milik seorang muslim

atau umat Islam, dan asal tanah ifu milik seorang musyrik," maka

jawabnya: Kalaupun tanah ifu milik seorang musyrik, dia tetap

tidak halal bagi kita kecuali dengan kerelaan pemiliknya itu. Akan

tetapi, ketika tanah itu diambil dengan jalan perang atau damai,

maka dia menjadi harta umat Islam sebagaimana harta kaum

musyrikin berupa emas dan perak itu dirampas sehingga kita wajib

mengeluarkan zakatnya, sebagaimana kita wajib mengeluarkan

zakat atas harta yang kita warisi dari orang fua kita. Kepemilikan

mereka telah terputus dan harta tersebut telah menjadi milik kita.

Demikian pula tanah.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi tanah itu milik suafu kaum

yang tidak dikenal?" Jawabnya, tanah itu adalah milik kaum yang

dikenali dari sifatnya, yaifu umat Islam, meskipun mereka tidak

dikenali individu-individunya, sebagaimana tanah yang diwakafkan

ifu milik suatu kaum yang disebutkan sifat-sifatnya. Jika dia

hartanya, "Tetapi pajak diambil darinya," maka jawabnya:

seandainya bukan karena pajak dianggap sebagai sewa seperti

sewa tanah yang diwakafkan dan seperti penyewaan tanah milik,

maka haram bagi seorang muslim untuk mengeluarkan pajak, dan

haram bagi pengutip pajak untuk mengambil pajak darinya. Akan

tetapi, sesungguhnya pajak itu adalah sewa. Seandainya seseorang

menyewa tanah dengan harga yang tinggi, maka tidak dihihrng hak
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dan kewajibannya yang lain. Apakah dia tidak diberi keringanan

atas zakatnya ketika dia telah membayarkan sewanya?

Jika seseorang membeli budak dari orang lain lalu keduanya

saling membenarkan akan terjadinya jual-beli dan serah terima,

namun keduanya berselisih tentang harganya sedangkan budak itu

masih ada, maka keduanya saling bersumpah dan saling

mengembalikan. Jika budak itu sudah lenyap, maka keduanya

saling bersumpah dan saling mengembalikan nilai budak. Jika

budak masih ada dan kedua pihak saling membenarkan akan

terjadinya jual-beli, tetapi keduanya berselisih tentang harga, maka

budak itu dikembalikan. Setiap sesuatu yang wajib bagi seseorang

untuk mengembalikannya dalam bentuk definitif tetapi dia terlepas

dari tangan, maka dia mengembalikannya dalam benfuk nilai,

karena nilai menggantikan barang definiUf manakala barang

definitif itu telah terlepas dari tangan. Oleh karena ketentuan ini

berlaku unfuk segala sesuatu, maka mengapa saya mengeluarkan

hal ini dari segala sesuatu itu? Tidak boleh membedakan hal-hal

yang sama maknanya kecuali berdasarkan khabaryang mengikat-

Demikian pula dalam masalah tanah dan rumah. Manakala

kedua pihak berselisih sebelum didiami dan ditanami, maka

keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan. Jika

keduanya berselisih sesudah rumah ditempati dan tanah ditanami,

maka keduanya saling bersumpah dan mengembalikan nilai setr.ra.

Jika penya,r.ra telah mendiami sebentar, maka dia membayar harga

sewa untuk jangka waktu yang dia diami dan menghapus sewa

untuk jangka waktu yang belum dia diami. Jika dia menyewa tanah

unhrk ditanami lalu dia telah menanaminya, tetapi masih tersisa

waktu sahr tahun atau lebih, maka keduanya saling bersumpah dan
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saling menghapus seu/a yang tersisa, dan pemilik tanah

membayarkan harga sewa untuk masa tanam yang telah dia jalani.

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain
dengan harga sewa sepuluh dirham, Ialu keduanya saling

membenarkan dalam masalah akad se',rua dan harga sewa, tetapi
keduanya berselisih tentang tempat fujuannya, dimana penyewa

mengatakan, "Saya menyewanya untuk pergl ke Madinah dengan
harga sewa sepuluh dirham," sedangkan pemberi sewa

mengatakan, "Aku menyewakannya sepuluh dirham ke Ailah,"
sedangkan kendaraan ifu belum sempat dinaiki, maka kedua pihak
saling bersumpah dan saling mengembalikan. Jika penyewa sudah

menaikinya, maka keduanya saling sumpah, dan pemilik
kendaraan berhak atas harga sewa yang standar ke tempat
tersebut, sedangkan sewa dengan fujuan ke tempat yang

didakwakannya itu terhapus, karena keduanya sama-sama

berkedudukan sebagai pendakwa dan terdakwa, karena sewa

merupakan salah safu benfuk jual-beli. Ini sama maknanya dengan
pendapat kami terkait jual-beli.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain unfuk dia
tanami, lalu seluruh tanah itu tenggelam sebelum ditanami, maka
penyewa meminta kembali harga sewa karena manfaat tanah tidak
selamat baginya. Dia seperti rumah yang roboh sebelum ditinggali.

Jika sebagiannya tenggelam, maka itu dianggap sebagai

kekurangan yang terjadi pada objek sewa. Penyewa memiliki hak
pilih antara menahannya dengan serJ/a atau mengembalikannya
karena apa yang dia sewa ifu tidak selamat sebagaimana dia ingin
menyewanya. Seperti halnya ketika sebagian rumah roboh maka
penyewa berhak menahan apa yang tersisa dengan harga sewa
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yang sesuai dengan porsinya, seperti ketika setengah rumah

roboh, lalu dia ingin tinggal di setengahnya yang tersisa dengan

setengah harga sewa, maka ifu hukumnya boleh baginya. Karena

meskipun rumah ifu mengalami penyusutan namun dia rela

dengan peny-rsutan itu. Tetapi jika dia ingin keluar dan menghapus

akad sewa, maka hukumnya boleh manakala rumah dan tanah

yang tersisa tidak seperti yang hilang.

Demikian pula, seandainya dia membeli seratus irda&T

makanan tetapi dia tidak menerima seluruhnya hingga

setengahnya rusak di tangan pembeli, maka dia boleh mengambil

setengah ihr dengan setengah harta jika dia mau-

Rabi' berkata: Menumt saya, rumah berbeda dari makanan

ketika sebagiannya rusak, karena makanan itu sama seluruhnya.

Sedangkan mmah, sebagiannya tidak seperti sebagian yang lain,

berbeda dari makanan.

Prinsip dalam masalah ini adalah dibandingkan dengan jual-

beli. Karena jual-beli terjadi pada sesuatu yang bisa terbagi dan

boleh diterima sebagiannya tanpa menyertakan sebagian yang lain,

lalu sebagiannya itu rusak, maka pendapat saya tentang hal ini

adalah seperti ini. Tetapi jika jual-beli terjadi pada sesuatu yang

tidak bisa terbagi seperti budak yang Anda pembeli tetapi Anda

tidak menerimanya hingga terjadi cacat padanya, maka Anda

memiliki hak pilih antara mengambilnya dengan membayar seluruh

harga atau mengembalikannya, karena budak itu tidak selamat

unfuk Anda terima tanpa cacat.

27 Satu irdabwradengan & slza'-
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Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan di antara
keduanya?" Jawabnya, budak tidak bisa dipisahkan dari cacat, dan
cacat tidak bisa dipisahkan dari budak. Ada kalanya tempat itu bisa
dipisahkan dari tempat yang lain seperti rumah atau tanah. Jika
seseorang menyewa tanah dari orang lain selama sepuluh tahun
dengan harga sewa sepuluh dinar, maka hukumnya tidak boleh
sebelum dia menyebutkan harga sev/a yang definitif untuk setiap
tahunnya. Jika seseorang menyewa tanah atau rumah dari orang
lain, lalu penyewa m?ngatakan, "Aku menyewa rumah atau tanah
darimu dengan harga satu dinar unfuk setiap tahun," sedangkan
dia tidak menyebutkan tahun dimana dia menyewa dan tahun dia
berhenti menyewa, maka akad sewa tersebut tidak sah. Akad sewa
tidak sah kecuali dengan objek yang disepakati oleh pemberi sewa
dan penyewa, sebagaimana jual-beli tidak sah kecuali terhadap
objek yang diketahui.

Perkataan di atas mengandung kemungkinan bahwa akad
sewa berakhir hingga serahls tahun, atau lebih, atau kurang,
mengandung kemungkinan selama satu tahun saja, dan
mengandung kemungkinan kurang dari safu tahun. Dengan
demikian, ini adalah akad sewa yang tidak diketahui sehingga
haruq dihapus sebelum rumah ditempati. Jika sudah terlanjut
ditempati, maka kami menetapkan penyewa membayar harga
sewa yang standar, baik ifu lebih besar daripada harga yang
disepakati di awal atau lebih sedikit. Manakala kami membatalkan
pokok akal di dalamnya dan kami mengalihkannya kepada nilai,
maka kami tidak menjadikan yang batal itu sebagai dalil terhadap
yang benar.
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Jika seseorang menanami tanah orang lain lalu dia

mengklaim bahwa pemilik tanah menyanrakan atau meminjamkan

tanah kepadanya, sedangkan pemilik tanah menyangkal, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik tanah dengan

disertai sumpahnya. Orang yang menanam itu harus mencabut

tanamannya, dan dia juga harus membayar sewa standar agar

tanah hingga dia mencabut tanamannya.

Tidak ada perbedaan pendapat apakah hal itu terjadi di

masa penanaman atau di luar masa penanaman. Manakala orang

yang orang menanami tanah dan mendakwakan penyewaan itu

menahan tanah dari pemiliknya, maka saya menghukuminya

sebagai orang yang mengambil tanpa izin.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain sedangkan di

tanah itu ada tanaman milik orang lain dimana dia tidak bisa

mengeluarkan tanaman ifu darinya hingga dipanen, maka akad

sewa terhapus. Akad sewa tidak boleh sebelum penyewa melihat

tanah tanpa ada halangan baginya unfuk menanami tanah

tersebut, serta dapat menguasai tanah ifu tanpa ada penghalang

dari orang-orang yang menanam lainnya. Karena kami

menganggap sewa-menye'dda sebagai salah satu bentuk jual-beli,

sehingga seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang

pembelinya tidak sanggup menguasainya ketika haknya jahrh dan

dia telah membayar harganya. Kami tidak menetapkan kewajiban

bagi pembeli dan penyewa unfuk membayar harganya. Barangkali

objek yang dijual dan dibeli itu rusak sebelum pembeli dan

penyewa menguasainya. Kami juga tidak boleh mengatakan bahwa

pembayaran tersebut dijadikan piutang hingga dia menguasai
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oblek, karena yang demikian ifu merupakan penjualan hutang

dengan hutang.

Tidak ada larangan untuk mengadakan akad salaf atas

tanah dan rumah sebelum seseorang menyewa dan menguasai
keduanya. Akan tetapi, dia harus menyewa tanah dan rumah serta

menguasainya di tempat keduanya mengadakan transaksi tanpa
ada penghalang di antara keduanya. Manakala terjadi sesuafu yang

menghalangi pemanfaatan objek, maka penyewa mengambil porsi
miliknya dari harga sewa sejak te4adi suafu kejadian tersebut.
Demikian pula jika objeknya berupa budak dan seluruh objek yang

disewakan. Yang demikian itu bukan jual-beli yang diser.tai akad

salaf. Yang disebut jual-beli bersamaan dengan akad salaf adalah
satu akad terjadi pada jual-beli dan salaf di antara dua pelaku jual-

beli, sehingga harganya tidak diketahui. Karena objek yang dibeli
ifu memiliki porsi dari akad salaf pada pokok harganya, dan ifu
tidak diketahui, karena oblek salaf itu tidak dimiliki.

Setiap oblek yang boleh Anda pembeli secara tersendiri ihr
juga boleh Anda sewa secara tersendiri. Sewa-menyerd/a

merupakan salah satu bentuk dari jual-beli. Sedangkan setiap yang

tidak boleh Anda pembeli secara tersendiri itu juga tidak boleh
Anda sewa secara tersendiri. Seandainya seseorang menyev/a
tanah kosong unfuk dia tanami pohon yang berakar dengan syarat
dia memperoleh pohon dan akamya, sedangkan di pohon ifu ada
buahnya yang sudah matang, atau tidak tidak ada buahnya sama
sekali, maka akad sewa ini hukumnya boleh sebagaimana ifu
dianggap sebagai jual-beli yang boleh.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah pemilik tanah kosong
ifu memiliki pohon dan tanah yang di dalamnya ada pohonnya.
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Seandainya seseorang menyewa tanah dengan buah, bukan

tanah dan pohon, maka jika buahnya ihr telah halal dijual, maka

boleh disaryakan. Jika dia belum halal dijual, maka penyewaan

terhadapnya tidak boleh.

Allah @ berfirman,

rL"$ {Jtil \:JLu i 1#( a$i $1€,

"&4 ev ;"';iC- 5Ks 6 $ Y,FV
"Hai orang-orang yang beiman, ianganlah kamu saling

memakan harta sesarnamu dengan ialan yang batil, kecuali dengan

jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka di anhra

kamu. "(Qs. An-Nisaa' l4l:291

Allah & iugu berfirman,

3i^i 'frr' \y)( 3r'9, {Ityr}6 6\, 4',
,zj.z z

lPt
"Keadaan mereka yang demikian ifu, adalah disebabkan

mereka berlata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

dengan iba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan iba."(Qs. Al Baqarah l2l2751

Ayat ini bersifat mutlak dalam menghalalkan jual-beli

seluruhnya, kecuali ada dalil dari Rasulullah # atau ada ijma' dari

umat Islam yang udak mungkin tidak tahu makna yang

dikehendaki Allah, yang mengkhususkan keharaman suafu bentuk

e

15J(
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jual-beli bukan benh-rk jual-beli yang lain. Jika ada, maka kami
berpegang pada sabda Rasulullah 6$, karena beliau bertugas

sebagai penjelas makna yang dikehendaki Allah; apakah berlaku
khusus atau umum. Kami mendapati dalil dari Nabi S tentang

keharaman dua bentuk jual-beli. Pertama, terjadinya selisih harga

dalam pembayaran tunai. Kedua, seluruh jenis nasi'ah.

Alasannya adalah karena haram menjual emas dengan
emas kecuali secara sama dan funai dengan funai.28 Demikian
pula perak dan berbagai jenis makanan seperti gandum hinthah,
gandum syair, kurma kering dan garam. Terhadap semua objek ini
diharamkan dua makna, yaifu adanya selisih dalam satu jenis.

Tetapi Nabi S membolehkan adanya selisih dalam dua jenis 5ang
berbela,2g dan beliau mengharamkan nasi'ah pada seluruh objek
tersebut. Karena ifu kami katakan bahwa penjualan emas dan
perak adalah seperti ini ketentuannya karena ifu adalah redaksi

khabar. Kami juga katakan bahwa setiap komoditas yang dimakan

dan diminum ifu ketenfuannya seperti ini, karena dia semakna
dengan yang diredaksikan dalam khabar.

Adapun selain komoditas-komoditas di atas itu tetap pada

ketentuan pokok dua ayat di atas, yaitu dihalalkan Allah. Jual-beli
itu halal seluruhnya dengan adanya selisih sebagiannla atas

sebagian yang lain, baik secara funai atau secara tempo. Karena
itu, selain penjelasan yang telah kami sampaikan, kami juga
memiliki beberapa dalil. Di antaranya adalah Nabi S pemah

2s Sihkan baca hadits no. (12145) dan (12t60), yaitu hadis Malik bin Aus bin
Hadtsan.

2e Sihkan baca hadits no. (1451), yaitu hadits Ubadah bin Shamit. Dalam salah
satu riwayahya dikatakan, "Jika jenisng betbda, maka juallah dia dengan @n apa
saja yang kalian suka." Hadits ini dalam bab tentang penjualan makanan dengan
makanan.
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pembeli seorang budak dengan dua budak,30 d* hal itu ;uga
diperkenankan oleh Ali bin Abu Thalib &,31 hnu Musayyib,32

hnu Umar,&,33 dan lainlain.

Seandainya dalam hal ini tidak ada khaban maka tidak
boleh berpendapat selain pendapat ini berdasarkan makna

tersebut; atau berpegang pada pendapat kedua, yaifu: jika ada dua

benda dari satu jenis, maka tidak boleh melakukan jual-beli

terhadap secara sama, barang definitif dengan barang definitif
sepedi emas dengan emas. Jika kedua objek berbeda, maka tidak
dilarang adanya selisih secara tunai dengan hrnai, tetapi tidak baik
secara tempo, seperti penjualan emas dengan perak, serta kurma
dengan gandum hinthah. Selanjutnya, seekor unta tidak boleh

dijual dengan dua ekor unta secara funai, karena keduanya safu
jenis meskipun berbeda kualitas dan kekuatannya. Jika tidak boleh

secara tunai dengan hrnai, maka terlebih lagi secara tempo.

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya dua unta ihr berbeda

dari segi kualitas dan kekuatannya. Demikian pula kurma kering;

terkadang berbeda manis dan kualitasnya. Bahkan safu, mudd
kurma burdi ihr bisa lebih baik daripada dua mudd kurma jenis

lain. Namun tidak boleh menjualnya kecuali dalam ukuran yang

sarna dan secara h.rnai karena keduanya sarna-sama kurma kering-

Keduanya sama-sama dikenai zakat atas pemiliknya karena

3o Hadig Jabir bin Abdullah tdah disebutkan pada no. 1468 dalam bab tentang
penjualan barang bahasan tentang jual-beli.

31 Hadib ini telah disebutkan pada no. 1470 dalam bab tentang penjualan
barang bahasan tentang iual-beli.

32 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1471 dalam bab tentang penjualan
barang bahasan tentang jual-beli.

33 Hadits ini telah disebutkan pada no. 12169 dalam bab tentang penjualan
barang bahasan terrtang iual-beli.
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keduanya satu jenis. Demikian pula, unta merupakan jenis yang

sama-sama dikenai zakat bagi pemiliknya. Demikian pula emas; di

antaranya ada yang sat.t mitsqaldihargai tiga puluh dirham karena

kualitasnya, dan ada yang satl mitsqal dihargai jauh di bawah ihr

karena keduanya berbeda kualitas. Meskipun keduanya berteda

dan memiliki selisih, namun keduanya tidak boleh dijual kecuali

dengan ukuran yang sama dan secara hrnai. Keduanya juga sama-

sama dikenai zakat.

Jadi, semua komoditas ihr kalau tdak diqiyaskan

kepadanya, maka dia dibedakan darinya sebagaimana yang kami

katakan berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan. Juga karena

umat Islam sepakat bahwa emas dan perak dapat digunakan untuk

pembayaran dalam akad salaf terhadap objek lain, berbeda dengan

objek lain ketika digunakan unhrk pembayaran terhadap emas dan

perak. Adapun jika seseorang asal menetapkan hukum lalu sekali

waktu dia mengatakan tentang sesuatu dari safu jenis bahwa tidak

boleh ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain berdasarkan

qiyas terhadap ketenfuan ini, kemudian di waktu yang lain dia

mengatakan sesuahr tersebut tidak mengikuti ketentuan ini, maka

seandainya seseorang boleh berpendapat demikian, maka boleh

juga setiap orang mengatakan apa yang tebersit dalam pikirannya

meskipun dia bukan ulama. Karena pendapat yang terlintas dalam

pikiran itu tidak terlepas dari sejalan dengan atsar atau berlawanan

dengan atsar, sesuai dengan qiyas atau bertolak belakangan

darinya. Jika seseorang boleh sesuka hati berpegang pada atsar

dan meninggalkannya, atau berpegang pada qiyas dan

meninggalkannya, maka tidak ada makna di sini selain bahwa

setiap orang boletr bicara sesuka hati. Yang demikian itu

hukumnya haram bagi umat Islam.
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Sewa-menyewa sebagaimana yang saya sampaikan

merupakan salah satu bentuk jual-beli. Karena itu tidak ada

larangan menyewa budak selama setahun dengan harga sewa lima

dinar kemudian dinar-dinar tersebut dibayarkan segera, atau

selama setahun atau dua tahun atau dua puluh tahun. Jika Anda

menanggung ker,vajiban lima dinar yang funai, maka tidak ada

larangan bagi Anda unfuk menya;,rakan budak milik Anda kepada

pemilik dinar itu jika dia telah menerima budak. Yang demikian itu

bukan merupakan penjualan hutang dengan hutang. Hukum yang

berlaku unfuk penyewa manakala telah membayarkan harga sewa

kepada pemberi sewa adalah hukum tunai. Hanya saja, pemiliknya

mengambil manfaat sewa pada masa mendatang. Seandainya

hukum masalah ini tidak seperti ini, maka tidak boleh melakukan

akad sewa dengan hutang unfuk selamalamanya karena yang

demikian itu dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang,

sedangkan saya tidak menemukan alasan untuk membolehkannya.

Karena jika saya katakan, "Harga sewa tidak wajib kecuali

setelah manfaat dari objek yang disewakan ihr diambil," maka dia

pernanfaatan yang telah memiliki porsi dari harga sewa ifulah yang

sah sewanya, sedangkan manfaat itu sendiri tetap menjadi hutang,

dan harga manfaat juga hutang sehingga sewa dengan

pembayaran di awal ifu. dianggap sebagai penjualan hutang dengan

hutang- Seandainya saya mengatakan, "Saya boleh menyewa

budak dari Anda dengan harga sewa sepuluh dinar selama

sebulan, lalu jika sahr bulan telah berlalu maka saya akan

menyerahkan sepuluh dinar kepada Anda," maka sepuluh dinar ifu

dianggap sebagai hutang dan manfaatnya juga budak, sehingga

yang demikian itu dianggap sebagai jual-beli hutang dengan

hutang. Seandainya saya mengatakan, "Saya menyerahkan
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kepadamu sepuluh dinar, dan saya terima budak itu unfuk

melayaniku selama sebulan," maka ih-r dianggap sebagai akad salaf

unh-rk sesuatu yang tidak disebutkan sifat-sifatnya, serta mempakan

akad salaf yang tidak dipertanggungkan pada pelaksananya.

Semua makna ini membatalkan sewa-menyewa, padahal

Allah membolehkannya, Sunnah membolehkannya, dan umat

Islam juga membolehkannya. Kami telah menulis dalil-dalil tentang

kebolehannya dalam bahasan tentang sewa. Seandainya apa yang

Anda katakan itu benar, bahwa jika objek sewa berupa rumah dan

budak telah diserahkan kepada penyewa, maka itu berarti

diserahkan kepadanya barang yang mengandung manfaat

sehingga dalam sewa itu boleh tunai dan boleh tempo, karena

yang demikian itu merupakan transaksi funai dengan funai, serta

funai dengan hutang, (seandainya yang Anda katakan ifu benar)

maka akad sewa menjadi tidak boleh dalam keadaan apapun unfuk

selama{amanya.

Jika ada yang bertanya, "Penyewa tidak mampu mengambil

manfaat pada objek sewa kecuali dalam masa yang akan datang."

Kami jawab, kami memahami bahwa sewa-menyewa sejak dahulu

memang seperti ini. Hukumnya sama seperti hukum makanan

yang dijual secara takaran, kemudian dia mulai ditakar, namun

Anda tidak akan mengambil makanan yang kedua untuk selama-

lamanya kecuali setelah makanan yang sebelumnya. Alasannya

karena Anda tidak bisa berbuat selain demikian. Demikian pula,

hak tinggal dan pela_vanan tidak mungkin diambil dengan selain

cara ini unfuk selama-lamanya. Di antara ulama yang

membolehkan sewa-menyewa dengan mengatakan, "la
membolehkan apa yang boleh, yaifu menyewa budak selama
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sebulan dengan harga sewa safu dinar, atau dua bulan, atau tiga
bulan," (di antara ulama tersebut) ada yang berpendapat, "Tidak

boleh sekiranya saya memiliki hak padamu safu dinar, lalu saya

menggunakannya untuk menyewa budak darimu, karena yang

demikian ifu sama dengan jual-beli hutang dengan hutang." Jadi,

yang dia perbolehkan adalah hutang dengan hutang karena tidak

diragukan bahwa sevr'a merupakan hutang. Sedangkan yang dia

batalkan itu seharusnya dia perbolehkan. Alasannya adalah karena

boleh sekiranya saya memiliki hak satu dinar pada Anda, lalu saya

mengambilnya dari Anda dalam bentuk dirham. Keberadaan dinar
pada Anda itu seolah-olah Anda mengambilnya dari tangan saya.

Tetapi saya tidak boleh memberi Anda dirham dengan dinar yang

tempo.

Ulama tersebut di sini, yaihr dalam penukaran uang,

mengklaimnya sebagai pertukaran funai, sedangkan dalam sewa-

menyewa dia mengklaimnya sebagai hutang. Jadi, harus dihukurni

bahwa itu adalah funai pada keduanya atau hutang pada

keduanya. Jika pendapat ini boleh, maka ulama lain boleh

menjadikannya sebagai tunai pada kasus yang seharusnya dia

menjadikannya sebagai hutang, serta menjadikannya sebagai

hutang pada kasus yang seharusnya dia menjadikannya sebagai

tunai.

Jual-beli yang sah ifu ada dua macam, yaihr jual-beli barang

yang dilihat oleh pembeli dan penjual, dan jual-beli sifat yang

dipertanggungkan pada penjual. Ada jenis jual-beli yang ketiga,

yaitu seseorang menjual barang yang definitif dalam keadaan tidak

ada di tempat penjual dan pembeli berada, tetapi tidak

dipertanggungkan pada penjual. Jika barang itu selamat hingga
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pembeli melihatnya, maka penjual memiliki hak pilih untuk

menjualnya kepada pembeli dengan sifat, baik barang itu sesuai

sifat yang dia tetapkan dalam transaksi atau tidak. Karena jual-beli

sifat yang mengikat bagi pembeli adalah yang dipertanggungkan

pada penjualnya.

Sedangkan jual-beli terhadap objek ini belum berlaku hingga

pembeli melihat barang dan rela, lalu keduanya berpisah sesudah

jual-beli dari tempat keduanya melihat barang. Pada saat itulah

jual-beli sempuma, dan pembeli pun wajib membayar harga

sebagaimana dia wajib membayar harga unfuk barang yang

tersedia di tempat, sehingga keduanya berpisah sesudah transaksi

jual-beli dalam keadaan saling rela, lalu jual-beli itu pun berlaku

pada keduanya.

Barang yang definitif ini tidak boleh dijual dengan

pembayaran tempo, baik temponya sebentar atau lama, karena

jual-beli menjadi mengikat bersamaan dengan jafuhnya tempo.

Sedangkan jual-beli yang boleh adalah jual-beli terhadap sesuatu

yang halal bagi pemiliknya, pembeli mengambilnya, dan jual-beli

berlaku bagi pembeli dalam keadaan apapun. Adapun jual-beli

yang tidak mengikat itu hukumnya tidak boleh dengan

pembayaran yang tempo. Bagaimana mungkin pembeli

menanggung hutang secara tempo sedangkan jual-beli tersebut

belum terlaksana secara sempuma, dia belum melihat barang dan

belum rela? Jika dia sukarela menyerahkan uang tunai dengan

syarat bahwa jika dia rela maka uang tunai itu menjadi

pembayaran, dan jika dia tidak rela maka dia meminta harga

tersebut, maka ifu tidak dilarang, dan yang demikian ihr bukan

termasuk jual-beli yang disertai akad salaf.

76



AlUwm

Tidak boleh pula bagi saya untuk mengadakan akad salaf

kepada Anda dengan objek makanan secara tempo, lalu saya

mengambil sebagian makanan dari Anda sesudah jahrh tempo

bersama dengan sebagian harta pokok (pembayaran). Barangsiapa

yang berpendapat bahwa dua jenis transaksi ini, atau salah satu

dari keduanya, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang

semakna dengan salah satu dari keduanya, yaifu jual-beli dan akad

salaf, maka pendapatnya itu tidak benar sarna sekali. Tidakkah

Anda melihat bahwa dapat diterima akal dan tidak ada keraguan

terhadap hadits yang berisi larangan jual-beli dan akad salaf,

bahwa beliau hanya melarang untuk menggabungkan keduanya,

dan larangan penggabungan keduanya itu dapat dipahami dengan

nalar? Alasannya adalah karena pembayaran itu tidak boleh kecuali

diketahui ukurannya.

Jika saya membeli sesuatu dengan harga sepuluh dirham

dengan syarat saya mengadakan akad salaf kepada Anda senilai

sepuluh dirham, atau Anda mengadakan akad salaf kepada saya

senilai sepuluh dirham, maka ini disebut jual-beli yang dibarengi

dengan akad salaf. Karena seluruh transaksi dapat diketahui

sifatnya tetapi tidak dimiliki oleh muslaf sehingga objek tersebut

memiliki porsi harga yang tidak diketahui.

lldakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan bagi saya

untuk menjual sesuatu kepada Anda secara tersendiri, dan

mengadakan akad salaf kepada Anda secara tersendiri? Yang

dilarang adalah jika keduanya dilakukan dengan syarat terhimpun

dalam satu transaksi. Adapun jika saya memberi Anda sepuluh

dinar untuk seratus srla' makanan secara tempo, kemudian

temponya telah jatuh, maka hak saya pada Anda adalah seratus
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srla'makanan itu. Jika saya telah mengambil seluruhnya, maka ifu

adalah harta saya. Jika saya mengambil sebagiannya, maka ifu

adalah sebagian harta saya. Saya boleh mengalihkan sisanya

kepada Anda dengan mengadakan suatu akad yang tidak wajib

bagi saya, dan dia tidak ada pada pokok akad jual-beli karena

dapat mengharamkan jual-beli. Jika saya boleh mengalihkan

seluruhnya kepada Anda, dimana ini mempakan pengalihan yang

terjadi belakangan dan bukan mempakan suatu keharusan bagiku,

maka boleh juga saya melakukannya terhadap sebagian makanan

tersebut.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jual-beli ifu ada dua

jenis, tidak ada jenis ketiganya. Pertama, jual-beli barang yang

dilihat penjual dan pembeli saat keduanya melakukan transaksi.

Kedua, jual-beli yang dipertanggungkan dengan sifat yang

diketahui, tal<aran yang diketahui, tempo yang diketahui, dan

tempat unfuk menerimanya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dahulu membolehkan penjualan

barang yang definitif dalam keadaan tidak ada di tempat dengan

ditetapkan sifatnya. Kemudian dia berpendapat tidak boleh karena

ada kalanya barang tersebut rusak sehingga jual-beli terhadapnya

tidak terlaksana. Oleh karena sekali waktu barang selamat

sehingga terjadi jual-beli dan sekali waktu msak sehingga tidak

terjadi jual-beli, maka jual-beli ini terhapus.
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L4. P enyewaan Kendaraan

fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

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

seseorang menyewa kendaraan dari Makkah ke Marra,34 tetapi

kemudian dia mengendarainya ke Madinah, maka dia wajib

membayarkan harga sewa yang keduanya sepakati ke Marra. Jika

kendaraan tersebut selamat, maka penyewa wajib membayar harga

sewa standar ke Madinah. Tetapi jika kendaraan ifu rusak, maka

dia wajib membayar harga sewa ke Marra dan nilai kendaraan.

Jika kendaraan men!rusut nilainya karena cacat yang terjadi akibat

pengendaraannya sehingga mempengaruhi kendaraan tersebut,

seperti luka di punggung, buta dan semisalnya, maka penyewa

mengembalikannya dan pemilik mengambil nilai penyusutannya,

sebagaimana dia mengambil nilainya seandainya kendaraan

tersebut mati.

Jika kendaraan itu kembali kepada pemiliknya, maka

pemiliknya nilai penyusutan ifu dan harga sewa standar ke tempat

penyewa mengalihkan perjalanan. Jika kendaraan ifu mati

sedangkan penyewa tidak beralih dari tujuan yang disepakati, dan

dia juga tidak melakukan tindakan di luar kewenangan dengan cara

membebani kendaraan dengan beban yang tidak boleh, serta tidak

mengendarainya dengan cara yang tidak boleh dilakukan pada

kendaraan, maka penyewa tidak bertanggungjawab.

Jika akad seu,ra untuk perjalanan pergi dan kembali, maka

penyewa harus membayar setengah ser,va unfuk perginya, kecuali

34 lr4arra adahh nama ternpa.t di dekat ltlakl<ah dari arah qErn.
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rute kepergian dan kepulangan berbeda sehingga harga sewa

dibagi sesuai perbedaan dua perjalanan itu berdasarkan perkataan

para ahli.

Seandainya penyewa melakukan tindakan di luar

kewenangan sesudah kendaraan sampai di tempat hrjuan, atau

kurang dari ifu, kemudian dia mengembalikan kendaraan, lalu

kendaraan itu mati di tempat yang menjadi tujuan sewa, maka dia

menanggung. Dia tidak keluar dari pertanggungan akibat tindakan

di luar kewenangan kecuali dengan cara menyerahkan kendaraan

kepada pemiliknya dalam keadaan selamat-

15- Ijarah (Sewa-Menyewa)

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

Syafi'i berkata: Seorang ulama berkata, "Penyewaan rumah, tanah

dan kendaraan itu tidak berlaku dan tidak boleh. Alasannya adalah

karena penyewaan tersebut sama dengan pengalihan kepemilikan,

sedangkan pengalihan kepemilikan adalah jual-beli. Kami melihat

jual-beli terjadi pada barang yang tersedia di tempat dan terlihat,

dan juga pada barang yang tidak tersedia di tempat melainkan

disebutkan sifat-sifatnya dan dipertanggungkan. Sedangkan sewa

itu bukan terjadi pada barang yang tersedia di tempat dan tidak

pula barang yang tidak tersedia di tempat dan terlihat untuk

selama-lamanya. Kami juga melihat bahwa orang yang

membolehkan keduanya itu mengatakan, 'Jika rumah roboh atau

budak mati, maka akad sewa pada keduanya batal.' Padahal
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pengalihan kepemilikan adalah tindakan yang memutus

kepemilikan empunya untuk berpindah kepada penerima
pengalihan. Jika pemilik barang mengalihkan manfaat barang

kepada penyewanya dengan jalan sewa-menyewa, maka sewa-

menyewa itu tidak seperti itu. Budak itu tetap menjadi milik

empunya, sedangkan manfaahya menjadi hak penyewanya hingga

jangka waktu yang disyaratkan.

Pelayanan budak itu juga tidak diketahui ukurannya,

melainkan berbeda-beda sesuai keadaan budak itu; apakah rajin

dan kuat ataukah dia malas dan lemah. Demikian pula, menaiki

kendaraan itu berbeda-beda karena ada perkara-perkara yang

merusak kendaraan. Padahal sewa kendaraan menurut kami ifu
sejenis dengan jual-beli, sedangkan jual-beli itu ketenfuannya

seperti yang kami sampaikan- Barangslapa yang

membolehkannya, maka dia menerapkan hukum jual-beli padanya

karena itu adalah pengalihan kepemilikan. Tetapi ada perbedaan

antara penyewaan kendaraan dengan jual-beli dalam aspek bahwa

sevda merupakan pengalihan kepemilikan tetapi ukurannya tidak

diketahui secara pasti. Jika seseorang mengatakan, 'la lebih

menyenrpai jual-beli,' maka hendaklah dia menghukumi sevra-

menyewa dengan hukum jual-beli. Jika dia mengatakan, 'Sewa-

menyevra ifu adalah jual-beli,' maka itu berarti dia membolehkan

dalam seu/a-menyewa sesuatu yang tidak dia perbolehkan dalam
jual-beli."

Pendapat ini muncul dari ketidaktahuan orang yang

mengikutinya. Sewa-menyewa itu merupakan pokok yang berdiri

sendiri, tetapi memiliki tampilan luar seperti jual-beli. Semua ini

hukumnya boleh.
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Allah E berfirman.

b="64'#3'6fJ;*5e9

"Kemudian iika mereka menSrusukan (anak-anak) mu

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnry. " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]' 6)

Allah *s memperkenankan iiarah terhadap persusuan,

sedangkan persusuan ihr berbeda-beda sesuai banyak atau

sedikitnya anak yang disusui, serta sesuai banyak atau sedikitnya

susu yang dihasilkan. Akan tetapi, manakala tidak ditemukan cara

selain cara ini, maka ijarah terhadapnya menjadi boleh. Jrka ijarah

terhadapnya hukumnya boleh, maka boleh pula iiarah terhadap

sesuatu yang sama dengannya serta sesuahr yang semakna

dengannya, terlebih lagi yang lebih jelas darinya. Allah telah

menyebutkan ijarah atau sewa-menyewa dalam Kitab-Nya, dan hal

itu telah diamalkan oleh sebagian Nabi-Nya.

Allah S berfirman,

(r#, G ay- ;qr,iS.e:;v- *:v

#.6,s';y-6t:.,$ "J iJ efi6 @ U'ii Lff\

"eQfiCA3;',1t"
"Salah seorang dai kedua wanita itu berkata, 'Wahai

bapakku ambitlah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita),

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

untuk bekerja (pada kita) dialah orang yang kuat lagi dapat
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dipercaya.' Berkatalah dia (55ru'aib), 'Sesungguhnya aku

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dai kdua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan

tahun'. "(Qs. Al Qashash [28]: 26'271

Allah S menceritakan bahwa ada seorang nabi-Nya yang

mengupahkan dirinya selama beberapa tahun tertentu, dengan

imbalan berupa kehalalan kemaluan seorang perempuan. Hal ifu
menunjukkan kebolehan ijarah, dan bahwa tidak ada larangan

ijarah dengan hitungan tahun. Jika ijarah dilakukan tanpa

mengikuti tahun haji, maka dalam keadaan apapun ijarah int
hukumnya boleh. Menurut sebuah pendapat, Nabi Sp'aib &
mempekerjakan Nabi Musa & untuk menggembalakan kambing

miliknya. Allah Mahatahu.

Jadi, ijarah itu telah ditetapkan oleh Sunnah dan

dipraktekkan oleh banyak sahabat. Tidak ada ulama di negeri kami

yang kami kenal yang berbeda pendapat mengenai kebolehan

ijarah. Demikian pula dengan seluruh fuqaha dari berbagai negeri.
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1676" Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin

Abu Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Qais, bahwa dia bertanya

kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah, lalu dia

menjawab, "Rasulullah S melarang penyewaan tanah."

Hanzhalah bertanya, "Apakah dengan emas dan perak?" Rafi'

menjawab, "Adapun dengan emas dan perak tidak dilarang."3s

35 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Penya,r,raan Tanah, bab: Riwayat tentang
Penyewaan Tanah, 2/777, no. 1) dengan redaksi: dari Hanzhalah bin Qais AzZurqi
dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah S melarang penyeril/aan ladang. Hanzhalah

berkata, Kemudian aku bertanya kepada Rafi' bin I{hadi;, "Dengan emas dan perak?"

Dia menjawab, "Adapun jika dengan emas dan perak, maka tidak dilarang."

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata, "Rafi' mendengar larangan itu dari Rasulullah S,
dan dia lebih mengetahui makna ucapan yang dia dengar. Rafi' hanya menceritakan
larangan penyewaan tanah dengan sepertiga dan seperempat dari hasil tanah ihr.

Seperti itulah dahulu tanah disewakan."
Dengan pemyataan ini Asy-Syafi'i mengacu kepada hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim dengan sanadnya dari Rafi' fiihat hadits no. 1659).
Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Bisa jadi Salim mendengar dari Rafi' tentang

berita ifu secara garis besar, kemudian dia berpikir bahwa dia menceritakannya tentang
penyewaan dengan emas dan perak. Karena itu dia tidak melihat adanya larangan
terhadap penyewaan dengan emas dan perak, karena dia tahu bahwa biasanya tanah
dise'.,rra dengan emas dan pe,rak."

Dengan pemyataan ini Asy-Syafi'i mengacu kepada hadits Salim yang
diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah bin Umar bertanya
tentang penyewaan ladang, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang dengan emas dan
perak."

hnu Syihab berkata: Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Apakah Anda pemah
melihat hadits dari Rafi' b:n lftadi;?" Dia menjawab, "Rafi' berlebihan. Seandainya aku
punya ladang, maka aku pasti menyewakannya." (HR. Ath-Thabrani, bahasan dan bab
yang sama, no. 3)
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Rafi' mendengar larangan itu dari Rasulullah $, dan dia

lebih mengetahui makna ucapan yang dia dengar. Rafi' hanya

menceritakan larangan penyewaan tanah dengan sepertiga dan

seperempat dari hasil tanah itu. Seperti itulah dahulu tanah

disewakan. Bisa jadi Salim mendengar dari Rafi' tentang berita ifu

secara garis besar, kemudian dia berpikir bahwa dia

menceritakannya tentang penyewaan dengan emas dan perak.

Karena itu dia tidak melihat adanya larangan terhadap penyewaan

dengan emas dan perak, karena dia tahu bahwa biasanya tanah

disewa dengan emas dan perak. Hal itu telah dijelaskan oleh selain

Malik dari Rafi' bahwa dia tetap menyewakan tanah dengan

pembayaran berupa sebagian dari hasilnya.

o

,I
LJ.w o

f ;' U U);Gi -\lvv

f't'it ,t$.yt E;ft-, ;ft -Z-":il ;J yL f
.y jU iiA ,i;;;t) ;'rrtr

L677. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Syihab, dari Said bin Al Musayyib, bahwa hnu Syihab bertanya

kepadanya (Said bin Al Musa5yib) mengenai penyewaan tanah

dengan emas dan perak, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."35

35 HR. Ath-Thabrani (p€rnbahasan dan bab prg sama).
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1678. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya dengan redaksi yang serupa.37

-\ 1V1

L679. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Syihab, dari Salim, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama.3S

/'-f ; F:)t ',rb oi ;*. a :lu t::;i - \ 14.

+ c?t ;L gi."-:k 6 J-tb'u'; 6t Jy

- / o( .l o t /
.Ots -2r cc--a> ,y Vtf 'A {- C. ;A ,12;'.

,,
1680. Malik mengabarkan kepada kami, telah sampai

kepadanya, bahwa Abdunahman bin Auf menyewa tanah, lalu

37 HR. Ath-Thabrani (penrbahasan dan bab yang sama, 2/7L2, no. 5) dengan

redaksi: Dari Hisyam bin Urv.ah dari ayahnya bahwa dia menywuakan tanahnya

dengan emas dan perak.
38 Saya tidak menemukan hadits ini dalam Al Muwnththa '. Riwayat tentang

masalah ini berasal dari Salim sendiri sebagaimana yang saya kutip pada no. L675.
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tanah itu tetap di tangannya hingga dia meninggal. Anaknya

berkata, "Aku mengira bahwa tanah ifu adalah miliknya karena

lamanya tanah ihr berada di tangannya hingga dia menyebutkan

masalah tanah ini saat menjelang wafat. Dia lantas meny-rruh kami

untuk melunasi sedikit tanggungan yang tersisa padanya dari harga

sewanya dengan emas atau perak."39

Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk jual-beli, karena

jual-beli seluruhnya merupakan pengalihan kepemilikan dari sahr

pihak kepada pihak lain. Dengan itulah penyewa memiliki manfaat

yang ada pada budak, rumah, dan kendaraan hingga jangka waktu

yang dia syaratkan, sehingga dia lebih berhak atas manfaat yang

dimilikinya daripada pemiliknya, da. dengan itu pula pemilik

kendaraan dan rumah berhak atas pengganti yang dia ambil. Ini

merupakan esensi dari jual-beli.

Jika ada yang bertanya, "Sewa-menyewa berbeda dari jual-

beli karena sewa-menyewa tidak dengan barangnya, melainkan

objeknya bukan berupa barang dengan jangka waktu tertenfu."

Itu adalah manfaat yang bisa dipahami dari barang tertentu

sehingga dia serupa dengan barang.

Berbagai benhrk jual-beli ada kalanya memiliki kesamaan

makna, yaitu sebagai kepemilikan, tetapi berbeda dari segi

hukumnya. Per"bedaannya ifu tidak menghalangi sebagian besar

hukumnya, dan bahwa dia sempit dalam sebagian aspek dan luas

di aspek lain, dengan pengertian bahwa selunfinya dianggap

sebagai jual-beli, sehingga apa saja yang menghalalkan jual-beli itr-r

39 HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab !,iang sama, 2/7L2, no. 4l
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juga menghalalkan sewa-menyewa, dan apa saja yang

mengharamkan jual-beli itu juga mengharamkan sewa-menyewa.

Selanjutnya, berbagai jual-beli itu berbeda dalam beberapa

makna yang lain. Karena itu, salah satu jenisnya yang berbeda dari

jenis lain dalam beberapa aspek itu tidak membatalkan jenis yang

lain, meskipun keduanya terkadang sama dalam makna selain

makna yang keduanya berbeda. Jual-beli itu tidak halal kecuali

dengan kerelaan dari penjual dan pembeli, serta dengan harga

tertentu. Dan menumt kami, jual-beli tidak mengikat kecuali

setelah penjual dan pembeli berpisah dari tempat keduanya, atau

salah satu dari keduanya memberikan hak pilih kepada temannya

sesudah jual-beli lalu temannya ihr memilih unhrk melangsungkan

jual-beli.

Selanjutnya, bentuk-benhrk jual-beli itu berbeda-beda. Di

antaranya adalah jual-beli yang tidak halal bag, dua pelaku

transaksi, yaitu jual-beli emas dengan emas meskipun berbeda

kualitas kecuali secara sama ukurannya, funai dengan funai, dan

timbangan dengan timbangan. Kemudian, jika emas difukar

dengan perak, maka tidak ada larangan akan adanya selisih pada

salah satunya atas yang lain asalkan secara funai dengan tunai.

Jika dua pelaku transaksi yang pertama berpisah, atau dua pelaku

yang ini berpisah sebelum saling menerima oblek jual-beli, maka

jual-beli di antara keduanya batal. Ada pula jual-beli barang -selain
pertukaran mata uang- seperti jual-beli pakaian dengan uang

tunai.

Seandainya pembeli menerima pakaian tetapi dia tidak

menyerahkan pembayaran kecr-rali sesudah lama kemudian, maka

hal itu tidak merusak jual-beli. Ada pula akad salaf terhadap
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sesuafu yang dipertanggungkan secara tempo dengan pembayaran

yang disegerakan. Objek yang dibeli bukan merupakan oblek tunai,

melainkan sesuatu yang dipertanggungkan. Setiap transaksi yang

bisa disebut sebagai jual-beli dan tidak halal kecuali dengan

kerelaan dari kedua pihak itu hukumnya sama. Sedangkan

transaksi yang tidak seperti ifu hukumnya berbeda.

Cara penguasaan objek sewa yang menghamskan penyanra

menyerahkan harga sewa ketika dia menerima objek sewa,

sebagaimana pembeli wajib menyerahkan harga manakala barang

yang dibeli telah diserahkan kepadanya, adalah dengan

menyerahkan sesuatu yang di dalamnya ada manfaat. Jika yang

disewa adalah budak, maka budak itu diserahkan. Jika yang disewa

adalah unta, maka unta itu diserahkan. Jika yang disewa adalah

rumah, maka rumah itu diserahkan, agar penyewa mengambil

manfaat yang dengan itu syarat terpenuhi hingga jangka waktu

yang disyaratkan. Alasannya adalah karena tidak ditemukan cara

unhrk menyerahkan ob;ek sewa selain cara seperti ini.

Jika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan

penyerahan objek yang tidak diketahui, maka ihr merupakan

alasan orang bodoh yang membatalkan sewa-menyewa.

Manfaat dari barang yang diketahui dan tersedia hingga

jangka waktu tertenfu itu sama seperti penyerahan barang yang

konkret. Kalaupun manfaat itu bukan merupakan benda konkret

yang terlihat, namun dia bisa ditangkap dengan nalar dari suatu

barang yang konkret. Penyerahan manfaat itu bukan menyerahkan

sesuatu yang padanya ada manfaat (maksudnya untuk dimiliki

barangnya). Jika manfaat ihr tidak berupa barang yang terlihat saat

diserahkan, maka itu lebih kuat alasannya unfuk merusak jual-beli
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daripada kepemilikan manfaat meskipun bukan berupa barang

yang konkret. Karena itu sewa-menyewa tidak batal sebagaimana

klaim sementara orang yang membatalkannya, karena meskipun

dia bukan rnempakan barang yang konkret namun dia seperti

barang yang konkret karena dia berasal dari barang yang konkret.

Seolah-olah dia adalah sesuatu yang mereka manfaatkan dari

barang yang konkret. Umat Islam membolehkan karena alasan ini,

sehingga penyerahan sesuaht yang dimanfaatkan manakala dia

diserahkan ketika cara lain tidak bisa dilakukan itu lebih layak

menggantikan penyerahan daripada barang yang konkret.

Penyerahan ihr lebih ringan daripada kepemilikan akad, karena

akad bisa batal dan disusul batalnya penyerahan, sedangkan

penyerahan bisa bataltetapi akadnya tidak batal.

Manakala boleh sekiranya kepemilikan manfaat itu

diketahui (definitifl karena meskipun manfaat ihr bukan barang

yang konkret tetapi dia berasal dari barang yang konkret sehingga

kepemilikan tersebut sah dan mengikat sebagaimana sahnya

kepemilikan barang yang konkret, maka boleh juga sekiranya

penyerahan barang yang di dalamnya ada manfaat itu

menggantikan penyerahan barang. Ketika barang yang

mengandung manfaat itu diserahkan, maka ifu seperti penyerahan

barang manakala cara tersebut menjadi satu-safunya cara

penyerahan yang bisa dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami dalam

membolehkan sewa-menyewa, bahkan lebih keras lagi. Mereka

berargumen dengan berbagai atsar, dan mengldaim bahwa apa

yang kami jadikan argumen di dalamnya itu juga menrpakan

argumen unfuk membantah orang yang menolak sewa-menyewa,
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dan mengkritik hujjah yang valid untuk kemudian mengeluarkan

berbagai pendapat yang salah. Sepertinya dia sengaja

meruntuhkan sebagian argumen yang valid, serta melunakkan

pendapat kerasnya, dan dia pun mengatakan bahwa sewa-

menyewa itu hukumnya boleh.

Mereka juga mengatakan, "Jika seseorang menyewa dari

orang lain berupa budak atau mmah, maka pemberi sewa tidak

serta-merta mengambil harga sewa dengan akad sewa itu. Hak

yang wajib baginya dari akad sewa adalah seukuran pelayanan

budak atau domisili dalam rumah. Misalnya adalah seseorang

menyewa rumah dengan harga sewa tiga puluh dirham setiap

bulan. Jika ada hari dimana dia tidak tinggal di rumah itu, maka

dia tidak dikenai hihrngan. Kemudian, jika dia tinggal di rumah itu

satu hari, maka dia wajib membayar sahr dirham. Kemudian

seperti itulah perhifungan selanjutnya. "

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat

demikian, bahwa khabar dan ijma' fuqaha tentang kebolehan

sewa-menyewa itu hukumnya valid menuntt kami dan menurut

Anda. Sewa-menyewa merupakan kepemilikan penyewa terhadap

manfaat, dan kepemilikan pemberi sewa terhadap pengganti

manfaat. Sedangkan jual-beli adalah pengalihan kepemilikan dari

sesuafu yang dimiliki orang lain. Demikian pula dengan sewa-

menyewa. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sewa-

menyewa itu bukan jual-beli. Kami katakan, mengapa Anda

mengkiaim bahwa sewa-menyewa ifu bukan jual-beli, sedangkan

dia adalah pengalihan kepemilikan sesuatu dengan cara

mengalihkan kepemilikan yang lain? Dia lantas bertanya,

"Tidakkah Anda melihat bahwa sewa-menyewa itu memiliki nama
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sendiri, bukan disebut jual-beli." Kami katakan, "Terkadang jual-

beli juga memiliki beberapa nama yang berbeda, bukan nama jual-

beli, tetapi seluruhnya memiliki kesamaan sebagai jual-beli, seperti

sharf (pern:karan mata uang) dan salaf. Keduanya dikenali bukan

dengan nama jual-beli, padahal menurut kami dan menurut Anda

keduanya termasuk jual-beli. "

Dia bertanya, "Mengapa jual-beli terjadi pada objek yang

tidak ada, yang barangkali juga tidak tersedia?" Kami jawab,

"Tidakkah kami dan Anda sama-sama memberlakukan jual-beli

pada objek yang tidak ada hingga jangka waktu yang panjang

dalam akad salaf? Kami juga memberlakukan jual-beli pada kurma

basah secara takaran, sedangkan kurma basah ifu terkadang habis.

Kemudian Anda memberikan pilihan kepada pembeli manakala dia

tidak menerima kurma basah hingga habis musimnya unhrk

meminta kembali pokok hartanya atau membiarkannya untuk

mengambil kurma basah di musim mendatang? Jadi, dia bebas

memilih antara menangguhkan hartanya dari musim panen tahun

ini ke tahun berikutnya, atau dia meminta kembali pokok hartanya

sesudah ditahan. Dengan pokok harta itu dia memiliki kurma

basah dengan takaran tertentu, tetapi dia tidak jadi menerima apa

yang telah dia miliki sebagaimana seseorang memilikinya, padahal

di tangannya tidak ada pokok hartanya."

Dia berkata, "Semua itu dipertanggungkan." Kami katakan,

"Tidakkah Anda telah menjadikannya sebagai objek yang

dipertanggungkan, kemudian Anda beralih dengan

menghukuminya dengan salah safu dari dua hukum terkait objek

yang dipertanggungkan ifu, yaitu antara meminta kembali pokok

hartanya, membatalkan apa yang wajib baginya, kurma basah
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dipertanggungkan sesudah muslaf memperoleh manfaat dari

pembayaran, sedangkan muslifbelum memperoleh manfaat; atau

dia menangguhkan harta pokoknya dari musim panen tahun ini

tanpa ada kerelaan hatinya hingga tahun berikuhya." Dia berkata,

"Semua ini benar seperti yang Anda katakan, tetapi saya tidak

menemukan alasan lain di dalamnya." Saya katakan, "Jika

pemyataan Anda bahwa Anda tidak menemukan alasan lain di

dalamnya, maka mengapa Anda tidak menyampaikan kepada

kami argumen yang lebih jelas dan terang sehingga kami tidak

menemukan argumen selainnya?" Dia bertanya, "Apu itu?" Kami

katakan, "Kami mengklaim bahwa jual-beli itu boleh, dan

pembayarannya halal saat objeknya telah diterima, sedangkan cara

menerima itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang diterima

dengan tangan, dan ada pula yang diserahkan kuncinya, yaitu

untuk objek berupa rumah. Ada pula yang pemiliknya membiarkan

pembeli untuk menguasainya, tidak menguncinya, dan tidak

menguasainya dengan tangan. Contohnya adalah tanah yang

merniliki batas. Ada pula yang objeknya berupa tanah milik

bersama dimana penjual tidak tahu apakah bagiannya itu sebelah

timur atau sebelah barat, namun dia bersekutu pada seluruhnya.

Ada pula yang merupakan milik bersama atas budak sehingga

tidak bisa terpisahkan untuk selama-lamanya. Semua ini dianggap

sebagai penguasaan yang dengan ifu pembayaran diterima, objek

wajib diserahkan, dan jual-beli terlaksana- Itu merupakan

penguasaan yang berbeda-beda. Alasannya adalah meskipun

berbeda-beda, di dalamnya fidak ditemukan selain cara ini.

Seandainya pembeli setengah budak berkata kepada Anda, 'Jual-

beli terlaksana dengan cara menguasai ob;ek,' sedangkan

penguasaan ifu ada yang dengan cara terpisah tetapi diketahui,
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sedangkan terhadap setengah budak itu tidak terjadi penguasaan,

maka saya membatalkan jual-beli tersebut."

Saya katakan, "Penguasaan ihr berbeda-beda cara. Jika

tidak ada penghalang untuk menguasai setengah budak, dan

penjual telah menyerahkan budak ifu kepada Anda, maka inilah

yang disebut penerimaan dan penguasaan, yang dalam kasus ini

tidak bisa dilakukan selain cara ini. Barangsiapa yang

menyerahkan dengan cara yang bisa dilakukan, dimana cara lain

tidak bisa dilakukan, maka dia berhak atas pembayaran. Manfaat

yang ada pada budak atau rumah dengan jalan sewa-menyewa itu

tidak bisa diserahkan kecuali dengan menyerahkan budak atau

rumah itu. Jika Anda telah menyerahkan dengan cara sebisilgd,

maka tidak diwajibkan penerima membayar pembayaran yang

dengan itu dia memiliki manfaat? Tidak ada perbedaan dalam hal

ini, dan penguasaan objek sewa adalah dengan cara menyerahkan

objek sewa dan dia dalam keadaan selamat."

Jika rumah telah diserahkan dalam keadaan selamat, maka

penyewa berhak menempatinya hingga jangka waktu yang

disepakati. Jika budak telah diserahkan dalam keadaan selamat,

maka penyexr/a berhak atas pelayanannya hingga jangka waktu

yang disyaratkan. Pelayanan budak mempakan gerak yang

dimunculkan budak, sedangkan pada rumah tidak ada gerak yang

dimunculkannya. Benfuk manfaat rumah adalah pembiaran kepada

penyewa unfuk menempatinya. Dalam hal penyerahan apa yang

menjadi milik penyewa, tidak ada cara yang bisa dilakukan sama

sekali selain menyerahkan apa yang mengandung manfaat kepada

penyewa, dan selamatnya objek yang mengandung manfaat ifu
hingga sempuma pemanfaatannya hingga jangka waktu sewa."
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Jika ada yang bertanya, "Tetapi ini tidak seperti

penyerahan barang. Barang diserahkan dengan cara yang terlihat,

sedangkan yang ini diserahkan dengan cara yang tidak terlihat."

Jawabnya, dia tidak berbeda dari penyerahan barang. Seandainya

saya pembeli barang tertentu yang ada pada Anda, dan Anda

menggambarkan kepada kami sifat-sifatnya, maka saya memiliki

hak pilih sesudah saya melihatnya. Saat kita mengadakan transaksi

jual-beli, barang tersebut merupakan barang yang

dipertanggungkan, sama seperti akad salaf yang

dipertanggungkan. Akad salaf itu dilakukan terhadap sifat tanpa

ada barang yang konkret, tetapi harganya wajib dibayarkan (di

awal). Padahal objek salaf adalah sifat, bukan barang yang konkret.

Jlka muslif atau muslaf ingin membatalkan jual-beli, maka

hukumnya tidak boleh. Jika muslaf mendatangkan suatu barang

kemudian muslif mengatakan, "Saya tidak rela," maka saya

katakan kepadanya, "Anda tidak boleh berbuat seperti ihr. Jika

muslaf telah mendatangkan barang sesuai sifat yang Anda

syaratkan, maka Anda tidak memiliki hak pilih."

Ulama tersebut berkata, "Benar, terkadang semua ini

terjadi. Akan tetapi, objek sewa itu tidak tersedia di tempat." Kami

katakan, "Memang objek sewa itu tidak tersedia di tempat, tetapi

dia dapat ditangkap dengan akal, sebagaimana objek salaf itu tidak

tersedia di tempat tetapi dia disebutkan sifat-sifatnya." Dia berkata,

"Meskipun objek salaf disebutkan sifat-sifatnya tanpa ada

barangnya, namun dia bakal ada barang." Saya katakan, "Ada

suatu barang yang konkret, tetapi dia tidak terlihat. Jadi, dalam

akad salaf itu tidak berlaku hak pilih sebagaimana ada hak pilih

terhadap barang konkret yang tidak terlihat."
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Dia berkata, "Dia hanya disebutkan sifat-sifat." Kami
katakan, "Mengapa Anda tidak merrjadikan apa yang dia beli

tetapi belum dia lihat itu bukan bagian dari salafr Pembeli

menyebutkan sifat-sifat barang sebagaimana dia menyebutkan

objek salaf. Jika penjual mendatangkan barang yang sesuai sifat,

maka pembeli wajib menerima sebagaimana dia wajib menerima

objek salaf." Dia berkata, "Jual-beli itu berbeda-beda." Kami
katakan, "Menurut kami, Anda memperkenankannya saat be6eda
dengan prinsip Anda, tetapi Anda tidak memperkenankannya saat

dia bertentangan dengan prinsip kami." dia berkata, "Meskipun

saya membolehkannya, namun pasti akan menjadi barang." Kami
katakan, "Sifat dalam akad salaf sebelum terjadi pembelian itu
tidak tersedia, melainkan masih disebutkan sifat-sifat, belum

tercipta sama sekali, seperti pakaian dan makanan." Dia berkata,
"Akan tetapi, jual-beli ini terjadi atas barang yang konkret sehingga

bisa diketahui." Kami katakan, "Kalau begifu, sewa terhadap

barang konkret yang tersedia ifu berlaku pada barang konkret
tersebut. Jika Anda mengklaim bahwa objek sewa adalah manfaat,
sedangkan manfaat itu tidak tersedia di tempat dan terkadang dia

tidak tersedia, maka mengapa Anda membolehkan sewa-menyewa

dan tidak mengikuti pendapat ulama yang menolaknya? Mengapa

ada mengkritik orang yang menolak sewa-menyewa dan
menganggapnya bodoh?" Dia menjawab, "Karena dia
meninggalkan Sunnah dan ijma' fuqaha. Dalam Sunnah dan ijma'
fuqaha tidak ada keterangan selain menyerahkan. Dia tidak
diberikan contohnya, dan qiyas tidak masuk ke dalamnya."

Kami katakan, "Jika fuqaha telah sepakat mengenai
kebolehannya serta keberadaannya sewa sebagai kepemilikan

manfaat yang bisa ditangkap akal, meskipun bukan sesuafu yang
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ditakar, ditimbang dan diukur dengan hasta. Mereka membolehkan

sewa-menyewa dalam keadaan objeknya tidak tersedia, dan

mereka memberlakukannya secara mengikat sebagaimana mereka

memberlakukan jual-beli yang lainnya. Kemudian Anda menglaitik

pendapat kami tentang sewa-menyewa padahal Anda

membolehkannya. Pendapat kami adalah pendapat yang sejalan

dengan Sunnah dan atsar. Anda berargumen dengan berbagai

argumen kelompok yang membatalkan sewa-menyewa. Jika Anda

diberi saran, "Jika di dalamnya ada argumen, maka batalkan saja

sewa-menyewa. Tetapi jika tidak mengandung argumen, maka

janganlah kamu menjadikannya sebagai argumen," maka Anda

mengatakan, "Saya tidak membatalkannya karena ifu adalah

Sunnah dan ijma' fuqaha."

Jika ada yang bertanya, "Kalau begifu, tinggalkan argumen

kelompok yang keliru dalam membatalkannya, dan perbolehkanlah

sewa-menyewa sebagaimana fuqaha membolehkannya. Mereka ifu

telah membolehkannya. Jika mereka membolehkannya, maka

menurut kami tidak mungkin mereka membolehkannya kecuali

dalam pandangan bahwa sewa-menyewa merupakan pengalihan

manfaat yang bisa ditangkap dengan akal. Apa saja yang

mempakan pengalihan kepernilikan, maka dia mengakibatkan

kewajiban harganya. Jika tidak, maka Anda telah beralih kepada

argumen kelompok yang membatalkannya. Jika seseorang

bertanya kepada Anda, 'Mengapa Anda menjadikan hal ini sebagai

serah terima, sedangkan serah terima adalah sesuafu beralih

kepada tangan pemiliknya yang menerimanya dan memufus

kepemilikan orang yang menyerahkannya?", maka jawabnya

adalah: penyerahan dari pemilik kepada orang yang diberi

pengalihan kepemilikan itu berbeda-beda. Tidakkah Anda melihat
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bahwa seandainya seseorang membeli beberapa objek jual-beli dan

menyerahkan pembayarannya kepada penjual, kemudian dia

mengajukan gugatan kepada qadhi, maka qadhi akan memufuskan

untuk menyerahkan oblek tersebut. jika obleknya berupa budak,
pakaian atau sesuafu yang satu, maka penjual menyerahkan objek

ifu kepada pembeli. Jika berupa sesuafu yang terbagi-bagr secara

definitif. seperti makanan di rumah yang harus diambil seluruhnya

dengan takaran, dimana setiap satu mudd berharga satu dirham,

maka hakim akan mengatakan, "Takarlah makanan ini unfuknya!"
Pembeli pun menerimanya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus

seperti mengambil satu benda. Jadi, hakim memufuskan untuk
menyerahkan setiap jenis dari objek ini sebisanya. Demikian pula,

hakim akan memutuskan unfuk menyerahkan objek sewa

sebisanya, dan tidak ada kemampuan di dalamnya melebihi
menyerahkan objek yang di dalamnya ada manfaat kepada orang
yang memiliki manfaat pada objek tersebut. Manfaat pada objek

itu diketahui seperti pembelian rumah milik bersama itu diketahui

dengan perhifungan dan selainnya."

Jika ada yang bertanya, "Objek yang mengandung manfaat

itu diserahkan, tetapi kemudian dia rusak seperti rumah roboh dan
budak mati. Namun Anda telah mewajibkan penyewa untuk
menyerahkan hartanya, yaitu katakanlah seratus dirham. Tetapi
dengan seratus dirham itu dia tidak memperoleh haknya kecuali
sebagiannya saja, sedangkan pemberi sewa telah memanfaatkan

harta tersebut." Kami katakan, "lhl sudah menjadi kerelaan
penyewa." Dia berkata, "la tidak rela kecuali dengan mengambil
seluruh manfaat." Kami katakan, "Jika dia mampu mengambil

seluruh manfaat, maka itu haknya. Jika dia tidak mampu, maka

dia boleh mengambil hartanya." Dia berkata, "Jual-beli apa yang
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sempa dengan ini?" Kami katakan, "Akad salaf seperti yang saya

gambarkan. Yang satu menyerahkan seratus dirham untuk kurma

basah, lalu kurma basah yang dibeli tidak tersedia dan tidak

diserahkan kepada muslif sedikit pun. Kepada muslif itu dikatakan,

"funbillah modalmu yang telah dimanfaatkan oleh muslaf, atau

tangguhkanlah hakmu sesudah musim panen tahun ini meskipun

tanpa ada kerelaan darimu hingga tahun depan." Jika muslif

berkata, " Muslaf telah memanfaatkan hartaku sehingga jika aku

mengambilnya maka muslaf telah mengambil manfaat hartaku

tanpa ada pengganti yang aku terima; dan jika aku

menangguhkannya selama setahun maka ifu berarti muslaf

memanfaatkan harta tersebut selama setahun tanpa ada kerelaan

hati dariku dan tanpa ada pengganti yang diberikan kepadaku-"'

Ia berkata, "Saya tidak menemukan jalan selain jalan ini-

Jika saya (seandainya saya pembelinya) berkata Anda dan muslaf

membenarkan perkataan saya bahwa objek salaf tidak tersedia

bagiku hingga kurma basah itu terlewat masanya, maka Anda akan

mengatakan, 'Saya tidak mendapati sesuatu untuk membela Anda

karena Anda telah rela dengan amanahnya.' Saya katakan, 'Saya

tidak rela kecuali saya mengambil hak saya, dan sebenamya dia

mampu unfuk melunasi hak saya."'

Saya katakan, "Kurma basah yang seharusnya diberikan

kepadamu itu telah lewat masanya." Ada yang bertanya, "Kalau

begitu, penyewa objek yang konkret ifu sesungguhnya dia

menyewanya dalam keadaan tahu bahwa seandainya objek yang

konkret itu terlepas dari tangan, maka hilang pula manfaaforya.

[alu, mengapa Anda mengkritik penyewa dalam keadaan dia

mengetahui hal ih-r, tetapi Anda tidak mengkritik muslaf yang
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memberikan jaminan kepada muslif kurma basah secara takaran

tertentu dengan sifat tertentu tanpa ada objek yang ditunluk

muslaf.ltu lebih pantas untuk Anda kritik daripada penyewa?"

Ia berkata tentang seseorang yang pembeli sesuafu dari

orang lain, sedangkan sesuatu yang dibeli secara definitif di suatu

negeri itu tidak tersedia di hadapan dua pelaku akad. Pembeli telah

membayarkan harga kepada penjual secara ufuh dengan syarat

penjual menyerahkan ob;ek jual-beli kepada pembeli, dan dia

mempersaksikan hal itu kepadanya, dan pembeli pun telah

menyerahkan pembayaran kepadanya. Namun kemudian objek

yang dibeli itu rusak. Dia berkata, "Pembeli meminta kembali

pembayaran meskipun telah dimanfaatkan oleh pemilik barang.

Pemilik harta (pembayaran) itu tidak mengambil ganti." Kemudian

dia berkata kepada pembeli, "Anda telah rela dengan hal itu, dan

sebenamya Anda berhak atas barang itu seandainya selamat. Oleh

karena dia tidak selamat, maka jual-beli batal, meskipun yang

Anda inginkan adalah barang tersebut selamat."

Ia juga berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi

seorang perempuan dengan mahar berupa budak, lalu perempuan

itu telah memasrahkan dirinya kepada suaminya tetapi suaminya

tidak menggaulinya. Penyerahan diri kepada suami itulah yang

hams dia lakukan. Jika dia telah melakukannya, maka saya

memaksa suami unfuk menyerahkan budak kepada istrinya, dan

kepemilikan istri atas budak telah sah. Jika istri penjual, atau

menghibahkan, atau memerdekakan, atau menjadikannya budak

mudabbar, atau menjadikannya budak mukatab, maka hukumnya

boleh karena istri tersebut memegang kepemilikan yang sempuma

atas budak. Jika suami menthalaknya sebelum terjadi hal-hal
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tersebut, maka dia meminta kembali setengah dari budak sehingga

dia menjadi sekuhr istuinya atas budak itu. Jadi, dia telah

mengklaim bahwa kepemilikan istri atas budak itu sempuma

sebagaimana sempurna kepemilikan orang yang menyerahkan

pengganti dengan budak. Kemudian kepemilikan istri atas

setengah budak itu batal.

Jika dikatakan kepada Anda, "Bagaimana mungkin

kepemilikannya sempuma kemudian batal?" Maka saya katakan,

"Dalam hal ini tidak ada qlyas. Suami tersebut belum menggauli

istrinya sehingga istrinya berhak atas setengah mahar manakala

suami menthalaknya. Jika ada yang bertanya kepada Anda,

'Mengapa batal setengahnya?' Maka saya melihat pertanyaan ihr

timbul dari ketidaktahuan orang yang mengatakannya? Saya juga

katakan, hal ini termasuk masalah yang tidak diperselisihkan oleh

para fuqaha. Anda juga mengklaim bahwa jika seseorang membeli

budak lalu penjual menyembunyikan cacat pada budak itu, rnaka

kepemilikan atasnya mempakan kepemilikan yang sempuma jika

pembeli penjual, menghibahkan atau memerdekakannya. Jika dia

tidak melakukannya, melainkan dia ingin menahannya meskipun

ada cacat, maka dia juga boleh menahannya. Tetapi jika dia tidak

ingin menahannya melainkan ingin membatalkan jual-beli, maka

itu merupakan kepemilikan sempuma yang dia batalkan. Ada

kalanya seseorang menjual sahr bagian dari milik bersama kepada

orang lain, sehingga pembeli sempuma kepemilikannya dan

penjual tidak memiliki hak unhrk menggugatrya atau mengambil

oblek tersebut darinya. Pembeli sesudah itu boleh menjual,

menghibahkan, dan melakukan tindakan apa saia yang boleh

dilal<ukan pemilik harta terhadap hartanya. Jika ada pemilik hak

s5ruf'ah lalu dia ingin mengambil objek tersebut dari tangan
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pembeli dengan memberikan harga beli, maka pemilik hak sytf'ah
ihr boleh mengambilnya meskipun pembeli tidak suka.

Ada kalanya kami dan Anda menetapkan kepemilikan yang

sempurna dan dengan itu diambil pembayarannya, tetapi

kemudian kepemilikan tersebut batal karena berbagai sebab

sesudah dia sempurna. Mengapa Anda mengkritik hal ini dalam
jual-beli, sedangkan dalam sewa-menyewa kami mengatakan

bahwa jika sesuatu yang mengandung manfaat itu telah terlepas

dari tangan, maka tidak ada jalan unfuk menagihnya. Dengan

demikian, penyewa meminta kembali haknya yang tersisa

sebagaimana pembeli meminta kembali seandainya dia membeli

safu kapal makanan dengan harga sekian unhrk setiap karungnya"

Kemudian dia mengambil sepuluh karung dan menghabiskannya,

tetapi kemudian sisa makanan tersebut msak. Kami

mengembalikan sisa hartanya itu kepadanya, dan kami

mengharuskannya untuk membayar sepuluh karung itu dari harga

yang telah dia bayarkan. Anda membatalkan kepemilikan dan

obiek yang kepemilikan di dalamnya berlaku. Kemudian,

seandainya seseorang mengkritik Anda dengan hal ini, Anda

mengatakan, 'lni sudah menjadi kebiasaan manusia.' Jika
pembatalan sewa-menyewa ifu terkena kritik manakala obiek yang

mengandung manfaat itu terlepas dari tangan, maka pembatalan

kepemilikan dan objek yang dimiliki itu lebih terkena kritik.
Kemudian jika memang dia tidak mengandung kritk, maka kritik
terhadapnya pasti timbul akibat ketidaktahuan. "

Kemudian mereka juga berkata tentang sewa-menyewa,
"Jika penyewa telah menyerahkan seluruh harga sewa kepada
pemberi sewa sebelum penyol.ra mendiami rumah atau menaiki
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kendaraan, kemudian dia ingin meminta kembali apa yang telah

dia bayarkan ihr, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia

menyerahkan sesuatu yang wajib baginya, maka hukumnya seperti

yang saya katakan itu. Tetapi jika dia menyerahkan apa yang tidak

wajib baginya, maka mengapa dia tidak memintanya kembali

sedangkan dia tidak menghibahkannya, dan kepemilikannya atas

harta tersebut juga belum terputus kecuali karena ada suatu

perkara. Ada klaim bahwa dia tidak wajib menyerahkan

pembayaran ifu, dan dia juga tidak wajib selain menempati rumah

atau mengendarai kendaraan itu." Mereka juga mengatakan, "Jika

akad sewa telah terhapus, maka pemberi sewa wajib

mengembalikan pembayaran karena penyewa menyerahkannya

dengan nama sewa, bukan hibah. Jika dia menyerahkannya

dengan nama sewa, maka seyogianya dia mengembalikan harga

se'.r.ra ihr kapan saja penyewa menginginkan."

Kemudian dia mengemukakan sahr pendapat yang lebih

aneh daripada pendapat ini, "Jika seseorang menyewa kendaraan

dengan harga sewa seratus dirham, maka serahrs dirham ifu tidak

jatuh wajib sedikit pun. Jika dia ingin membayamya dengan dinar

dengan cara menukamya, maka hukumnya halal." Ketika dia

ditanya, "Apakah yang Anda maksud adalah mengubah harga

sewa menjadi dinar dan menguranginya dari dirham?" Dia

menjawab, "Tidak, melainkan ditukar dengan harga hari itu." Kami

katakan, "Apakah boleh menukar sesuatu yang belum jatuh

wajib?" Dia menjawab, "Ifu wajib." Mereka mengatakan,
,,Penyewa wajib membayar di tempatnya manakala dia tidak

menyebutkan batas waktunya, sebagaimana jika seseorang yang

pembeli barang dengan harga serafus dirham, atau menjamin

seseorang dengan seratus dirham tanpa menyebutkan batas
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waktunya, maka dia harus membayar serafus dirham itu di

tempatnya. Ini adalah pendapat kami dan pendapat Anda terkait
seluruh yang wajib manakala tidak disebutkan batas waktunya.

I-alu, mengapa Anda mengatakan terkait penyewa bahwa harga
sewa itu telah wajib baginya, tetapi dia tidak harus

menyerahkannya, dan dia boleh menukamya, sedangkan sewanya

bersifat tempo?"

Barangkali seseorang berkata, "Pembayarannya bersifat

tempo, karena jika seseorang menye\Na budak selama setahun,

maka setiap hari dari safu tahun ifu merupakan batas waktu yang

diketahui, dan setiap hari dari satu tahun itu ada harga sewanya

yang diketahui. Seratus dirham yang dijadikan harga sewa budak

ifu berlaku dengan perhifungan ini." Jawabnya, apa pendapat

Anda seandainya budak ifu sakit selama sebelas bulan dari safu

tahun, atau safu bulan di awal tahun, atau di tengah tahun

sehingga tidak mampu memberikan pelayanan? Tidakkah jika

Anda mengatakan bahwa penyewa menunggu hingga apabila
budak ifu sehat maka penyewa meminta pelayanannya di
kemudian hari, maka Anda telah mengklaim bahwa porsi dari
sebelas bulan atau sahr bulan itu telah ada pada waktu yang

ditentukan tetapi kemudian ditangguhkan, ataukah dia wajib
kemudian batal? .Iika Anda menetapkan penyewa memperoleh
pelayanan budak selama sebelas bulan atau safu bulan pada tahun
berikutnya, maka ifu berarti Anda menetapkan safu waktu sesudah

wakfu yang lain, dan Anda telah memindahkan pengelolaan di
suahr tahun kepada tahun yang lain.

Jika Anda mengatakan sewa tersebut tetap berlaku, maka
inilah pendapat yang nyata-nyata keliru, karena sewa-menyewa
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adalah pengalihan manfaat budak yang diketahui, sedangkan

manfaat itu diketahui dengan cara mengalihkan hamba-hamba

yang ditentukan. Jika pengalihan kepemilikan itu sifatnya tidak

pasti, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, karena terkadang budak itu

mati, melarikan diri atau sakit, maka bagaimana mungkin boleh

mengalihkan kepemilikan manfaat yang tidak tersedia dengan

dirham-dirham yang definitif dan disebutkan? Ini merupakan

pengalihan kepemilikan hutang dengan hutang, sedangkan umat

Islam dilarang unfuk melakukan jual-beli hutang dengan hutang.

Pengalihan kepemilikan merupakan jual-beli.

Jika Anda mengatakan, "Penyewa memiliki manfaat jika

ada," maka pendapat ini lebih rusak karena yang demikian itu

merupakan pertaruhan, dan implikasinya sewa-menyewa tersebut

rusali sebagaimana sewa-menyewa dihukumi rusak oleh orang

yang mengkritik pendapatnya. Dalam hal ini Anda terkena

konsekuensi seperti yang mengenaiku. Tetapi saya tidak terkena

konsekuensi seandainya saya mengklaim bahwa sewa-menyewa ihr

jatuh wajib dengan terjadinya serah terima, dan bahwa manfaat itu

diketahui. Karena manfaat tidak bisa diterima kecuali dengan

menerima objek yang mengandung manfaat. Jika Anda menerima

objek itu, maka itu berarti Anda menerima manfaat jika manfaat

tersebut selamat. Umat Islam membolehkan semua ini

sebagaimana mereka membolehkan jual-beli dengan berbagai

bentuknya yang berbeda-beda, dan sebagaimana boleh menjual

makanan dengan dua cara, yaihr dengan sifat dan dengan barang

yang definiuf.

Seandainya Anda membeli makanan tertentu sebanyak

semtus kamng, maka hukumnya sah. Jika Anda mulai menakamya
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dan Anda telah mengonsumsi makanan yang telah Anda takar, lalu
sebagian dari seratus karung itu rusak, maka makanan yang Anda
konsumsi itu telah jafuh wajib sesuai porsinya dari harga
keseluruhan, sedangkan harga makanan yang rusak itu batal.

Jika ada yang bertanya, "Kalau begifu, pelayanan itu bukan
harga, melainkan dia sesuatu yang diketahui dari barang yang

konkret, tetapi manfaat itu tidak bisa diambil kecuali dengan
mengambil barangnya. Jadi, pengambilan barang secara ufuh yang

nilainya lebih besar daripada manfaat iht mewajibkan harga
unfuknya dengan syarat manfaat tersebut selamat. Sewa-menyewa
itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai akad yang jatuh wajib
sehingga penyewa wajib membayamya, atau tidak jatuh wajib.
Sedangkan penukaran uang tersebut menurut kami dan menumt
Anda mengandung riba.

Jika dikatakan kepadanya, "Jika harga sewa itu tidak jatuh
wajib, maka pemberi sewa tidak boleh menerima sebagai
pengganti sesuafu yang belum ada, dan dia pun tidak tahu apakah
sesuafu tersebut akan ada atau tidak ada, kemudian dia mengambil
dari jalan penukaran uang sehingga hukumnya tidak sah karena
penukaran tersebut tidak wajib, karena penukaran uang yang
belum jatuh wajib ifu hukumnya riba," fiika dikatakan demikian)
maka dia menjawab, "Ya, sewa-menyewa tersebut jatuh wajib dan
harganya juga jatuh wajib sehingga itu bukan riba." Tetapi jika
dikatakan kepadanya, "Jika harga itu jafuh wajib, maka hendaklah
penyewa membayamya," maka dia menjawab, "la tidak ;afuh
wajib."

1681. Mereka rneriwayatkan dari Umar atau lbnu Umar,
bahwa dia menyetva kendaraan dari seseorang di Madinah,
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kemudian dia memberinya ganti sebelum dia mengendarai

kendaraan yang disewanya.4o

Jika atsar ini valid dari Umar ig,, maka dia sejalan dengan

pendapat kami dan menjadi argumen kami untuk membantah

mereka.

Jika seseorang menyewa rumah dari orang lain, maka

penyewaan itu berlaku padanya, tidak terhapus dengan kematian

penyewa atau pemberi sewa, dan tidak pula akibat suatu keadaan

selamalamanya selagi rumah ifu masih ada. Jika pemberi sewa

telah menyerahkan rumah kepada penyewa, maka penyewaan itu

berlaku bagi penyewa selumhnya, kecuali dia mensyaratkan pada

wakfu akad sewa bahwa penyewaan tersebut berlaku hingga batas

waktu tertenfu sehingga penyewaan habis pada wakfu tersebut,

sama seperti jual-beli. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad

sewa terhapus dengan kematian, siapa saja di antara keduanya

yang mati. Kematian menghapus akad sewa karena terhalang.

Kemudian ulama tersebut menyebutkan beberapa faktor lain yang

karenanya dia menghapus akad sewa, padahal terkadang terjadi

hal-hal yang serupa tetapi dia tidak menghapus akad sewa dengan

hal-hal tersebut.

40 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (pembahasan: Se.r.ra-Menyewa, bab'

Tidak Ada Pertanggungan bagi Penyeura atas Objek Serua Kecuali Dia Berbuat

Melebihi Batas Keurenangan, 6/1231dari jalur Abu Usamah dari Walid bin Katsir dari

Nafi' dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab 4$ berkata,

"Siapa saja yang menyevra suatu objek ser,va, lalu dia meler,vati Dzul Hulaifah, maka
penyqdraannya telah jatuh wajib, dan tidak ada pertanggungan padanya."

Al Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah jika penyettra telah memegang apa yang

dia se'.r,ra dan telah meler,vati Dzul Hulaifah, maka telah wajib baginya membayar
seluruh harga sana manakala tidak ada syamt daiam akad seura, dan tidak ada

pertanggungan pada penyevua manakala dia tidak melakukan sesuatu melebihi batas

karenangan."
Atsarini menguatkan a/saryang ada pada Asy-Sfraf i.
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Ketika sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini

ditanya, "Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan

khabafl" Dia menjawab:
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L682. Kami meriwayatkan dari Symraih, bahwa dia berkata,

"Jika dia (penyewa) telah meletakkan kunci, maka dia telah

terbebas."41

Kemudian dia ditanya, "Apakah seperti ini Anda berpegang

pada pendapat Syuraih? Sesungguhnya Syrraih tidak

berpandangan sewa-rnenyewa tersebut berlaku. Dia berpandangan

bahwa masing-masing dari keduanya berhak menghapus akad

sewa tanpa ada kematian atau halangan." Dia berkata, "Seperti

itulah pendapat Syuraih, dan kami tidak mengikuti pendapahrya

itu."

Dia ditanya, "Mengapa Anda berargumen dengan sesuatu

yang Anda tentang, sedangkan Anda mengklaim bahwa itr bukan

argumen?" Dia menjawab, "Jadi, kami tidak memiliki khabar

tentang hal itr.r. Akan tetapi, buruk sekiranya seseorang menyewa

rumah untuk dia tinggali, kemudian dia mati sedangkan anak-

anaknya tidak membutuhkan rumah tersebut, kemudian dikatakan,

'Jika kalian mau, silakan kalian tinggali rumah ini!' Padahal mereka

adalah anak-anak yatim. Buruk juga sekiranya pemberi sewa mati
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lalu kepemilikan rumah berpindah kepada orang lain (ahli waris),

dimana rumah itu menjadi milik anaknya sedangkan mayit tidak

memiliki apapun, namun rumah ifu didiami penyewa atas perintah

ma5nt, sedangkan mayit tidak memiliki kewenangan untuk

memerintah ketika dia telah mati-" Dia ditanya, "Ataukah ahli

waris memiliki rumah itu, kecuali dengan kepemilikan mayit?"

menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Apakah ahli waris ifu memiliki

kedudukan melebihi kedudukan mayit terhadap mmah itu?" Dia

menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Kalau begitu, apakah menumt

Anda mayrt sebelum kematiannya itu memiliki kuasa unfuk

menghapus akad sewa ini atas rumah sesaat sebelum berakhimya

jangka waktu sewa tanpa ada alasan?" Dia menjawab, "Tidak."

Dia ditanya, "Apakah ahli waris yang memperoleh seluruh rumah

atau sebagiannya dari mayit itu lebih baik keadaannya daripada

pemilik asli (mayit)?" Dia menjawab, "Apakah Anda melihat suatu

kepemilikan berpindah dalam keadaan orang yang menerima

kepindahan kepemilikan itu menanggung suatu kewajiban di

dalamnya?"

Kami katakan, "Apa yang kami gambarkan kepada Anda,

yaitu ahli waris memiliki apa yang dimiliki mayit itu sudah cukup

bagi Anda. Tetapi kami akan mengajukan sahr kasus tentang

kepernilikan yang berpindah dalam keadaan ada hak yang harus

ditanggung oleh penerima kepindahan kepemilikan itu." Dia

bertanya, "Mana?" Kami jawab, "Seandainya seseorang

menggadaikan kepada orang lain rumah seharga seribu dinar

unhrk hutang seratus dinar, kemudian penggadai itu mati, maka

apakah menurut Anda gadai tersebut terhapus?" Dia menjawab,

"Tidak." Kami katakan, "Mengapa tidak sedangkan kepemilikan

mmah itu telah berpindah sehingga menjadi milik ahli waris?" Dia
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menjawab, "Sekarang rumah ifu dimiliki oleh ahli waris,

sebagaimana dahulu dia dimiliki mayit. Namun mayrt telah

menjatuhkan suatu hak di dalamnya, dimana dia tidak bisa

menghapusnya kecuali dengan melunasi hak orang yang

berpiutang. Jadi, ahli waris lebih pantas untuk udak boleh

menghapusnya.'l

Kami katakan, "Saya tidak mendengar Anda menerima

alasan seperti ini dari orang yang membantah Anda dalam

masalah sewa-menyewa, tetapi Anda justru menjadikannya sebagai

argumen dalam masalah gadai. Anda pasti meninggalkan

kebenaran antara saat menolaknya dalam sewa-menyewa atau saat

memberlakukannya dalam gadai karena keadaan keduanya sama,

yaihr mayit menurut kami dan Anda telah menjatuhkan hak pada

keduanya sehingga Anda tidak bisa menghapusnya dengan cara

apapun hingga Anda menunaikan haknya menumt Anda dan

menurut kami kecuali ada halangan, tetapi kemudian Anda

menghapusnya sesudah mati dalam akad sewa padahal ifu bukan

mempakan halangan saat penyewa masih hidup. Halangan ifu
juga merupakan sesuatu yang Anda buat-buat, bukan didasarkan

pada atsar atau nalar. Anda tidak menghapusnya dalam gadai,

baik ada halangan atau tidak ada halangan, padahal di antara

keduanya tidak ada perbedaan dalam hal ini, yaitu pemiliknya

sama-sama menjatuhkan suafu hak yang boleh menumt kami dan

menumt Anda. Jadi. keduanya hams berlaku bersama-sama dalam

keadaan apapun, atau jika yang satu tidak berlaku maka yang lain

juga tidak berlaku."

Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, 'Saya

membuat-buat halangan unfuk menghapus sewa, dan saya
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meniadakan halangan itu dalam sewa; dan saya membuat-buat

halangan ihr dalam gadai, lalu dengan halangan ifu saya

menghapus gadai? Adakah argumen untuk membantahnya selain

dengan mengatakan, 'Apa saja yang di dalamnya ditetapkan hak

seorang muslim dan hak itu halal, maka dia tidak bisa terhapus

dengan halangan. Hak yang wajib bagi umat Islam itu telah

mendahului halangan tersebut'."

Selain itu ada banyak sekali pendapat seperti ini yang

mereka kemukakan. Di antaranya adalah, seseorang memberi

wasiat untr-rk orang kedua berupa fisik rumahnya, dan juga

memberi wasiat unhrk orang ketiga berupa hak tinggal di rumah

ifu selama sepuluh hari dalam setiap tahun. Kemudian penerima

wasiat fisik rumah ihr mati sehingga ahli warisnya berhak atas

rumah tersebut. Ketika ahli waris ingin menghalangi penerima

wasiat hak tinggal, maka dikatakan kepadanya, "Anda tidak boleh

melakukan hal itu. Anda memang pemilik rumah, tetapi orang ini

memiliki syarat hak tinggal. Anda tidak memiliki dari ayah Anda

selain apa yang dia miliki, dan Anda tidak memiliki hak pada

rumah ini melebihi hak yang dimiliki ayah Anda."

Mengenai pemyataan bahwa jika penyewa mati, maka para

ahli waris tidak membutuhkan tempat tinggal, seandainya

pemyataan ini dikatakan oleh orang lain, maka orang yang berkata

demikian tampaknya akan menjawab, "Anda tidak tahu apa yang

Anda katakan."

Apa pendapat Anda seandainya seseorang ingin bemiaga

lalu dia membeli kendaraan dengan harga seribu dirham,

sedangkan dia tidak memiliki uang selain seribu dirham. [alu,

ketika dia telah menjahrhkan ijab atas kendaraan ihr, dia mati
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padahal dia memiliki para ahli waris yang masih kecil, sedangkan

kendaraan ifu berharga seribu atau seratus dirham. Kemudian

pembawa wasiat mereka, atau seseorang yang biaya mengurusi

orang yang membuhrhkan di tengah mereka berkata, "Ayahnya

dahulu menyewakan kendaraan ini unfuk mencari nafkah,

sedangkan para ahli waris itu tidak bisa bekerja. Karena itu,

hapuslah jual-beli itu dan kembalikanlah dirham-dirham itu karena

anak-anak yatim ihr membutuhkan. Janganlah kamu mengambil

dirham-dirham ifu dari tangan mereka seandainya ayah mereka

belum membayarkannya!" Atau jual-beli ini terjadi pada objek

pemandian umum atau semacam itu tidak ada manfaatnya, atau

hanya sedikit manfaatnya.

Dia menjawab, "Saya tidak menghapus sedikit pun dari

akad ini, dan saya tetap memberlakukan apa yang dilakukan ayah

mereka terhadap hartanya karena dia melakukannya dalam

keadaannya dia memiliki dirham-dirham tersebut. karena ifu, Saya

memindahkan kepada mereka dari ayah mereka apa yang dia

miliki di masa hidupnya. Mereka tidak lebih baik keadaannya

daripada ayah mereka dalam hal apa yang mereka miliki dari ayah

mereka.

Seperti itu pula dengan objek sewa yang disewa seseorang,

dan hukumnya halal lagi boleh baginya. Mereka memiliki apa yang

dimiliki ayahnya, yaitu manfaat tempat tinggal. Jika mereka mau,

maka mereka tinggali. Jika mereka mau, maka mereka sewakan.

Dia berkata, "Ada anggapan bahwa seandainya seseorang

menyewa kepada orang lain seribu unta dengan syarat pemilik

unta membawanya dari Baghdad ke Makkah selama delapan belas

hari, lalu orang ifu meninggalkan pemilik unta bersama untanya,
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pakan unta dan harga sewa, atau kurang dari ifu, atau lebih dari

itu, kemudian orang yang ingin berhaji itu keluar sehingga tidak

ada yang tertinggal selain dia, lalu pemilik unta itu pun tidak

mengadakan akad sewa dengan orang lain sesuai syarat tersebut

hingga berlalu waktu haji, maka hukumnya boleh dan penyewa

tidak terkena denda apapun. Jika pemilik unta itu berkata kepada

Anda, 'Anda telah menipuku dan menghalangiku untuk

mengadakan akad setlua dengan orang lain, dan Anda telah

membebaniku dengan biaya yang menghabiskan harga untaku,'

lalu penyewa membenarkan hal itu, maka dia tidak diiatuhi

kewajiban apapun. Dia duduk saja tanpa ada tanggungan biaya

padanya karena dia tidak mengambil apapun dari pemilik unta

meskipun dia telah menipunya. Orang yang berpendapat demikian

berkata, 'Jika pemilik unta itu ingin duduk dan berkata, 'Sebaiknya

aku tinggalkan orang yang berhaji ini dan beralih kepada orang

lain,' maka hukumnya tidak boleh." Ketika dia ditanya, "Mengapa

pemilik unta tidak boleh melakukan hal itu?" Maka dia menjawab,

"Barangsiapa yang menerima akad dari orang lain meskipun orang

Iain itu mengelabuinya, dimana orang lain ifu melarangnya unfuk

menyewakan kepada orang lain, dan dia juga telah mengadakan

akad yang halal, rnaka dia tidak boleh menghapus akad tersebut."

Mengapa pemilik unta tidak memiliki hak atas penyeu/a

agar dia duduk sedangkan dia telah mengadakan akad dengannya

sebagaimana yang dia katakan sebagai akad yang halal, dan

penyewa itu mengelabuinya sebagaimana penyewa boleh duduk,

sedangkan keadaan dan argumen keduanya sama? seandainya

salah satu dari keduanya dalam akad itu memiliki suahr hak yang

tidak dimiliki pihak lain, maka seyogianya akad ser,va bagi penyewa

itu lebih mengikat dalam keadaan apapun karena pemilik unta
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menanggung biaya untuk pakan, penahanan unta, dan

pertanggungannya, dan karena penyewa tidak menanggung biaya.

Karena itu harus dicari siapa yang lebih benar di antara keduanya

-seandainya hukum keduanya berbeda- untuk berlaku baginya

sehingga saya batalkan kewajibannya baginya, dan siapa di antara

keduanya yang lebih berhak untuk membatalkan sehingga saya

mengharuskannya. Dia berkata, "Tidak ada perbedaan di antara

keduanya karena akad tersebut halal, dan tidak terhapus kecuali

dengan kesepakatan keduanya untuk menghapusnya. "

Dia ditanya, "Apakah ditemukan suahr akad yang halal

tetapi di dalamnya tidak ada syarat dan tidak ada aib, dimana salah

satu dari dua pelaku akad memiliki hak di dalamnya yang tidak

dimiliki pihak lain?" Setahu saya, dia tidak bisa menyebutkannya.

Karena ifu dikatakan, "L-alu, bagaimana dengan akad ini di

antaranya akad-akad yang ada, yang tidak sesuai dengan khabar

dan qiyas?"

Jika pemberi sewa dan penyewa berselisih, maka menumt

pendapat kami dan pendapat mereka keduanya saling bersumpah

dan saling mengembalikan. Mereka ditanya tentang hal ini,
"Mengapa Anda memakai hukum jual-beli?" Dia menjawab, "ltu

adalah pengalihan kepemilikan, sedangkan jual-beli adalah

pengalihan kepemilikan." Mereka ditanya, "Kalau begifu, pakailah

hukum jual-beli dalam perkara yang kalian tetapkan di dalamnya

hukum jual-beli." Ivlereka menjawab, "ltu bukan jual-beli." Mereka

tidak menerima hal ini dari seorang pun. Jika dikatakan kepada

sebagian dari mereka, "Dalam pendapat-pendapat ini kalian tidak

berpegang pada khabar yang bisa dijadikan argumen, dan tidak

pula qiyas dan nalar. [-aiu, bagaimana kalian mengatakannya?"
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Mereka menjawab, "Pendapat ifu dikemukakan oleh para sahabat

kami, sedangkan sebagian dari mereka berkata kepada kami,

"Dalam akad sewa tidak berlaku selain yang kalian katakan, yaitu

memakai hukum jual-beli di dalamnya selama manfaatnya selamat,

atau akad sewa itu batal dan tidak boleh sama sekali." Karena itu

dikatakan kepadanya, 'Anda berpegang pada salah satu dari dua

pendapat.' Tetapi saya tidak tahu bahwa dia berpegang pada

pendapat ih-t."

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain dari

Makkah ke Marra, Ialu dia membawanya pergi ke Usfan, maka jika

kendaraan itu selamat maka dia wajib membayar harga sewa ke

Marra dan harga sewa standar ke Usfan. Tetapi jika kendaraan

tersebut mati, maka dia wajib membayar harga sewa ke Marra dan

nilai kendaraan yang paling tinggi sejak dia membawanya pergi

atau sesudahnya. Dia tidak wajib menanggung nilainya sebelum dia

membawanya pergi. Dia wajib membayar nilainya hanya ketika dia

menjadi orang yang bertanggungjawab akibat melakukan tindakan

di luar kewenangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa pemilik

kendaraan itu jika mau maka berhak atas harga sewa dengan

perhihrngan, dan jika mau maka dia membebankan pada penyewa

pertanggungan nilai hewan meskipun dia selamat- Kami tidak

berpendapat demikian. Pendapat kami adalah pendapat yang

pertama, yaitu penyewa tidak menanggung nilai kendaraan hingga

dia mati.

Barangsiapa yang memberikan kepada orang lain harta

sebagai mudhanbah, dan dia melarangnya untuk membeli suatu

barang teftentu, lalu orang yang diserahi harta ifu membeli barang

tersebut, maka pemilik harta memiliki hak pilih antara barang
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tersebut tetap sebagai mudharabah sesuai syaratnya atau

membebankan pertanggungan pada pelaksana mudharabah atas

modalnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu

bahwa jika pemilik modal menyuruh pelaksana untuk membeli

barang tertentu lalu dia melanggar perintah itu dan membeli

barang lain, maka jika akad pembeli itu dilakukan terhadap objek

yang definitif, maka pembelian batal. Tetapi jika pembelian

dilakukan terhadap objek yang tidak definitif, maka pembelian

sempurna, dan pembeli wajib membayarkan harganya. Sedangkan

keuntungan dan kerugian dia yang tanggung. Dia

bertanggungjawab atas harta itu karena ketika dia membeli bukan

harta yang definitif, maka harta tersebut berada dalam

pertanggungan pembeli, sehingga dia berhak atas keunhmgan dan

menanggung kerugian. Dia bertanggungjawab atas harta terhadap

pemilik harta.

Jika seseorang memberikan sesuafu kepada orang lain

untuk membelikannya barang definitif, lalu dia membeli barang

definitif itu dan barang lain dengan harta yang diberikan

kepadanya, atau seseorang menSnrruh orang lain untuk

membelikan seekor kambing lalu dia membeli dua ekor kambing,

atau membeli seorang budak lalu dia membeli dua budak, maka

ada dua pendapat, yaihr:

Pertama, pemilik harta memiliki hak pilih antara mengambil

barang yang dia suruh beliau dan tambahannya yang dibeli tanpa

ada perintahnya, atau mengambil barang yang dibeli sesuai

harganya dan meminta kembali sisa harga dari orang yang

disuruhnya itu. Dengan demikian, tambahan itu menjadi milik
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pembeli. Demikian pula, jika pembeli membeli dengan harta ihr

dan menjualnya lagi, maka hak pilih dalam hal ini diserahkan

kepada pemilik harta karena dengan hartanya itu dia memiliki

semua harta ihr, dengan hartanya pembeli ifu menjual kemball,

dan pada hartanya terjadi keuntungan.

Kedua, pemilik harta telah rela orang yang disuruhnya

membeli sesuatu dengan harga satu dinar, lalu pembeli

memperoleh tambahan sehingga tambahan ihr menjadi milik

pemilik harta. Dia bebas memilih antara menahannya atau

menghibahkannya. Karena barangsiapa yang rela dibelikan sesuatu

dengan harga safu dinar maka pembeli yang memperoleh

tambahan itu tidak melanggar perintah karena dia telah

mendatangkan barang yang diinginkan dan menambahkan barang

yang lain tanpa ada beban biaya yang ditanggung pemilik harta.

Inilah makna perkataan Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama berpendapat tentang akad sewa gugur

sejak penyewa melanggar kesepakatan karena dia orang yang

mernikul pertanggungan. Sedangkan terkait pelaksana

mudharabah, dia berpendapat bahwa dia melanggar perintah

maka dia menanggung, dan dia berhak atas keuntungan lantaran

adanya pertanggungan ihr. Saya tidak tahu apakah dia berkata,

"Dia menyedekahkan" atau tidak.

Dia berkata tentang orang yang membeli apa yang

diperintahkan oleh pemilik harta dan memperoleh barang yang

lain sebagai tambahan, bahwa orang yang menyuruh berhak atas

apa yang dia suruh beli dengan porsi harganya, sedangkan orang

yang disuruh rnemperoleh sisanya, bukan unhrk orang yang

menyuruh sama sekali karena dia membeli tanpa ada perintahnya.
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Dia menjadikan pendapat ini sebagai satu bab ilmu yang dia

tetapkan sebagai pokok untuk dijadikan rujukan qiyas dalam

masalah sewa-menyewa, jual-beli, mudharabah dan lain

sebagainya. Saya kira kalau semua ihr dikumpulkan, maka akan

jadi buku.

Sebagian orang yang berpendapat demikian ditanya, "Kami

dan kalian mengklaim bahwa ilmu tidak boleh diambil kecr.rali dari

Kitab Allah, atau Sunnah Rasulullah S, atau perkataan para

sahabat Rasulullah 5$, atau perkataan sebagian dari mereka, atau

perkara yang disepakati oleh fuqaha di berbagai negeri. Apakah

pendapat kalian ini adalah salah safu dari semua itu?" Dia

menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Jadi, apa yang menjadi

pegangan kalian?" Dia menjawab, "S1ruraih dalam sebagian

pendapatnya." Kami bertanya, "Kami dan kalian sudah sering

mengulang-ulang bahasan ini. Apakah kalian mengklaim bahwa

Syuraih dapat menjadi hujjah unhrk membantah seseorang

meskipun pendapat itu tidak dikatakan selain oleh Syuraih?" Dia

menjawab, "Tidak, dan kami juga berbeda dari Syuraih dalam

banyak pendapat kami tentang berbagai hukum." Kami katakan,

"Jika S5ruraih tidak menjadi hujjah untuk orang biasa, apakah dia

bisa menjadi hujjah untuk menentang khabar Rasulullah .s atau

salah seorang sahabat beliau?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian

dia bertanya, "Apa dalil kalian bahwa akad sewa, keutamaan dan

pertanggungan ifu terkadang terhimpun?" Kami jawab,

"Seandainya tidak ada khabar tentang hal ini, maka pendapat

tersebut dapat dipahami dengan akal." Kami juga berkata,

"Tunjukkan kepada kami khabar gang valid dari Umar bin

Khaththab a& dan Abdullah bin Umar, serta khabaryang menurut

kalian valid dari Rasulullah $."
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Seandainya pemyataan mereka bahwa barangsiapa yang

ditanggung kendaraannya atau rumahnya atau sesuafu miliknya itu

tidak memperoleh harga sewa, atau barangsiapa yang ditanggung

hartanya maka dia tidak memperoleh keuntungannya sedikit pun,

maka mereka sudah terlalu jauh berbeda dari Rasulullah $.
Mereka mengklaim bahwa seandainya seseorang menyewa

dari orang lain sebuah mmah, maka dia tidak boleh membuat

usaha gilingan, memutihkan pakaian dan pandai besi di dalamnya

karena hal itu dapat membahayakan bangunan. Jika dia

melakukan pengelolaan-pekerjaan ini lalu rumahnya roboh, maka

dia menanggung nilai rumah. Tetapi jika rumahnya selamat, maka

pemilik rumah tetap memperoleh harga sewa. Mereka juga

mengklaim bahwa barangsiapa yang menyewa gamis, maka dia

tidak boleh menjadikannya sebagai samng karena gamis tidak

dipakai dengan cara seperti ifu. Jika dia melakukannya lalu gamis

tersebut koyak, maka dia menanggung nilai gamis. Tetapi jika

gamis tersebut selamat, maka pemilik gamis tetap memperoleh

upahnya. Mereka juga mengklaim bahwa seandainya seseorang

menya/ra tenda untuk dia pasang, lalu dia memasangnya di bawah

terik matahari atau di bawah hujan, maka dia telah berbuat di luar

kanrenangan karena hal itu dapat membahayakan tenda. Jika

tenda itr* rusak, maka dia menanggung. Tetapi jika tenda ifu

selamat, maka dia tetap membayar harga sevuanya. Ada banyak

contoh tentang masalah ini, tetapi sedikit contoh saja sudah cukup

untuk dijadikan dalil bahwa mereka telah meninggalkan apa yang

mereka katakan sendiri, lalu memasuki pendapat yang mereka

kritik padahal pendapat tersebut sesuai dengan atsar dan

membawa maslahat bagi umat manusia.

L\9



AlWirun

Adapun pernyataan mereka bahwa muslihat itu ringan bagi

orang yang tidak takut kepada Allah. Misalnya adalah orang diberi

harta sebagai mudharabah, namun dia membawanya pergi,

berbuat di luar kewenangan, mengambil keunfungannya dan tidak
memberikannya kepada pemilik harta. Atau seperti orang yang

menyewa kendaraan dan memakainya selama beberapa bulan

tanpa sewa dan tanpa mengeluarkan biaya jika kendaraan itu
selamat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami tahu

bahwa kami telah meninggalkan pendapat kami manakala kami
mengharuskan pertanggungan dan harga sewa, tetapi kami juga

memandang baik pendapat kami." Kami katakan, "Kalau

pendapat Anda itu benar, maka tidak sepafutnya ,A,nda

meninggalkannya. Tetapi jika pendapat Anda tidak benar, maka

tidak patut bagi Anda untuk bersikukuh pada pendapat itu." Dia
bertanya, "Lalu, apa hadits-hadits yang kalian jadikan sandaran?"

Kami menjawab,
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1683. Adapun hadits kalian ihr adalah, Su[Bn bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Syabib bin Gharqadah, bahwa dia

mendengar pendr-rduk sebuah perkampungan yang menceritakan

dari Urwah bin Abu Ja'd, bahwa Rasulullah $ memberinya uang

safu dinar unhrk membelikan beliau seekor kambing betina atau

kambing lmrban, kemudian dia membelikan beliau dua kambing

dan menjual salah safunln dengan harga satu dinar- Dia

mendatangi beliau dengan membawa seekor kambing dan uang

satu dinar. Rasulullah $ lantas mendoakan keberkahan unhrk jual-

belinya, sehingga seandainya dia membeli debu, pasti dia

berunfung.42

42 HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 2/539, no. 3543) dari jalur Ali
bin Abdullah dari Sufuan dari Syabib bin Gharqadah, dia berkata: Aku mendengar

sebuah perkampungan menceritakan dad Urwah bahr,rn Nabi $..-
Suf],an berkata, "Hasan bin Umamh datang kepada kami membawa hadits ini.

Dia berkata, 'syabib mendengamya dari Urwah.' Lalu aku mendatangi Syabib, dan dia

pun berkata, 'Aku tidak mendengamgra dari Urwah berkata: Aku mendengar sebuah

perkampungan mengabarkannyra dari Urwah. Akan tetapi aku mendengamya berkata'

Aku merrdengar Nabi *b bersaM4 "Kebil<an te:rikat di ubun-ubun unta hingga hari

Kianat...'Sufuan berkata, "Dia mernbelikan beliau seekor kambing betina seolah-olah

itu adalah kambing kurban."
hnu Haiar berkata, "Yang dimaksud dengan perkampungan itu adalah kabilah

Syabib sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dia mendengar dari sekelompok periwagrat

png beriumlah minimal tiga orang."
hnu Hajar berkata, "Dengan dernikian, hadits ini lemah karena udak diketahui

hal ihwal mereka. Akan tetapi diternukan riwayat penguatrya pada Ahmad, Abu Daud,

At-Tirmidzi, dan Ibnu Maiah dari jalur Said bin Zaid dari Zubair bin Khirrit dari Abu

Labid, dia berkata: Uruah Al Bariqi menceritakan kepadaku. Kernudian dia

rnenyebutkan hadits dengan maknanya. Hadits ini juga merniliki penguat dari hadits

Hakim bin Hizam, yang dilansir oleh lbnu Malah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari
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t684. Hadits ini diriwayatkan oleh selain Sufuan bin

Uyainah dari Syabib bin Ghardaqah dengan menyambungkan

sanadnya. Dia meriwayatkannya dari Urwah bin Abu Ja'd dengan

kisah yang sama atau yang semakna dengannya. 43

Barangsiapa yang mengatakan bahwa pemilik harta

memiliki semua barang yang dibeli unfuknya karena dengan

hartanya itulah pembeli membelinya sehingga ifu merupakan

tambahan yang merupakan miliknya, maka ulama tersebut

berkata, "Apa yang dilakukan Urwah adalah mengusahakan

tambahan dan mengupayakan kepentingan Rasulullah $.
Rasulullah.S$ rela dengan upayanya itu, dan beliau memilih

unhrk tidak membebankan pertanggungan padanya, memilih unhrk

Sufuan dari Syabib dari Urwah, tanpa menyebutkan seorang pun di antara keduanya.
AIi bin Abdullah adalah lbnu Al Madini, gurunya Al Bukhari. Hal itu menunjukkan
bahwa dalam riwayat ini terjadi kesamaan."

Tindakan Ali memasukkan periwayat perantara antara Syabib dan Urwah ini
disepakati oleh Ahmad dan Al Humaidi dalarn Al Musnad. Dernikian pula dengan
Musaddad menurut riwayat Abu Daud, serta lbnu Umar dan Abbas bin Walid menurut
Al Ismaili. Inilah yang dijadikan pegangan,

Lth. Fathul Ban 6 / 634-635)
Akan tetapi, mengapa Al Bukhari mencantumkan hadits ini padahal ada

kesamaran dalam sanadnya, yaitu periwayat perantara antara Syabib dan Urwah? hnu
Hajar membantah kritik tersebut karena dalam hadits ini fidak mengandung unsur yang
menjatuhkannya dari kriteria Al Bukhari, karena penduduk suahr kampuurg itu biasanyra

tidak mungkin sepakat untuk berbohong.
Al Muzanni mengutip dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Hadits ini tidak shahih,

karena hadits ini tidak valid." Tetapi sekali waktu dia berkata, "Jika hadib ini shahih,
maka saya berpegang pada hadits ini." Pemyataan ini diriwayatkan dari AsySyafi'i
oleh Al Buwaithi. llih. Fathul Bari,6/6341.

43 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab: Orang Kepercayraan yang
Bemiaga lalu Beruntun1, 2/8031dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufi7an bin
Uyainah dari Syabib dari Urwah Al Bariqi (no.24021.

Akan tetapi Ibnu Hajar dalarn Fathul Bad (6/6351 mengatakan, "Riwayat Al
Bukhari dari AIi bin Al Madini dengan periwayat perantara menunjukkan bahwa dalam
riwayat hnu Majah teiadi taswiyah (penghilangan periwayat yang lernah di antara dua
periwayat yang tsiqah). "

722



AlUtm

merniliki apa yang telah didapat Urwah dengan harta beliau, dan

mendoakan keberkahan bagi jual-belinya. Beliau melihat Urwah

dengan nya itu sebagai orang yang berbuat baik, bukan

orang yang berbuat malsiat. Seandainya pertuatan ihr maksiat,

tenfulah beliau melarangnya dan frdak menerimanya, serta tidak

mengalihkan kepemilikan dalam dua keadaan itu.

Barangsiapa lnng rela memiliki kambing dengan satu dinar,

lalu dengan satu dinar itu dia memperoleh dua kambing, maka dia

akan lebih rela. Alasan kami membebankan pertanggungan

padanya adalah pemilik harta ingin memiliki sah-r kambing, tetapi

pembeli menjadikannya memiliki dua kambing tanpa ada perintah

darinya. Akan tetapi, jika dia mau, maka dia bisa mengalihkan

kepemilikan kambing kepada pembeli, dan tidak membebankan

pertanggungan padanya. Barangsiapa yang mengatakan dua

kambing itu menjadi pemilik harta tanpa ada hak pilih, maka dia

juga mengatakan, "Jika pembeli boleh membeli safu kambing

dengan satu dinar lalu dia memperoleh dua kambing, maka itu

berarti pembeli mengambil satu kambing yang boleh dia ambil

dengan semua dinar itu, lalu pembeli menyerahkan safu kambing

uhrh kepada pemilik harta, dan menambahkan safu kambing

unhrknya dengan dinamya itu tanpa ada biaya yang dibebankan

pada pemilik harta dalam memiliki kambing ih-r. Inilah pendapat

yang paling mendekati makna tekshral hadits."

Ulama yang berbeda dari kami mengatakan dalam masalah

seperti ini, "Pemilik harta menjadi pemilik safu kambing dengan

setengah dinar, sedangkan kambing yang kedua atau hasil

penjualannya iika memang ada menjadi milik pembeli. Orang yang

menyuruh tidak memilikinya untuk selama-lamanya dengan harta
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yang pertama itu. Sementara pembeli dibebani pertanggungan atas

setengah dinar itu.
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1685. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin

Aslam, dari ayahnya, bahwa Abdullah dan Ubaidullah bin Umar

bin Khaththab,g pergi dalam bersama para tentara menuju lrak.

Ketika keduanya pulang dari medan perang, keduanya menemui

seorang gubemur Umar, lalu gubemur ifu mengucapkan selamat

datang kepada keduanya. Dia adalah gubemur Bashrah. Dia

berkata, "seandainya aku mampu melakukan sesuatu yang

bermanfaat untuk kalian berdua, aku pasti melakukannya."

Kemudian dia berkata, "Oh iya, di sini ada harta dari harta Allah.

Aku ingin mengirimkannya kepada Amirul Mu'minin. Karena itu

aku ingin meminjamkannya kepada kalian berdua untuk membeli

barang dari barang dagangan lrak, lalu kalian jual di Madinah.
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Sesudah itu kalian menyerahkan modal pokoknya kepada Amirul

Mukminin, dan kalian berdua memperoleh keuntungan."

Keduanya menjawab, "Kami mau." Gubemur ifu pun melakukan

hal ihr, dan dia mengirim surat melalui keduanya kepada Umar

yang memerintahkan unfuk mengambil harta tersebut dari kedua

anakny} Ketika keduanya tiba di Madinah, keduanya menjual

barang-barang itu dan memperoleh keunfungan. Ketika keduanya

menyerahkan harta tersebut kepada Umar, dia bertanya kepada

keduanya, "Apakah semua tentara dia pinjami harta ini

sebagaimana dia meminjami kalian berdua?" Keduanya menjawab,

"Tidak." Umar berkata, "Kalian adalah anak Amirul Mukminin

sehingga dia memberi kalian pinjaman. Karena ifu, serahkan harta

itu berikut keuntungannya." Abdullah diam saja, sedangkan

Ubaidullah berkata, "Engkau tidak patut melakukan hal ini, wahai

Amirul Mukminin. Seandainya harta tersebut rusak atau

berkurang, tenfulah kami menanggungnya." [Jmar tetap berkata,

"serahkan saja harta itu!" Abdullah diam saja, sedangkan

Ubaidullah membantahnya. Kemudian berkatalah seorang anggota

majelis Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau

menjadikan akad ini sebagai akad qiradh." Umar lantas mengambil

harta tersebut dan separuh keunfungannya, lalu Abdullah dan

Ubaidullah mengambil separuh keuntungan harta tersebut. "44

Tidakkah Anda memperhatikan perkataan Umar iSs,

"Apakah semua pasukan dia pinjami seperti dia meminjami kalian

berdua?" Sepertinya, Allah Mahatahu, Umar rga berpandangan

bahwa harta itu tidak dibawa kepadanya bersama orang yang

dipinjaminya lalu digunakan untuk melakukan jual-beli, melainkan

L2.6

4 Silakan baca takhnjhadits no. 1668.
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praktik tersebut mengakibatkan tertahannya harta tanpa

menghasilkan manfaat bagi umat Islam. Umar @, berpandangan

bahwa harta tersebut seharusnya dikirimkan melalui orang

tepercaya yang membawanya dengan cepat dan menyerahkannya

begitu tiba di Madinah, bukan menahannya tanpa menghasilkan

manfaat bagi umat Islam. Atau harta tersebut diserahkan di kota

tempat harta ifu diterima kepada orang tepercaya yang

menanggungnya, lalu dibuat surat agar harta ihr diserahkan di kota

tempat khalifah berada tanpa ditahan-tahan. Atau harta tersebut

diserahkan dengan akad mudharabah sehingga penahanannya

tidak menimbulkan mudharat bagi umat Islam, serta menghasilkan

keunfungan meskipun harta itu ditahan.

Oleh karena harta yang diserahkan kepada Abdullah dan

Ubaidullah itu tidak melalui salah safu dari cara-cara tersebut, dan

harta ihr bukan merupakan milik gubemur yang menyerahkannya

kepada keduanya, sehingga dia harus mengelola harta tersebut

untuk hal-hal yang menurutnya membawa keuntungan bagi umat

lslam, rnaka Umar & pun berkata, "serahkan harta ifu berikut

keunhrngannya!" [-alu, ketika Ubaidullah memprotesnya dan

sebagian anggota majelisnya -dimana menumt kami sebagian

anggota majelisnya itu adalah para sahabat Rasulullah $-
memberinya saran unfuk menjadikan harta itu sebagai

mudharabah, maka Umar iii$, pun mengerjakan saran ifu-

Sepertinya, Allah Mahatahu, Umar i$, berpandangan bahwa

gubemur itulah yang mengelolanya hingga harta itu diserahkan

kepada Umar;&,. Dia melihat bahwa dia boleh menjalankan apa

yang dilakukan oleh gubemur tersebut selama sejalan dengan

dengan hukum. Oleh karena seandainya gubemur ifu

menyerahkan harta tersebut sebagai mudharabah maka Umar
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harus menjalankan penahanan harta itu, sedangkan pengganti

berupa manfaat bagi umat Islam ifu ada pada keuntungannya,

maka Umar;#*\ mengembalikan apa yang dilakukan gubemur ifu

kepada tindakan yang boleh, yaitu yang seandainya gubernur ifu
melakukannya, maka Umar rS; tidak menolaknya. Umar menolak

keuntungan yang menurutnya tidak boleh bagi gubemur untuk
memberikan keunfungan itu kepada kedua anaknya, dan Umar rS

juga mengabsahkan setengah keunfungan yang boleh diberikan

gubernur ifu kepada keduanya.

Abdullah dan Ubaidullah terkena pertanggungan atas harta

tersebut, dan dengan pertanggungan itulah keduanya

mengambilnya. Seandainya harta ifu rusak, maka keduanya

menanggungnya. Tidakkah Anda melihat bahwa Umar;g tidak

membantah perkataan Ubaidullah, "Seandainya harta ini rusak

atau berkurang, maka kamilah yang menanggung." Tidak seorang
pun dari para sahabat Rasulullah 6$ yang hadir membantahnya.

Umar;+$, dan para sahabat pun tidak berkata, "Kalian berdua

memperoleh keuntungan karena adanya pertanggungan."

Sebaliknya, pertanggungan tetap dibebankan pada keduanya,

tetapi dari keduanya diambil setengah keunfungan.

Dari sini seseorang berkata, "Barangkali Umar rS

mengupayakan kerelaan hati keduanya." Kami katakan, "Tidakkah

hadits tersebut mengandung dalil bahwa Umar iga justru

menjatuhkan kepuh-rsan hukum pada keduanya? Tidakkah Anda

meiihat bahwa Ubaidullah memprotesnya?" Dia bertanya,
"Mengapa Umar;{}u, mengambil setengah keuntungan, bukan

seluruh keuntungan?" Kami jawab, "[Jmar;$; memufuskan hukum

bahwa dia membolehkan apa yang boleh sejak awal, karena
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seandainya gubemur itu menyerahkan harta tersebut kepada

keduanya dengan akad mudharabah, maka hukumnya boleh. Oleh

karena Umar,ig dan orang-orang yang hadir melihat bahwa

keduanya tidak mengambil harta ihr dengan melanggar aturan, dan

bahwa keduanya mengambilnya dari gubemur Umar, maka

keduanya dan gubemur ihr berpandangan bahwa apa yang

dilakukannya ifu hukumnya boleh. Umar r$, dan orang-orang yang

hadir tidak melihat apa yang dilakukan gubemur tersebut

hukumnya boleh kecuali dengan makna mudharabah, sehingga

Umar r& pun menerapkan akad mudharabah di dalamnya karena

ifulah yang terlaksana seandainya gubemur tersebut melakukannya

sejak awal. Umar pun mengembalikan keuntungan yang awalnya

diperuntukkan bagi kedua anaknya kepada prinsip mudharabah,

dan Umar tidak melihat mudharabah itu berlaku bagi keduanya

tanpa manfaat bagi umat Islam-"

))
I

I -\ 141

JL) C-t{ 0

o

J
I

G.l
t

* ,+6 jl J-g
)oz l(t'o .v)P

J-.9i,sv
,) z / /b:Y

I
e

ai"r-1ju
z -z

z ozt

l'16)

)

".L lhLJt/

,o I o

J"Gl A
i;L

Le,
tzLJ

rtr Jl 'il1; ;'X.,
Lst J- zJ// iAl

/l

,J

a!I

tt

/O,U
Jr-

.l . t.. I .lorl,
lJ j. arj &Jr.^Jl tiutz

J> U4e f-p
I :JU' -f J. 4$l Jezz.l / o / Ol

.P

x29



AlUtrun

,$o
a O-- / a .lc-5 &J> d.,

,j t b:r;';r,rd' gU.
.titb

L685. Abdul Wahhab mengabar{<an kepada kami, dari

Daud bin Abu Hind, dari Rabah bin Ubaidah, dia berkata,
"Seorang laki{aki mengirimkan melalui seorang lelaki dari Bashrah

uang sebanyak sepuluh dinar kepada seseorang di Madinah, lalu

orang yang diutus itu membeli seekor unta dengan uang tersebut,

kemudian dia menjual unta itu dengan harga sebelas dinar. Orang

itu bertanya kepada AMullah bin Umar, lalu dia menjawab,
"Sebelas dinar itu menjadi milik pemilik harta, dan seandainya

terjadi sesuatu pada unta tersebut maka kamu menanggungnya."'l5
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6?i -\ 1^v

,
0

./c / t 
ro z z J c

U^, Jir. _P d
L687 . Seomng periwayat tsiqah dari kalangan sahabat kami

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar semakna

dengan atsar diatas."46

Ibnu Umar;S, berpendapat bahwa orang yang membeli

dengan harta titipan itu bertanggungjawab, dan dia juga

45 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi
nreriwayatkannya dengan sar'adnya dari Abdullah bin Umar dalam Snran AJ Kubn
(pembahasan: Mudharabah, bab: Pelaksana Mudhambah Menyalahi Perintah Pemilik
Harta tetapi Menghasilkan Tambahan bagi Pemilik Harta, 6/133).

46 Saya tidak mmemukannya pada selain Asy-Syali'i.
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berpandangan bahwa keuntungannya ifu menjadi hak pemilik

harta titipan. Dia tidak memberikan keunfungan kepada orang

yang menanggung karena orang yang dititipi itu melakukan

tindakan di luar kewenangan terhadap harta orang tertenhr.

Sedangkan ulama yang berbeda dari kami memberikan

keuntungan bagi pembawa titipan itu. Saya tidak tahu apakah dia

menyuruhnya menyedekahkan keunh.rngan itu atau tidak. Dia tidak

memiliki khabar, melainkan hanya dugaan dari syuraih. Padahal

mereka mengklaim bahwa pendapat-pendapat yang harus

dipegang adalah pendapat yang datang dari Nabi $, atau dari

seorang sahabat beliau, atau yang disepakati umat Islam sehingga

mereka tidak berselisih. Sedangkan pendapat mereka ini tidak

tercakup ke dalam salah satu pendapat-pendapat yang berlaku

menurut kami dan menurut mereka.

16. Penyewaan Unta dan Kendaraan

Boleh menyewa unta untuk mengangkut mahamil,4T

zavrmmil,4S rawahil,4g dan berbagai barang bawaan lainnya'

47 Mahamil adalah jamak dari kata mahmal, yaitu sekedup untuk para jamaah

haji. Mereka menyebut unta yang dipasangi sekedup dengan lsbilah humul'' t hwantil adalah jamak dari kata zaamilah, yaitu unta yang digunakan untuk

mengangkut beban. Inilah akar maknanya. Kemudian kata ini digunakan untuk

menyebut kantong untuk menaruh perbekalan orang haji berupa kurma dan roti.

Dalarn Ash-Shahihdijelaskan bahwa zamitah adalah unta yang dinaiki seseorang untuk

membawa barang dan makanan.
a9 Rawahiladalah jamak dari kata mhilah, yaitu unta besar yang cocok digunakan

untuk perjalanan jauh dan membawa beban, baik jantan atau betina. Tambahan fa'di
belakangnya bukan untuk menunjukkan makna betina, melainkan untuk makna

melebihlebihkan.
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Demikian pula dengan penyewaan hevuan kendaraan unfuk

dipasangi pelana, ukutEfi dan pengangkut barang.

Penyewaan unta dan kendaraan fidak boleh dilakukan

untuk sesuatu yang tidak terlihat. Akad ser,va tidak boleh sebelum

pengendara pemilik melihat orang lnng mengendarai, wadah

barang bawaan, tatakann3n, bagaimana naungann!,a iika pernilik

mensSnratkanngra- Karena semua itu berbeda-beda sehingga

berbeda pula harga sevranya. Atau barang png diangkut harus

dengan timbangan yang diketahui, atau takaran yang diketahui,

atau dalam wadah yang terlihat, atau apa saja yang apabila Anda

rnensyaratkannya maka Anda mengetahuinya, seperti jubulisrylFl
yang bagus dan sejenisnya.

Jika seseorang berkata, "Aku menyev/a darimu sebuah

mahmal (bawaan), atau markab (kendaraan), atau zamilah," maka

akad tersebut terhapus. Tidakkah Anda melihat bahwa jika kedua

pihak berselisih maka batasan objek tersebut tidak bisa ditentukan.

Jika dia mensyamtkan timbangan dan berkata, "Ma'aliq (gang

digantungkan pada unta) atau aku melihatrya sebagai mahmal,"

dan dia berkata, "Apa saja yang sesuai unfuk unta," maka menurut
qiyas semua akad tersebut tidak sah karena batasannya tidak

diketahui. Jika dia mensyaratkan timbangan dan berkata, " Ma'aliq
(yang digantungkan pada unta) atau aku melihahya sebagai

mahmal,"maka ketenfuannya sarna. Di antara ulama ada yang

mengatakan, "Saya membolehkan dalam ukuran yang menurut
orang-orang sedang."

so ukuf adalahjamak dari l<ata ikaf, artinya adalah peJana untuk keledai - W. At
Qamus)st Jubulygh dinisbatkan kepada Jubullah, yaitu pakaian baru yrang bagus
pembuatar.nya. Maksudnp bagus pemintalan benar dan tenunannya. (l.;trrr. Taj Al Aru$
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Jadi, akad sewa-menyewa itu tidak boleh kecuali terhadap

objek yang diketahui, sebagaimana jual-beli tidak boleh kecuali

terhadap oblek yang diketahui.

Jika seseorang menyewa mahmaldari Madinah ke Makkah,

dan dia mensyaratkan perjalanan yang diketahui ukurannya, maka

itu lebih sah. Jika dia tidak mensyaratkan, maka menurut pendapat

yang saya hafal perjalanannya itu tetap diketahui, dan jaraknya

dihihrng dengan marhalah, sehingga kedua pihak wajib

berpegangan pada marhalah karena itulah yang biasa digunakan

dalam perjalanan manusia. Jika seseorang bertanya, "Bagaimana

akad sewa ini tidak batal sedangkan perjalanannya berbeda-beda?"

Jawabnya, tidak ada tempat bagi faktor kerusakan di sini." Jika dia

bertanya, "Dengan apa Anda mengqiyaskannya?" Jawabnya,

dengan mata uang negeri. Setiap negeri pasti memiliki mata uang,

dan hasil bumi yang bermacam-macam. Seseorang menjual

dengan dirham tetapi dia tidak mensyaratkan uang definitif, dan

hal itu tidak merusak jual-beli. Dia berhak atas mata uang yang

dominan dalam negerinya. Demikian pula, kedua pelaku akad

sewa kendaraan itu juga wajib mengacu kepada yang lazim dalam

perjalanan masyarakat umuln.

Jika penyewa ingin melewati beberapa marhalah, atau jika

pemilik angkutan unta ingin kurang dari beberapa marhalah atau

melewatinya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan kerelaan

kedua pihal<. Jika dihitung dengan hitungan hari lalu pemilik

angkutan unta ingin berdiam kemudian melanjutkan perjalanan

seukuran dia diam, atau hal ifu diinginkan oleh penyewa, maka

hukumnya tidak boleh bagi keduanya. Alasannya adalah karena

penyewa akan merasa letih, demikian pula pemilik angkutan unta.
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Jika seseorang menyewa unta unh.rk budaknya secara

uqbah,Szlalu dia ingin mengendarai beberapa mil pada malam hari
dan berhenti pada siang hari, atau mengendarai pada siang hari
dan berhenti pada malam hari, atau pemilik angkutan unta

menginginkan hal itu bagi salah satu dari keduanya, dan

mengendarai dengan cara yang dikenal banyak orang sebagai

uqbah, kemudian dia furun dan berialan sejarak dia menaiki
kendaraan, kemudian dia menaiki kendaraan sejarak dia berjalan

kaki, dimana dia tidak terus-menems berjalan karena membuatrya
letih, dan tidak pula terus-menerus menaiki kendaraan karena

dapat membahayakan unta, maka dia menyewa unta yang definitif,
maka dia menaiki unta itu. Jika menyewa jasa angkutan tanpa
menyebutkan unta tertenfu, maka dia menaiki unta mana saja

yang membawanya meskipun dia diangkut dengan unta yang

kasar. Jika hal itu mengakibatkan bahaya yang nyata, maka dia

meminta unfuk mengganti unta ihr. Jika unta itu standar dengan
yang dinaiki orang-orang, maka pemilik unta tidak dipaksa untuk
menggantinya.

Jika unta sering jatuh atau tersandung sehingga

dikhawatirkan membahayakan penumpangnya, maka dia meminta
agar unta itu diganti.

Pemilik unta harus menaikkan penumpang perempuan ke

atas unta dalam keadaan berbaring, dan juga menurunkannya dari
unta dalam keadaan berbaring. Karena seperti ifulah cara kaum
perempuan menaiki unta. Sedangkan kaum laki-laki biasanya

menaiki unta seperti kebanyakan orang. Pemilik unta juga harus

menunrnkan penumpang untuk shalat dan menunggunya hingga

L34

52 Maksudnya adalah bergantian antara berjalan kaki dan menaiki kendaraan.



AlUmm

setesai shalat tanpa memburu-burunya shalat dan hal-hal yang

harus dilakukan seperti wudhu. Tetapi pemilik unta tidak wajib

menunggu penumpang unhrk melakukan hal-hal yang tidak harus.

Jika yang menjadi tempat persinggahan adalah desa, maka pemilik

unta tidak boleh berbelok dari desa jika dia ingin mencari rumput.

Penyewa juga tidak boleh melakukan hal sama jika dia ingin

menyendiri dari rombongan. Demikian pula jika keduanya

berselisih mengenai waktu keduanya melanjutkan perjalanan. Jika

pemilik unta atau penyewa menginginkan hal ihr pada cuaca yang

sangat panas, maka perlu dilihat perjalanan orang-orang seukuran

marhalah yang keduanya inginkan.

Tidak baik menyewa unta tertentu hingga jangka waktu

tertenfu, dan tidak baik pula menyewa unta kecuali pada saat

keberangkatan, karena pemberi sewa memperoleh manfaat

dengan apa yang dia ambil dari penyewa, dan pemilik unta tidak

menanggung pengangkutan jika unta definitif itu mati.

Sebagaimana seseorang tidak boleh membeli sesuatu yang definitif

dan tidak berada di tempat secara tempo. Yang boleh dalam sewa

adalah menyewa sesuafu yang dipertanggungkan, bukan sesuafu

yang definitif, sama seperti akad salaf, atau sesuahr yang dikuasai

penyewa saat dia memanfaatkannya sebagaimana seseorang

menerima objek jual-beli.

Jika seseorang menyewa unta definitif dan menaikinya lalu

unta itu mati, maka pemilik unta mengembalikan harga sewa yang

telah dia ambil sesuai sisa, dan dia tidak menanggung

pengangkutan untuknya. Ihl sama kedudukannya dengan

menyewa rumah dan budak. Pemilik unta hanya pertanggungan

kewajiban pengangkutan. Jika penyewa mensyaratkan
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pengangkutan dengan menggunakan unta yang tidak definitif,

melainkan dengan unta mana saja, maka pemilik unta wajib

mengadakan pengangkutan dalam keadaan apapun, dan harga

sewa harus dibayarkan oleh penyewa.

Akad sewa selamanya tidak terhapus dengan kematian

kedua pihak, dan tidak pula dengan kematian salah satunya.

Kewajiban itu melekat pada harta pemilik unta jika dia mati, dan

harta penyewa jika dia mati. Ahli waris mayrt menanggung

kewajiban pengangkutan, atau yang setara dengan itu. Sedangkan

para ahli waris pemilik unta, jika mau mereka bisa melanjutkan

akad sewa ifu. Jika tidak, maka sultan menjual hartanya unfuk

mengadakan pengangkutan, atau menyewa pengangkut lain

dengan biaya dibebankan padanya guna memenuhi hak penyewa

berupa pengangkutan yang dia syaratkan.

Jika kedua pihak berselisih tentang rihlah,S3 maka dia

diperjalankan secara biasa, tidak dalam keadaan terjungkir dan

tidak pula dalam keadaan telentang. JIka mahmal (tandu) atau

payungnya rusak, maka dia diganti dengan mahmal atau payung

yang sama. Jika kedua pihak berselisih mengenai bekal yang

sebagiannya telah habis, dimana pemilik bekalberkata, "Saya akan

mengganti dengan timbangan yang sama," maka menumt qiyas

dia boleh mengganti hingga timbangannya sama. Seandainya

seseorang berkata, "la tidak boleh mengganti karena sudah lazim

bekal itu berkurang sedikit demi sedikit sehingga tidak diganti,"

maka ifu men:pakan pendapat yang bisa diterima.

Hewan lain dalam hal ini sama seperti unta manakala kedua

pihak berselisih tentang perjalanan. Dia berjalan seperti lazimnya

136

53 Salah satu jenis tandu.



AlUrnm

orang-orang berjalan jika tidak ada syarat di antara keduanya; tidak

sampai meletihkan dan tidak pula terlalu lambat, melainkan seperti

kebanyakan orang berjalan, serta diketahui tidak membahayakan

pemberi sewa dan penyewa. Jika hewannya sulit dikendalikan,

maka perlu dilihat. Jika kesulitannya masih setara dengan kesulitan

hewan pada umumnya atau mendekati ifu, maka penyewa tetap

hams menaikinya. Tetapi jika kesulitannya sudah

mengkhawatirkan, maka jika dia menyewa hewan yang definitif

dan dia tidak mengetahui hal itu, maka kedua pihak saling

membatalkan sewa jika penyewa inginkan. Tetapi jika penyewa

menyewa suatu pengangkutan, maka pemberi sewa harus

mengadakan kendaraan lain baginya yang tidak berbeda dari

kendaraan orang-orang pada umumnya.

Pakan unta ditanggung oleh pemilik unta. Jika dia tidak

berada di tempat lalu penyewa memberi pakan, maka dia

dianggap melakukannya secara sukarela kecuali dia mengajukan

hal itu kepada pihak berwenang, dan seyogianya pihak berwenang

mewakilkan salah seorang dari rombongan untuk memberi pakan

dan menghitungnya sebagai kewajiban pemilik unta. Jika hal itu

sulit dilakukan karena tidak ditemukan selain penumpang, maka

jika seseorang berkata, "Penumpang ifu menyuruh pemilik unta

untuk memberi pakan karena di antara haknya adalah menaiki

kendaraan, sedangkan hewan kendaraan tidak bisa dikendarai

kecuali dengan diberi pakan, dan biayanya dibebankan pada

pemilik unta. Ini adalah kondisi damrat, dan tidak ditemukan

Seseorang selain penumpang tersebut, karena hewan harus diberi

pakan. Jika tidak, maka dia akan mati sehingga penyewa tidak

bisa memperoleh haknya unfuk menaiki kendaraan tersebut,"

maka pendapat ini daPat diterima-
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Dalam hal ini penyewa adalah orang kepercayaan itu
sendiri. Jika pemilik hewan berkata, "Janganlah dia memberi

pakan kecuali sekian," sedangkan orang kepercayaan ifu
mengatakan, "Aku memberinya pakan lebih banyak," maka jika

yang diterima adalah perkataan pemilik hewan terkait hartanya,

maka gugurlah banyak hak pemberi pakan. Jika yang diterima
adalah perkataan penyewa yang memberi pakan, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataannya terkait hal yang wajib

ditanggung pihak lain. Jika dilihat pakan untuk unta sepertinya

sebagai bukti dalam hal ini, maka pemilik hewan dan penyewa

keluar dari kedudukan sebagai pihak yang dipegang perkataannya.

Kasus-kasus seperti ini terkadang terjadi dalam fiqih, lalu

sebagian sahabat kami mengatakan bahwa tidak berlaku qiyas di

sini, dan bahwa qiyasnya lemah. Masalah ini telah disampaikan di

tempat iain, dan mereka mengatakan, "Perselisihan di antara

orang-orang dipufuskan dengan kepufusan yang paling mendekati

adil menurut pandangan hakim manakala dia tidak menemukan

hukum pendahulu yang dia ikuti."

Namun madzhab ini dikritik oleh seorang ulama. Dia
mengatakan bahwa pasti ada qryas terhadap hukum-hukum

terdahulu. Kemudian dia menyampaikan kritiknya panjang lebar.

Jika boleh menghukumi masalah ini dengan keputusan yang tidak
adil dalam pandangan orang-orang menurut kebijakan hakim, dan
itu merupakan madzhab para sahabat kami dalam sebagian

pendapat mereka, maka selesai masalah. Tetapi jika tidak, maka
bisa jadi ahli qiyas akan meninggalkan qiyas.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab para sahabat kami,
maka dia memperlakukan umat menurut kebanyakan muamalah
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mereka, serta yang paling dekat dengan maslahat mereka. Dia

akan menerapkan hukum pada masing-masing dari dua pihak

yang bersengketa sesuai dengan yang dia pikirkan dari keduanya

keduanya yang dia dengar dan dari perkara yang serupa dengan

kelazimannya. Dan barangsiapa yang mengikuti rnadzhab qiyas,

maka dia mengembalikan semua perkara kepada pokoknya

kemudian dia mengqiyaskan perkara-perkara ifu kepada pokok-

pokoknya dan menetapkan hukum sesuai hukum-hukum pokok

tersebut.

17. Masalah Orang yang Menyewa Kendaraan,
Lalu MemukulnYa Hingga Mati

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

Syafi'i berkata: Jika seseorang menyewa kendaraan dari orang

lain, lalu dia memukulnya, atau memecutnya dengan cambuk, atau

menendangnya hingga mati, maka perkaranya ditanyakan kepada

orang yang mengetahui masalah kendaraan. Jika dia melakukan

apa yang biasa dilakukan orang kebanyakan, dan menunrt mereka

hal itr.r tidak menirnbulkan kekhawatiran hewan itu mati, atau dia

memainkan tali kenang dan cambukan dengan sewajamya, maka

saya tidak menganggap hal itu sebagai tindakan di luar

kewenangan, dan tidak ada kewajiban apapun padanya. Jika dia

melakukan hal itu saat ada kebutuhan di tempat yang terkadang

bisa mengakibatkan kematian, atau melakukannya di tempat yang

tidak sesuai untuk hetuuan sepertinya, maka dia menanggung dalam
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keadaan apapun karena yang demikian ifu dianggap sebagai

perbuatan di luar kewenangan.

Peminjam juga seperti itu ketentuannya. Jika pemiliknya

tidak ingin membebankan pertanggungan padanya atas objek yang

dipinjam, maka selesai masalah. Jika pemiliknya ingin

membebankan pertanggungan padanya, maka peminjam terkena

pertanggungan, baik dia melakukan perbuatan di luar kewenangan

atau tidak. Adapun pelatih hewan, di antara fugas mereka yang

lazim untuk memperbaiki tingkah laku hewan adalah memukul

hewan agar hewan mau berjalan. Pukulan terhadap hewan agar

jinak itu biasanya lebih banyak daripada yang dilakukan para

pengendara. Jika dia melakukan tindakan yang menumt para ahli

pelatihan hewan sebagai tindakan untuk memperbaiki tingkah laku

hewan dan mendidiknya tanpa unsur penyiksaan yang jelas, maka

dia tidak terkena pertanggungan seandainya hewan itu kehabisan

tenaga. Tetapi jika dia melakukan tindakan di luar itu, maka dia

dianggap melebihi batas dan terkena pertanggungan. Peminjam

hewan juga seperti ifu, sama seperti penyewa dalam hal

mengendarai kendaraan. Jika dia berbuat di luar ke',ryenangan,

maka dia terkena pertanggungan. Jika dia tidak berbuat melebihi

kewenangan, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i yang kami pegang

terkait peminjam adalah dia terkena pertanggungan, baik dia

berbuat melebihi kewenangan atau tidak, sesuai dengan sabda

Nabi 6$,

.if,yk;; tr6t -\ 1^^
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1688. " Piniaman itu dipertanggangkan dan harus

dikembalikan.'e

Ini merupakan pendapat paling akhir dari Asy-Syafi'i-

Penggembala boleh melakukan apa yang lazim dilakukan

oleh para penggembala lain, yaihr tindakan-tindakan yang tanpanya

maslahat bagi hauan temak tidak bisa dicapai, tindakan-tindakan

yang biasa dilakukan oleh para pemilik temak terhadap temak

mereka sendiri untuk menjaga maslahatnya, dan tindakan-tindakan

yang apabila para pemiliknya ihr melihat orang lain melakukan

terhadap temak mereka maka mereka menganggapnya sebagai

upaya menjaga maslahatnya, bukan memsak dan mematikan. Jika

penggembala melakukan hal ihr, maka dia tidak bertanggungjawab

meskipun hewannya mati. Jika dia melakukan apa yang menurut

mereka menyiksa lalu hewan temaknya mati, maka dia terkena

pertanggungan menunrt ulama yang fidak membebankan

pertanggungan pada orang yang dlupah. Sedangkan ulama yang

membebankan pertanggungan pada orang yang diupah itu

membebankan pertanggungan padanya dalam keadaan apapun'

18. Masalah Para Pelaksana (Pengelola)

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

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Para pelaksana ifu

hukumnya sama. Jika ada sesuatu yang rusak di tangan mereka

sa Silaka., baca hadits no. 1555 dan takhnlnya dalam bab tentang an'yah atau

pinjaman.
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tanpa ada perbuatan pidana yang mereka lakukan, maka tidak

boleh mengikuti selain salah satu dari dua pendapat, yaifu:

Pertama, setiap orang yang mengambil uang sewa atas

sesuahr itu dianggap bertanggungjawab terhadapnya hingga dia

menyerahkannya dalam keadaan selamat, atau dia

menanggungnya, atau dia terkena denda atas kekurangannlra.

Ulama yang berpendapat demikian seyogianya berargumen bahwa

orang kepercayaan adalah orang yang saya serahi sesuahr dalam

keadaan saya ridha dengan amanahnya, bukan orang yang diberi

upah atas sesuahl yang saya serahkan kepadanya. Pemberian

upah kepadanya itu membedakannya dari orang kepercayaan yang

mengambil apa yang diamanahkan padanya tanpa kompensasi.

Kedua, tidak ada pertanggungan pada pengelola dalam

keadaan apapun, karena yang dikenai pertanggungan adalah

orang yang berbuat di luar kewenangan, dimana dia mengambil

apa yang bukan miliknya, atau mengambil sesuatu demi manfaat

baginya; baik dengan menguasai harta unfuk merusaknya seperti

dia mengambil pinjaman lalu pinjaman itu menjadi hartanya

dimana dia bebas untuk membelanjakannya dan mengembalikan

sesuatu yang sama; atau dia seorang peminjam yang diberi kuasa

untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan sehingga dia

terkena pertanggungan karena dia mengambil barang tersebut

untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat pemiliknya.

Keduanya merupakan kekurangan yang ditanggung oleh orang

yang merusak dan orang yang meminjami, atau bukan mempakan

tambahan baginya. Sedangkan pengelola produksi dan pengelola

adalah orang yang tidak berada dalam makna ini, sehingga dia

tidak terkena pertanggungan sama sekali kecuali karena perbuatan
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pidana yang dia lakukan sebagaimana penerima titipan dikenai

pertanggungan akibat perbuatan pidana yang dia lakukan- Dalam

hal itu tidak ada Sunnah yang saya ketahui, dan tidak pula ada

atsar yang shahih menurut para ahli Hadits dari salah seorang

sahabat Nabi S.

1589. Ada sebuah atsar tentang hal ini yang diriwayatkan

dari Umar dan Ali (&,55 tetapi riwayat tersebut tidak valid menurut

para ahli Hadits. Kalau riwayat ini valid dari keduanya, tentulah

orang yang menilainya valid harus membebankan pertanggungan

pada para pengelola, siapa pun mereka. Dia hams membebankan

pertanggungan pada pengelola milik satu orang, atau pengelola

milik bersama, pengeloia untuk menjaga harta dan penggembala,

membawa barang, dan pengelola produksi dan orang yang diupah

unfuk membuat sesuafu. Karena jika memang Umar r$o

membebankan pertanggungan pada pengelola produksi, maka

5s 45y-gyafi'i dalam pembahasan tentang perbedaan pendapat di antara para

ulama lrak berikut nanti meriwayatkan dari lbrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin

Muhammad dari ayahnya, bahwa Ali rg membebankan pertanggungan pada pekerja

binafu dan mer.r,ramai pakaian. Dia berkata, "Maslahat umat tidak terjaga kecuali

dengan cara itu."
Letak kelemahan riwayat ini adalah terputusnlE sanad antara Muhammad Abu

Ja'far dan Ali.
Asy-Syafi'i sesudah ihr berkata, "Diriwayatkan dari Umar r$ tentang

pembebanan pertanggungan pada pekeria produksi dari jalur riwayat yang lebih lemah

dari ini, dan kami tidak mengetahui satu pun dari keduanya yang valid'"

Dia juga berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa dia tidak

membebankan pertanggungan pada seorang pekerja pun dari jalur riwayat yang tidak

valid."
Dalam atsar yang diriwayatkan Muhammad bin Hasan dari Abu Hanifah dari

Bisgn atau Basyir (Muhammad ragu) dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dijelaskan

bahwa Ali bin Abu Thalib (& tidak membebankan p€rtanggungan pada orang yang

bekerja memutihkan kain, menempa dinar, dan penjahit.

L43



AlUmm

dalam pembebanan pertanggungan ifu tidak terkandung alasan

selain bahwa dia membebankan pertanggungan karena mereka

mengambil upah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, siapa saja

yang mengambil upah maka dia semakna dengan mereka. Jika Ali
bin Abu Thalib e*L; membebankan pertanggungan pada orang yang

bekerja memutihkan pakaian dan orang yang menempa dinar,

maka seperti itu pula dengan setiap pengelola produksi dan setiap

orang yang mengambil upah.

Terkadang bisa dikatakan bahwa penggembala adalah

orang yang hasil pengelolaannya berupa penggembalaan, dan
pengangkut adalah orang yang hasil pengelolaannya berupa
pengangkutan (satu kategori dengan pengelola produksi). Akan
tetapi, ada riwayat valid dari sebagian tabi'in tentang apa yang

saya sampaikan di atas, yaihr berlakunya pembebanan

pertanggungan atau tidak berlakunya pembebanan pertanggungan.

Barangsiapa yang membebankan pertanggungan pada pengelola

dalam keadaan apapun, sedangkan pada pengelola ifu ada makna
yang saya katakan, seperti seseorang memintanya membawa
sesuafu di atas punggungnya, atau memintanya mengerjakan

sesuatu di rumahnya atau di luar rumahnya dimana peminta ihr
menyaksikan hartanya, atau wakilnya menjaganya, lalu harta
tersebut rusak dengan jalan apapun manakala tidak ada seseorang

yang berbuat pidana terhadapnya, maka tidak ada pertanggungan

pada pengelola produksi dan pengelola.

Demikian pula, jika orang lain melakukan perbuatan pidana
terhadap oblek, maka tidak ada pertanggungan pada pengelola,

melainkan pertanggungan ada pada pelaku perbuatan pidana.

Seandainya dia meninggalkan objek tersebut, atau membiarkannya
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hilang, maka dia terkena pertanggungan dengan ialan apapun

objek itu rusak. Jika objek itu ada bersamanya dan dia melalflrkan

pengelolaan terhadapnya lalu objek tersebut rusak akibat

pengelolaannya ihr, sedangkan pengelola mengatakan, "Seperti

inilah objek ini dibuat, sap tidak berbuat di luar kouuenangan

dalam mengerjakannya," sedangkan pengupah mengatakan,

"Tidak seperti ini objek ini dibuat, dan kamu telah berbuat di luar

ketr.renangan," maka bisa jadi di antara keduanya ada bukti, dan

bisa jadi tidak ada bukti. Jika ada bukti, maka ditanyakan kepada

dua orang adil dari ahli produksi tersebut. Jika keduanya

mengatakan bahwa seperti itulah objek tersebut dibuat, maka

pengelola tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika keduanya

mengatakan, "Orang ini telah berbuat di luar kewenangan dalam

pengelolaannya," maka dia terkena pertanggungan, baik

perbuatannya itu besar atau sedikit. Jika tidak ada bukti, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pengelola produksi

dengan disertai sumpahnya, dan sesudah itu dia tidak terkena

pertanggungan.

Saat Anda mendengar pemyataan saya bahwa perkataan

yang dipegang adalah perkataan seseorang, maka saya tidak

mengatakan kecuali menumt makna yang lazim. Yaifu, orang yang

perkataannya saya jadikan sebagai penentu itu mendakwakan

sesuahr yang mungkin terjadi dalam suafu keadaan, maka saya

menetapkan perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Tetapi jika dia mendal$rakan sesuahr yang tidak mungkin terjadi

dalam suaht keadaan, maka saSra tidak menetapkan perkataan

yang dipegang adalah perkataannya.
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Barangsiapa yang membebankan pertanggungan pada

pengelola produksi dalam kasus kehilangan barang, lalu ada

seseorang yang melakukan perbuatan pidana terhadap barang
yang ada di tangannya hingga msak, maka pemilik harta memiliki
hak pilih unhrk membebankan pertanggungan pada pengelola

produksi karena dia berkewajiban untuk mengembalikan barang

tersebut kepadanya dalam keadaan selamat. Jika pemilik harta

membebankan pertanggungan pada pengelola produksi, maka

pengelola produksi menunhrt ganti kepada pelaku perbuatan

pidana. Atau pemilik harta boleh membebankan pertanggungan

pada pelaku. Jika pemilik harta membebankan pertanggungan

pada pelaku, maka pelaku tidak meminta ganti kepada pengelola

produksi. Jika pemilik harta membebankan pertanggungan pada

pengelola produksi lalu pengelola produksi tersebut pailit, maka
pemilik harta boleh mengambilnya dari pelaku, sehingga pelaku

dalam kasus ini sama kedudukannya dengan penjamin.

Demikian pula, seandainya pemilik harta membebankan
pertanggungan pada pelaku lalu pelaku pailit, maka dia

mengembalikan tuntutan kepada pengelola produksi, kecuali

masing-masing dari keduanya bebaskan pertanggungan yang lain

sehingga pemilik harta tidak boleh mengembalikan tunfutan

kepadanya. Pekerja produksi dalam keadaan apapun boleh

meminta ganti kepada pelaku manakala pemilik harta mengambil

dari pengelola produksi. Sedangkan pelaku tidak boleh meminta

ganti kepada pengelola produksi manakala dendanya diambil dari
pelaku.

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain

dengan didasari timbangan tertenfu, takaran tertenhr, dan fujuan
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ke negeri tertentu, lalu timbangan atau takaran tersebut temyata

lebih atau kurang, sedangkan kedua pihak saling membenarkan

bahwa pemilik harta sendiri yang melakukan penimbangan atau

penakaran, maka kami bertanya kepada orang yang ahli profesi ini

mengenai terjadinya kelebihan dan kekurangan, "Apakah bisa

terjadi kelebihan atau kekurangan di antara dua timbangan dan

takaran ini untuk objek yang tidak mengalami kentsakan?"

Jika mereka mengatakan, "Ya, bisa bertambah dan bisa

berkurang," maka dalam kasus terjadinya kekurangan kami

berkata kepada pemilik harta, "Dimungkinkan terjadi kekurangan

sesuai yang diklaim para ahli tanpa ada perbuatan pidana dan

kerusakan." Dalam kasus apakah kekurangan itu terjadi atau tidak

terjadi, kami katakan, "Jika kamu mau, kami bisa meminta kurir

bersumpah kepadarnu bahwa dia tidak berkhianat kepadamu dan

tidak berbuat di luar kewenangan yang dapat merusak barangmu,

kemudian sesudah ifu tidak ada pertanggungan padanya-"

Sedangkan dalam kasus terjadinya kelebihan, kami berkata kepada

kurir seperti yang kami katakan kepada pemilik harta dalam kasus

terjadinya kekurangan manakala kelebihan itu terkadang terjadi

karena faktor yang muncul belakangan, 'Jika kamu tidak

mendakwakannya, maka takaran yang lebih ini menjadi hak

pemilik harta, dan kamu tidak berhak atas uang sewa di dalamnya.

Tetapi jika kamu mendakwakannya, maka kami berikan pemilik

harta hartanya secara sempuma, dan kami tidak menyerahkan

kelebihan itu kepadamu kecuali kamu bersumpah bahwa itu bukan

milik pemilik harta, lalu sesudah ihr kamu boleh mengambilnya."

Jika kelebihan takaran itu tidak terjadi untuk barang seperti

itu, maka kami memberikan hak yang utuh kepada pemilik harta,
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dan kami katakan kepada kurir, "Kelebihan takaran ini tidak

didakwakan oleh pemilik harta. Jika ini memang milikmu, maka

ambillah. Jika ini bukan milikmu, maka kami jadikan kelebihan

takaran ini seperti harta yang ada di tanganmu tanpa ada orang

yang mendakwakannya." Kami katakan, "Unfuk kehati-hatian,

sebaiknya kamu tidak memakan apa yang bukan milikmu."

Jika pemilik harta mendal*v'akannya dan kurir

membenarkannya, maka kelebihan itu menjadi miliknya, dan dia

harus membayar sewa yang standar. Jika kurir yang menakar

makanan atas perintah pemilik makanan, sedangkan tidak ada

orang kepercayaannya bersama kurir, maka kami katakan kepada

pemilik makanan, "Dia mengakui bahwa kelebihan takaran ini

milikmu. Jika kamu mendakwakannya, maka makanan ini menjadi

milikmu, dan kamu wajib membayarkan uang sewa yang kamu

sebut sesuai takaran yang kamu sewa, dan kamu harus bersumpah

bahwa kamu tidak rela dia membawa kelebihan takaran itu

untukmu. Sesudah itu dia terbebani pertanggungan untuk

memberimu seperti gandummu di negeri tempat kamu awal

memintanya unfuk membawanya, karena dia dianggap berbuat di

luar kewenangan, kecuali kamu rela mengambilnya dari tempatmu

sehingga kamu tidak dihalangi untuk mengambil hartamu. Kamu

tidak wajib membayar sewa lantaran terjadinya perbuatan di luar

kewenangan. Jika kamu berkata, 'Aku rela dia membawakan

makanan yang ditakar itu dengan harga sewa yang diketahui, dan

selebihnya dikenai biaya sesuai perhitungannya,' maka akad sewa

unfuk makanan yang ditakar itu hukumnya boleh, sedangkan akad

untuk kelebihannya tidak boleh. Adapun makanan itu tetap

menjadi milikmu, dan dia berhak atas sewa standar untuk seluruh

makanan.
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Jika terjadi kekurangan takaran untuk sesuatu yang

semestinya tidak berkurang, maka ketentuan yang berlaku salna

seperti ketentuan dalam masalah pettama- Barangsiapa yang

berpandangan untuk membebankan pertanggulrgan pada kurir,

maka dia juga membebankan pertanggungan atas kekurangan

takaran itu, tidak meniadakan sedikit pun. Dan barangsiapa yang

tidak membebankan pertanggungan pada kurir, maka dia tidak

membebankan pertanggr.rrlgan dalam kasus irri, dan mengurangi

harga sewa sesuai dengan kadar kekurangan."

19. Perselisihan antara Pengelola Dan Penyewa

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Asy-Syafi'i

berkata: Jika dua orang berselisih tentang harga sa,r,ra tetapi

keduanya saling membenarkan akan adanya pengelolaan, maka

keduanya saling bersumpah, dan sesudah itu pengelola berhak atas

upah standar dari pengelolaannya. Jika keduanya berselisih

tentang pengelolaannya, dimana penyewa mengatakan, "Aku

menyuruhmu unfuk mencelup kain ini dengan wama merah, Ialu

kamu mencelupnya dengan wama kuning; atau aku men1ruruhmu

menjahitnya menjadi gamis lalu kamu menjahitnya menjadi jubah,"

sedangkan pengelolanya mengatakan, 'Tidak, melainkan aku

mengerjakan sesuai perintahmu," maka keduanya saling

bersumpah, dan pengelola harus menanggung penyusutan pada

kain dan dia tidak memperoleh upah. Jika dia menambahkan

pencelupan ke dalamnya, maka dia bersekutu atas nilai tambah

dari pencelupan pada pakaian ihr. Jika nilai kain berkurang, maka
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dia tidak terkena pertanggungan, tetapi dia juga tidak berhak atas

upah kerja.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i dalam

masalah ini adalah bahwa perkataan yang dipegang adalah

perkataan pemilik kain, dan pengelola menanggung nilai
pen5rusutan kain jika pen5msutan signifikan, karena pengelola

mengakui mengambil kain dalam keadaan baik, dan dia

mendakwakan bahwa pemilik kain men5ruruhnya memotong atau

mencelupnya seperti yang saya gambarkan, sehingga dia harus

mengajukan bukti atas perkataannya. Jika tidak ada bukti, maka

pemilik kain bersumpah. dan pengelola menanggung pen5msutan

yang diakibatkan oleh pengelolaannya. Jika pengelolaannya ifu
menghasilkan nilai tambah pada kain, maka pengelola menjadi

sekutu atasnya jika berupa barang yang berwujud pada kain seperti

warna, dan dia tidak mengambil upah sedikit pun. Jika nilai

tambahnya itu tidak berwujud, maka dia tidak memiliki hak

apapun.
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PEMBAHASAN MENGHIDUPKAN TAHAN
MATI

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata -saya tidak mendengar

bahasan ini darinya, melainkan saya membacanya dalam keadaan

tahu bahwa ini adalah perkataan Asy-Syafi'i: Wilayah atau lahan

umat Islam itu ada dua macam, yaitu lahan yang hidup (tergarap)

dan lahan yang mati. Lahan yang hidup itu milik empunya. Setiap

fasilitas yang mendukung lahan hidup berupa jalan, aliran air, dan

selainnya ifu sama seperti lahan hidup itu sendiri, dalam arti tidak

ada seorang pun yang boleh menguasainya kecuali dengan se2in

pemiliknya.

Sedangkan lahan mati itu ada dua macam. Pertama,lahan

mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali

dalam Islam, kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi

mati dan tidak ada penggarapan di dalamnya. Tanah tersebut

tetap milik empunya seperti halnya lahan hidup; seseorang tidak
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boleh memilikinya untuk selama-lamanya kecuali dari pemiliknya.

Demikian pula dengan sarana-sarana penunjangnya, jalan, aliran

air dan lain sebagainya.

Kedua, lahan mati yang tidak dimiliki seorang pun dalam

Islam, baik dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan,

baik dia dimiliki di masa jahiliyah atau tidak dimiliki.

Itulah lahan mati yang disebutkan Rasulullah @ dalam

sabda beliau:

;) JE -f
I

I ,t -\ 11.rit
o./OL-

7690. *Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka

ia menjadi miliknya.'56

Lahan mati yang sultan memiliki hak untuk memberikan

kepada orang yang memakmurkannya sebagai lahan garapan

(dalam sistem feodal) secara khusus, dan menjaga lahan yang

menurut sultan perlu dijaga unfuk kepentingan umat Islam secara

umum, baik setiap lahan mati yang tidak ada pemiliknya jika

berada di samping negeri yang luas dan memiliki jumlah penduduk

yang besar, atau di sebuah lembah yang digarap oleh
penghuninya, atau di pedalaman yang dimakmurkan oleh

penduduknya, dekat sungai yang dihidupkan, di gurun sahara, atau

di mana saja, semua itu tidak ada perbedaannya. Tidak ada beda

pula antara orang yang diberi lahan garapan oleh khalifah atau
gubemur, atau yang dijaga oleh khalifah tanpa diberikan kepada
seorang pun dalam keadaan mati tanpa pemilik. Mereka semua

Ls2

s6 Silakan lihat hadits no.7674 dan takhij.nya.

t



AlUmm

adalah pihak-pihak yang menghidupkan lahan, tidak ada

perbedaan di antara mereka.

1. Tindakan yang Dianggap Menghidupkan Lahan
Mati

Menghidupkan lahan mati adalah dengan cara yang

diketahui orang-orang sebagai tindakan menghidupkan lahan mati

terhadap objek seperti itu. Jika difungsikan sebagai tempat tinggal,

maka caranya adalah membangun seperti apa yang biasa dibangun

orang-orang, yaitu bangunan dengan batu, bafu bata, atau tanah

liat yang biasa digunakan untuk bangunan. Demikian pula tempat

tinggal yang dihidupkan seseorang bagi dirinya atau bagi hewan

temaknya. Dia menghidupkannya dengan bangunan batu atau

tanah liat, atau dengan menyediakan air, karena cara

menghidupkannya memang seperti itu. Seandainya dia

mengumpulkan tanah unfuk membuat gundukan pagar atau

membuat parit, maka ifu bukan dianggap sebagai menghidupkan.

Demikian pula, seandainya dia membuat tenda dari jerami,

pelepah kurma, atau kayu, maka itu tidak dianggap sebagai

tindakan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah

tersebut. Tetapi selama bangunan seperti itu masih berdiri, maka

seseorang tidak boleh menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah

menyingkirkannya, maka dia tidak memilikinya lagi, dan orang lain

boleh menempatinya dan memakmurkannya- Yang demikian itu
sama seperti tenda yang dipasang musafir atau pencari tempat

gembala. Seseorang lebih berhak atas tempat tersebut hingga dia
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meninggalkannya. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tidak

memiliki hak lagi padanya. Demikian pula dengan pagar yang

menggunakan duri, khishaf5T dan selainnya.

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami

tanah seperti bangunan. Jika seseorang telah menancapkan

tanaman di tanah, maka ihr sama seperti membangun bangunan.

Jika tanaman ifu terpotong, maka itu seperti robohnya bangunan.

Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan

yang tidak bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan

karena sebab yang dia lakukan. Tindakan minimal untuk

memakmurkan tanaman yang tidak tampak padanya air milik

seseorang yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut

sebagaimana dia memiliki tanaman yang tumbuh adalah dia

membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah seperti terbuat

dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan,

lalu dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah

dilakukannya, maka dia telah menghidupkan tanah sehingga tanah

itu menjadi miliknya.

Batasan minimal yang cukup unhrk itu adalah

mengumpulkan tanah unfuk melingkupinya. Jika tanahnya tidak

tinggi, maka tanah yang dikumpulkan harus lebih banyak agar

dapat memberi tanda pemisah antara tanah ihr dengan area

sekitarnya. Selain itu ditambah dengan membajak dan

menanaminya. Demikian pula jika tampak padanya air yang

mengalir, atau air hujan. Alasannya adalah karena air ifu milik

s7 Khishaf adalah jamak dari kata khishfah, berarti adalah keranjang yang terbuat
dari daun kurma untuk menaruh kurma kering, dan kain yang sangat tebal. Tetapi
yang dimaksud di sini adalah bilik yang dianyam dari daun kurma dan biasa digunakan
unfuk melapisi rumah orang-orang badui.
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bersama. Jika seseorang memiliki air khusus, yaitu air dari mata
air, atau dari parit yang dia gali untuk menyirami tanah, maka ifu
dianggap sebagai tindakan menghidupkan tanah. Demikian pula
jika dia mengalirkan air kepadanya dari sungai atau waduk, atau

dari genangan air milik bersama, atau dari kolam pribadi untuk
menyirami tanah itu, maka dia telah menghidupkan tanah dengan
cara yang membuatnya memiliki tanah tersebut.

Tanah yang tidak dimiliki umat Islam itu ada dua macam,
yaitu:

Pertama, boleh dimiliki oleh orang yang menghidupkannya.

Misalnya adalah tanah yang digunakan unfuk pertanian,
perkebunan, sumur, mata air, dan sumber air lainnya, serta
berbagai aset penunjang yang tanpanya maslahat lahanlahan
tersebut tidak bisa dicapai. Tanah jenis ini halal manfaatnya
lantaran ada sesuafu yang diletakkan orang lain, bukan karena ada
manfaat yang besar di dalamnya sejak awal. Tanah ini manakala
dihidupkan oleh seseorang atas perintah pihak berwenang atau

orang lain, bahwa orang tersebut memilikinya. Kepemilikannya
tidak beralih unfuk selama-lamanya kecuali orang yang

menghidupkannya itu mengeluarkannya dari tangannya.

Kedua, tanah yang manfaatnya itu sendiri yang dicari unfuk
diambil, bukan sesuatu yang diletakkan padanya oleh orang lain.

Ini adalah semua jenis tanah pertambangan, baik yang berada di
permukaan tanah atau yang berada di dalam tanah, seperti emas,

perak, timah, belerang, garam dan lain-lain.

Pertambangan dapat dikelompokkan kepada dua klasifikasi.

Yang pertama pertambangan yang berada di permukaan seperti
garam yang ada di gunung. Seseorang tidak boleh memberikannya

155



AlUmm

kepada orang lain sebagai lahan garapan, dan semua manusia
memiliki hak yang sama terhadapnya. Demikian pula dengan
sungai dan air yang tampak di permukaan tanah. Semua umat
Islam bersekufu dalam kepemilikannya. Juga seperti tanaman yang
tidak dimiliki seseorang, dan seperti air yang tidak dimiliki
seseorang.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil tentang hal yang Anda
sampaikan ifu?" Jawabnya:

lj . o / / o/ o / t_.o..1 
J o, .///o (

Ft,frfWC)Urel -\11\
ll'J'L JtL u. Hlt ri :yi a q)G ,pi"dI

oo/ | Jz, 
'

^)r, ArbL
*

O. /de ,v4̂I)

ooj. t -tA-*ba! tJ

o a

dlj
I

I

i ;rrGiJu'si

.t1tri; ils ,l^4t ;tk ;i1

4 jz
r) )L J_y)

) G;i ,itl1t--09 ;1b3
t
9

I (

7691. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Ma'mar, dari seorang laki-laki penduduk Marib, dari ayahnya,
bahwa Al Abyadh bin Hammal meminta Rasulullah S agar
memberinya lahan garapan berupa pertambangan garam di Marib,
lalu beliau ingin memberikannya sebagai lahan garapan, atau
beliau bersabda, "Aku akan berikan pertambangan itu kepadanya
sebagai lahan garapan." Kemudian beliau diberitahu bahwa
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pertambangan tersebut seperti air yang melimpah. Beliau pun

bersabda, "Tidak boleh, kalau demikian.'68

Kami melarang unfuk memberikan lahan seperti ini sebagai

lahan garapan, karena lahan seperti itu merupakan lahan yang

harus dikuasai negara.

Rasulullah $ memutuskan dalam sabda beliau:

.$rra vf ,b y -\r1y
1692. "Tidak ada ara (manfaat umum) yang terlarang

selain milik Atlah dan Rasul-Nya.'69

58 HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, bab: Pemberian Tanah sebagai lahan
Garapan, 3/M6, no. 3064) dari jalur Sumay bin Qais dari Syumair bin Abdul Maddan
dari Abyadh bin Hammal dan seterusnya; At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum,
bab: Riwayat tentang l-ahan Garapan,3/655, no. 1380) dari jalur Sumay dari Syumair

dari Abyadh dan seterusnya; Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, bab: Pemberian Sungai

dan Mata Air sebagai Lahan Garapan,2/827\ dari jalur Tsabit bin Said bin Abyadh bin

Hammal dari ayahnya yaitu Said dari ayahnya yaitu Abyadh bin Hammal dan

seterusnya; dan Ibnu Hibban (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Kekhalifahan,

10351) dari jalur Sumai bin Qais dari Syumair bin Abdul Maddan dan seterusnya.

Sumay dan Syumair bin Abdul Maddan udak dinilai tsiqah olelt Ibnu Hibban.
Ibnu Hajar dalam At-Talkhish mengatakan, "Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban, tetapi dinilai lernah oleh Ibnu Al Qaththan."
Ihta irjl dengan kasmh pada 'ain berarti sesuatu yang terus keluar dan tidak

pemah terhenti. Pendapat lain mengatakan artinya adalah sesuatu yang dikumpulkan

dan disiapkan. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Al Azhari, dan dia lebih
mmgunggulkan pendapat pertama.

Sedangkan kata ?.lri tanpa hamzah dengan mengikuti pola L.rt} adalah nama

sebuah tempat di Shana'a.

Ibnu Hajar juga berkata, "Orang yang berkata seperti itu kepada Nabi $ adalah

Aqm'bin Habis. Hal itu dijelaskan oleh Ad-Daruquthni dalam riwa5ntnya."
l.jh. At-Talkhish Al Habir(2/64-551
5e HR. Al Bukhad (pembahasan: Minum dan Pengairan, bab: Tidak ada Tempat

Terlarang Selain Milik Allah dan Rasul-Nya, 2/167, no. 23701 dari ialur Yahya bin
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Jika ada yang bertanya, "Kalau begifu, pemberian tanah

sebagai lahan garapan unfuk didirikan bangunan atau untuk
pertanian ifu bukan termasuk area terlarang?" Jawabnya, tanah

yang boleh diberikan sebagai lahan garapan adalah yang tidak

mendatangkan mudharat bagi umat seandainya tanah tersebut

diberikan, tanah yang memberikan manfaat bagi penggarapnya.

Caranya adalah dengan mengadakan sesuatu di dalamnya

dengan hartanya, sehingga ada manfaat akibat harta yang

ditanamkan di tempat itu, seperti bangunan yang didirikan, atau

tanaman yang ditanam, atau suahl tanaman yang bukan milik
seseorang, air yang digali dan tidak bisa dicapai kecuali dengan

menggali. Rasulullah.$ banyak memberikan lahan garapan

kepada para sahabat beliau. Hal itu itu menunjukkan bahwa area

terlarang yang dilarang Rasulullah @ adalah tindakan seseorang

menguasai dan memagari tanah yang bukan miliknya atau milik
orang lain tanpa ada harta yang dia tanamkan di dalamnya, serta

tidak ada manfaat yang dia ciptakan di dalamnya yang sebelumnya

tidak ada padanya. Inilah arti lahan garapan yang diizinkan, bukan

lahan kekuasaan yang dilarang.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya tanah yang diizinkan untuk

digarap, dimana penggarap mengadakan suatu manfaat yang baru

dengan biaya dari hartanya. Adapun tanah yang di dalamnya

sudah ada manfaatnya sejak awal tanpa ada biaya bagi orang yang

memagarinya itu tidak boleh dia pagari dan kuasai.

Bukair dari laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah
dari lbnu Abbas.g,, bahwa Sha'b bin Jatstsamah berkata: Rasulullah $ bersabda,
"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya.
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Aset yang serupa dengan ini adalah setiap sumber yang

berada di permukaan tanah, seperti minyak, ter, belerang,

mumiya,60 atau bafu yang tampak di permukaan seperti mumiya

yang tidak dimiliki seseorang. Tidak seorang pun yang boleh

memagarinya agar orang lain tidak boleh mengambilnya. Sultan

juga tidak boleh memonopolinya untuk dirinya sendiri atau untuk

orang-orang khusus, karena semua ini tampak di permukaan

seperti air dan rumput. Demikian pula dengan pohon-pohon besar

yang tampak di permukaan tanah. Sultan tidak boleh

memberikannya sebagai garapan orang yang memagarinya tanpa

menyertakan orang lain karena pohon tersebut tampak di

permukaan. Tetapi seandainya sultan memberi seseorang lahan

garapan dan di dalamnya ada pohon besar, lalu dia merawat

pohon tersebut, maka pohon tersebut menjadi miliknya karena

pada saat itu dia telah mengadakan suafu tindakan yang saya

jelaskan terhadapnya dengan hartanya sehingga lebih bermanfaat.

Seandainya seseorang memagari pohon ini unfuk dirinya sendiri,

atau sultan menguasainya untuk orang ifu, maka dia telah berbuat

zhalim. Seandainya seseorang mengambil sesuatu dari benda

tersebut, maka dia tidak wajib mengembalikannya kecuali dia

bersekufu dengan orang yang menghalanginya. Dia juga tidak

membayar denda kepada orang yang menghalanginya.

Alasannya adalah dia udak mengambil sesuafu yang boleh

diambil oleh seseorang, sehingga dia terkena pertanggungan atas

apa yang dia ambil darinya. Jika seseorang dihalangi untuk

mengambil sesuatu yang boleh diambil, maka dia tidak terkena

60 Mumiyaadalah nama obat untuk sakit persendian dan hati, dikonsumsi dengan
cara diminum dan dioleskan, juga r.rntuk mengobati pmyakit sulit buang air kecil dan

hin-lain. Ith. Taj Al Arud
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pertanggungan apapun. Dia tidak dilarang unh.rk mencari kayu

atau singgah di suatu tanah. Dia tidak menanggung apapun. Dia

hanya terkena pertanggungan akibat merusak sesuatu milik

seseorang, atau mengambilsesuatu yang telah dimiliki seseorang.

Seandainya seseorang mengadakan suatu bangunan di atas

tempat seperti ini, maka dikatakan kepadanya, "Pindahkanlah

bangunanmu!" Dia tidak berhak atas nilai dari bangunan yang dia

adakan sekiranya bangunan itu dipindahkan, karena dia

mengadakan bangunan di tempat yang bukan miliknya tanpa ada

izin. Tetapi jika dia mengadakan bangunan di suatu mata air tanpa

menghalangi orang lain unfuk memanfaatkan mata air itu, maka

bangunannya tidak dipindahkan. Kepadanya dikatakan,
"Bangunanmu ini tetap menjadi milikmu, tetapi kamu tidak boleh

menghalangi orang lain unfuk mengambil manfaat ini, dan orang

Iain juga tidak boleh menghalangimu. Kamu dan mereka memiliki

hak yang sama."

Seandainya ada sebuah area di tepi laut atau tanah yang

terlihat cocok untuk dijadikan tempat produksi garam, sedangkan

garam tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan suafu

pengelolaan, yaihr dengan menggali tanah dari atasnya sehingga

tersingkir, kemudian air meresap ke dalamnya dan masuk, lalu

muncullah garam di sana; atau menggali tanah sehingga dalam

safu wakfu muncul air di dalamnya dan dari sini dihasilkan garam,

maka sultan boleh memberikannya lahan garapan, dan seseorang

boleh menggarapnya. Sesudah ifu dia memiliki hak sebagaimana

dia memiliki hak atas tanah untuk menanami dan mendirikan
bangunan. Alasannya adalah karena tindakannya itu lebih besar

daripada tindakan memakmurkan lahan, dan karena lahan ini tidak
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memberikan manfaatnya kecuali dengan suahr pengelolaan dan ifu

terjadi di satu waktu, tidak terus-menerus.

Hadits Ma'mar menjelaskan bahwa Nabi S memberikan

lahan penghasil garam sebagai lahan garam. Tetapi ketika beliau

diberitahu bahwa lahan garam itu terus-menerus mengeluarkan

garam seperti air, maka beliau melarangnya. Ini seperti tanah yang

diberikan sebagai lahan garapan, lalu penerimanya menggali

sumur di tanah itu, karena manfaat tersebut tidak bisa dicapai

kecuali dengan pengelolaan penerima. Ada kalanya penerima telah

melakukan pengelolaan di dalamnya, namun manfaatnya

terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang diperoleh

seketika dan terkadang diperoleh lama kemudian.

Selanjutnya, lahan garapan ih-r dibagi menjadi dua jenis.

Pertama,lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia

menghidupkannya maka dia memiliknya, dengan cara mendirikan

bangunan, menanam tanaman, berladang, menggali sumur, dan

lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka tanah tersebut

tidak bisa diarnbil alih untuk selama{amanya kecuali dengan

kerelaannya. Demikian pula, jika dia menghidupkan tanah

meskipun tanah itu bukan diberikan sultan, karena setiap orang

yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian

Rasulullah S sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya.

Pemberian Rasulullah S itu lebih banyak daripada pemberian

setiap orang sesudah beliau, baik ifu sultan atau selainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh

memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau

wakilnya tinggal di tempat itu. Jika dia telah meninggalkannya,

maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh
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menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas,

bukan pengalihan kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di
pasar yang sebenamya merupakan jalan umum milik umat Islam.

Barangsiapa yang duduk di suatu tempat dari pasar untuk
berjualan, maka dia lebih berhak atas tempat ifu seukuran

maslahat yang menjadi haknya. Manakala dia bangun dari tempat
itu, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk
menempatinya.

Demikian pula dengan kaum badui yang menempati suahr

tempat dalam bangunan mereka yang terbuat dari bulu binatang

dan selainnya, kemudian mereka pergi meninggalkannya untuk
mencari tanah subur. Tindakan mereka ini tidak dianggap sebagai

memakmurkan tanah, yang dengan ifu mereka memiliki tempat
yang mereka tinggali. Demikian pula seandainya mereka
mendirikan tenda, karena tenda itu sifatrnya ringan dan bisa

dipindahkan seperti memindahkan bangunan yang terbuat dari
bulu binatang. Bangunan ini dan tempat duduk di pasar bukan
menrpakan sarana unfuk menghidupkan lahan mati.

Ada dua pendapat mengenai pemberian lahan
pertambangan sebagai lahan garapan. Pertama, dia berbeda dari
pemberian tanah sebagai lahan garapan, karena barangsiapa yang

diberi tanah yang di dalamnya ada pertambangan, atau dia
membuat pertambangan, sedangkan tanah ifu bukan milik
seseorang, maka semua itu hukumnya sama, baik ifu tambang
emas, perak, timah, besi atau yang semakna dengan emas dan
perak. Yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh kecuali

dengan mengeluarkan biaya, dan bukan milik seseorang. Sultan

boleh memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang yang
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memintanya dan bisa mengelolanya. Tanah ini seperti lahan mati

dalam hal sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan.

Tetapi dia berbeda dari lahan mati dalam salah satu dari dua

pendapat. Yaitu, jika lahan mati dihidupkan satu kali, maka

statusnya itu bersifat konstan. Sedangkan pertambangan ini

apabila dihidupkan satu kali kemudian ditinggal, maka statusnya

hilang.

Dalam setiap hari sejak orang yang pertama kali

menghidupkan pertambangan ifu mencari apa yang bisa dicari di
pertambangan. Jadi, pemberian lahan mati sebagai lahan garapan

baginya untuk dia hidupkan itu mengakibatkan kepemilikan

baginya. ndak sepantasnya sultan memberikan pertambangan

sebagai lahan garapan itu selama dia menghidupkannya, dan cara

menghidupkannya adalah dengan melangsungkan pengelolaan di

dalamnya. Jika dia telah menelantarkannya, maka dia tidak boleh

menghalangi seseorang untuk bekerja di dalamnya. Tidak

sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan

garapan tetapi tidak digarap, dan tidak sepantasnya pula sultan

tidak menetapkan batasan lahan garapan kecuali yang sanggup

digarap penerimanya, baik pengelolaannya sedikit atau banyak.

Penelantaran pertambangan dilakukan dengan pernyataan, "Saya

tidak mampu menggarapnya lagi."

Barangsiapa yang membedakan antara lahan garapan

pertambangan dan lahan pertanian, maka seyogianya dia

berargumen bahwa dalam lahan pertambangan yang dicari adalah

emas, perak atau selainnya yang tidak tampak bagi orang yang

mencarinya tetapi telah tercipta di dalamnya. Manusia tidak

memiliki andil pembuatannya, melainkan mereka hanya
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mencarinya dan mengambilnya. Pencarian dan pengambilannya itu

bukan merupakan suafu pengelolaan produksi. Karena itu
seseorang tidak boleh memonopolinya dari orang lain kecuali atas

lahan yang dia garap. Saya berpendapat bahwa sultan tidak boleh

memberikan pertambangan sebagai lahan garapan kecuali dengan

cara yang saya sampaikan, yaihr dengan mengatakan, "Saya

memberikan lahan pertambangan kepada fulan dengan syarat dia

menggarapnya." Jika Allah memberinya rezeki dari tanah ifu,

maka dia harus membayar kewajibannya. Jika dia

menelantarkannya, maka orang yang menghidupkannya boleh

menggarapnya, dan dia tidak boleh menunfutnya.

Di antara alasan ulama yang membedakan antara

kepemilikan lahan garapan dan kepemilikan tanah biasa adalah dia

tidak boleh menjual tanah garapan dan pertambangan di

dalamnya. Barangsiapa yang berkata demikian, maka dia berkata,

"Seandainya sultan mengalihkan kepemilikan pertambangan

kepadanya dan dia menggarapnya berdasarkan kepemilikan dalam

keadaan apapun, maka dia tidak boleh melakukan kecuali seperti

yang saya sampaikan." Ini adalah suatu ketidak adilan dari sultan

yang harus ditentang. Jika penerimanya menggarapnya tanpa ada

pemberian dari sultan, maka lahan itu menjadi miliknya hingga dia

menelantarkannya. Barangsiapa yang berpendapat demikian,

maka kemungkinan besar dia beralasan bahwa jika seseorang

menggali sumur di pedalaman, maka sumur ifu menjadi miliknya.

Jika dia menggembalakan temaknya, maka dia tidak boleh

melarang orang lain unfuk mengambil sisa aimya. Ulama ini

menganggap pengelolaannya terhadap sumur tersebut bukan

sebagai tindakan menghidupkan tanah. Dia menganggapnya

sebagai tempat singgah yang disinggahi di pedalaman, sehingga
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orang lain tidak boleh memindahkan orang itu darinya. Tetapi jika

dia telah keluar darinya, maka dia tidak boleh menghalangi orang

lain unfuk menempati tempat itu. Ulama ini menjadikannya

sebagai tanah yang tidak bertuan.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pertambangan

emas dan perak, serta setiap jenis tembaga dan selainnya yang

dicari dengan kerja, bukan muncul ke permukaan seperti air dan

garam. Adapun jika pertambangan emas dan perak ifu muncul ke

permukaan, baik berupa emas atau selainnya, maka tidak seorang

pun yang boleh menguasainya sebagai lahan garapan dan

melarang orang lain. Manusia boleh mengambil darinya apa yang

sanggup mereka ambil. Demikian pula dengan syadzFl yang

ditemukan di tanah.

Seandainya seseorang diberi lahan garapan lalu dia

menghidupkannya dengan mendirikan bangunan, atau

menanaminya, atau tindakan-tindakan lain, lalu di tanah ifu muncul

pertambangan, maka dia memilikinya mengikuti kepemilikan atas

pertambangan. Dia berhak melarang orang lain sebagaimana dia

melarang orang lain unfuk menggarap tanahnya menurut dua

pendapat ifu sekaligus.

Sedangkan menurut pendapat kedua, jika seseorang diberi

lahan garapan berupa pertambangan kemudian dia

menggarapnya, maka dia telah memilikinya sebagai kepemilikan

tanah. Demikian pula seandainya dia menggarapnya tanpa ada

pemberian jatah dari sultan.

6l Syadzr berarti potongarl emas yang dikutip dari pertambangan tanpa

memasaknya.
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Apa yang saya katakan dalam dua pendapat tersebut terkait
pertambangan ifu maksudnya adalah, tanah hutan itu merupakan

tanah pertambangan, lalu seseorang menggarapnya sebagai

pertambangan. Dalam pendapat pertama, penggarapan yang dia

lakukan terhadap tanah ifu tidak mengalihkan kepemilikan tanah

itu kepadanya kecuali sebatas kepemilikan pemanfaatan. Dia boleh

menghalangi orang lain selama dia menggarapnya. Jika dia telah

menelantarkannya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain.

Sedangkan dalam pendapat kedua, jika dia telah menggarapnya,

maka itu seperti tindakan menghidupkan tanah sehingga dia

memilikinya untuk selama{amanya, dan tanah itu tidak berpindah

kepemilikan kecuali dia memang memindahkannya.

Ada beberapa pendapat tentang setiap pertambangan yang

digarap di masa jahiliyah kemudian seseorang ingin menguasainya

sebagai lahan garapan, yaitu:

Pertama, dia seperti sumur jahiliah dan air yang tersedia

secara berlimpah, sehingga tidak seorang pun yang dihalangi

unhrk menggarapnya. Seseorang tidak lebih berhak atasnya

daripada orang lain yang menggarapnya. Jika mereka berlomba-

Iomba ke tempat itu dan tempatnya muat, maka mereka bekerja

bersama-sama. Jika tempatnya sempit, maka diundi di antara
mereka siapa yang dahulu bekerja, kemudian disusul yang lain

hingga mereka berbagi secara merata.

Kedua, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan

dengan mengikuti makna yang pertama, dimana orang yang diberi
lahan garapan itu bekerja di dalamnya tetapi dia tidak memilikinya
seperti kepemilikan tanah. Jika dia meninggalkan tempat itu, maka

dia orang lain bekerja menggantikannya.

166



Al Umm

Ketiga, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan

sehingga penerimanya memilikinya seperti kepemilikan tanah

biasa manakala dia telah mengadakan bangunan di dalamnya.

Setiap tindakan yang saya sampaikan, yaitu menghidupkan lahan

mati, memberikan pertambangan sebagai lahan garapan dan lain-

lain, yang saya maksud adalah berlaku pada lahan mati di wilayah

Arab, yang penggarapnya terkena kewajiban pajak sebesar

sepuluh. L-ahan mati wilayah Arab ihr bukan merupakan hak milik.

Sedangkan setiap tanah yang dikuasai dengan jalan perang

di luar Arab, maka yang menggarapnya adalah umat Islam yang

membebaskannya dengan dibagi menjadi lima bagian. Satu bagian

untuk orang-orang yang berhak atas seperlimanya, dan empat

bagian untuk pasukan yang ikut perang. Tanah itu dibagi di antara

mereka seperti pembagian waris. Tanah apa saja yang mereka

miliki dengan suatu jalan, dan pertambangan apa saja yang berada

jatuh sebagai bagian salah seorang dari mereka, maka tanah atau

pertambangan ifu menjadi miliknya. Seperti seandainya ditemukan

pertambangan di rumah seseorang, maka pertambangan itu

menjadi miliknya. Dan seandainya sumur air ditemukan, maka

sumur itu menjadi miliknya.

Jika di tanah terdapat pertambangan yang tampak jelas,

lalu dia jatuh ke dalam bagian seseorang dengan nilainya, maka

pertambangan itu menjadi miliknya, sebagaimana dia muncul

dalam pembagian area yang tergarap berdasarkan nilai sehingga

pertambangan itu menjadi miliknya. Setiap tanah yang dikuasai

dengan jalan perang, yaifu tanah yang tadinya digarap kemudian

ditinggalkan, maka dia seperti tanah yang tergarap dan tetap

tergarap. Yaifu tanah yang ada sungainya, atau digarap dengan
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selain sungai, yaifu dengan air hujan dan penyiraman. Sedangkan

tanah mereka yang sama sekali tidak pemah digarap dan mati,

maka dia seperti tanah mati di wilayah Arab; tidak berbeda darinya
dalam arti dia bukan milik seseorang tanpa menyertakan orang
lain. Barangsiapa yang ingin diberi sebagiannya sebagai lahan
garapan, maka dia diberi, baik dia termasuk orang yang ikut
berperang atau tidak. Kedudukan mereka tidak berbeda dalam

memilih dan menginginkan lahan garapan.

Jika tanah luar Arab diperoleh dengan jalan damai, maka
perlu dilihat pemiliknya. Jika pemiliknya adalah musyrik, maka
tanah ifu menjadi tanah mereka. Tidak seorang pun yang boleh
mengadakan pertambangan atau pengelolaan lain di dalamnya
kecuali dengan seizin mereka, dan mereka dikenai kewajiban untuk
membayar kompensasi atas perdamaian tersebut.

Jika umat Islam memiliki sebagian dari tanah tersebut
karena sesuahr yang ditinggalkan unfuk mereka, maka mereka
dikenai kewajiban seperlima dari kompensasi damai yang mereka
terima. Sedangkan empat perlimanya diberikan kepada kelompok
umat Islam yang ikut memperoleh rampasan, di manapun mereka
berada. Yang dibagikan kepada golongan yang berhak atas

seperlima adalah fisik tanah dan rumah. Sementara pasukan Islam

memperoleh empat perlima. Apa saja yang ada di tanah miliknya
itu menjadi miliknya.

Jika orang-orang musyrik berdamai dengan umat Islam

dengan kompensasi berupa lahan mati bersama lahan hidup, maka

lahan mati itu dimiliki seperti halnya lahan hidup. Pertambangan
yang berada di tanah hak seseorang menjadi miliknya. Sedangkan
pertambangan yang terdapat di tanah sekelompok orang dibagi di
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antara mereka, sebagaimana tanah lain dibagi di antara mereka.

Jika orang-orang musyrik ifu berdamai dengan umat Islam dengan

syarat seluruh tanah orang-orang musyrik ifu jatuh kepada umat
Islam dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka, kemudian

sesudah ifu umat mengadakan muamalah dengan mereka, maka

seluruh tanah merupakan kompensasi perdamaian. Seperlima

tanah diberikan kepada golongan yang berhak atas seperlima harta

fai', sedangkan empat perlimanya diberikan kepada pasukan Islam

sebagaimana saya paparkan.

Jika perdamaian mereka terjadi dengan kompensasi tanah

yang tergarap, atau mereka tidak menyebutkan tanah yang

tergarap, melainkan mereka berkata, "Kalian memperoleh tanah

kami," maka umat Islam memperoleh tanah yang tergarap

sebagaimana telah saya sampaikan. Tanah tergarap adalah tanah
yang padanya ada tanda-tanda penggarapan, atau ada sungai yang

mengalir di dalamnya, atau yang penggarapannya diketahui

dengan suatu cara. Sedangkan terkait lahan mati di negeri mereka,

barangsiapa yang ingin memperolehnya sebagai lahan garapan,

baik dia ikut berdamai atau tidak ikut berdamai, atau barangsiapa

yang memakmurkannya, baik dia ikut berdamai atau tidak ikut

berdamai, maka hukumnya sama. Karena pemberian lahan

garapan itu terjadi dalam keadaan tanah bukan milik seseorang,

sebagaimana tanah umum di wilayah Arab itu bukan milik
perorangan di antara mereka.

Seandainya perdamaian terjadi dengan kompensasi berupa

lahan yang tergarap dan lahan mati, maka lahan mati ifu menjadi

milik orang yang memiliki lahan tergarap, sebagaimana boleh

menjual lahan mati di wilayah umat Islam manakala seseorang
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telah menguasainya. Boleh mengadakan perdamaian dengan
orang-orang musyrik dengan kompensasi lahan mati manakala
mereka menguasai tanah itu, tidak bersama umat Islam.

Barangsiapa yang bekerja di pertambangan yang terletak di
tanah milik seseorang atau sekelompok orang, maka seluruh hasil
yang keluar dari pertambangan ifu milik empunya tanah.
Sedangkan orang yang bekerja di sana tidak berhak atas apapun
dari pengelolaannya karena dia dianggap berbuat di luar
kewenangan- Dia dianggap bekerja secara sukarela tanpa
memperoleh upah dari pengelolaannya. Jika dia bekerja dengan
seizin pemilik tanah, atau dengan syarat dia memperoleh hasil
pengelolaannya, maka hukumnya sama. paling jauh dia dihukumi
sebagai hibah dimana pemberi dan penerima sama-sama tidak
mengetahui kadar hibah. Penerima tidak dianggap menerima
hibah dengan adanya izin untuk bekerja. orang yang berkata,
"Bekerjalah, dan ambil saja apa yang dihasilkan dari
pengeiolaanmu" juga sama. Pemilik tanah memiliki hak pilih untuk
menyempurnakan hibah bagi orang yang bekerja. Demikian pula,
jika dia mau, dia boleh meminta kembali dan mengambil
bagiannya yang keluar dari lahan garapannya, serta
mengembalikan kepada pengelola upah standar menurut pendapat
ulama yang mengatakan bahwa dia harus mengembalikan upah
standar itu. Yang demikian itu tidak seperti kendaraan yang
pemiliknya mengizinkan untuk menaikinya, karena penerima tahu
apa yang diberikan pemberi, dan penerima telah menerimanya.
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2- Memakmurkan Tanah yang Belum Dimakmurkan
dan Tidak Bertuan

Tanah Haram adalah negerinya suku Quraisy, sedangkan

Yatsrib adalah negerinya suku Aus dan Khazraj, dan negeri ini dan

itu mempakan negerinya bani fulan. Pemyataan ini memiliki

pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lama

mendiaminya, dan barangsiapa dari selain mereka yang

menempatinya, maka dia menempatinya seperti orang yang lewat

atau singgah sementara. Pemyataan ini juga memiliki pengertian

bahwa mereka berhak atas sumber-sumber air yang tanpanya

penduduk negeri-negeri tersebut tidak terpenuhi maslahatnya. Apa

yang disebut oleh masyarakat Arab sebagai negeri fulan itu tidak

mengimplikasikan bahwa negeri tersebut mempakan hak milik

seperti halnya bangunan yang mereka dirikan, atau tanaman yang

mereka tanaman. Karena negeri itu adalah lahan mati yang

dihidupkan sebagaimana mereka singgah di lahan mati untuk

sekedar lewat lalu mereka meninggalkannya, dan seperti

dihidupkannya lahan di dekat lahan yang mereka makmurkan.

Mereka memiliki tanah yang mereka hidupkan lantaran perbuatan

mereka menghidupkannya, dan mereka tidak memiliki tanah yang

tidak mereka hidupkan.

Dalil pendapat yang saya sampaikan ini ada dalam Sunnah,

kemudian atsar. Di antaranya adalah sabda Nabi S yang saya

sampaikan sebelum bab ini, yaifu:
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1693. "Tidak ada area (manfaat umum) yang terlanng
selain milik Allah dan Rasul-Nya.'62

Kemudian perkataan Umar iig,

#il*ut,b ti-r11r

Fi q$i'.:i, tr;),b;uJ 6t-\T1r
bro,'d"r*&6 JIJ:t,b G*

lo

7694. "Sesungguhnya negeri ih_r adalah negeri mereka.
Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan
untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan
membuat area terlarang pada safu jengkal pun dari negeri
mereka."63

Maksudnya, negeri itu dikaitkan kepada mereka karena
mereka adalah orang yang paling lama menetap di negeri itu dan
yang paling gigih menjaganya.

62 Hadits ini telah disebutkan berikut tal<hrifnyapada no. 1692.
53 Haditr ini lnsya'allahakan disebutkan sebentar lagi pada no. lZO2.
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L695. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi S bersabda, "Barangsiapa

yang menghidupkan lahan mati, maka ia meniadi miliknya, dan

akar yang zhalim tidak memiliki hak di dalamnya.'64

Pengertian dasar akar yang zhalim adalah setiap yang

digali, ditanam atau dibangun pada tanah milik seseorang

sedangkan pemiliknya tidak keluar dari haknya itu.
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64 Sebagian dari hadits ini telah disebutkan berikut takhninya pada no. 1674.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Keputusan Hukum,

bab: Keputusan dalam Menghidupkan lahan Mati, 2/743'744, no- 26\ dengan

redaksi, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati mal<a tanah mati itu meniadi

miliknya, dan akar gng zhalim tidak memilik hak."
Ibnu Abdil Barr berkata, "Statusnya mursal berdasarkan kesepakatan para

periwayatrya-maksudnya para periwayat Al Muwaththa'."
Malik berkata, "Yang dimaksud dengan akar yang zhalim adalah setiap yang

digali, diambil dan ditanam dengan jalan yang tidak benar."
Silakan llhat takhnj hadits no. 1559 dalam bahasan tentang pengambilan tanpa

izin. Abu Dawud menyambungkan sanadnya dari Said bin Zaid.
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7696. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Thawus,

bahwa Rasulullah S bersabda, 'Barangsiapa yang menghidupkan
tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Sedangkan tanah kaum Ad
adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah itu untuk kalian
dariku.'65

65 Status hadlts mursal.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunan Al Kubra (pernbahasan:

Menghidupkan lahan Mati, bab: omng Kafir Dzimmi tidak Diperkenankan
Menghidupkan Lahan Mati karena Rasulullah $ Memberikannya untuk orang yang
Menghidupkannya dari Kalangan umat Islam, 6/L4g) dari jalur eabishah dari Sufyan
dan seterusnya, dengan redaksi, 'Barangsiapa yang menghidupkan lahan mai di
antara lahanlahan mati, maka dia berhak atas tanah ifu. sedangkan tanah kaum Ad
adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia untuk kalian sepeninggalku."

Al Baihaqi berkata. "Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Hujair dari Thawus,
dia berkata, "Kemudian tanah itu untuk kalian dariku." Hadits ini diriwayatkan oleh
Yahya bin Adam dari Muhammad bin Fudhail dari Laits dari Thawus, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda: dengan redaksi yang serupa. (LJrh. Al Kharaj, hlm. g5)

Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dari Ibnu Idris dari
l-aits dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa secara mauquf. (Ljh. At
Kharaj, hlm. 85)

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Kuraib dari Muawiyah
dari sufr7an dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas secara marfu'dunlan
redaksi, "I-ahan mati itu milik Allah dan Rasul-Nya. Bamngsiapa yang menghidup-kan
sebagian darinya, maka tanah itu menjadi miliknya.',

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Muawiyah
bin Hisyam secara marfu'lagi tersambung sanadnya."

Pengarang Al Jauhar An-Naqiyberkata. "Muawiyah ini disebutkan namanya oleh
Ibnu Al Jauzi dalam Adh-Dhu'afa'. Dia berkata, 'Dia meriwayatkan hadits yang tidak
dia dengar langsung sehingga para ahli Hadits meninggatkannya.' ulama lain
menyebutkannya dari Ibnu Ma'in, bahwa dia berkata, 'Dia periwayat yang baik,' tetapi
komentamya ini tidak benar."

Uh. Sunan AI Kubra(6/143)
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Dua hadits ini dan selainnya mengandung dalil bahwa lahan

mati itu bukan milik satu individu tertentu, dan bahwa barangsiapa

di antara umat Islam yang menghidupkan lahan mati, maka tanah

itu menjadi miliknya. Menghidupkan lahan mati bukan dengan cara

singgah di dalamnya atau hal-hal semacam itu. Menghidupkan

lahan mati sebagaimana yang dikenal manusia adalah mendirikan

bangunan dengan batu, tanah liat dan galian unfuk mendirikan

bangunan yang pernanen, bukan bangunan yang mudah

terguncang atau semacam itu.

Di antara dalil tentang pendapat yang saya sampaikan juga
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Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwaptkan secara perorangan oleh Muamalah

dengan sanad yang bersambung, dan ini termasuk riwayat yang ditentang."

I-jh. ArTalkhish Al Habir(3/621
Tanah kaum Ad makudn5n adalah tanah lama Srang sudah ada sejak zaman

kaum Ad dan seterusnya.
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1697. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, bahwa ketika Rasulullah S tiba

di Madinah, beliau memberikan jatah (lahan untuk dibangun)

mmah kepada orang-orang, lalu berkatalah satu anak suku dari

Bani Zuhrah yang bernama Bani Abd bin Zuhrah kepada

Rasulullah $, "Singkirkanlah hnu Ummi Abd (maksudnya

Abdullah bin Mas'ud) dari kami!" Rasulullah S bersabda, "Kalau

begitu, untuk apa Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak

menlrucikan suatu umat yang tidak diambilkan hak unfuk orang

yang lemah di antara mereka.'66

66 Status hadits mursal.
Ibnu Hajar berkata, "Tidak dapat dikatakan bahwa barang kali Yahlra

mendengamya dari Ibnu Mas'ud, karena dia tidak pemah bertemu dengan Ibnu
Mas'ud,"

Uh. ArTalkhish Al Habir(3/63)
Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya seperti itu dalam As-Sunan(273, no.425)
Ath-Thabrani menyambungkan sanadnya dalam Al lkbir (lO/274, no. 10534)

dari jalur Abdurrahman bin Salam Al Jumahi dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari
Yahya bin Ja'dah dari Hubairah bin Yarim dari Ibnu Mas'ud.

Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 14/197!. berkata, "Para periwayatnya
tsiqah."

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya kuat."
Lih. At-Talkhish Al HabirlS/631
AsgSyafi'i meriwayatkannya dalam As-Sunan (bab: Memakmurkan Tanah, 2/1 3,

no.425l
Hadits ini ada pada Abu Daud dari Amr bin Humits, dia berkata: Rasulullah $

menggariskan untukku sebuah rumah (maksudnya tanah untuk dibangun rumah) di
Madinah dengan busur. Beliau bersabda, "Aku akan menambahimu, aku akan
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Madinah terletak di antara dua tepi kota, dan dia

dinisbatkan kepada penduduknya dari suku Aus dan Khazraj, serta

orang-orang Arab dan orang-orang luar Arab yang berada di sana.

Oleh karena wilayah Madinah itu ada dua jenis, yaitu yang

termakmurkan dengan bangunan, galian, pertanian dan

perkebunan, serta yang berada di luar ifu, lalu Rasulullah S
memberikan yang di luar itu sebagai lahan garapan, yaitu wilayah

guilD, maka kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa wilayah

gwun meskipun dinisbatkan kepada penduduk pemukiman

tertenfu namun dia bukan milik mereka seperti layaknya

kepemilikan tanah yang mereka hidupkan.

Di antara dalilyang menjelaskan hal itu adalah:

r (4 rir d 6?i k;; oi -\11^
2z

or'FL.- u6t rk i,Ss yl ,f ar # ; lY-

menambahimu." (HR. Abu Daud, bahasan: Kepemimpinan dan Harta Fai', bab:

Memberikan Jatah Tanah, 3/M3, no. 3060)
Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya hasan."
Dalam Ash-Shahihain terdapat riwayat dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata,

"Aku memindahkan biji kurma di tanah Zubair yang diberikan Rasulullah $ kepadanya

sebagai lahan garapan." (HR. Al Bukhari, bahasan: Keurajiban seperlima, bab: Harta

yang Diberikan Nabi $ kepada Mualaf dari Bagian Seperlima dan Semisalnya,

4/1716-1717; dan Muslim, bahasan: Salam, bab: Kebolehan Membonceng

Perempuan yang Bukan Muhrim Ketika Dia Kehabisan Tenaga di Jalan, 7716-7717,
no.34/2182).
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7698. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Hisyam,

dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Orang-orang

memagari tanah di zaman Umar bin Khaththab;$, lalu Umar

berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka

ia menjadi miliknya. "67
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67 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang

Memakmurkan Tanah Mah,2f144, no. 271dengan redaksi, "Umar bin Khaththab ;6,

berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi
miliknya."
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L699. Abdurrahman bin Al Hasan bin Qasim AI Azraqi

mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Alqamah bin

Nadhlah, bahwa Abu Sufuan bin Harb berdiri di pelataran

rumahnya, lalu dia menghentakkan kakinya dan berkata, "lni

punuknya tanah. Sesungguhnya tanah itu memiliki punuk- Ibnu

Farqaq Al Aslami mengira, bahwa aku tidak mengetahui hakku

dari haknya. Aku berhak atas area kosong dari tanah Marwah,

sedangkan dia berhak atas tanah hitam (yung sudah tertanami)

darinya. Aku memiliki tanah antara ini dan itu. Ketika hal itu
sampai kepada Umar bin l(haththab, maka dia berkata,

'seseorang tidak berhak selain area yang terlingkupi oleh

puga*ya'.58 Sesungguhnya menghidupkan lahan mati adalah

68 Aty-Syufi'i meriwayatkan atsarini dalam As-Sunan (2/75, no- 4271.

Di dalamnya dijelaskan, "Mili}'ku tanah hitam dari perkebunan Marwah, dan

miliknya tanah putih darinya; atau milikku tanah putih dari Marwah, dan miliknya

tanah hitam dari Marwah -keraguan ini bersal dari Asy-Syaf i. Dan bagiku antara kaki

ini hingga Tujna."
Al Baihaqi menyebutkan bahwa Al Humaidi meriwayatkannya dari jalur

Abdurmhman bin Hasan juga tanpa redaksi, "sesungguhnya menghidupkan lahan

mati..." dan seterusnya. Dia mengira bahwa tambahan ini berasal dari perkataan Asy
Syafi'i.

l-jh. Sunan Al Kubra(5/148)
Akan tetapi, dalarn Ma'nfah As-Sunan wa Al AtsarN Baihaqi memastikan bahwa

itu berasal dari perkataan Asy-Syrafi'i (40/530)
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dengan menanam tanaman, atau menggali tanah, atau

melingkupinya dengan pagar. Hal ini seperti membatalkannya

terhadap penempatan batu sebagai batas tanah tanpa melakukan

upaya-upaya pemakmuran. "

Oleh karena Rasulullah $ telah menjelaskan bahwa

barangsiapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan mati ifu
menjadi miliknya, sedangkan lahan mati adalah lahan yang tidak

ada pemiliknya secara pribadi tanpa menyertakan orang lain, maka

sultan boleh memberikan lahan mati sebagai garapan kepada

orang yang memintanya. Jika sultan telah memberikan jatah lahan

garapan, maka dia harus mencacat dalam buku catatannya. Saya

tidak memperkenankan pemberian jatah berupa tanah yang telah

menjadi hak seorang muslim, dan tidak pula pemberian yang

mengakibatkan mudharat bagi seorang muslim.

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah ini.

Mereka berkata, "Seseorang tidak boleh memagari lahan mati
kecuali dengan seizin sultan. Namun sahabatnya kembali kepada
pendapat kami. dia mengatakan, "Pemberian Rasulullah .@

merupakan pemberian yang paling perrnanen. Barangsiapa yang

menghidupkan lahan mati, maka lahan mati ifu menjadi miliknya
lantaran diberikan oleh Rasulullah S. Sedangkan sultan tidak

boleh memberi seseorang sesuatu yang tidak halal bagi orang ihr

untuk mengambilnya, yaitu berupa lahan mati yang tidak ada

pemiliknya, atau hak orang lain yang diketahui. Sultan tidak bisa

Apa yang dikatakan Al Baihaqi itu benar karena riwayat As-Sunan tidak terdapat
tambahan ini, melainkan seperti yrang ada pada Al Humaidi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dalam ,4lchbar Maklahfiim. 4/;8{tr;91
dari jalur AMurmhman bin Hasan Al Azraqi. Di dalamnya dijelaskan, "Tunja adalah
sebuah celah bukit yang terletak di dekat Thaif."
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menghalalkan sesuafu atau mengharamkan sesuaht baginya.

seandainya sultan memberi seseorang sesuatu yang tidak halal

baginya, maka orang itu tidak boleh mengambilnya.

1 o , -. o / t.o.t t o. .../o I,yt f ft-+ df a:*o a) V;l - \ V . ,
a,

.0'rl .c3t'&;l *3 *ht J:" ar i4 oi

1700. hnu Uyainah mengabarkan t.ouau kami, dari
Hisyam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah,fiS memberikan lahan

garapan kepada Zubair.69

69 HR. Asy-Syafi'i dalam As-Sunan juga (2,f14, no. 4261. Stah$ hadits mutsal,

tetapi para periwayabrya fsrQ# menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim,
Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, bab, Bagian Seperlima dan

Semisalnya yang Diberikan Nabi S kepada Mualaf, 2/404, no. 3151) dari jalur

Mahmud bin Ghailan dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Asma' binti
Abu Bakar &, dia berkara, "Aku mernindahkan biji kurma dari tanah Zubair yang

diberikan Rasulullah $ kepadanya sebagai lahan garapan (membawanya) di atas

kepalaku, padahal jarakngra dari rumahku adalah dua pertiga farcakh." (no. 3151)
Al Bukhari berkomentar, "Abu Dhammh berkata dari Hisyam dari ayahnya,

bahwa Nabi $ memberikan tanah kepada Zubair sebagai lahan garapan dari harta

Bani Nadhir."
Muslim (pernbahasan: Salam, bab, Kebolehan mernbonceng Perempuan Asing

Apabila Keletihan di Jalan, 4/77L6-L71, no. 34-2782) dari jalur Abu Usamah dari
Hisyam dari Asma' dan setemsnya, sebagaimana pada Al Bukhari dalam hadits yang

tersambung sanadnya, dalam hadits yang panjang."
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7701. Umar iS; memberikan lahan garapan tanah Aqiq,

dan dia berkata, "Di manakah orang-orang yang meminta lahan

garapan sejak hari ini." Malik mengabarkannya kepada kami dari

Rabi'ah.70

Barangsiapa yang diberi lahan garapan oleh sultan pada

hari ini, atau dia memagari suatu tanah, lalu dia melarang

seseorang unfuk menggarapnya sedangkan dia sendiri tidak

menggarapnya, maka saya berpendapat sultan -Allah Mahatahu-
boleh mengatakan kepadanya, "(Jmat Islam terhadap tanah ini

memiliki kedudukan yang sama, tidak ada seorang pun di antara

mereka yang boleh menguasainya. Kami memberikannya

kepadanya atau membiarkanmu menguasainya karena kami

melihat penggarapannya tidak menimbulkan mudharat bagi umat

Islam, serta memberikan manfaat bagimu dan bagi umat Islam.

7o HR. Asy-Syafi'i dalam /s-Sunan dengan sanad di atas (2/74, no. 26)). Di
dalamnya tidak disebutkan perkataan Umar r$,, "Mana orang-orang yang meminta
lahan garapan?"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (2/145-146)
dari jalur Asy-Syafi'i, dan dalam redaksinya disebutkan: Dia memberikan Aqiq sebagai

lahan garapan.... Asy-Syafi'i berkata: Aqiq adalah lahan dekat Madinah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dari jalur Ja'far bin Aun dari Hisyam

dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan: Abu Bakar g memberikan lahan
garapan kepada orang ini. Namun saya tidak menemukan hadits ini dalam ,4/
Muwaththa'.
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Jika kamu menghidupkannya, maka silakan! Jika tidak, maka kami

mengizinkan orang yang ingin menghidupkannya dari kalangan

umat Islam." Jika orang itu ingin diberi tempo, maka saya

berpendapat dia diberi tempo.

Jika demikian ketentuan, maka sultan tidak boleh

memberikan lahan garapan kepadanya, dan tidak boleh

membiarkannya memagari suafu tanah yang tidak dia makmurkan.

Sultan tidak boleh membiarkannya memagari banyak tanah yang

dia tahu bahwa dia tidak sanggup menggarapnya, tetapi sultan

membiarkannya menggarap tanah yang sanggup dia garap.

Jika suafu tanah diminta oleh beberapa orang unfuk

digarap, sedangkan tanah ifu dinisbatkan kepada suafu kaum, lalu

tanah itu diminta oleh sebagian dari kaum itu dan oleh orang di

luar mereka, maka saya lebih senang sekiranya sultan

memberikannya kepada orang yang tanah ifu dinisbatkan

kepadanya, bukan selain mereka. Namun seandainya imam

memberikannya kepada selain mereka, maka saya tidak melihat

adanya larangan jika memang tanah ifu bukan milik pribadi

seseorang. Seandainya mereka saling berbagi atas tanah itu tetapi

tanah itu tidak cukup unhrk mereka, maka saya berpendapat agar

tanah ifu diberikan kepada orang yang memintanya pertama kali-

Jika mereka sama-salna memintanya, maka berpendapat agar

tanah itu diberikan kepada yang paling pandai mengelolanya. Jika

mereka juga sama dalam hal ifu, maka saya berpendapat agar

diadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara mereka

yang keluar undiannya, maka sultan memberikan tanah itu
kepadanya. Seandainya sultan memberikan tanah itu tanpa

undian, maka saya tidak melihat adanya larangan, insya'Allah .
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Jika tempat ifu luas, maka saya memberikan lahan garapan

kepada orang yang memintanya. Jika sultan memberikannya

kepada salah seorang di antara mereka, maka sultan harus

menyisihkan unfuk jalan, aliran air, dan semua fasilitas penunjang

lahan garapan. Allah juga yang memberi kita taufiq.

3. Orang yang Menghidupkan Lahan Mati Milik
Orang Lain

oi o c/ j o z i rt,/ ,/./o I...d,J*filyUr.-l -\V.Y
l/

1702. Malik mengabarkan kepada kami,7l dari Humaid bin

Qais...72

Asy-Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad

mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya,
bahwa Umar bin Khaththab;*S, mempekerjakan seorang mantan

71 Kami tidak memahami arah pemyataan Asy-Syafi'i ini: Malik mengabarkan
kepada kami, dari Humaid bin Qais. Hanya saja, AsySyafi'i memang meriwayatkan
atsarini dari Malik dan dari Abdul Aziz bin Muhammad.

7z HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Jika Suatu
Kaum Masuk Islam di Negeri Musuh, sedangkan Mereka Memiliki Harta dan Tanah,
Maka Harta dan Tanah itu Milik Mereka, 2/375-376, no. 3050) dari jalur Ismail bin
Abu Uwais dari Malik dan seterusnya.

Lalazh q6l. '*+ p berarti tahanlah tanganmu dari orang-orang, jangan

menzhalimi mereka. Kata #-jaJr berarti kawanan kecil unta yang jumlahnya sekitar
tiga puluh ekor. Pendapat lain mengatakan antara dua puluh hingga empat puluh.
Sedangkan kata j{i{r adalah bentuk tashghh dari kata p kambing). Maksudnya
adalah kawanan kambing yang sedikit jumlahnya sebagaimana yang ditunlukkan
bentuk tasygh i r tersebut.
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sahayanya yang bemama Hunai unfuk mengurusi area terlarang,

kemudian Umar r,$, berkata kepadanya, "Wahai Hunai, lipatlah

tanganmu terhadap orang-orang itu (angan menzhalimi mereka),

dan takutlah kamu akan doanya orang yang terzhalimi, karena

doanya orang yang terzhalimi itu dikabulkan. Bawalah masuk

pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing. Tetapi

jangan sampai unta-unta hnu Affan dan unta-unta Ibnu Auf

masuk, karena seandainya temak keduanya mati maka keduanya

bisa kembali ke kebun kurma dan pertanian. Sesungguhnya

pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing itu datang

dengan keluarganya, lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus membiarkan mereka?

Celakalah engkau, sesungguhnya air dan rumput ifu lebih ringan

bagiku daripada dinar dan dirham. Demi Allah, sesungguhnya

rnereka melihat bahwa aku telah menzhalimi mereka.

Sesungguhnya negeri ifu adalah negeri mereka. Seandainya bukan

karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di
jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada

safu jengkal pun dari negeri mereka."

Seandainya atsar ini valid dari Umar dengan sanad yang

tersambung, niscaya saya berpegang padanya. Riwayat ini lebih

besar kemungkinannya dari Umar;{}o daripada riwayat yang

mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memagari suafu tanah.
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4. Ulama yang Berpendapat, Tidak Ada Area
Terlarang Kecuali Area Terlarang dari Tanah Mati,
Cara Memiliki Tanah, dan Ketenfuan Terkait Area

Terlarang
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L703. Sufuan mengabarkan kepada kami, da.ri Az-Zuhi,

dari Ubaidullah bin Abdullah, dari hnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin

Jatstsamah, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tidak ada area

selain mitik Attah dan Rasul-Nya.'v3

73 HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Pengairan, bab, Tidak ada Area
Terlarang Selain Milik Allah dan Rasul-Nya, 2/L67, no- 2370) dari jalur Yahya bin
Bukair dari L-aits dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya. Di dalamnya terdapat

tambahan redaksi: Telah sampai kepada kami berita bahwa Nabi $ menjadikan Naqi'

sebagai area terlarang bagi umum, dan bahwa Umar r$ menjadikan Syaraf dan

Rabdzah sebagai area terlarang bagi umum."
Kalimat "telah sampai kepada kami..." berasal dari perkataan Az-Zuhn dengan

sanad yang terdahulu sebagaimana yang dijelaskan oleh lbnu Hajar dalam Fathul Bari
(s/45)
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L704. Lebih dari seorang ulama *n ,.n ituiu., kepada

kami, bahwa Rasulullah $ menjadikan Naqi' sebagai area

terlarang.T4

Ada seorang bangsawan fuab yang apabila menemukan

sebuah negeri yang subur, maka dia naik ke gunung dengan

membawa seekor anjing jika memang ada gunung, atau naik ke

atas bukit. Kemudian dia menyunrh anjingnya itu menggonggong.

Sementara di tempat lain berdiri seseorang unfuk mendengar

sejauh mana suara gonggongan anjing itu sampai. Di batas terjauh

suara anjing itulah bangsawan tersebut membuat area terlarang

dari semua sisinya, kemudian dia menggembalakan temak

bersama masyarakat umum di luar are-a, tersebut, tetapi dia

7a hi adalah perkataan Asgr'Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi darinya dalam Ma'rifah As'Sunan wa AlAtsar(4/5231.

Al Baihaqi berkata, "Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia

berkata, 'Telah sampai kepada kami kabar bahwa Rasulullah $ menjadikan Naqi'

sebagai area terlarang unhtk umum, dan bahwa Umar $U menjadi Syaraf dan Rabdzah

sebagai area terlarang untuk umum."'
Al Baihaqi juga berkata: Abdullah Al Umari meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu

Umar bahwa Rasulullah,$ menjadikan Naqi' sebagai area terlarang bagi umum untuk

digunakan sebagai tempat gembala bagi kuda-kuda umat Islam-"

l.jh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Aaar(4/523-524)
Naqi' adalah sebuah tempat yang jaraknya dua puluh farsakh dari Madinah-

Ukurannya adalah satu mil kali delapan mil. Akar makna Naqi' adalah setiap tempat
yang digenangi air.

Yang dimaksud dengan hima atau area terlarang bagi umum adalah lamngan bagi

umum unfuk menggembalakan temak mereka di tanah-tanah tertentu yang sebenamya

merupakan tanah mubah. Imam menjadi tanah itu sebagai tanah khusus untuk

menggerrbalakan ternak-ternak zakat, misalngra.
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menghalangi orang-orang lemah untuk menggembalakan temak

mereka di area terlarang ifu. Hanya kawan-kawan dekatnya saja

yang bisa menggembalakan temak mereka di area terlarang itu.

Karena itu kami melihat bahwa sabda Rasulullah S, "Tidak ada

area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya"maksudnya adalah

area terlarang dengan makna khusus ini. Sedangkan sabda beliau

"Mlik Allah juga setiap area terlarang dan selainnya, serta milik
Rasul-Nya" maksudnya adalah Rasulullah S membuat area

terlarang demi maslahat umum umat Islam, bukan melarang orang

lain demi kepentingan pribadi. Alasannya adalah karena

Rasulullah @ tidak memiliki selain sesuatu yang hanya cukup

untuk beliau dan keluarga beliau, hingga harta yang diberikan

Allah kepada beliau dari seperlima harta fai'\hs beliau kembalikan

unfuk maslahat mereka. Demikian pula dengan seluruh harta

beliau manakala beliau telah menyimpan makanan pokok unfuk

setahun, maka harta beliau itu dikembalikan unfuk maslahat umat

seperti untuk mengadakan baju besi dan senjata sebagai

perlengkapan perang di jalan Allah. Harta dan jiwa beliau

seluruhnya tercurah untuk menaati Allah. Semoga Allah

melimpahkan kamnia pada beliau, serta membalas beliau dengan

balasan terbaik sebagai seorang nabi atas jasa-jasanya kepada

umat beliau.

Pembuatan area terlarang ifu bukan dengan menghidupkan

lahan mati sehingga dia menjadi milik orang yang

menghidupkannya berdasarkan ucapan Rasulullah @. Sedangkan

sabda beliau, "ndak ada area terlarang kecuali milik Allah dan

Rasul-Nya"ifu mengandung dua makna, yaifu:
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Pertama, seseorang tidak boleh mengadakan barang bagi

umat Islam selain yang diadakan oleh Rasulullah @, Barangsiapa

yang berpandangan seperti ini, maka dia mengatakan bahwa

gubemur berhak mengadakan area terlarang sebagaimana

Rasulullah 6$ mengadakan area terlarang di suatu negeri unfuk

sekelompok umat Islam sesuai yang diadakan Rasulullah $. Jika

gubemur melihat adanya maslahat bagi masyarakat umum pada

area terlarang, maka gubemur tidak boleh menjadikan suatu area

milik umat Islam sebagai area terlarang sama sekali.

Kdua, sabda beliau 'Tidak ada area terlanng kecuali milik

Allah dan Rasul-Nya " dimungkinkan maksudnya adalah: tidak ada

area terlarang kecuali dibuat dengan cara Rasulullah @
membuatrya. Barangsiapa yang berpandangan seperti ini, maka

dia berpendapat bahwa hanya khalifah yang boleh

mengadakannya, sedangkan para gubemur tidak boleh

mengadakan area terlarang seperti yang diadakan Rasulullah $.
Yang saya ketahui sebagai nash dan dalil mengenai area

barang yang diadakan Rasulullah S adalah Naqi'. Naqi'

mempakan lahan yang tidak luas, yang jika dijadikan area

terlarang maka akan mempersempit para pemilik temak di

sekitarnya sehingga hal ifu akan membahayakan bagi temak

mereka, bahkan diri mereka sendiri- Akan tetapi mereka

menemukan wilayah lain yang cukup luas untuk mereka dan

temak mereka. lahan yang tidak terlarang itu lebih luas daripada

area terlarang, dan para penggembala yang mencari lahan subur

dapat menggembalakan temak mereka di sana. Seandainya lahan

Iain itu dibiarkan, maka dia dapat menampung mereka tanpa

tedadi mudharat yang jelas pada mereka, karena area terlarang itu
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ukurannya relatif lebih kecil, dan pengadaannya membawa

maslahat bagi umat Islam sebagai tempat gembala untuk kuda-

kuda yang dipersiapkan di jalan Allah, serta kelebihan dari bagian-

bagian para penerima zakat. Hewan temak sisa yang diambil dari

para pembayar jizyahjuga digembalakan di sana. Kuda merupakan

sarana kekuatan bagi seluruh umat Islam. Sedangkan hewan

ternak jizyah menjadi sumber kekuatan bagi pasukan Islam.

Adapun unta yang tersisa dari bagian para penerima zal<at

itu akan dikembalikan kepada para penerima zakat. Tidak tersisa

safu muslim pun melainkan dia merasakan manfaat ini, baik terkait

agamanya atau dirinya, serta orang-orang yang dia tanggung

nafkahnya, baik itu kerabat atau orang-orang muslim pada

umumnya yang berhak. Jadi, area terlarang yang dilindungi dari

kalangan khusus umat Islam ihr justru membawa manfaat bagi

kalangan umum umat Islam, yaitu orang-orang yang seagama

dengan mereka, serta menjadi kekuatan unfuk menghadapi

musuh-musuh mereka yang menentang agama Allah.

Imam yang mengadakan area terlarang ifu berpijak pada

makna ini. Dia men5ruruh untuk ke dalam area terlarang itu

memasukkan temak orang yang tidak sanggup mencari rumput

dan berada di sekitar barang tersebut. Sedangkan temak orang

yang mampu mencari rumput dilarang masuk. Dengan demikian,

area terlarang itu sedikit mudharatnya tetapi lebih luas manfaatnya.

Sepeninggal Rasulullah #, Umar eg, mengadakan area terlarang,

padahal kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah S menjadikan

tempat itu sebagai area terlarang. Umar &; juga mengeluarkan

perintah terkait area terlarang itu apa yang saya sampaikan
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sebagai tindakan yang sepafutnya diperintahkan oleh imam yang

mengadakan area terlarang.
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1705. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al
Khaththab 4g mempekerjakan seorang mantan sahayanya yang

bernama Hunai unfuk mengurusi area terlarang, kemudian Umar

berkata kepadanya, "Wahai Hunai, jagalah tanganmu terhadap

orang-orang itu, dan takutlah kamu akan doanya orang yang

terzhalimi, karena doa orang yang terzhalimi ifu dikabulkan.

Bawalah masuk pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil

kambing. Tetapi jangan sampai unta-unta hnu Affan dan unta-

unta lbnu Auf ikut masuk, karena seandainya temak keduanya

mati, maka keduanya bisa kembali ke kebun kurma dan pertanian.

Sesungguhnya pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil

kambing itu datang dengan keluarganya." Lalu dia berkata, "Wahai

Amirul Mukminin, apakah aku hams membiarkan mereka?

Sesungguhnya air dan rumput itu lebih ringan bagiku daripada

dinar dan dirham. Demi Allah, sesungguhnya mereka melihat

bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya negeri ifu

adalah negeri mereka. Mereka telah berperang demi membela

negeri mereka di masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam dalam

keadaan memiliki negeri itu. Seandainya bukan karena harta (kuda-

kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini,

maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal

pun dari negeri mereka."
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Asy-Syafi'i berkata mengenai makna perkataan Umar igo,

"Sesungguhnya mereka melihat bahwa aku telah menzhalimi

mereka. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri mereka. Mereka

telah berperang demi membela negeri mereka di masa jahiliyah,

dan mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki negeri ifu."

Mereka mengatakan, jika area terlarang itu dilarang demi

seseorang dari orang lain, maka orang yang berperang demi

membelanya dan masuk Islam dalam keadaan memilikinya itu lebih

berhak untuk diberi perlakuan seperti ifu. Ketentuannya ini seperti

yang dikatakan oleh Umar eg seandainya area terlarang itu

dilarang demi kepentingan kalangan tertenfu. Namun karena

fujuannya adalah unfuk kepentingan masyarakat luas, maka

hsya'allah tindakan ini tidak mengandung kezhaliman.

Perkataan Umar;$, 'Seandainya bukan karena harta

(kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah

ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada safu jengkal

pun dari negeri mereka" maksudnya adalah: aku tidak

membuatnya sebagai area terlarang demi kepentingan pribadiku

dan orang-orang khususku. Aku menjadikannya sebagai area

terlarang demi harta Allah yang aku gunakan unfuk mengangkut

para mujahid di jalan Allah. fuea terlarang itu digunakan karena

terlalu banyak kuda-kuda yang membufuhkan area. terlarang.

Karena itu area terlarang ihr dikaitkan kepada kuda-kuda tersebut

karena jumlahnya sangat banyak. Yang dimasukkan Umar .g ke

area terlarang ihr adalah kuda-kuda para prajurit yang berperang di

jalan Allah. Jadi, area terlarang yang dibuat unfuk kuda-kuda ihr

tidak lebih kuat alasannya daripada area terlarang yang digunakan

unfuk hewan-hewan yang lain, karena masing-masing berhrjuan

untuk memperkuat Islam. Umar ls juga memasukkan kawanan
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unta yang sedikit ke area terlarang itu karena jumlahnya sedikit

milik orang-orang awam dari penduduk negeri. Umar & juga

memasukkan sisa dari bagian para penerima zakat. Mereka adalah

orang-orang muslim awam yang membutuhkan pelayanan. Selain

itu Umar .$" juga memasukkan orang-orang yang sedikit temaknya

tetapi tidak sanggup mencari rumput di tempat yang jauh. Dengan

memberikan fasilitas untuk ternak mereka, maka mereka tidak

perlu meminta-minta kepada orang-orang kaya dari kalangan umat

Islam. Semua ini merupakan kebijakan yang luas manfaatnya bagi

umat Islam.
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L706. Pamanku Muhammad bin Ali mengabarkan

kepadaku, dari perir,myat yang tsiqah -menurutku, dia adalah

Muhammad bin Ali bin Husain atau selainnya-, dari maula Utsman

bin Affan rg,, dia berkata, "Saat kami bersama Utsman unh-rk

mengurusi hartanya di Aliyah pada hari yang sangat panas, tiba-
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tiba dia melihat seorang laki-laki menggiring dua unta muda,

padahal di tanah tampak seperti kasur karena sangat panas. Dia

lantas berkata, 'Apa salahnya orang ini berdiam di Madinah hingga

cuaca dingin, lalu dia bisa keluar di sore hari?' Kemudian orang itu
mendekat, dan Utsman pun berkata, 'Lihat siapa orang itu?' Aku
berkata, 'Aku melihat seorang laki-laki yang menufupi kepalanya

dengan selendangnya, dia sedang menggiring dua unta muda'.

Kemudian laki-laki itu mendekat, dan Utsman berkata lagi, 'Lihat!'

Aku pun melihatnya, dan ternyata orang itu adalah Umar bin Al
Khaththab. Aku pun bertanya, 'Dia Amirul Mukminin!' Kemudian

Utsman berdiri dan mengeluarkan kepalanya dari pinfu, namun dia

tersengat oleh panasnya angin gurun. Dia pun menarik kepalanya

hingga sejajar dengan pintu. Kemudian dia bertanya, 'Apa yang

membuatmu keluar pada saat seperti sekarang ini?' Umar
menjawab, 'Ada dua unta zakat yang masih muda tertinggal,

sedangkan unta-unta zakat yang lain sudah dibawa. Aku ingin

membawanya menpsul di area terlarang. Aku khawatir dua unta

muda ini hilang, lalu Allah menanyakannya kepadaku.' Utsman

pun bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, kemarilah minum air dan

berteduh, biar kami yang menggantikamu.' Umar berkata,
'Kembalilah ke tempat teduhmu.' Aku berkata, 'Kami ada orang

yang bisa menggantikanmu.' Umar pun berkata, "Kembalilah ke

tempat teduhmu.' Kemudian dia pergi. Utsman berkata,
'Barangsiapa yang ingin melihat orang yang kuat dan amanah,

maka hendaklah dia melihat orang itu'. Utsman lantas kembali

kepada kami dan membaringkan fubuhnya."7s
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Mengenai cerita perkataan Umar kepada Utsman r$
tentang dua unta muda yang tertinggal, serta perkataan

Utsman i,$, "Barangsiapa yang ingin melihat orang yang kuat dan

amanah, maka silakan dia melihat orang ini",

U"
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1707. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

maksudnya tentang apa yang dia ceritakan, dari Umar dan

Utsman.76

Jika khalifah memiliki kendaraan yang digunakan untuk

mengangkut mujahid di jalan Allah, baik itu unta atau kuda, maka

dia tidak dilarang untuk memasukkannya ke area terlarang- Tetapi

jika dia memiliki hewan temak untuk kepentingan pribadi, maka

dia tidak boleh memasukkannya ke area terlarang- Karena dia

melakukannya, maka dia telah berbuat zhalim, karena dia

melarang orang lain unfuk memasukinya tetapi dia sendiri

memasukinya, sedangkan dia orang yang memiliki kekuatan.

Demikian pula dengan yang memiliki hewan yang

digunakan sebagai kendaraan di lalan Allah meskipun dia bukan

seorang khalifah. Barangsiapa yang meminta gubemur unfuk

diberi lahan garapan di suatu tempat unfuk dia garap, sedangkan

lahan tersebut merupakan area terlarang milik Nabi S, maka

gubemur harus melarangnya. Sesungguhnya Umar r$

-ff

75 Saya tidak menemukann5ra pada selain AsySyafi'i.
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membatalkan hak garapnya. Dia seperti orang yang

memakmurkan lahan yang tidak boleh dia makmurkan. Tetapi jika
area terlarang ihr diadakan sepeninggal Nabi S, sedangkan dia

melihat bahwa area terlarang itu memang benar, maka dia boleh

melarang orang umum unfuk memasukinya. Jika seseorang ingin

menggarapnya, maka gubemur boleh melarangnya. Jika area

terlarang ihr terlanjur tergarap, maka saya tidak memperoleh
alasan yang jelas untuk membatalkan penggarapannya.

Manakala pengadaan area terlarang ifu diladikan sebagai

suafu hak, dan pengadaan area terlarang tersebut semakna dengan
pengadaan area terlarang yang dilakukan Rasulullah S, maka

dimungkinkan gubernur memiliki hak untuk membatalkan
penggarapan area terlarang ifu. Tetapi jika gubernur telah

mengizinkan penggarapannya, maka dia tidak boleh membatalkan
penggarapannya, karena dia telah mengizinkan untuk
mengeluarkan lahan ifu dari stahrs sebagai area terlarang. Ada
kalanya gubemur boleh mengeluarkan lahan yang dia jadikan

sebagai area terlarang dari statusnya sebagai area terlarang, lalu

dia mengadakan area terlarang yang lain manakala tidak
membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya.

Gubemur sama sekali tidak boleh mengadakan area

terlarang kecuali dalam ukuran yang paling kecil. Ada kalanya
gubernur memperluas area terlarang hingga menghabiskan tempat
dan menimbulkan mudharat yang nyata bagi orang-orang yang di
sekitarnya. Jika gubemur mengadakan area terlarang kemudian
ada seseorang yang menggembala di tempat itu, maka gubemur
tidak harus mengambil tindakan melebihi melarang hewan
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gembalaannya itu. Adapun tindakan dalam bentuk denda atau

sanksi itu tidak saya ketahui sebagai keharusan bagi gubernur.

5. Larangan Keras untuk Memonopoli Fasilitas
Umum
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1708. Malik mengabark." U**. kami, dari Abu Zinad,,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda,

"Barangsiapa yang tidak memberikan kelebihan air, supaya dia

bisa menghalangi (tumbuhnya) rumput, maka Allah akan

menghalangi dia (memperoleh) kelebihan rahmat-Nya pada Hai
Kiamat.47

z7 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan Hukum terkait
Air, 2/7Ml dengan redaksi, "Janganlah seseorang menghalangi kelebihan air wtuk
menghalangi (tumbuhn5n) rumput "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bul.Jrari (pernbahasan: Minuman dan
Pengaimn, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemilik Air Lebih Berhak Atas Air
Hingga Dia Lepas Dahaga, Sesuai Sabda Nabi $: Janganlah Dia Menghalangi
Kelebihan Air, 2/163, no. 2353) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan
seterusnya.
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Riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairahrg, berbunyi, 'Janganlah kalian

menghalangi kelebihan air agar kalian bisa menghalangi kelebihan rumput-"(no.23541
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pengairan, bab:

Keharaman Menjual Kelebihan Air yang Ada di Gurun dan Dibutuhkan unhrk Mengairi
Rumput, 3/1198, no. 36/1556) dari jalur Yah5n bin Yahya dari Malik dan seterusnya;

dan dari jalur Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu
Hurairah seara mar{u', 'Janganlah kalian manghalangi kelebihan air supaya kalian
bisa menghalangi kelebihan rumput. " (no. 37 /L5661

Seperti yang Anda lihat. ada perbedaan besar antam redaksi hadits Malik dalam
Al Muwaththa' dan Ash-Shahihain dengan redaksi fuy-Syaf i dari Malik dalam z4l

Umm.
Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam As-Sunan sebagaimana dalam Al

M u wath tha' dan Ash -Sha hih a in.

Dia meriwayatkannya dari Malik dan setemsnya, dan dari Sufuan dari Abu Zinad,
sedangkan redaksinya sama: 'Uanganlah dia menghalangi kelebihan agar unfuk
menghalangi kelebihan rumput. "

Al Baihaqi menjelaskan kekeliruan riwayat Al Umm, dan para kelanjutannya
riwayat Al Musnad (hlm. 382). Sesudah dia meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i dalam ls-
Sunan yang berbeda dari hadits yang ada dalarn Al Umm, serta sejalan dengan riwayat
Al Muwaththa' dan Ash-Shahihain, Al Baihaqi berkata, "lnilah yang benar, yaih.r hadits
ini dengan redaksi ini. Seperti itulah Hasan bin Muhammad Az-Za'Iarani
meriwayatkannya dalam madzhab laa dari Asy-Syafi'i dari Malik, Uanganlah dia
menghalangi kelebihan agar untuk menghalangi kelebihan rumput'. "

Penulisnya keliru dalam bahasan tentang menghidupkan lahan mati (maksudnya

dalam Al Umml. D\a berkata, " Barangsiapa yang menghalangi kelebihan air untuk
diambil orang lain, supaya dia bisa menghalangi (tumbuhnya) runput, maka Allah akan
menghalanginya untuk memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada hari Kamat."

Al Baihaqi berkata, "Kitab ini termasuk yang tidak dibacakan di hadapan Asy-
Syafi'i. Seandainya ini dibacakan di hadapannya, tentulah dia akan mengubahnya
Insyabllah. Kemudian Rabi' mengutipnya dari tersebut dalam keadaan keliru."

Al Baihaqi juga berkata, "Redaksi ini (maksudnya yang ada dalam .4./ Umml ndak
terdapat dalam hadits Malik, melainkan itu adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya

dari kakeknya dari Nabi $. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur riwayrat lain yang

lemah dari Abu Hurairah, dan dari jalur riwayat lain dari Hasan dari Nabi S secara

mursal."
Kemudian Al Baihaqi berkata, "Tampaknya Asy-Syafi'i menyebutkannya dengan

sebagian sanad ini, Ialu pencatat memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain. Inilah
kemungkinan yang paling jelas. " (Lrh. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar,4/235-236)

Al Baihaqi menjelaskan kekeliruan orang yang salah menulis dari Asy-S5rafi'i (hlm.

2Ml, "Adapun hadits Malik dari Abu Zinad, dia dikenal dengan redaksi yang
diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, dan diriwayatkan darinyra oleh Az-
7a'famni, serta diriwayatkan Asy-Syafi'i di tempat lain dalam madzhab baru dan
diriwayatkan darinya oleh Harmalah, Yahya dan Al Muzanni. Dalam kesepakatan
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Hadits ini mengandung dalil bahwa seseorang tidak boleh

menghalangi orang lain untuk mengambil kelebihan aimya.

Sejatinya dia hanya menghalangi diri dari kelebihan rahmat Allah

lantaran dia berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena menahan

kelebihan air ifu dianggap sebagai maksiat, maka tidak seorang

pun yang boleh menghalangi kelebihan air. Hadits ini juga

mengandung dalil bahwa pemilik air itu lebih berhak untuk minum

dan mengairi tanaman dari airnya itu, dan bahwa dia hanya

memberikan sisa air yang tidak dibufuhkannya karena

Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa Wng menghalangi kelebihan

air untuk diambil orang lain supatm dengan itu dia bisa

menghalangi rumput, maka Allah akan menghalanginya unfuk

memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada Hari Kiamat "Kelebihan

air maksudnya adalah kelebihan di luar kebutuhan pemilik air.

L709.lni adalah hadits yang paling jelas yang diriwayatkan

dari Rasulullah S tentang air dan lebih jelas maknanya.T8 Karena

ketiga periwayat ini pada riwayatnya dari Asy-Syafi'i terkandung indikasi bahwa
kekeliruan tersebut berasal dari penyalin naskah dalam bahasan tentang menghidupkan
lahan mati. Dimungkinkan juga Asy-Syafi'i menulis sanad hadits Malik dengan
redaksinya yang masyhur, kemudian dia menggandengnln dengan matan'ni karena di
dalamnya ada tambahan dari selain Malik, namun matan sanad yang pertama hilang
sehingga tersisa matanyang kedua dalam keadaan terangkai dengan sanad pertama."

7e HR. Ath-Thabrani (pembahasan, Peradilan, bab: Keputusan Hukum terkait
Air,2/745, no. 30).

Ibnu Abdil Ban berkata, "Status hadits mursal, tetapi sanadnya disambung oleh
Abu Qurrah Musa bin Thariq dan Said bin Abdunahman Al Jumahi, keduanya dari
Malik dari Abu Rijal dari ibunya dari Aisyah 6."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (pernbahasan:

Menghidupkan l-ahan Mati, bab: Riwayat tentang larangan Menghalangi Kelebihan
Nr,6/152-153) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufuan dari Abu Rijal dari ibunya secara

terhenti padanya. Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang tercatat adalah yang mursal."
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Malik meriwayatkan dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman

dari Umar, bahwa Nabi $ bersabda, "Janganlah dia menghalangi

genangan (air yang berlimpah) dalam sumur."

Inilah sejumlah hal yang dianjurkan oleh umat Islam terkait

air. Sedangkan hadits Abu Hurairah.g; adalah hadits yang paling

shahih dan paling jelas maknanya.

Setiap air yang ada di perkampungan dan berlimpah di

mata air, sumur, air permukaan tanah, atau sungai, manakala

pemiliknya telah tercukup kebutuhan dirinya, temaknya dan

tanamannya jika dia punya, maka dia tidak boleh menghalangi

kelebihan airnya di luar kebuh-rhannya dari seseorang unfuk

meminumnya, atau memberikan minuman untuk makhluk yang

bemyawa -bukan unfuk tanaman. Tetapi orang lain tidak boleh

mengairi tanaman dan pohon dari air tersebut kecuali pemilik air

rela. Ketika Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa yang

menghalangi kelebihan air untuk diambil orang lain, supaya dia

Juga dari jalur Abu Azhar dari Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri dari Abu Rijal

dari Amrah dari Aisyah,r4-, bahwa Rasulullah $ melarang untuk menghalangi air

sumur yang berlimpah.
Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah dia meriwayatkannya secara tersambung

sanadnya. Sedangkan hadits ini diketahui tersambung sanadnya dari hadits

Abdunahman bin Abu Rijal dari ibun9ra."

Kemudian Al Baihaqi menyitir hadits dari jalur riwayat ini dari Amrah dari

Aisyah'+9, dari Nabi $ beliau bersabda, "Janganlah dia menghalangi air sumur 3ang
berlimpah. " Yaitu rahwu. Abdurrahman berkata: Aku mendengar ayahku berkata,
" Rahwu adalah sumur milik bersama dan di dalamnya ada air, lalu seseorang

memperoleh kelebihan air darinya. Karena itu janganlah dia menghalangi temannya."
Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayratkan oleh Muhammad bin

Ishaq bin Yasar dari Abu Rijal secara tersambung sanadnya, dan juga diriwayatkan oleh
Haritsah bin Muhammad dari Amrah secara tersambung sanadnya. Han5ra saja
Haritsah stafusnya lemah,

Redaksinya dia berkata, dia menghalangi kelebihan air, dan jangan
pula air yang tergenang (berlimpah) dalam sumur."
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bisa menghalangi (tumbuhnya) rurnpu{ maka Allah akan

menghalanginya untuk memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada

Hai Kiamaf'] ucapan beliau ini mengandung dalil bahwa oleh

karena rumput merupakan sebagian dari rahmat Allah, bahwa

sesungguhnya rahmat Allah merupakan rezel4 yang diciptakan-

Nya unfuk seluruh umat Islam. Tidak boleh ada seorang pun di

antara mereka yang menghalangi orang lain kecuali sesuai makna

Sunnah yang kami sampaikan, serta atsar yang semakna dengan

Sunnah.

Tindakan menghalangi orang lain mengambil air untuk

pada kelanjutannya menghalangi orang lain untuk mengambil

rumput itu mengandung dua makna. Pertama, sesuatu yang

menjadi jalan unhrk menghalangi sesuatu yang dihalalkan Allah itu

hukumnya tidak halal. Demikian pula, sesuahr yang menjadi jalan

untuk menghalalkan sesuatu yang dilarang Allah itu juga tidak

halal.

Jika demikian maknanya, maka hadits ini menunjukkan

bahwa sarana menuju halal dan haram ifu serupa dengan makna

halal dan haram ihr sendiri.

Kedua, dimungkinkan monopoli air ifu haram karena dia

semakna dengan perbuatan merusak sesuatu yang dibufuhkan agar

tidak dimanfaatkan oleh makhluk bemyawa, manusia dan lain-lain.

Jika mereka menghalangi orang lain unhrk mengambil kelebihan

air, maka mereka juga akan menghalangi orang lain unfuk

mengambil kelebihan mmput- Kemungkinan makna yang pertama

lebih kuat. Allah Mahatahu.

Seandainya sekelompok orang memiliki air di pedalaman,

lalu mereka telah meminumnya dan mernberi minum temak
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mereka, lalu ada tersisa air, lalu datang orang yang tidak punya air
unhrk meminta minum atau memberi minum salah seorang di

antara mereka, tidak yang lain, maka orang yang memiliki
kelebihan air ihr meskipun sedikit itu tidak boleh menghalangi

orang lain unfuk mengambilnya jika aimya ifu masih berada di
mata air, sumur, sungai atau air yang berada di permukaan tanah,
karena ifu adalah kelebihan air yang bisa bertambah dan
tergantikan seandainya diambil.

Jika aimya sudah berada di kantong air atau bejana,

apapun itu, maka dia berbeda dari air yang bisa tergantikan

dengan air yang lain, sehingga pemiliknya boleh menahannya
seperti makanan, kecuali ada seorang muslim yang dalam keadaan
darurat membufuhkannya. Keadaan damrat adalah keadaan
dimana seseorang tidak menemukan air lain dengan jalan

pembelian, atau dia menemukan air dengan jalan pembelian

sedangkan dia tidak memiliki uang. Pada saat itu, menurut saya
pemilik air tidak punya pilihan selain memberikan air itu
kepadanya, karena orang ifu bisa mati seandainya tidak diberi air.

Saya menemukan Sunnah yang mewajibkan perjamuan di
perkampungan. Air merupakan sesuatu yang paling berharga saat

tiada, serta lebih cepat mematikan sekiranya tidak diberikan orang
yang membutuhkannya, tetapi dia lebih ringan harganya bagi
orang yang diambil aimya daripada makanan. Karena itu, orang
yang menghalangi air dari orang lain dalam keadaan seperti ini
menurut saya telah berbuat dosa manakala dia memiliki kelebihan
air dalam bejana. Adapun orang yang tidak membufuhkan air
tersebut karena ada air selain air milik empunya bejana, maka saya
berharap dia tidak mendesak orang yang menghalangi airnya ifu.
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6. Pemberian Lahan Garapan oleh Gubernur
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1710. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dia berkata: Ketika Rasulullah S
tiba di Madinah, beliau memberikan (lahan untuk dibangun) rumah

kepada orang-orang, lalu berkatalah safu anak suku dari Bani

Zuhrah yang bemama Bani Abd bin Zuhrah, "singkirkanlah lbnu

Ummi Abd (Abdullah bin Mas'ud) dari kami!" Rasulullah $
bersabda, "Kalau demikian, unfuk apa Allah mengutusku?

Sesungguhnya Allah tidak menytcikan suatu umat Snng tidak

diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka.'v9

7e Hadits ini telah disebutkan berikut takhit'nya pada no. 1697-
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Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah

gubernur wajib memberikan lahan garapan kepada orang yang

meminta lahan garapan kepadanya dari kalangan umat Islam,
karena sabda Nabi S, "Sesungguhnya Allah tidak men5rucikan

suatu umat yang tidak diambilkan hak untuk orang yang lemah di
antara mereka" mengandung dalil bahwa orang yang meminta
lahan garapan kepada gubemur itu harus diambilkan hak untuk
orang yang lemah di antara mereka. Juga mengandung dalil
bahwa Nabi $ telah memberikan lahan garapan kepada orang-

orang saat berada di Madinah. Lahan garapan ifu berada di antara

lahanlahan yang tergarap kaum Anshar, yaitu di antara rumah-
mmah dan kebun-kebun kurma mereka.

Jadi, mereka tidak boleh melarang selain orang yang

memakmurkan demi mempertimbangkan kepentingan orang yang
memakmurkan. Seandainya boleh, maka Nabi @ tidak

memberikan lahan garapan kepada orang-orang. Hadits ini juga

mengandung dalil bahwa lahan mati yang berada di samping lahan
hidup, atau di dekatnya atau yang tidak berada di dekatnya itu
hukumnya sama, bahwa dia tidak memiliki pemilik. Karena ifu
sultan wajib memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang
Islam yang memintanya.

f o . ./ o . /zoz) J o. ./.-o I
Ly.t f ft+ ,f a# d ur;l -\V\ \

,

,t:b'ri nStUl *3 ioht J:" nr ji, ol

206



AlUmm

ulils: '6J;)  
4ljl .u-Ot

lt) J -fd
4

i,.o(

dr/l
Joz
4/t

zz J

fo
oo11 -/c .l 1

^ol,; al . ^^ ^ |
JT------

1717. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah S memberikan lahan

garapan kepada Zubair, dan bahwa Umar;$o memberikan lahan

garapan tanah Aqiq, dan dia berkata, "Mana orang-orang yang

meminta lahan garapan?"8o

Aqiq adalah sebuah tempat di dekat Madinah. Perkataan

Umar 4$, "Mana orang-orang yang meminta lahan garapan?"

maksudnya adalah: kami akan memberi mereka lahan garapan-

Rasulullah S, kemudian Umar;$, kemudian para khalifah

sesudahnya hanya memberikan lahan garapan berupa tanah yang

tidak dimiliki seseorang dan diketahui sebagai lahan mati- Sabda

Rasulullah s, "Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati,

maka ia menjadi miliknya" mengandung dalil bahwa barangsiapa

yang menghidupkan lahan mati, maka dia memilikinya

sebagaimana dia memilikinya manakala dia diberinya sebagai lahan

garapan. Keharusan mengikuti pendapat bahwa orang yang

menghidupkan lahan mati memiliki lahan mati itu sama seperti

keharusan mengikuti perintah beliau untuk memberikan lahan mati

sebagai lahan garapan untuk orang yang mau menghidupkannya;

tidak ada perbedaan di antara keduanya. Imam tidak boleh

memberikan lahan mati kepada orang yang menghidupkannya

80 Hadits ini telah disebu&an berikut takhrit'nya pada no- 17O0.

Perlu digarisbawahi bahwa di akhir hadits tersebut Asy-Syafi'i mengatakan,

"Malik mengabarkannya kepada kami dari Rabi'ah." Jadi, ada perbedaan sedikit

redaksinya.
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kecuali lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Ketika Rasulullah $,
'Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia menjadi
miliknya'] maka pemberian Rasulullah g$ itu berlaku umum untuk

orang yang menghidupkan lahan mati. Dengan demikian,

barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka dengan
pemberian Rasulullah g$ itulah dia menghidupkannya. Pemberian

Rasulullah # itu secara garis besar lebih kuat daripada pemberian

orang sesudah beliau dari segi nash dan kalimat. Dari Umar rga

diriwayatkan atsar yang semakna dengan ini, tidak berbeda sama

sekali.

7- Bab: Rikaz yang Ditemukan Di Wilayah Umat
Islam

Rikaz adalah harta pendaman jahiliyah
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77L2. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Sha'b

bin Jatstsamah, dari Nabi S bersabda, "Tidak ada area terlarang

selain milik Altah dan Rasul-Nya.'87

Ketika Rasulullah $ bersabda, "Tidak ada area terlarang

selain milik Allah dan Rasul-Nya'] maka tidak seorang pun yang

boleh menempati suafu negeri yang belum tergarap lalu dia

menguasai sebagiannya agar orang lain tidak menggembalakan

temaknya di tempat lain. Alasannya adalah karena seluruh negeri

ini milik Allah, tidak ada yang memilikinya dari kalangan manusia.

Manusia hanya memiliki kuasa untuk menguasai harta pribadi

mereka, tidak boleh memonopoli sesuafu yang bukan milik orang

tertentu. Sabda Nabi S "Tidak ada area terlarang selain milik

Allah dan Rasul-Nya" maksudnya adalah tidak ada area terlarang

selain yang dijadikan Rasulullah $ sebagai area terlarang demi

maslahat umat Islam yang seluruhnya bersekufu dalam memiliki

negeri-negeri Allah; bukan berarti bahwa beliau menjadikannya

sebagai area terlarang bagi diri beliau sendiri tanpa menyedakan

mereka. Para pemimpin sesudah Rasulullah S juga berhak

mengadakan area terlarang di suafu tanah bagi umat Islam yang

membutuhkan area terlarang, tetapi mereka tidak boleh membuat

area terlarang di suahr tanah unfuk diri mereka sendiri, bukan

untuk selain mereka.

8l Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. 1703.
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L773. Abdul Azu bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al

Khaththab ;g mempekerjakan seorang mantan sahayanya yang

bernama Hunai unfuk mengumsi area terlarang...82

Perkataan Umar ,i&,, "Sesungguhnya mereka melihat bahwa

aku telah menzhalimi mereka" maksudnya adalah: mereka

berpendapat terkait kebijakanku membuat area terlarang di suatu

negeri yang tidak tergarap unfuk temak zakat dan temak fai', darr

aku memerintahkan unfuk memasukkan orang-orang yang

memiliki hajat ke dalam area terlarang ifu, bukan orang-orang

yang kuat unfuk n-renggembala di luar area terlarang, (mereka

berpendapat) bahwa aku telah menzhalimi mereka.

Umar;g sesungguhnya tidak menzhalimi mereka meskipun

mereka melihat demikian. Sebaliknya, Umar +{9, membuat area

terlarang sesuai makna yang dijalankan Rasulullah S untuk orang-

orang yang memiliki hajat, bukan unfuk orang-orang yang kaya.

Umar;g; menjadikan area terlarang itu sebagai kebijakan yang

berpihak kepada mereka, sebagaimana Umar 4h memberikan

tanah kepada seseorang untuk dia garap sendiri tanpa

menyertakan yang lain, dimana tanah itu adalah tanah yang

82 Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lengkap berikut takhnt'nya
pada no. 1702.
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mubah sebelum digarap. Demikian pula, area terlarang itu

diadakan unfuk orang-orang yang membufuhkan, dimana tanah

tersebut merupakan tanah mubah sebelum dia dijadikan area

terlarang.

Penjelasan hal ihr terdapat dalam perkataan Umar bin

Khaththab:&,, "seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang

saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak

akan membuat area terlarang pada safu jengkal pun dari negeri

mereka," bahwa Umar;@ tidak mengadakan area terlarang

kecuali untuk kuda-kuda milik umat Islam yang membufuhkan area

terlarang. Umar &, juga berpikir unfuk memasukkan orang yang

lemah sebagai penerima hak, bukan orang yang kaya. Jadi, tanah-

tanah yang tidak digarap itu tidak dihalangi bagi umat Islam untuk

tinggal dan menggembalakan temak mereka di tempat yang

mereka sukai, kecuali yang dijadikan area terlarang oleh wali5nyul

amr demi maslahat umat Islam pada umumnya, dimana waliyyul

amr memfungsikannya untuk kuda-kuda perang yang diambil dari

jizyah, serta kelebihan dari hewan temak zakat dan dipersiapkan

unhrk para penerima zakat yang membufuhkannya. Selain ifu area

terlarang itu juga menjadi tempat gembala bagi hewan-hewan

temak yang hilang milik umat Islam dan hewan temak milik orang-

orang yang lemah.

Semua ini menghasilkan manfaat yang luas dari beberapa

sisi, karena mujahid yang berjihad di jalan Allah dengan kuda-kuda

tersebut berh.rjuan unfuk kepentingan umat Islam. Temak-temak

zakat itu juga untuk kepentingan kelompok yang lemah dari umat

Islam. Demikian pula dengan orang-orang yang lemah dari

kalangan umat Islam; mereka boleh menggembalakan temak
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mereka di tempat tersebut, dan ifu berarti untuk kepentingan

kelompok yang lemah dari umat Islam. Umar i$a memerintahkan

agar unta-unta Ibnu Affan dan Ibnu Auf tidak dibawa masuk ke

area terlarang ifu karena keduanya memiliki kekuatan finansial.

Seandainya ternak keduanya mati semua, maka keduanya tidak

lantas menjadi beban bagi umat Islam. Seperti itu pula tindakan
Umar.g", terhadap orang yang memiliki kecukupan dari selain

hewan temak.

8. Ahbas (Harta yang Ditahan atau Wakaf)83

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

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

Semua harta yang diberikan manusia itu melalui tiga jalan,

kemudian masing-masing dari tiga jalan ifu bercabang-cabang.

Pemberian itu ada yang dilakukan saat masih hidup, yaitu ada dua

jalan. Sedangkan pemberian sesudah mati ifu ada satu jalan. Dua
jalan pemberian yang dilakukan saat masih hidup itu berbeda

pokok dan cabangnya. Pertama, terlaksana dengan perkataan

pemberi. Kedua, terlaksana dengan dua hal, yaifu dengan

perkataan pemberi dan dengan penguasaan penerima atau

penguasaan orang yang penguasaannya dianggap sebagai

penguasaan penerima.

* Ahbas adalah jamak dari l<ata habs, istilah lain dari wakaf. Menurut mayoritas
ulama, habs berarh menahan benda pada hukum kepemilikan Allah, serta
menyedekahkan manfaatrya kepada bertagai jalan kebaikan. Perbedaan antara unkaf
dan habs adalah wakaf ditulukan untuk objek bempa benda, sedangkan ia&s dihrjukan
untuk objek berupa manusia.
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Pemberian yang terlaksana dengan perkataan pemberi

tanpa perlu dikuasai oleh penerima adalah pemberian yang apabila

telah keluar perkataan tentangnya dari pemberi secara sah sesuai

yang dia berikan, maka pemberi tidak lagi memiliki apa yang telah
keluar ucapan darinya mengenai pemberian ifu dengan suafu cara

unfuk selama{amanya. Pemberian ini berupa sedekah yang

diharamkan (bagi pemberinya) dan diwakafkan pada kaum

tertenfu, atau kaum yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang semakna

dengan pemberian ini adalah harta yang dijadikan sebagai harta

yang ditahan (wakaf) pada kaum yang disebutkan sifat-sifatnya.

Meskipun dia tidak disebutkan dengan nama sedekah yang

diharamkan, maka dia tetap diharamkan (bagi pemberinya) dengan

nama habs (harta yang ditahan).

Jika seseorang mengadakan kesaksian atas dirinya terkait
pemberian seperti ini, maka pemberian ifu hukumnya boleh bagi

orang yang diberinya, baik penerimanya telah menguasainya atau

belum menguasainya. Manakala ada kesaksian terhadapnya, maka

penerima mengambilnya dari tangan pemberinya, dan pemberinya

tidak boleh menahannya dari orang itu dalam keadaan apapun,

bahkan dia dipaksa untuk menyerahkannya kepada orang itu. Jika

dia mengonsumsi sebagian dari harta ifu sesudah dia mengadakan

kesaksian atas pemberiannya, maka dia terkena pertanggungan

atas apa yang dia konsumsi ifu, sebagaimana orang asing terkena

pertanggungan seandainya dia mengonsumsinya. Karena apabila

harta tersebut telah keluar dari kepemilikannya, maka dia dan

orang asing memiliki kedudukan yang sama terhadap apa yang dia

konsumsi itu.
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Seandainya orang yang diberi sedekah ini mati sebelum

menerimanya, sedangkan kebunnya telah berbuah (seandainya

yang diwakafkan berupa kebun), maka ahli warisnya mengambil

bagiannya dari hasil kebun itu. Karena mayit telah menjadi pemilik

atas apa yang diberikan kepadanya meskipun dia belum

menerimanya, sebagaimana dia memiliki hasil kebun seandainya

hasil kebun itu diambil orang lain tanpa izin, atau dititipkan di

tangan orang lain, kemudian pengambil atau pembawa titipan itu

menyangkalnya kemudian mengakuinya, meskipun mayit belum

menerimanya. Seandainya pemberi sedekah mati sebelum

penerima sedekah menerimanya, maka ahli warisnya tidak

memiliki hak apapun, dan sedekah itu tetap menjadi milik
penerima sedekah. Tidak boleh dikatakan bahwa dia kembali

menjadi harta yang diwariskan. Harta diwarisi hanya jika dia tetap

menjadi milik mayit. Jika pemberi sedekah yang telah mati itu
tidak berhak lagi memilikinya sedikit pun di masa hidupnya dan

dalam keadaan apapun unfuk selama{amanya, maka tidak boleh

pula ahli waris memiliki darinya sesudah dia mati apa yang dia

tidak boleh miliki di masa hidupnya dalam keadaan apapun untuk

selamalamanya.

Termasuk makna ini adalah memerdekakan budak. Jika

seseorang telah menjafuhkan ucapan yang berisi kemerdekaan

budak yang boleh dimerdekakan, maka kemerdekaan budak itu
pun terlaksana, dan budak yang dimerdekakan tidak perlu

menerima ucapan itu, dan orang yang memerdekakan ifu tidak lagi

memilikinya. Orang lain juga tidak memiliki budak itu sehingga dia

tidak boleh menjualnya, menghibahkannya dan mewarisinya sama

sekali.
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Kedua, pemberian yang dilakukan di masa hidup, yaitu

sesuafu yang dikeluarkan oleh pemilik dari tangannya dengan

kepemilikan yang sempurna bagi orang lain dengan jalan hibah,

jual-beli dan warisan. Ini termasuk pemberian yang halal bagi

orang yang mengeluarkannya dari tangannya unfuk memilikinya

Iagi dengan berbagai jalan, seperti dia mewarisi orang yang

diberinya, atau orang yang diberi mengembalikan pemberian

kepada pemberi, atau menghibahkan lagi kepada pemberi, atau

menjual lagi kepada pemberi. Misalnya adalah hibah dan sedekah

yang tidak diharamkan (bagi pemberinya). Pemberian ini terlaksana

dengan dua cara, yaitu memberikan kesaksian kepada orang yang

dia beri, dan pemberi menerimanya atas perintah orang yang

memberinya.

Pemberian yang diharamkan dan yang ditenhrkan jalannya

hukumnya boleh tanpa serah terima. Menurut sebuah pendapat,

tindakan mengalungkan tanda pada hewan kurban haji,

menggiringnya, dan melakukan ijab tanpa mengalungkan tanda itu

menghamskan pemiliknya unfuk membawa hewan tersebut hingga

sampai ke Baitullah dan menyembelihnya, serta menyedekahkan

daging hewan itu meskipun orang yang diberinya belum

menerimanya. Tidak seperti ifu ketentuannya dalam sedekah tanpa

penahanan, yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan serah terima

oleh orang yang diberi sendiri, atau diterima oleh orang lain yang

penerimaannya dianggap sebagai penerimaan penerima. Dalam

benfuk pemberian seperti ini, pemberi boleh menghalangi orang

yang akan diberinya untuk mengambil pemberian selama dia

belum menerima dan menguasainya.
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Jika dia menarik kembali pemberiannya sebelum penerima

menerima dan menguasainya, maka hukumnya boleh. Jika

penerima mati sebelum menerima pemberian, maka pemberi

memiliki hak pilih antara memberikannya kepada para ahli

warisnya sebagai pemberian yang baru, bukan pemberian yang

diwariskan dari pemberi, karena penerima belum menerimanya.

Tindakan ini lebih saya sukai. Pemberi juga memiliki hak pilih

untuk menahannya dari mereka. Jika pemberi mati sebelum

penerima menerimanya, maka harta tersebut jafuh kepada ahli

waris pemberi, karena kepemilikannya bagi penerima belum

sempurna.

Ketiga, pemberian sesudah mati yaitu wasiat bagi penerima

wasiat di masa hidupnya, dimana pemberi wasiat mengatakan,
"Jika aku mati, maka fulan rnemperoleh sekian." Dia berhak

menarik wasiatnya ini sebelum dia mati. Jika dia telah mati, maka

penerima wasiat memiliki wasiat mereka meskipun tanpa serah

terima. Para ahli waris tidak boleh menghalangi penerima wasiat

unfuk menerima harta wasiat, karena wasiat tersebut merupakan

milik mereka dengan kepemilikan yang sempuma. Dasar ma&hab
kami adalah karena masalah ini dijelaskan dalam Sunnah dan

atsar, sehingga kami membedakannya dari yang lain karena

mengikuti Sunnah dan didasarkan pada qiyas.
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9. Perbedaan Pendapat Tentang Sedekah yang
Diharamkan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami tentang

sedekah yang diharamkan. Ulama tersebut menurut bahwa

barangsiapa yang mengeluarkan sedekah yang diharamkan dan dia

telah menetapkan penyalurannya, maka sedekah tersebut batal.

Dia tetap menjadi milik pemberi sedekah di masa hidupnya, dan

milik para ahli warisnya sesudah dia mati, baik orang yang

disedekahi itu telah menerimanya taubat belum menerimanya.

Sebagian ulama yang hafal pendapat ini berkata kepada kami,

"Kami menolak sedekah yang diwakafkan berdasarkan beberapa

alasan." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Sguraih

berkata bahwa Muhammad S datang untuk melepaskan .&a6s

(penahanan)." Saya bertanya, "Tahukah kamu apa itu habs yang

Rasulullah $ datang unfuk melepaskannya?" Dia menjawab,

"Saya tidak tahu habs selain habs yang dicapai dengan jalan

mengharamkan harta bagi diri sendiri (wakafl. Apakah Anda tahu

apa maksud dari habsini?"

Saya jawab, "Saya tahu ha6s yang Rasulrlluh # datang

untuk melepaskannya, dan maknanya berbeda dari yang Anda

pahami. Masalah itu telah di;elaskan dalam Kitab Allah." Dia

berkata, "Silakan sebutkan ayat yang Anda maksud!" Saya

katakan, "Allah berfirman, )c*i $;.r7; r;p{; #L,'ii'*c
Allah sekali-kali tidak pemah mensyaiatkan adanya bahiaah,

saa'ibah, washiilah dan haan '(Qs. Al Maa'idah [5]: 103) Inilah

habs yang ditahan oleh orang-orang jahiliyah, lalu Allah
membatalkan syarat-syarat mereka di dalamnya. Rasulullah tB prn
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membatalkannya mengikuti pembatalan Allah terhadapnya. Ketika

unta jantan seseorang telah membuntingi sekian unta betina, maka

dia berkata, 'Jika lahir lagi anak unta darinya, maka aku jadikan

unta ini sebagai unta haam.' Maksudnya punggungnya telah

terlarang sehingga haram dinaiki. Dia menjadikan tindakannya itu

sempa dengan memerdekakan unta. Sedangkan dalam masalah

bahirah dan washilah, pemilik unta mengucapkan perkataan yang

maknanya mirip dengan sebagian makna ini. Dia juga berkata

kepada budaknya, 'Kamu merdeka secara saa'ibah. Saya tidak

memiliki penrualianmu, dan aku tidak menanggung diyatmu'."

Ulama tersebut bertanya, "Apakah ada keterangan lain

tentang saa'ibalf" Saya jawab, "Ya. Perkataan seperti ifu juga

diucapkan untuk hewan ternak, dimana pemiliknya mengatakan,
'Aku menjadikan unta ini saa'ibah."'

Oleh karena kemerdekaan tidak terjadi pada hewan temak,
maka Rasulullah S mengembalikan kepemilikan bahiirah,

washiilah, dan haam kepada pemiliknya, tetapi beliau tetap

memberlakukan kemerdekaan budak dan menetapkan perwalian

unfuk orang yang memerdekakan budak. Beliau menetapkan

hukum baginya seperti hukum nasab. Setahu saya, masyarakat
jahiliyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah sebagai

suatu jalan kebajikan. Yang menahan keduanya adalah umat Islam.

Sedekah itu terkena sebutan habs (menahan/. Anda tidak

mengeluarkan sesuatu yang bisa disebut habs kecuali berdasarkan
khabar dan Rasulullah S yang menunjukkan apa yang saya

sampaikan.

218



Al Umtn

zz t

-P'J- Jut *f L,rrtl:;,?io

/lO / /c/ c

-\v\ t
4 i,p/ir ***t*e;t o

d

tir o/

. // A

tr ;
/ O ,r,

J.P

a' .1
Pt

G'JJ.a L)z r<""I

as\'eL qtbA)t
4o

J;tL;-'Jt- *j *ht J:".irt 
'J;:,;fi3

"olt o\11 urJfrxL +;t'j6; c+f _ a'
a

,;*1ir;3 Jui ,-V)f
4.

4l)l

L7L4. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari AMullah bin

Umar bin Hafsh Al Umari, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar,

bahwa Umar bin Al l(haththab memiliki seratus bagian dari
Khaibar yang dia beli. Kemudian dia mendatangi Rasulullah S dan

berkata, "Ya Rasulullah, aku memperoleh suatu harta, dan aku

tidak pemah memperoleh harta seperti itu sama sekali. Aku ingin

mendekatkan diri kepada Allah dengan harta itu." Beliau bersaMa,
"Tahanlah pokoknya, dan salurkanlah buahnya!'u
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2/2851dari jalur Qutaibah bin Said dari Muhammad bin AMullah Al Anshari dari hnu
Aun dari Nafi' dari hnu Umar r5, bahwa Umar bin Khaththab ig memperoleh tanah

di Khaibar, kemudian dia menjumpai Rasulullah $ untuk merninta perintah dari Miau
terkait tanah ihr. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh sebidang
tanah di Khaibar. Saya sama sekali tidak pernah memperoleh harta yang lebih
berharga bagiku daripada tanah itu. apa yang engkau perintahkan unhrknya?" Beliau
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Ibnu Umar berkata, "Umar & pun menyedekahkannya dengan syarat tanah itu
tidak dijual. tidak dihibahkan. dan tidak diwarisi. Dia menyedekahkannya kepada
orang-orang fakir, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, di jalan Allah, orang
yang dalam perjalanan dan tamu. Tidak ada larangan bagi orang yang mengelolanya
untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan memberi makan tanpa
menjadikannya sebagai harta. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Tindakan
yang Boleh bagi Pembawa Wasiat terhadap Harta Anak Yatim, dan Memakan Sesuai

Pekerjaannya, 2/295\ dari jalur Shakhr bin Juwairi5yah dari Nafi' dari hnu Umar 4S
bahwa Umar.rg, menyedekahkan harta miliknya di zaman Rasulullah $. Harta itu

bemama Tsamagh, dan dia berupa kebun kurma. Umar i$,, berkata, "Ya Rasulullah,

sesungguhnya aku memperoleh suatu harta. dan dia berharga bagiku. Aku ingin
menyedekahkannya." Nabi Si) bersabda, "Sedekahkanlah yaitu h:dak boleh
dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaiskan, melainkan buahnya
diinfakkan. " Umard:.; pun menyedekahkannya. Sedekahnya itu untuk jalan Allah,
memerdekakan budak, orang-orang miskin, tamu, orang yang dalam perjalanan, sanak
kerabat. Orang yang mengelolanya tidak dilarang memakannya dengan cara yang
ma'ruf, atau memberi makan temannya tanpa menjadikannya sebagai harta." (no.
2764)

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dari seorang periwayat dari lbnu
Aun, dia berkata: sama seperti riwayat Al Bukhari yang kedua ini.

Lih. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(4/454-456)
Al Baihaqi berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa apa yang disyaratkan

Umar dalam surat sedekahnya itu diambilnya dari Rasulullah $."
Lih. Ma'rifah As-9unan wa Al Atsar(4/5461
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1775. Umar bin Habib Al Qadhi mengabarkan kepadaku,

dari Abdullah bin Aun, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Umar

bin Al Khaththab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku

memperoleh harta dari Khaibar, aku tidak pemah memperoleh

harta yang lebih aku kagumi dan lebih besar bagiku daripada harta

itu." Rasulullah # bersabda, "Jika kamu mau, tahanlah pokoknya

dan salurkanlah buahnya. " [Jmar bin Khaththab;& pun

menyedekahkannya, kemudian dia menceritakan sedekahnya

itu."85

Jika hadits ini valid, maka tidak boleh ada pemahaman

selain bahwa penahanan yang dilepaskan Rasulullah S itu

berbeda dari penahanan yang beliau perintahkan unfuk ditahan.

Saya katakan, "Hadits ini stafusnya valid menumt kami dan Anda.

Kami juga memiliki argumen yang iebih kuat dari ini, meskipun

bagi kami dan Anda argumen dapat ditegakkan dengan hadits

yang tingkatannya di bawah itu." Dia bertanya, "Mengapa Anda

membolehkan sedekah yang diharamkan meskipun penerima

sedekah belum menerimanya?" Saya jawab, "Karena mengikuti

Sunnah dan qiyas." Dia bertanya, "Apa Sunnah yang Anda

maksud?" Saya jawab, "Ketika Umar i&, bertanya tentang kepada

Rasulullah,@ tentang hartanya, lalu beliau meny"rruhnya untuk

menahan pokok hartanya dan menyalurkan buahnya, maka hal ifu

menunjukkan kebolehan menahan harta (wakafl, dan bahwa Umar

85 Silakan baca takhnjhadits no. 1714
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sendirilah yang melakukan penahanan hartanya dan menyalurkan

buah yang dihasilkan dari kebun itu atas perintah Nabi #, tidak

ditangani orang lain."

Dia bertanya, "Apakah sabda Nabi $, "Tahanlah

pokoknya dan salurkanlah buahnya" mengandung kemungkinan

makna bahwa beliau mensyaratkan hal ifu?" Saya jawab, "Ya,

tetapi makna pertama lebih kuat, dan ifulah yang ditunjukkan oleh

indikasi lain dari khabar tersebut." Dia ber.tanya, "Apa ifu?" Saya

katakan, "Ketika Umar.S; tidak mengetahui cara menahan harta
(wakaf), apakah mungkin Nabi 5$ mengajarinya menahan pokok

harta dan membagikan buahnya, tetapi beliau tidak mengajarinya

unfuk mengeluarkan pokok harta itu dari tangannya kepada orang

yang mengelolanya dan kepada orang yang dia beri wakaf? Karena

seandainya wakaf ihr tidak terlaksana kecuali dengan

mengeluarkan harta yang diwakafkan dari tangannya kepada

orang yang mengelolanya, maka hal ini lebih penting untuk
diajarkan beliau, karena wakaf ifu tidak terlaksana kecuali dengan

mengeluarkan harta wakaf itu. Akan tetapi, beliau telah mengajari
Umar i93, mengenai hal yang dengan itu wakaf terlaksana,

sedangkan tindakan mengeluarkan harta dari tangan ihr tidak

menambahkan dampak apapun. Tindakan menahan harta untuk
dia kelola sendiri juga bukan merupakan sesuatu yang mengurangi

sedekahnya.

17t6. Umar bin Al I(haththab yang bersedekah atas
perintah Nabi S ifu senantiasa mengelola sendiri -menurut
keterangan yang sampai kepada kami- sedekahnya hingga Allah
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mewafatkannya.86 Ai bin Abu Thalib pun mengelola sendiri
sedekahnya di Yanbu' hingga dia berjumpa dengan Allah &.
Fathimah @ juga mengelola sendiri sedekahnya, hingga dia

berjumpa dengan Allah.

Kami diberitahu akan hal itu oleh para ularna dari

kefurunan Fathimah, AIi dan Umar,g, serta para mantan sahaya

e Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "sedekah yang diharamkan atau
yang oleh sebagian orang disebut wakaf bagi kami di Madinah dan Makkah termasuk
perkara yang masyhur bagi kalangan umum, sehingga tidak membuhfikan penuturan
/<ia6arkhusus.

Sedekahnya Rasulullah $, demikian Allah, masih ada di tempat kami.

sedekahn5ra Zubair juga berada di dekat kami. Sedekahnya Umar bin Khaththab 4
juga masih ada. Dernikian pula dangan sedekahnya Utsman, sedekahnya Ali,
sedekahnya Fathimah binti Rasulullah 1$, serta sedekahnya pam sahabat Rasulullah $
yang tidak bisa sayra hitung di Madinah dan sekitamya. Begitu juga dengan sedekahnya
Arqam bin Abu Arqam, Mis-war bin Makhramah di Makkah, sedekah Jubair bin
Muth'im, sedekah Amr bin Ash di Wahth dari arah Thaif, serta sedekah-sedekah yang
dihammkan lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semua sedekah tersebut tidak
dijual dan tidak dihibahkan, baik di Makkah, Madinah atau di sekitamya."

Lih. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atarl4/5471
Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Muhammad bin

Ali bin Syafi' dari Abdullah bin Hasan bin Hasan dari lebih dari seorang keluarganya,

dan saya menduganya berkata: Zaid bin Ali, bahwa Fathimah binti Rasulullah $
menyedekahkan hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dan bahwa Ali r4,

menyedekahkan hartanya kepada mereka serta memasukkan selain mereka bersama
merel<a.

l.jh. Sunan Al Kubra (6 /L6ll
Al Baihaqi mengutip AsySyafi'i: Aku diberitahu oleh lebih dari seorang

keluarga Umar dan kduarga Ali bahwa Umar ilg mengelola sendiri sedekahnyra hingga

dia wafat dan dia menyerahkan tugas tersebut kepada Hafshah, dan bahwa Ali
mengelola sendiri sedekahngra hingga wafat, dan sepeninggalnya sedekahnya itu

dikelola oleh Hasan bin Ali; dan bahwa Fathimah binti Rasulullah $ mengelola sendiri

sedekahnya hingga wafat. Saya telah menerima kabar dari lebih dari seorang sahabat
Anshar bahwa dia mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat.

LjJn. Sunan Al Kubra(6/l6L-L521
Al Baihaqi juga mengutip dari Asy-Syafi'i dalam ma&trab lama bahwa Zubair

mengelola sendiri sedekahnp hingga dia wafat, dan Miswar bin Makhramah mengelola
sendiri sedekahn5ra hingga dia urafat.

l.jh. SuanAlKubn(6/L621
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mereka. Kami menghafal riwayat tentang sedekah dari banyak

sahabat Muhajirin dan Anshar. Saya juga dikasih cerita oleh

banyak anak dan keluarga mereka bahwa mereka senantiasa

mengelola sedekah mereka sendiri hingga wafat. Masalah ini
dituturkan oleh khalayak umum dari khalayak umum, sedangkan

mereka tidak berselisih tentangnya. Kebanyakan sedekah yang ada

di tempat kami di Madinah dan Makkah adalah sedekah seperti

yang saya gambarkan. Umat Islam sejak generasi pendahulu

senantiasa mengeluarkan sedekah dan mereka mengelola sendiri

sedekah mereka itu hingga mereka wafat. Jika dituturkan hadits

tentang hal ini, maka ifu seperti mengada-ada, meskipun kami

telah menyampaikan sebagiannya sebelum ini.

Kami membolehkan sedekah (wakaf), padahal di dalamnya

ada alasan-alasan yang karenanya kawan Anda membatalkan
sedekah tersebut, yaifu perkataan Syuraih, "Muhammad # datang

untuk melepaskan habs (penahanan)", bahwa tidak boleh suatu

harta dimiliki kemudian pemiliknya mengeluarkannya dari

kepemilikannya kepada orang yang bukan pemiliknya kecuali

berdasarkan Sunnah dan mengikuti atsar. Lalu, bagaimana

mungkin kami mengikuti mereka dalam memperkenankan wakaf

dimana perkenannya itu lebih banyak, tetapi kami tidak mengikuti
mereka dalam tindakan mereka menguasai wakaf itu dan tidak
menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain?"

Dia bertanya, "Lalu, apa argumen qiyasnya?" Saya katakan,
"Ketika Rasulullah S membolehkan untuk menahan pokok harta

dan menyalurkan buahnya, maka hal itu menunjukkan bahwa

beliau membolehkan pemilik harta untuk mengeluarkan hartanya

dari kepemilikannya dengan syarat hingga harta tersebut menjadi
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harta yang tertahan (wakafl, dimana pemiliknya tidak boleh

menjualnya dan mengambilnya kembali dalam keadaan apapun,

sebagaimana orang yang diberi penyaluran buah-buahan itu tidak

boleh menjual pokoknya, dan tidak pula mewariskannya. Ini

adalah harta yang berbeda dari setiap harta yang lain, karena

setiap harta yang lain itu keluar dari pemiliknya kepada pemilik

lain, sehingga pemilik itu boleh menjualnya dan menghibahkannya.

Pemilik yang mengeluarkan harta dari kepemilikannya juga

boleh memilikinya kembali sesudah harta itu keluar dari tangannya

dengan jalan jual-beli, hibah, warisan dan jalan-jalan kepemilikan

yang lain. Harta yang ditahan dan diwakafkan itu memiliki

kesamaan dengan kemerdekaan budak yang dikeluarkan

pemiliknya dari hartanya dengan sesuatu yang dijadikan Allah

kepada selain kepemilikan dirinya, tetapi kepemilikannya ihr

berupa manfaat dirinya, bukan kepemilikan atas diri budak itu.

Sebagaimana kepemilikan harta yang ditahan adalah manfaat

harta, bukan kepemilikan atas fisik harta- Dengan mengeluarkan

kepemilikan dari tangannya itu, pemberi mengharamkan dirinya

unhrk memiliki harta ihr kembali dengan jalan apapun untr-rk

selama{amanya, sebagaimana dia haram memiliki budak dengan

jalan apapun untuk selama-lamanya.

Jadi, keduanya memiliki kesamaan dengan dua hal,

meskipun kemerdekaan budak itu berbeda dari wakaf dalam aspek

bahwa tidak ada yang memiliki manfaat diri budak selain diri budak

itu sendiri, sebagaimana seseorang memiliki manfaat harta.

Alasannya adalah karena harta itu tidak bisa menjadi pemilik; yang

memiliki adalah manusia.

2?S



AlUmm

Seandainya seseorang berkata kepada hartanya, "Kamu

merdeka," maka hartanya itu tidak menjadi merdeka. Seandainya

dia berkata, "Kamu saya wakafkan," maka harta ifu tidak

terwakafkan karena dia tidak mengalihkan kepemilikan atas

manfaat harta itu kepada seseorang. Adapun jika dia harta kepada

budaknya, "Kamu merdeka," maka itu berarti dia telah

mengalihkan kepemilikan atas manfaat budak itu kepada diri

budak itu sendiri.

Ulama itu berkata, "Masalah ini telah dibahas oleh para

fuqaha dan para ahli hukum sejak dahulu hingga sekarang. Kami

tahu bahwa mereka berpendapat seperti pendapat Anda. Saat

membolehkan wakaf, Abu Yusuf berpendapat seperti pendapat

Anda, bahwa wakaf itu hukumnya boleh meskipun dikelola oleh

pemberinya hingga dia meninggal dunia. Dalam hal ini dia
berargumen bahwa Nabi $! membolehkan, dan orang-orang yang

bersedekah wakaf dari generasi pendahulu juga mengelolanya

sendiri hingga mereka meninggal dunia. Akan tetapi, kami dan

sebagian ulama Bashrah berpandangan dalam masalah ini bahwa
jika orang itu tidak mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya

kepada orang yang menanganinya yang bukan dirinya saat

pemberi itu masih hidup untuk kepentingan orang yang menerima

sedekah, maka sedekahnya itu batal. Dia sama kedudukannya

dengan hibah, dan kami mengikuti sebagian ulama Madinah dalam

hal ini, tetapi kami berbeda dari mereka dalam masalah hibah."

Saya katakan kepadanya, "Kami juga menghafal dari pada

pendahulu kami apa yang Anda sampaikan itu. Saya tidak

mengetahui dari seorang tabi'in pun yang membatalkan sedekah

wakaf lantaran pemberi tidak menyerahkannya kepada mengelola
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saat dia masih hidup. Pendapat ini tidak lain merupakan pendapat

yang dimunculkan oleh seseorang yang ucapannya tidak dapat

dijadikan hujjah untuk membantah pendapat seseorang. Saya tidak

tahu, apakah dia mendengar pendapat kalian atau pendapat

sebagian ulama Bashrah lalu dia mengikutinya." Dia berkata,

"Saya ingin membantah Anda dengan pendapat ini." Saya

katakan, "lni adalah pendapat yang Anda sendiri menentangnya.

Lalu, mengapa Anda ingin membantah dengan pendapat ini?" Dia

berkata, "Dengan pendapat ini saya membantah orang yang

mengatakan pendapat tersebut dari kalangan para sahabat kami

dan para sahabat Anda. Saya katakan:
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L7L7. Abu Bakar Ash-Shiddiq.S" memberikan nahFT

kurma yang telah dipetik sebanyak dua puluh wasaq kepada

Aisyah r@, namun Abu Bakar sakit sebelum Aisyah menerimanya.

Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Jika kamu mau

e7 Nalrtberarfr. memberikan pohon kurma untuk diambil buahnya, bukan unhrk

dimiliki pohonnya.
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menyimpannya dan menerimanya, maka ia milikmu. Pada hari ini,

ia menjadi harta warisan."88
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88 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Pemberian yang Tidak Boleh,

2/752, no. 40) dari jalur Ibnu Syrihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah @6 iski

Nabi $, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ($: memberinya dua prluh wasaq kurma yang

dipetik dari kebunnya di Ghabah. Saat Abu Bakar rg kedatangan tanda-tanda

kematian, dia berkata, "Demi Allah, wahai anakku, tidak ada seorang pun yang lebih
aku harapkan dalam keadaan tercukupi sepeninggalku daripada kamu, dan tidak ada

yang lebih memberatkan hatiku sekiranya dia dalam keadaan fakir daripada kamu. Aku
memberimu jatah dua puluh r.vasag kurma,

Seandainya dahulu kamu memetiknya dan menyimpannya, maka ifu boleh kamu
lakukan. Pada hari ini, harta itu adalah harta warisan. Yang ada adalah dua saudaramu
dan dua saudarimu. Karena ifu, berbagilah atas kebun kurma ifu sesuai dengan Kitab

Allah." Aisyah 4 berkata: Kemudian aku berkata, 'Wahai ayahku, demi Allah,

seandainya demikian dan demikian, maka aku tinggalkan kurma itu. Saudariku yang

ada hanya Asma'. L-alu, mana saudariku yang lain?" Abu Bakar menjawab, "Masih

berada dalam perut Binti Kharijah. Menurutku anak tersebut akan lahir sebagai anak
perempuan."

Kata 5r.ra adalah kurma yang telah dipetik. Ghabah adalah sebuah tempat yang

berjarak satu'barid danMadinah. Satu baid adalah sekitar 20 Km.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaft'rya

(pembahasan: Wasiat, bab: Pemberian, 9/107, no. 16507) dari jalur Ma'mar dari Az-
Zuhri dan seterusnya.
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1718. Umar bin AI lftaththab;$, berkata, "Mengapa

orang-orang memberikan nihlah kepada anak-anak mereka,

kemudian mereka menahannya, lalu jika salah seorang di antara

mereka meninggal, maka anaknya ifu berkata, "lni harta ayahku,

dan ayahku sudah memberikannya kepadaku." Dan jika anaknya

meninggal, maka dia berkata, "lni hartaku dan berada di tanganku.

Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang dikuasai anak tanpa

menyertakan orang tua hingga jika dia meninggal, maka anak ifu

lebih berhak atasnya. "89

8e HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/7531dari lbnu Syihab

dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahman bin Abdui Qari bahwa Umar bin

Khaththab rg, berkata, "Mengapa orang-orang memberikan nihlah kepada anak-anak

mereka, kemudian mereka menahannya, kemudian jika anak salah seorang di anhra
mereka mati maka dia berkata, "lni hartaku, aku tidak memberikannya kepada seorang

pun." Dan jika dia mati, maka anaknya berkata, 'lni harta ayahku, dan ayahku sudah

memberikannya kepadaku.' Barangsiapa yang memberikan nihlah, lalu dia tidak

menyerahkannya kepada orang yang diben nihlalhingga jika dia mati maka nihlahht
menjadi hak para ahli waris, maJia nihlah tersebut batal." (no. 41)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMunazzaq dalam Mushannaktya
(pembahasan dan bab yang sama, 9/702, no. 16509), sebagaimana Al Baihaqi

meriwayatkannya dengan sanadnya dari Sufuan dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin

Abdul Qari bahwa Umar bin Khaththab i45 berkata.... Kemudian dia menyebutkan

maknanya, narnun di akhimya dia berkata, "Tidak ada nihlah kecuali nihlah yang

dikuaai anak tanpa menyertakan a3nh. Jil<a anak itu mati, maka ayah meumrisinya."
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7719. Perkataan Umar ini diadukan kepada Utsman bin

Affan rS;, lalu Utsman berpandangan bahwa orang fua menguasai

harta anaknya selama mereka masih kecil.90

Karena itu saya katakan bahwa sedekah yang diwakafkan

itu diqiyaskan kepada masalah ini, dan saya tidak mengklaim

seperti yang Anda mengklaim bahwa sedekah wakaf itu berbeda.

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya

pemberian tersebut dan wakaf memiliki kesamaan dalam safu

makna, tetapi keduanya berbeda dalam dua makna atau lebih.

Apakah keduanya lebih layak disamakan berdasarkan takwil

90 Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Bukair dari Malik
dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib bahwa Utsman bin Affan berkata,
"Barangsiapa yang memberikan suafu pemberian kepada anaknya yang masih kecil
dan belum mampu menguasai pemberian, kemudian dia mengumumkannya dan
mengadakan kesaksian terhadapnya, maka hukumnya boleh meskipun ayahnya itu
sendiri yang mengelolanya. "

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan dari Az-
Zuhri dari Said bin Musayyib dengan redaksi yang serupa. Al Baihaqi berkata, "Dalam
riwayat yang diceritakan Asy-Syafi'i dari para periwayat Irak dari Hajjaj dari Atha' dari
Ibnu Abbas. dia berkata, "Sedekah tidak boleh kecuali dia diterima."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Utsman dan Ibnu Umar, dan
kami meriwayatkan dari Muadz dan Syuraih bahwa keduanya tidak memperkenankan
sedekah hingga dia diterima."

l-jh. Ma'rifah As-Sunan wa AlAtsar(5/4-5)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannal+rya (bahasan

dan bab yang sama, 9/703, no. 16510) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dengan
redaksi yang serupa.
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ataukah lebih layak dibedakan?" Dia menjawab, "Lebih layak

dibedakan." Saya katakan, "Seandainya hibah seluruhnya, nihlah

dan pemberian lain selain wakaf ifu terlaksana bagi orang yang

diberi kemudian dia mengembalikannya kepada pemberi atau

belum menerimanya, atau dia kembali kepada pemberi dengan

jalan pewarisan, jual-beli atau jalan-jalan kepemilikan lainnya,

apakah menumt Anda pemberi boleh memilikinya kembali?" Dia

menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya harta tersebut

kembali kepada orang yang memberikannya, apakah dia boleh

menjualnya atau menghibahkannya?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Apakah menurut Anda jika wakaf terlaksana bagi

penerima wakaf, maka dia bisa kembali kepada pemiliknya unfuk

selamalamanya dengan jalan apapun, atau mengalihkan

kepemilikannya kepada orang yang memberikan wakaf dengan

kepemilikan yang dia boleh menjualnya dan menghibahkannya,

serta dijadikan warisan darinya?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Objek wakaf ifu keluar dari kepemilikan

pemiliknya dalam keadaan apapun, serta dimiliki manfaatnya oleh

penerima wakaf, bukan dimiliki pokoknya?" Dia menjawab, "Ya.'

Saya katakan, "Apakah menurut Anda pemberian itu sempa

dengan wakaf dalam salah safu maknanya?" Dia menjawab, "Ya,

yaitu sama-sama tidak boleh kecuali dengan cara diterima." Saya

katakan, "seperti itulah pendapatmu. Saya lihat, Anda menjadikan

pendapat Anda sebagai pokok." Dia menjawab, "Saya

mengqiyaskannya kepada apa yang Anda sampaikan meskipun

berbeda dalam sebagian hulo,tmnya. "

Saya bertanya, "Bagaimana bisa sesuafu diqiyaskan dengan

hal yang berbeda darinya? Sesungguhnya wakaf itu berbeda dari
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pemberian-pemberian yang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa

seandainya seseorang berkata kepada Anda, "Saya melihat dalam

masalah seluruh jenis pemberian Anda menempuh satu jalan saja,

sehingga seandainya seseorang mewajibkan atas dirinya unfuk

menyembelih hadyu (kurban hajl dengan ucapan, atau

menggiringnVa, atau mengalunginya, atau memberinya suafu

tanda, maka dia tetap boleh menjualnya, menghibahkannya dan

menariknya kembali, karena hadyu tersebut adalah milik orang-

orang miskin di Tanah Haram sedangkan mereka belum

menerimanya. Apakah dia boleh melakukan hal itu?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Anda juga mengatakan bahwa

seandainya seseorang menyerahkan harta kepada orang yang

mengelola harta untuk digunakan jihad di jalan Allah, atau

menyedekahkannya secara sukarela, maka dia tidak boleh

mengeluarkannya dari tangan pengelola ifu, melainkan dia harus

menyerahkannya." Dia menjawab, "Ya." Dia juga berkata,
"Pemberian itu tidak dengan satu jalan."

Saya katakan, "Anda sengaja menyikapi masalah wakaf
yang ditnnjukkan oleh Sunnah dan diperkenankan oleh atsar,ldu
Anda menjadikannya qiyas terhadap masalah yang berbeda

darinya. Anda menolak untuk mengqiyaskannya kepada yang lebih

dekat kepadanya dan tidak mengandung alasan yang mendasar

unfuk membedakan keduanya. "

Saya katakan, "Seandainya seseorang berkata kepada

Anda, 'Saya mengklaim bahwa wasiat tidak boleh kecuali dengan

cara diterima,' apa pendapat Anda?" Dia menjawab, "Bagaimana

mungkin wasiat itu diterima?" Saya katakan, "Yaifu dengan cara

pemberi wasiat menyerahkannya kepada penerima wasiat, tetapi
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dia menjadikan wasiat itu sebagai hak penerima wasiat sesudah dia

mati. Jika dia mati, barulah wasiat itu boleh. Jika dia tidak

menyerahkan wasiat, maka hukumnya tidak boleh, sebagaimana

seseorang memerdekakan budak-budaknya lalu Nabi S
mengubahnya menjadi wasiat, dan sebagaimana seseorang

menghibahkan sesuafu di waktu sakit sehingga menjadi wasiat-"

Dia menjawab, "la tidak boleh melakukannya." Saya katakan,

"Bagaimana jika dia menanyakan alasannya kepadamu?" Dia

menjawab, "Saya katakan, karena wasiat ifu berbeda dari

pemberian di waktu sehat."

Saya katakan, "silakan Anda sebutkan ulama generasi

pendahulu yang mengatakan boleh dengan selain cara yang kami

sampaikan." Dia menjawab, "Saya menghafalnya dari generasi

pendahulu, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat di dalamnya." Kami katakan, "Dengan demikian, jelas

bagi Anda bahwa umat Islam membedakan di antara berbagai

macam pemberian." Dia berkata, "Mereka tidak bisa menghindar

untuk membedakan keduanya." Saya katakan, "Wasiat itu lebih

mirip dengan pemberian daripada wakaf dengan pemberian.

Karena pemberi wasiat boleh menarik wasiataya sesudah dia

mengadakan kesaksian atasnya. Dia juga mengambil kembali

hartanya jika penerima wasiat mati atau mengembalikannya. l-alu,

bagaimana Anda membedakan antara pemberian dan wasiat

dengan selainnya, tetapi Anda menolak untuk membedakan antara

wakaf dan pemberian selainnya? Anda membedakan di antara

berbagai jenis pemberian selain wakaf dengan perbedaan yang

jelas. Dalam masalah umrPl Anda mengatakan bahwa objek

9l Llmra adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Aku memberimu hak

tinggal di rumah ini selama kamu hidup."
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tersebut menjadi milik penerimanya, tidak kembali kepada orang

yang memberikannya. Tetapi Anda tidak berpendapat demikian

dalam masalah ariryh (pinjaman) dan pemberian selain umra." Dia

berkata, "Kami berpendapat demikian berdasarkan Sunnah." Saya

bertanya, "Jika rnemang ada Sunnah, apakah Anda

mengikutinya?" Dia menjawab, "Saya harus mengikutinya." Saya

katakan, "Saya telah menyampaikan kepada Anda Sunnah dan

khabar yang umum dari para sahabat tentang wakaf, tetapi Anda

tidak mengikutinya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang

nihlah, hibah, dan pemberian selain wakaf? Apakah pernberinya

boleh memintanya kembali apa yang belum dia serahkan kepada

penerimanya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Siapa yang

Anda jadikan pendukung pendapat Anda dan berpendapat seperti

pendapat Anda dari kalangan sahabat kami? Dia berkata bahwa

pemberi tersebut tidak boleh menarik pemberiannya. Jika dia mati

sebelum penerima menerimanya, maka dia kembali menjadi

warisan. Hal itu juga berlaku dalam wakaf, sehingga dia

menyamakan di antara dua pendapatnya."

Dia berkata, "lni adalah pendapat yang tidak konsisten, dan

tidak mungkin berlaku di dalamnya selain salah satu dari dua

pendapat. Bisa jadi seperti pendapat yang Anda sampaikan

manakala dia mengucapkan wakaf, atau pemberian terlaksana bagi

orang yang diberi, dan pemberi dipaksa unh-rk memberikan

pemberian itu kepadanya; dan bisa jadi dia tidak terlaksana kecuali

dengan serah terima bersamaan dengan pemberian, sehingga

pemberi boleh menarik kembali selama pemberian ifu belum

terlaksana dengan diterimanya oleh penerima. Selamanya pemberi
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tidak boleh menahan pemberian manakala dia telah menjatuhkan

perkataan untuk memberikannya, dan para ahli waris juga tidak

boleh memiliki pemberian ifu darinya. Manakala pemberian itu

tidak kembali kepada pemberi saat masih hidup, maka pemberian

itu juga tidak kembali kepadanya sesudah dia mati untuk menjadi

warisan darinya. Ini adalah pendapat yang mustahil. Setiap yang

saya hibahkan kepada Anda itu saya berhak menariknya kembali

sebelum Anda menerimanya, atau diterima orang lain untuk Anda.

Ini seperti ucapan saya, 'Saya menjual budakku kepada Anda

dengan harga seribu.' Jika saya mengatakan, 'Saya menarik

sebelum Anda memilih unfuk mengambilnya,' maka saya boleh

menariknya. Setiap perkara yang tidak bisa terlaksana kecuali

dengan dua faktor, maka dia tidak boleh dimiliki dengan satu

faktor saja." Saya katakan, "Apa yang Anda katakan ifu benar,

insya' Allah . Tetapi saya melihat Anda berpandangan untuk

menolak wakaf. Apakah Anda memiliki argumen selain yang saya

sampaikan, yang menghanrskan Anda untuk memberlakukan

wakaf?" Dia menjawab, "tidak memiliki dalil lebih tentang hal ini

daripada yang telah saya sampaikan."

Saya katakan, "Di antara dalil-dalil yang saya sampaikan

adalah bahwa wakaf para sahabat Muhajirin dan Anshar di

Madinah dapat diketahui khalayak dan masih ada hingga sekarang.

Yang mewarisi para sahabat Muhajirin dan Anshar adalah

perempuan-perempuan asing dan anak-anak yang memiliki

hutang. Harta mereka habis dan ada kebutuhan untuk menjualnya.

Di antara mereka ada para hakim di setiap zaman hingga hari ini.

Mengapa Anda menolak kebolehannya padahal pengetahuannya

bersifat umum? Anda mengatakan bahwa seandainya seseorang

mengeluarkan sebagian dari rumahnya lalu dia membangunnya
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menjadi masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di tempat

ifu meskipun dia tidak mengucapkan kata wakaf, maka ifu sudah

dianggap sebagai wakaf dan pemberi tidak boleh

mengembalikannya kepada kepemilikannya manakala dia

mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya. Dalam

pendapat Anda ini, bahwa dia tidak mengeluarkan tempat itu dari

kepemilikannya, seandainya izinnya kepada orang lain unfuk shalat

itu dianggap sebagai tindakan mengeluarkan tempat ifu dari

kepemilikannya. maka ihr adalah pengeluaran kepada selain

pemilik yang definitif, sehingga itu seperti habs (waka|yurs harus

Anda lepaskan sesuai dengan hadits Syrraih. Jadi, Anda sengaja

menyikapi wakaf harta benda dan rumah yang dijelaskan Sunnah

serta sesuafu yang dikeluarkan pemiliknya dari kepemilikan

dirinya. lalu Anda membatalkannya dengan suatu alasan. Tetapi

Anda membolehkan pembuatan masjid tersebut tanpa ada khabar

dari seorang sahabat Rasulullah S. Kemudian Anda melebihi

batas moderat di dalamnya, dimana Anda mengeluarkannya dari

kepemilikan empunya, padahal empunya tidak mengeluarkannya

dari kepemilikannya. Dia hanya bisa mengeluarkannya dengan

ucapan.

Anda juga mengkritik ulama Madinah karena mereka

memutuskan unfuk menguasakan kepemilikan selama sepuluh atau

dua puluh tahun manakala seseorang menguasai rumah,

sedangkan orang yang dikuasai rumahnya itu ada di tempat dan

melihatnya membangun atau merobohkan rumah serta menjual

beberapa sebagian mmah, dimana orang itu tidak berbicara

kepadanya tentang mmah tersebut. Anda juga mengatakan bahwa

diam dan penguasaan objek tidak membatalkan hak. Yang

membatalkan hak adalah ucapan. Padahal Anda menjadikan izin
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pemilik masjid -dalam keadaan dia tidak mengucapkan kata

wakaf- sebagai wakaf, sehingga Anda hanya berpendapat secara

menduga-duga. Anda mengkritik pendapat yang lebih kuat

argumennya, yaifu pendapat para ulama Madinah mengenai

penguasaan, (lebih kuat) daripada pendapat Anda tentang masjid.

Anda berpendapat demikian, padahal itu hanya dugaan."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya

seseorang mengizinkan rumahnya unfuk ditempati orang yang haji

selama setahun atau dua tahun? Apakah itu dianggap sebagai

wakaf untuk mereka?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia boieh

melarang mereka kapan saja agar tidak tinggal di tempat itu."

Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak berkata seperti ini terkait

masjid yang empunya mengeluarkannya dari rumah tanpa

mengucapkan wakaf?" Dia menjawab, "Dua sahabat kami telah

mengkritik pendapat sahabat mereka, dan keduanya berpegang

telah beralih kepada pendapat kalian yang membolehkan wakaf."

Saya katakan, "Pendapat kami tidak bertambah kuat lantaran

keduanya beralih kepada kami, dan tidak pula menjadi lemah

sekiranya keduanya meninggalkan pendapat kami. Dengan

merujuk kepada pendapat kami, keduanya menjadi lebih

beruntung. Saya tidak mengetahui bahwa keduanya saat merujuk

kepada pendapat kami mencapai suatu ilmu yang keduanya tidak

ketahui." Dia berkata, "Akan tetapi, terkadang suatu pendapat

tampak benar bagi keduanya sesudah sebelumnya pendapat itu

tidak tampak benar di matanya." Saya katakan, "Allah Mahatahu.

Apa alasan keduanya menarik pendapat atau bertahan pada

pendapat, sedangkan menarik pendapat dalam keadaan apapun

itu lebih baik bagi keduanya, insya'Allah?"
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Saya katakan, "Apakah boleh seorang ulama menerima

khabar dari Rasulullah $ mengenai suatu perkara yang ditetapkan

dengan tegas, lalu dia berpegang pada khabar tersebut, namun

ketika pendapat ih-r dihadapkan dengan khabar yang tidak valid,

maka dia berpegang pada khabar yang tidak valid itu, kemudian

datang lagi khabaryang sama namun dia tidak mau menerimanya

dan kembali kepada suafu prinsip sama sekali?" Dia menjawab,
"Tidak boleh." Saya katakan, "Anda telah melakukan hal ini. Anda

mengarahkan wakaf kepada pemberian nihlah, padahal keduanya

menurut Anda berbeda."

Saya juga berkata kepadanya, "Apakah boleh sekiranya
datang hadits dari sebagian sahabat Nabi S tentang wakaf yang

menunjukkan bahwa mereka menyedekahkan wakaf dan

mengelolanya sendiri, sedangkan mereka tidak melakukan selain

yang boleh bagi mereka; kemudian mereka berkata tentang nihlah
yang ada pada mereka, 'la hanya sah jika telah diterima,' tetapi
kemudian Anda mengatakan, 'Jadikanlah wakaf seperti itu!"' Dia
menjawab, "Tidak boleh. Saya telah menyampaikan kepada Anda
sebagian khabar yang saya ingat unfuk menunjukkan hal ifu, dan

ifu merupakan pendapat para ulama Makkah. Saya tidak
mengetahui adanya seseorang dari para ulama Madinah generasi

pendahulu yang berbeda pendapat darinya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya telah sampaikan kepida Anda
bahwa para pemberi sedekah (wakafl ini dari keluard Ah dan

selainnya telah menyebutkan apa yang saya sampaikan, bahwa
Ali;$, dan para sahabat lain yang menyedekahkan ..tvakaf itu

senantiasa mengelola sendiri sedekahnya dan sedekah mereka.

Kemudian sedekah mereka ifu masih ada dan masyhur dengan
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pembagian dan penyalurannya hingga hari ini. Ini lebih kuat

daripada khabar dan kalangan khusus." Dia bertanya, "Apa

pendapat Anda tentang seseorang yang bersedekah kepada

anaknya, atau orang yang memiliki hubungan rahim dengannya,

atau orang lain berupa sedekah yang tidak diharamkan bagi

pemberinya, dan tidak pula disalurkan kepada objek yang

diharamkan? Apakah dia boleh menariknya kembali selama

penerima sedekah belum menerima dan menguasainya?" Saya

katakan, "Ya." Dia bertanya, "Meskipun jalannya adalah jalan

hibah dan nihlalfl" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Kalau begitu,

jelaskan alasannya!" Saya katakan, "Makna ucapan 'aku

menyedekahkan kepadamu secara sukarela' itu sama dengan

makna ucapan 'aku hibahkan kepadamu' dan 'aku berikan nihlah

kepadamu', karena ifu adalah sebagian dari hartaku yang tidak

harus saya berikan kepadamu atau kepada orang lain. Aku

memberikannya kepadamu secara sukarela, dan pemberian ifu bisa

disebut dengan nama sedekah, nihlah, hibah, shilah (penyambung),

i m ta' (pemberian kesenanga nl, ma'ru f (kebail<an) dan nama-nama

lain yang menunjukkan arti pemberian. Tidak haram bagi saya

untuk memilikinya seandainya saya telah memberikannya kepada

Anda lalu Anda mengembalikannya kepada saya; dan tidak haram

bagi saya untuk mewarisinya seandainya Anda mati, sebagaimana

haram bagi saya seandainya saya menyedekahkan kepada Anda

sedekah yang diharamkan (haram) untuk memilikinya kembali dari

Anda, baik dengan jalan warisan atau dengan jalan yang lain." Dia

bertanya, "Apakah telah melekat padanya kata sedekah unfuk

selama-lamanya?" Saya jawab,'Ya."
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1720. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin

Hazm, bahwa Abdullah bin Zaid Al Anshari menyebutkan hadits di

atas.92
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92 Imam Asy-Syafi'i hanya menyebutkan sanad hadits saja seperti kebiasaannya
di beberapa tempat. AI Baihaqi menegaskan bahwa sanad ini terputus seperti ini dari
naskah aslinya (4/552).

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dan Sunan Al Kubra
meriwayatkan sanad dan matan dari jalur Sufuan bin Uyainah dari Muhammad,
Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, Amr bin Dinar dan Humaid bin Qais dari Abu
Bakar bin Hazm, bahwa AMullah bin Zaid bin Abdu Rabbih datang kepada

Rasulullah if! dan berkata, "Ya Rasulullah, kebunku ini aku sedekahkan, dan dia
diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian kedua orang tuanya datang dan

berkata, "Ya Rasulullah, kebun ihr adalah penopang hidup kami." Rasulullah B pun
mengembalikan kebun itu kepada keduanya, kemudian keduanya mati, kemudian
keduanya diwarisi oleh anaknya itu."

Al Baihaqi sesudah itu berkata, "Status hadits mursal karena Abu Bakar bin
Hazm tidak bertemu dengan Abdullah bin Zaid. Hadits ini juga diriwayatkan dari
beberapa jalur riwayat lain yang seluruhnya mursal."

I-jh. As-9unan (6/269-270); dan Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsarl4/5521
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7721. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

atau aku mendengar Marwan bin Muawiyah, dari Abdullah bin

Atha' Al Madini, dari hnu Buraidah Al Aslami, dari ayahnya,

bahwa seorang lakiiaki bertanya kepada Nabi $. Dia berkata,

"Aku telah menyedekahkan seorang budak kepada ibuku, namun

dia telah meninggal dunia." Rasulullah S bersabda, "Sedekahmu

telah terlaksana, dan budak itu meniadi milikmu dengan jalan

warisan.'93

93 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Mengqadha Puasa untuk Mayit,

2/805, no. 157/7749) dari jalur Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ali bin Mushir Abu Hasan

dari Abdullah bin Atha' dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya tg, dia berkata,

"Saat aku duduk di sisi Rasulullah q$, tibatiba seorang perempuan mendatangi beliau

dan berkata, "Aku menyedekahkan seorang budak perempuan kepada ibuku, dan

sesungguhnya beliau sudah meninggal dunia." Beliau bersabda, "Pahalamu sudah

ditetapkan, dan warisan telah mengembalikanng kepadam u. "

Sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari beberapa jalur riwayat lain dari

Abdullah bin Atha', dan dalam sebagian sanadnya dari Sulaiman bin Buraidah sebagai

ganti Abdullah bin Buraidah.
Perlu digaris bawahi perbedaan antara riwayal Al Umm dan riwayat-riwayat ini

bahwa yang bertanya adalah seomng perempuan. Namun Al Baihaqi tidak

menghiraukan hal itu, dan dia lebih memandang sanadnya. Dia berkata, "Hadits ini
dilansir oleh Muslim dalam Ash-Shahih dari beberapa jalur riwayat dari AMullah bin

Atha'." {.th. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar, 4/553)
Dalam Al Muwaththa '(pernbahasan: Peradilan, bab, Sedekah Orang yang Hidup

untuk Orang yang Mati, 2/760, no. 45) diriwayatkan dari Malik bahwa dia menerima
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Dia bertanya, "Mengapa Anda menjadikan harta yang dia

sedekahkan secara tidak wajib baginya untuk orang tertentu itu

semakna dengan hibah yang halal bagi orang yang tidak halal

menerima zakat yang wajib? Apakah ada dalil yang menunjukkan

pendapat Anda ifu?" Saya jawab, "Ya."
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L722. Muhammad bin Ali bin Syafi'i mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Hasan bin Husain

mengabarkan kepadaku, dari beberapa keluarganya, dan aku

menduga Zaid bin Ali berkata, "Fathimah binti Rasulullah S
menyedekahkan hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani

kabar bahwa seorang laki-laki Anshar dari Bani Harits bin Khazraj memberikan
sedekah kepada kedudukan kedua orang tuanya lalu keduanya meninggal dunia,
kemudian anak itu mer,varisi harta tersebut padahal itu adalah pemberian darinya. Dia
berkata. "Kamu sudah mendapat pahala dari sedekahmu, dan ambillah harta itu
sebagai warisanmu."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat."
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Muththalib, dan bahwa Ali e,, menyedekahkan hartanya kepada

mereka serta memasukkan selain mereka bersama mereka."94

1723. Asy-Syafi'i berkata: Gubemur Madinah

mengeluarkan kepadaku surat wakaf Ali bin Abu Thalib rg,, dan

dia mengabariku bahwa dia mengambilnya dari keluarga Abu Rafi'.

Surat ifu ada pada mereka, lalu dia menyrruh agar surat ifu
dibacakan kepadaku. Ternyata isinya adalah, "Ali i&,

menyedekahkannya kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dia

juga menyebutkan orang-orang lain bersama mereka."95

Bani Hasyim dan Bani Muththalib haram menerima zakat

fardhu. Ali dan Fathimah t49, tidak menyebutkan kaya atau miskin,

sedangkan di antara mereka ada orang yang kaya.
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L724.lbrahim mengabarkan kepada kami dari Muhammad,

dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa dia minum dari

9a Shkan lihat takhrij atsar no. 171. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya terputus,

namun mereka itu berasal dari ahlul bait."
e5 Perkataan ini dikutip Al Baihaqi ddam Ma'rifah As'9unan wa Al Atsar(5/201.
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beberapa tempat yang diletakkan oleh orang-orang antara Makkah

dan Madinah. Kemudian aku bertanya -atau ada yang bertanya

kepadanya tentang hal ifu, lalu dia menjawab, "Yang diharamkan

atas kami adalah sedekah wajib (zaka1)."96

Dia bertanya, "Apakah Anda membolehkan seseorang

memberikan sedekah kepada keturunan Bani Hasyim dan Bani

Muththalib, serta kepada orang kaya di antara mereka dan dari

selain golongan mereka (sedekah) secara sukarela?" Saya jawab,

"Ya, dengan berargumen dengan apa yang saya sampaikan, dan

bahwa sedekah sunnah itu tidak lain adalah pemberian. Tidak ada

larangan untuk memberikan sesuatu kepada orang kaya secara

sukarela." Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan dalil tentang

kebolehan pemberian kepada orang kaya?" Saya katakan,

"Masalah ini bukan tempatnya di sini, tetapi intinya tidak ada

larangan unfuk memberikan sesuafu kepada orang kaya." Dia

berkata, "Sebutkan dalilnya!" Saya jawab:
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1725. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar,

dan Az-Zuhri, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul

e6 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya
dengan sanadnya dari Asy-Syrafi'i dalam Sunan Al Kubn (6/L83) dan Ma'rifah As-
Sunan wa Al Atsar(S/20\.
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lJzza, dari Umar bin Al Khaththab ;eb, dia berkata, "Rasulullah $
mengangkatku sebagai amiI... "97

97 Hadits ini terputus matan dan sanadnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Baihaqi dalam Ma'ifah As-sunan wa Al Atsarl1/2o-211. Padahal, hadits ini disepakati

oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai berikut:
Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, bab' Gaji Hakim dan Amil Zakat,

2/334, no. 7136)dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dan Az-zuhndari sa'ib bin Yazid

anak saudari Namir bahwa Huwaithib bin Abdul Uzza mengabarinya bahwa Abdullah

bin As-Sa'di mengabarinya bahwa dia menjumpai Umar +{$ di masa kekhalifahannya,

lalu Umar i*., berkata kepadanya, "Benarkan cerita yang aku dengar bahwa engkau

menangani beberapa pekerjaan umat, tetapi jika kamu diberi gaji maka kamu tidak

menyukainya?" Dia menjawab, "Benar." Umar berkata, "Apa yang kamu inginkan

selain itu?" Aku menjawab, "Aku punya bebempa kuda dan budak, dan aku berada

dalam keadaan baik-baik saja. Aku ingin agar gajiku menjadi sedekah untuk umat

lslam." Umar berkata, "Jangan kamu lakukan itu! Aku dahulu menginginkan seperti

yang kamu inginkan. Saat Rasulullah $ memberikan gaji kepadaku, aku berkata,

"Berikan gaji ini kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku." Hingga suatu

ketika, beliau memberiku suatu harta, kemudian aku berkata, "Berikan dia kepada

orang yang lebih membutuhkan dariku." Nabi $ bersabda, "Ambillah harta ini, dan

jadikanlah dia sebagai hartamu, kemudian sedekahkanlah dia! Apabila harta ini datang

kepadamu dalam keadaan kamu tidak menantikan dan tidak meminta, maka ambillah

dia! Jika tidak, maka janganlah hatimu mengharap-harapkannya!"
Muslim (pembahasan: 7akat, bab, Kebolehan Mengambil bagi Orang yang Diberi

Tanpa Meminta dan Mengharap-Hamp, 2/723-724) dari jalur Amr bin Harits dari

Ibnu Syihab dan seterusnya.

Juga dari Qutaibah bin Said dari l-aits dari Bukair dari Busr bin Said dari hnu As-

Saidi Al Maliki, bahwa dia berkata, "Umar bin Khaththab mengangkatku sebagai amil

zakat. Setelah aku selesai mengurusi zakat dan menyerahkannya kepada Umar {$,, dia

menyuruh seseorang unfuk memberiku gaji. Aku pun berkata, "Aku berbuat karena

Allah, dan pahalaku ada di tangan Allah." Dia berkata, "Ambillah apa yang aku beri,

karena dahulu aku juga bekerla di zaman Rasulullah $, lalu beliau memberiku gaji dan

aku berkata seperti perkataanmu itu. Rasulullah $ lantas bersabda kepadaku, "Jika

kamu dibei sesuatu tanpa memhta, maka makanlah dan sdekahkanlah!"
Juga dari Harun bin Said Al Aili dari Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Bukair

bin Asyaj dari Busr bin Said dari Ibnu As-Sa'di, bahwa dia berkata, "Umar bin

Khaththab;gi mengangkatku sebagai amil zakat..." dengan redaksi yang sama seperti

redaksi hadits laits. (no. 111-112/1045)
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Dia bertanya, "Apakah sedekah sunnah ifu bisa haram bagi
seseorang?" Saya jawab, "Tidak, namun Rasulullah S tidak
mengambil sedekah, dan beliau hanya mengambil hadiah. Bisa jadi
sikap Nabi S yang tidak menerima sedekah ifu sesuai dengan
derajat beliau yang telah diangkat Allah; dan bisa jadi karena ada
makna lain. Karena makna sedekah dari pemberian adalah hibah
yang tidak diha.rapkan imbalannya, sedangkan hadiah itu
diharapkan imbalannya." Dia bertanya, "Apakah Anda
menemukan dalil bahwa Rasulullah S menerima hadiah?" saya
jawab, "Ya."

* G.i u.ertUy. H?i -\vy1
-za2a

zizz) ! z ' ? '. -,/ c . 4 . , toJ;, r-ri c-^^*.G? # / fdt f f')t
?if ,:" ltai ;*; &') ilL hr J:" Ailr

z J zz / z ^ '

U; tA," A i'; ')i 'J Jt,, 4t rif "u,.

h ,ti;* A'r1 
'Jtii r;; ,* y.'6:rAi';/ / 

.isa
1726. Malik mengabarkannya kepadaku, dari Rabi,ah bin

Abu Abdurrahman, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah,
bahwa Rasulullah S masuk mmah, lalu beliau disuguhi roti dan
lauk dari lauk rumah. Beliau bertanya, "Bukankah tadi aku melihat
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kuali bafu yang berisi daging?" Mereka menjawab, "lhr daging

yang disedekahkan pada Barirah." Beliau bersabda, "Bagi Barirah

daging itu adalah sedekah, bagi kami adalah hadiah.'98

Dia bertanya, "Apu yang boleh menjadi sedekah yang

diharamkan bagi pemberinya?" Saya jawab, "Setiap objek yang

disebutkan para saksi dengan batasan-batasannya, seperti rumah

dan tanah, baik yang tergarap atau yang tidak tergarap; dan

budak." Dia bertanya, "Tanah dan rumah dapat dijadikan sedekah

sejak lama. Lalu, mengapa Anda membolehkan sedekah budak

sedangkan para sahabat kami tidak membolehkan sedekah budak

kecuali dia berada di tanah yang disedekahkan?"

Saya jawab, "Generasi pendahulu menyedekahkan rumah

dan kebun kurma, dan barangkali di dalam kebun kurma itu ada

tanaman yang sekali panen. Apa tanggapan Anda seandainya

seseorang berkata, 'Saya tidak membolehkan sedekah berupa

pemandian umum dan kuburan karena keduanya berbeda dari

rumah, tanah kebun dan tanaman sekali panen'? Apakah ada

98 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih,

2/652l. dengan redaksi,

Pada diri Barirah telah terjadi tiga sunnah. Salah satu dari tiga sunnah itu adalah

dia dimerdekakan kemudian dia diberi pilihan terkait suaminya. Rasulullah s juga

bersabda, "Petwalian itu iatuh kepada orang yang memerdekakan."

saat Rasulullah s masuk rumah, ada kuali yang berisi daging. Kemudian beliau

disuguhi roti dan lauk rumah. Rasulullah $ bertanya, "ndakah aku melihat kuali batu

yang benlsi daging?" Mercka menjawab, "Benar, ya Rasulullah, tetapi itu daging yang

disedekahkan kepada Barirah, sedangkan engkau tidak memakan sedekah."

Rasulullah S bersaMa, "Bagi Banrah daging itu adalah sdekah, bagi kami

adalah hadiah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan, Thalak, bab,

Penjualan Budak Perempuan tidak Berarti Thalak, 3/407, no. 5279) dari Ismail bin

Abdullah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Pernerdekaan Budak, bab, Perwalian

Jatuh kepada Orang yang Memerdekakan,2/77M-7745, no. 14/7504) dari jalur Abu
Thahir dari hnu Wahb dari Malik dan seterusnya.
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hujjah untuk membantahnya selain pernyataan bahwa manakala

generasi pendahulu menyedekahkan rumah dan tanah kebun

kurma serta tanaman sekali panen, maka ifu semua dapat

diketahui dengan batas, sedangkan batas itu terkadang bisa

berubah. Demikian pula dengan pemandian umum dan kuburan;

keduanya diketahui dengan batasan meskipun keduanya bembah."

Dia menjawab, "lni dapat menjadi argumen unfuk

membantahnya." Saya bertanya, "Para saksi dapat mengenali para

budak melalui diri mereka. Apakah Anda mendapati para budak

dalam pengetahuan para saksi itu berada dalam makna yang sama

dengan tanah dan kebun kurma, bahkan lebih dari ifu, karena jika

mereka dapat dikenali dengan diri mereka maka mereka menjadi

seperti tanah yang dapat dikenali melalui batas-batasnya?" Dia

berkata, "Mereka benar-benar sesuai dengan yang Anda jelaskan."

Saya katakan, "Mengapa Anda membatalkan sedekah yang

diharamkan dengan objek budak?" Dia menjawab, "Ada kalanya

mereka mati dan melarikan diri, atau manfaat mereka terputus."

Saya katakan, "Semua ini juga dapat terjadi pada tanah dan

pohon. Ada kalanya tanah rusak lantaran kehilangan air. Ada

kalanya tanah terkena banjir hingga hanyut tanahnya. Ada kalanya

rumah roboh dan terbawa banjir sehingga dia tidak lagi sebagai

aset wakaf." Dia berkata, "Tetapi kita tidak melakukan perbuatan

pidana dalam perkara yang terjadi akibat takdir Allah." Saya

katakan, "Demikian pula budak; kita tidak melakukan suatu

perbuatan pidana ketika dia hilang atau berkurang nilainya."

Setiap yang dapat diketahui dengan dirinya, serta dapat

dipastikan oleh para saksi seperti unta, sapi dan kambing sebagai

sedekah yang diharamkan, maka boleh dijadikan sedekah.
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Sedekah yang diharamkan ihr terjadi dengan cara

pemiliknya menyedekahkannya kepada suatu kaum yang diketahui

individu-indMdunya, nasab mereka, sifat-sifat mereka, seperti

perkataan pemberi sedekah, "Aku menyedekahkan rumahku ini

kepada suatu kaum, atau kepada seorang laki-laki," dimana kaum

atau laki-laki tersebut dapat diketahui individunya pada hari dia

menyedekahkan, atau sifat dan nasabnya, sehingga dia

mengeluarkan sedekah itu dari kepemilikannya kepada orang yang

akan memiliki manfaatnya pada hari dia mengeluarkan sedekah

ih:. Selain ifu dia mengatakan, "sedekah yang tidak boleh dijual,

dan tidak boleh dihibahkan," atau dia mengatakan, "Tidak

diwariskan," atau dia mengatakan, "Bukan sedekah yang bisa

diwariskan," atau dia berkata, "sedekah yang diharamkan," atau

jika berkata, "Sedekah yung diabadikan."

Adapun jika dia berkata, "sedekah yang diharamkan untuk

orang yang belum ada sama sekali dan tidak diketahui individu dan

nasabnya, kemudian pada bani fulan," atau dia berkata, "Sedekah

yang diharamkan untuk orang yang definitif sepeninggalku," maka

sedekah tersebut terhapus. Dia tidak membolehkan mengeluarkan

sedekah itu dari kepemilikannya kecuali kepada orang yang bisa

memiliki manfaat pada sedekah ihi pada hari pemberi

mengeluarkan sedekah kepadanya. Jika sedekah tersebut

terhapus, maka sedekah ifu kembali kepada kepemilikan empunya

seperti sedia kala saat dia belum menyedekahkannya.

Seandainya seseorang menyedekahkan rumahnya dengan

cara sedekah yang diharamkan (wakafl pada seseorang tertentu

atau kaum tettentu, tetapi dia tidak menyalurkannya kepada

orang-orang sesudah mereka, maka sedekah tersebut tetap
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diharamkan untuk selamalamanya. Jika individu atau kelompok
orang penerima sedekah itu telah mati semua, maka sedekah

tersebut menjadi sedekah yang diharamkan (wakafl seperti
keadaannya itu unfuk selama, tetapi kami mengembalikannya
kepada orang yang paling dekat dengan orang yang
menyedekahkan itu pada hari sedekah itu dikembalikan. Dia tidak
kembali diwarisi karena terjadi salah safu dari faktor-faktor yang

saya sampaikan, atau yang semakna dengan ifu.

Kami menghapus sedekah manakala memberi
menyedekahkannya tetapi pada waktu dia mengadakan akad
sedekah itu tidak ada orang yang memiliki manfaatnya. Karena
tidak boleh sedekah dikeluarkan dari seorang pemilik kepada
orang yang tidak bisa memiliki manfaat, karena sedekah tidak
memiliki manfaat dirinya sebagaimana budak memiliki manfaat
dirinya seandainya dia dimerdekakan. Kepemilikan tidak hilang
darinya kecuali dia berpindah kepada orang yang bisa memiliki
manfaat pada sedekah itu. Jika dalam sedekahnya itu pemberi
tidak mengatakan. "Pernikahan" atau sebagian dari kata-kata yang
kami sampaikan yang semakna dengan pengharamannya yang
merupakan syarat pemberi sedekah, maka sedekah tersebut sama

seperti hibah: dia dapat dimiliki dengan jalan yang sama seperti
memiliki harta yang tidak diharamkan. Dia menjadi seperti 'umra

dan pemberian-pemberian lainnya.

Dalam sedekah yang diharamkan pada hari pemberi
menyedekahkannya kepada orang yang bisa memiliki manfaatnya,
tidak ada perbedaan apakah sedekah itu ditentukan salurannya
sesudahnya atau belum ditenfukan salurannya, ataukah sedekah

telah diserahkan kepadanya atau kepada selain penerima sedekah
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atau belum diserahkan. Dalam semua itu sedekah haram dijual

dalam keadaan apapun. Dalam sedekah tidak ada perbedaan di

antara setiap objek yang boleh disedekahkan sebagai sedekah yang

diharamkan, baik itu tanah, rumah atau selainnya; dan sesuai

manfaat yang disyaratkan pemberi sedekah kepada orang yang

diberi sedekah. Jika pemberi mensyaratkan agar sebagian dari

mereka lebih diutamakan daripada sebagian yang lain, atau

memperoleh kelebihan dari manfaat, maka penerapannya sesuai

dengan dia syaratkan. Jika dia mensyaratkan mereka dengan

nama dan nasab mereka, maka tidak ada beda apakah mereka ifu

kaya atau miskin.

Jika pemberi sedekah mengatakan, "Unfuk yang paling

besar kebutuhannya di antara mereka, dan seterusnya," maka

penerapannya sesuai yang dia syaratkan; tidak boleh

disimpangkan dari syaratnya sama sekali. Jika dia mensyaratkan

untuk sekelompok laki-laki dan perempuan, dimana yang

perempuan dikeluarkan manakala telah menikah, dan kembali

menerima sedekah jika bercerai atau ditinggal mati suaminya,

maka penerapannya sesuai yang dia syaratkan. Demikian pula, jika

dia mensyaratkan agar laki-laki yang sudah baligh dikeluarkan dan

laki-laki yang masih kecil dimasukkan, atau yang kaya dikeluarkan

dan yang miskin dimasukkan, atau yang pergi ke luar negeri

dikeluarkan dan yang berada di tempat dimasukkan, maka

semuanya mengikuti syarat itu manakala masih ada pemilik atas

manfaatnya selain yang dikeluarkan itu.
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10. Perbedaan Pendapat Tentang Habs, Yaifu
Sedekah yang Diwakafkan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait
sedekah yang diwakafkan. Dia mengatakan, "Hukumnya tidak
boleh sama sekali." Dia mengatakan, "Muhammad # datang

unfuk melepaskan habs." Dia berkata:

:t t'tj *';; r:,[; Jt|) -\vYV

.JG
L727. Syrraih berkata, "Tidak ada penahanan terhadap

bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Tabla."99

ee HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafiya (pembahasan: Jual-Beli dan
Peradilan, bab: Orang yang Menjadikan Sesuatu sebagai Habs (Harta yang Tertahan)
di Jalan Nlah, 6/257, no. 9721dari jalur Waki' dari hnu Abi Zaidah dari Mis'ar dari
Abu Aun dari Syuraih, dia ber-kata, "Muhammad g$ datang unhrk mencegah iaDs."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam .Sunan Al Kubn (pembahasan:

Wakaf, bab: Orang yang Berkata: Tidak Boleh ada Penahanan terhadap Fardhu-
Fardhu Nlah,6/162-163) dari jalur Al Humaidi dari Sufuan dari Atha' bin Sa'ib, dia
berkata, Aku mendatangi Syuraih pada zaman Bisyr bin Malwan, dan saat itu dia
menjadi qadhi. Aku bertanya, "Wahai Abu Uma14ph, berilah aku fatwa." Dia berkata,
"Wahai keponakanku, aku seorang qadhi, bukan mufti." Lalu' aku berkata, "Derri
Allah, aku tidak datang untuk mengajukan gugatan. Ada seoran! laki{aki dari
perkampungan itu yang menjadikan sebuah rumah sebagai ia6s." Atha' berkata,
"Kemudian dia masuk dari pintu yang ada di masjid ke dalam area khusus. Alar
mendengamya saat dia masuk. kemudian aku mengikutinya. Dia berkata kepada Habib
yang mengajukan gugatan kepadanya, "Beritahu laki-laki itu baliwa tidak boleh ada
penahanan terhadap fardhu-fardhu Allah."

Juga dari jalur Ja'far bin Aun dari Mis'ar dari Abu Aun da4 Syuraih, dia berkata,
"Muhammad $ datang untuk melaran1 habs."
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Habs yang Rasulullah $ datang untuk melepaskannya

adalah seperti yang sala sampaikan, yaitu bahiirah, saaibah,

washiilah dan haam jika dia berasal dari jenis hewan ternak. Jika

seseorang bertanya, "Apa dalil pendapat yang Anda

mengemukakan?" Maka jawabnya, kami tidak mengetahui adanya

seorang jahiliyah yang menahan (mewakafkan) sebuah rumah

untuk seorang anak, atau di jalan Allah, atau untuk orang-orang

miskin. Penahanan mereka adalah seperti yang saya sampaikan,

yaitu dalam bentuk bahiirah, saa'ibah, qmshiilah dan dirham-

dirham. Karena itu Rasulullah $ datang untuk melepaskan

penahanan itu. Allah Mahatahu. Dalam kitab Allah terdapat

keterangan yang jelas mengenai pelepasannya. Jika ada yang

bertanya, "Ayat ini memang mengandung kemungkinan makna

yang Anda sampaikan, tetapi dia juga mengandung kemungkinan

makna pelepasan setiap penahanan- Apakah ada khabar yarry

menunjukkan bahwa penahanan (waka0 rumah dan hartanya

benda ini bukan merupakan penahanan yang bersifat mutlak."

Jawabnya, "Ya."

,
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Sebagaimana Al Baihaqi mengutip dari ialur Muhammad bin AMullah bin

Hakam, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: Malik berkata, "Habsyang

Rasulullah $i datang unhrk melepaskannya adalah habsyang disebutkan dalam firman

Allah, "Attah sekati-kati tdak pen ah mans5nriatkan adang bahiirah, saaifuh,

ttashiilah dan haam. "(Qs. AI Maa'idah [5]' 103)

Makna kalimat 'tdak boleh ada penahanan terhadap fardhu-fardhu Allah' adalah,

tidak ada penahanan terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam warisan.
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1728. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar datang menemui

Nabi @ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku memperoleh suatu

harta, dan aku tidak pemah memperoleh harta seperti itu sama

sekali. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah @ dengan harta

itu." Rasulullah 6$ bersabda, "Tahanlah dan

salurkanlah buahnya!'\oo

Argumen ulama yang membatalkan sedekah yang

diwakafkan, yaitu perkataan Syrraih, "Tidak ada penahanan

terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah (untuk para ahli

waris)," menumt kami dan menumtnya tidak mengandung

argumen. Alasannya adalah karena dia sendiri mengatakan bahwa

perkataan Syuraih seorang diri (tanpa ada perkataan lain yang

membentumya) saja tidak menghasilkan argumen. Kalaupun

perkataannya itu menghasilkan argumen, namun dalam masalah

wakaf tidak ada tindakan menahan perkara-perkara yang

difardhukan Allah.
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Jika dia bertanya, "Apa alasannya?" maka kami jawab,

"Kami membolehkan wakaf semata jika pemberi wakaf dalam

keadaan sehat dan memiliki kelapangan. Jika dia sakit, maka kami

tidak membolehkan wakaf kecuali dari sepertiga manakala dia mati

akibat sakitnya itu. Tidak ada dalam satu pun dari dua keadaan itu

penahanan terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah.

Jika ada yang bertanya, "Jika dia menahan harta

(menjadikannya wakaf) dalam keadaan sehat kemudian dia

meninggal dunia, maka harta tersebut tidak diwarisi darinya."

Jawabnya, dia telah mengeluarkan harta itu dalam keadaan dia

memiliki seluruh hartanya dan boleh berbuat terhadapnya sesuai

yang dia inginkan. Dia juga boleh mengeluarkan harta lebih

banyak lagi menurut kami dan menurut Anda. seandainya dia

menghibahkan hartanya atau menjualnya kepada orang lain

dengan cara yang memihak, apakah itu hukumnya boleh?" Jika

dia menjawab, "Boleh," maka diajukan pertanyaan, "Jika dia

melakukan hal itu kemudian dia meninggal dunia, apakah harta

yang dia transaksikan itu diwariskan?" Jika dia menjawab, "Tidak,"

maka diajukan pertanyaan, "Apakah tindakannya ini menrpakan

tindakan melarikan diri dari bagian-bagian yang ditetapkan Allah

dalam warisan?" Jika dia menjawab, "Tidak, karena dia

memberikannya dalam keadaan dia memilikinya dan sebelum jatuh

bagian-bagian yang ditetapkan Allah," maka dapat dikatakan,

"seperti itu pula sedekah yang dia berikan dalam keadaan sehat

sebelum jatuh bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Pemyataan

Anda tentang tidak boleh menahan bagian-bagian yang ditetapkan

Allah itu tidak berlaku karena pemilik harta melakukannya sebelum

ada bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam warisan, karena
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bagian-bagian ini hanya ada sesudah pemiliknya mati dan pada

waktu sakit."

Argumen yang digunakan oleh ulama yang membatalkan

wakaf adalah bahwa dia semakna dengan bahiirah, onshiilah dan
haam, karena pemiliknya mengeluarkannya dari kepemilikannya

kepada yang bukan pemilik. Argumen ini dapat dibantah bahwa
pemilik harta itu telah mengeluarkan wakaf kepada pemilik yang

memiliki manfaatnya berdasarkan ketenfuan yang telah ditetapkan
AIIah dan oleh Sunnah Rasulullah S. Sesungguhnya bahiirah,

washiilah dan haam itu diri unta tersebut tidak keluar dari tangan
pemilik, dan tidak pula dia mengeluarkan manfaatnya seseorang
yang memilikinya kelak. Jadi, keduanya jauh berbeda. Lalu,
mengapa Anda mengqiyaskan yang satu kepada yang lain?

Ulama yang berpendapat seperti ini mengklaim bahwa
apabila seseorang menyedekahkan tempat shalat miliknya, maka
hukumnya boleh dan dia tempat shalat tersebut tidak kembali
kepada kepemilikannya lagi. Itu adalah sedekah wakaf untuk orang
yang shalat di dalamnya. Jika dia ditanya, "Apakah pemilik
mengeluarkannya kepada seseorang yang bisa memiliki apa yang
dahulu pemilik awal memilikinya?" Maka dia menjawab, "Tidak,
tetapi orang shalat di dalamnya itu memiliki hak untuk shalat, dan
pemilik menjadikan tempat tersebut sebagai hak Allah."
Seandainya tidak ada argumen untuk menunjukkan
ketidaksesuaiannya dengan Sunnah selain sikapnya yang
memperkenankan wakaf masjid padahal tidak ada Sunnah terkait
wakaf masjid, namun di sisi lain dia menolak wakaf rumah dan
tanah padahal ada Sunnah berkaitan dengan tanah, maka
pendapatnya ifu sudah bisa terbantah.
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Jika ada yang berkata, "Saya membolehkan wakaf tanah

dan rumah karena ada Sunnah terkait dengan tanah, dan unfuk

rumah juga ada Sunnah yang sama. Karena wakaf yang ada

adalah wakaf tanah yang dikelola. Sedangkan wakaf masjid saya

tolak." Jika ada yang berpendapat demikian, maka pendapakrya

ini lebih kuat alasannya unfuk diterima daripada orang yang

menolak wakaf rumah dan tanah tetapi memperkenankan wakaf

masjid. Tetapi dia melebihi batas dalam masalah wakaf masjid

hingga dia mengatakan, "Seandainya seseorang membangun

sebuah masjid di rumahnya lalu dia membuat pintu akses dan

mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya, maka ifu

dianggap sebagai penahanan harta untuk Allah dan wakaf

meskipun dia tidak mengucapkan wakaf dan penahanannya.

Ulama tersebut menganggap izinnya untuk shalat itu seperti

ucapan wakaf.

Pendapat ini dibantah oleh dua sahabatnya. Dua

sahabatrnya ifu beralasan dengan argumen yang kami sampaikan di

atas, bahkan lebih dari ihr. Keduanya mengatakan, "Orang ini

tidak memahami sedekah umat Islam di masa lalu. Hadits tersebut

terlalu masyhur unfuk tidak diketahui oleh seorang ulama. Mereka

memperkenankannya sedekah yang diharamkan (wakafl berupa

rumah dan tanah sebagaimana kami memperkenankannya."

Kemudian Abu Yusuf berpendapat moderat, dan dia telah

mengemukakan sebaik-baiknya pendapat. Dia mengatakan,

"sedekah yang diharamkan (waka0 itu hulumnya boleh manakala

pemiliknya mengucapkannya, baik sedekah ihr diserahterimakan

atau tidak diserahterimakan. AlasannSra adalah kami

memperkenankann5a dengan mengikuti ulama sebelum kami

semisal Umar bin Khaththab &, Ali bin Abu Thalib ift,, dan lain-
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lain. Mereka sendiri yang menangani sedekah-sedekah mereka

hingga mereka wafat. Karena itu kita tidak boleh menyalahi

mereka dengan tidak memperkenankannya sedekah wakaf kecuali

sedekah tersebut diterima penerimanya. Padahal mereka telah
memperkenankannya wakaf dalam keadaan tidak diterima
melainkan dengan ucapan saja. Karena itu kami mengikuti
pendapat mereka dalam memperkenankannya.

Apa yang dikatakan Abu Yusuf tentang hal ini adalah

benar.
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1729. Aku dikabarkan oleh lebih dari seorang keluarga
Umar dan keluarga AIi, bahwa Umar mengelola sendiri
sedekahnya hingga dia wafat, dia menyerahkan tugas tersebut

A.
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kepada Hafshah. Ali mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat,

sepeninggalnya sedekahnya itu dikelola oleh Hasan bin Ali ;9,;.

Fathimah binti Rasulullah $ mengelola sendiri sedekahnya hingga

wafat. Telah sampai kepadaku dari beberapa sahabat Anshar,

bahwa dia mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat-101

Perintah Nabi S kepada Umar bin Khaththab;$; untuk

menahan pokok kebunnya dan menyalurkan buahnya itu

mengandung dalil bahwa beliau melihat apa yang dilakukan

Umar 4; itu hukumnya boleh. Dengan demikian, kami melihatnya

boleh meskipun tidak disertai serah terima. Nabi ?#b tidak

menyqruh Umar A$, unfuk mengeluarkan kebun itu dari

kepemilikannya kepada orang lain saat dia mewakafkannya. oleh

karena mempakan ajaran baru dalam Islam dan tidak ada contoh

sebelumnya, maka Rasulullah $ pun mengajarkannya kepada

Umar @,.102

Di antara hal-hal yang beliau ajarkan kepada Umar;sb saat

menahan kebunnya dan menyalurkan buahnya ifu tidak ada

perintah unhrk mengeluarkan kebun kepada seseorang yang

menguasainya, bukan Umar i&, sendiri. Hal ifu menunjukkan

bahwa wakaf terlaksana dengan cara menahan pokok harta dan

menyalurkan buahnya tanpa harus ada mengelola yang

menanganinya. Sebagaimana perintah Rasulullah S kepada Abu

Israil untuk berpuasa, berteduh, duduk dan berbicara mengandung

petunjuk bahwa dia tidak terkena kafarat, dan beliau juga tidak

menyrruh membayar kafarat dalam kasus tersebut'

10r 56k ', baa, taffrijhadits no. 1715'
ro2 Hadib-haditsnya telah disebutkan pada no. 771+L715 dalam bab

sebelumnya.
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Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam
masalah sedekah wakaf. Dia mengatakan bahwa wakaf hukumnya
tidak boleh sebelum pemberinya mengeluarkan objek wakaf itu
kepada orang yang menguasainya. Argumen untuk membantah
pendapatnya ini adalah seperti yang kami sampaikan di atas serta
penjelasan lainnya terkait perbedaan antara sedekah wakaf dan
sedekah lain, dimana serah terima dalam sedekah yang lain itu
dibutuhkan agar terlaksana secara sempuma.

11. Dokumentasi Wakaf

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ini
adalah surat yang ditulis oleh fulan bin fulan dalam keadaan sehat
badan dan akal serta absah tindakannya, ditulis pada bulan sekian
tahun sekian- sesungguhnya saya mewakafkan rumah saya yang
ada di Fusthath Mesir di tempat demikian, memiliki batasan
demikian dan demikian. Saya menyedekahkan seluruh tanah
mmah ini dan bangunannya yang terdiri dari kayu, bangunan,
pinfu dan bangunan-bangunan lain, berikut jalan, aliran air, dan
semua fasilitas pendukungnya. Setiap bagiannya baik kecil atau
besar adalah bagian darinya. Juga meliputi setiap haknya, baik
yang berada di dalam atau yang berada di luar darinya. saya
menahannya sebagai sedekah mumi untuk disalurkan hasilnya
demi mengharap ridha Allah dan pahala-Nya, tanpa
mengharapkan pujian dan imbalan. Ini adalah penahanan harta
yang diharamkan (wakaf), tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak
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dihibahkan hingga Allah memusakai bumi beserta isinya, dan Dia

adalah sebaik-baiknya Pewaris. Saya mengeluarkannya dari

kepemilikan saya dan saya serahkan kepada fulan bin fulan untuk

mengelolanya sendiri dan orang lain yang menerima sedekah saya,

sesuai syarat yang saya sebutkan dalam surat ini'

Syarat saya dalam surat ini adalah saya menyedekahkannya

kepada anak kandungku, baik laki-laki atau perempuan, siapa saja

di antara mereka yang hidup pada hari ini atau yang lahir sesudah

hari ini. Saya menyamakan mereka, baik laki-laki atau perempuan,

baik kecil atau besar, sebagai pemilik hak bersama dalam

menempatinya dan mengambil hasilnya; tidak ada seorang pun di

antara mereka yang didahulukan daripada saudaranya selama anak

perempuan saya belum menikah. Jika ada seorang anak

perempuan di antara mereka yang menikah dan dia tinggal

bersama suaminya, maka terpufuslah haknya selama dia bersama

suaminya. Selanjutnya wakaf dibagikan di antara mereka yang

masih tersisa dari para penerima sedekah saya. Jika dia telah

kembali lantaran suaminya meninggal dunia atau dithalak, maka dia

kembali kepada haknya atas rumahku seperti sedia kala saat dia

belum menikah. Setiap kali ada seorang anak perempuanku yang

menikah, maka dia mengikuti syarat ini. Dia keluar dari sedekahku

selama dia berstatus menikah, dan haknya atas rumahku kembali

dalam keadaan dia telah dithalak atau ditinggal mati suaminya.

fidak ada safu pun di antara anak-anak perempuanku yang keluar

dari zakatku kecuali dengan karena memiliki suami'

Setiap ada anak kandungku yang mati, baik laki-laki atau

perempuan, maka haknya kembali kepada anak-anak kandungku

yang lain yang tersisa bersamanya. Jika seluruh anakku sudah
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habis, tidak ada safu pun yang tertinggal dari mereka, maka
sedekah ini disalurkan untuk cucu dari anak-anakku yang laki-laki.
sedangkan cucu dari anakku yang perempuan dan bukan lahir dari
anak laki-lakiku tidak memperoleh hak apapun. Kemudian cucu-

cucu dari anak-anak laki-lakiku, baik cucu-cucu yang berjenis
kelamin laki-laki atau perempuan, sama seperti anak kandungku
yang laki-laki dan perempuan. Tetapi yang perempuan di antara
mereka keluar dari zakatku jika memiliki suami, dan dia kembali
kepada sedekahku jika ditinggal mati suarninya atau dithalak.

Setiap cucu yang lahir belakangan dari anakku yang laki-
laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, tercakup ke dalam
sedekahku bersama cucu-cucuku yang sudah ada. Setiap yang mati
di antara mereka haknya kembali kepada yang masih hidup
bersamanya hingga tidak tersisa seorang pun dari cucuku ifu. Jika
tidak tersisa seorang cucu pun, maka sedekah ini tetap mengikuti
syarat ini untuk cicit dari anakku yang laki-laki dan seterusnya.
Yang perempuan dikeluarkan dari sedekah jika sudah menikah,
dan kembali kepada sedekah jika ditinggal mati suaminya atau
dithalak. Cicit yang lahir belakangan juga bergabung dengan
mereka unfuk selama-lamanya. Satu generasi yang satu garis

nasab dengan anak cucuku selama mereka beranak-pinak itu tidak
bergabung dengan generasi yang di bawahnya kepada daripada
mereka selama masih ada seseorang di antara mereka. Kecuali ada
anak yang lahir dari anak-anak perempuanku yang sebenamya dia
juga merupakan cucuku dari anak lakilakiku yang segaris nasab;
dia masuk ke dalam sedekahku bersama generasi yang menerima
sedekahku lantaran hubungan nasab dengan ayahnya, bukan
karena hubungan nasab dengan ibunya.
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Kemudian seperti itulah sedekahku ini diberikan kepada

yang masih tersisa seseorang di atas tingkatan nasab mereka,

meskipun mereka beranak-pinak hingga di antara mereka ada

serafus ayah atau lebih selama masih ada seseorang yang berada

di atas tingkatan nasab mereka. Jika mereka semua sudah mati

sehingga tidak tersisa seorang pun pada tingkatan nasab di atas

mereka, maka rumah ini dijadikan sedekah yang tidak dijual dan

tidak dihibahkan demi mencari ridha Allah (dijadikan sedekah)

unfuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim denganku yang

membutuhkan dari jalur ayah dan ibuku. Mereka semua memiliki

kedudukan yang sama, baik laki-laki atau perempuan, baik yang

Iebih dekat kepadaku atau yang lebih jauh dariku. Jika mereka

semua sudah mati dan tidak tersisa seorang pun di antara mereka,

maka rumah ini dijadikan sedekah untuk para mantan sahaya yang

aku merdekakan dan yang dimerdekakan oleh bapak-bapakku,

yaihr untuk mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan

seterusnya, baik laki-laki atau perempuan, baik yang masih kecil

atau yang sudah besar, baik yang jauh dariku atau yang jauh

nasabnya dengan ayahku selama ada hubungan perwalian. Jika

mereka semua sudah mati, tidak tersisa seorang pun di antara

mereka, maka rumah ini diwakafkan untuk mencari ridha Allah

kepada orang yang singgah di antara para mujahid umat Islam,

ibnusabil, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, serta para

tetangga rumah ini, para penduduk Fusthath dan lain-lain hingga

Allah memusakai bumi ini beserta isinya.

Rumah ini dikelola oleh fulan bin fulan yang telah saya

tunjuk sebagai pengelola, baik saat saya masih hidup atau sesudah

saya mati, selama dia mampu mengelolanya, amanah menjalankan

kewajiban Allah untuk mengupayakan hasil wakaf, adil dalam
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membagi, menempatkan orang yang ingin tinggal di antara para
penerima sedekah saya sesuai kadar haknya. Jika keadaan fulan
bin fulan berubah lantaran lemah dalam mengelolanya, atau
kurang amanah dalam menjalankannya, maka wakaf ini dikelola
anakku yang paling baik agama dan amanahku. Kemudian, di
setiap generasi dari para penerima sedekah ini, aset wakaf dikelola
oleh yang paling mampu dan yang paling amanah di antara
mereka. Barangsiapa yang di antara para pengelola ifu yang
berubah keadaannya karena menjadi lemah atau kurang amanah,
maka kewenangannya dipindahkan kepada orang yang lebih
mampu dan amanah dalam mengelola sedekahku ini. Demikian
pula, setiap kali sedekahku ini kepada generasi sesudahnya, maka
dia dikelola oleh orang yang terbaik di antara mereka dari segi
agama dan amanah sesuai syarat yang saya terapkan pada anakku
selama masih ada seseorang yang hidup di antara mereka.
Kemudian, orang yang menerima hak kelola wakaf ini dari
kalangan kerabatku atau mantan sahayaku, adalah orang yang
paling agama dan amanahnya selama di tengah generasi ifu ada
orang yang mampu dan amanah.

Jika terjadi satu generasi dimana tidak ada seorang pun di
antara mereka yang mampu dan amanah, maka qadhi
melimpahkan hak kelola sedekahku ini kepada orang yang
memiliki kemampuan dan amanah dari kalangan orang yang
paling dekat hubungan rahimnya denganku selama ada di antara
mereka. Jika tidak ada, maka dari kalangan mantan sahayaku dan
para mantan sahaya ayahku yang dia merdekakan. Jika orang
seperti itu tidak ada di tengah mereka, maka sedekahku dikelola
oleh seseorang yang dipilih oleh hakim. Jika kemudian dari anakku
atau dari crrcu-cucuku atau dari para mantan sahayaku muncul
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seseorang yang memiliki kemampuan dan amanah, maka hakim

mencabut hak kelola itu dari tangan orang yang dia tunjuk

sebelumnya untuk dia kembalikan kepada orang yang mampu dan

amanah yang saya sebutkan itu.

Setiap pengelola yang mengelola sedekahku harus

menggarap setiap yang berpotensi dari rumah ini, memperbaiki

bagian-bagian yang dikhawatirkan rusak, membuka pintu-pintunya,

mengadakan perbaikan yang membawa maslahat dan dapat

meningkatkan hasilnya, serta menyimpan hasil yang terkumpul di

rumah tersebut, lalu membagi-bagikan seluruhnya kepada orang-

orang yang berhak atas hasil tersebut sesuai yang disyaratkan di

antara mereka. Tidak seorang pun dari waliygrul amr yang boleh

mengeluarkannya dari tangan orang yang saya funjuk sebagai

pengelolanya selama dia mampu dan amanah, dan tidak pula dari

tangan seseorang dari generasi yang menerima sedekah selama di

antara mereka ada orang yang pantas mengelolanya karena

memiliki kemampuan dan sifat amanah. Wali5yul amr tidak boleh

menunjuk selain mereka saat dia mendapati di tengah mereka ada

orang yang mampu mengemban tugas ini. Pengakuan ini

disaksikan oleh fulan bin fulan dan orang-orang lain yang ikut

bersaksi.lo3

103 5or6ul., ini ada beberapa bab yang diambil Al Bulqini dan lkhtilaf Malik

l,tlasy-Syaf i dan lkhtihf At lruqiyyin. Bab-bab tersebut terulang dalam versi Al

Bullaqilyah. Karena itu kami cukup mencantumkannya di tempatrya semula dari-kitab

ini, dan kami menghapus yang ada di sini.
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loa Al Bulqini di sini tidak menemukan bahasan yang berkaitan dengan hibah.
Karena itu dia mengutip beberapa bab dari bahasan tentang perbedaan Malik dan Rsy-
Syafi'i, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama Imk. 

-Bahasan 
itu dicetak paja

catatan kaki terbitan Al Bullaqiyyah. oleh karena bahasan ini akan disampaikan lagi,
maka_kami menghapusnya karena cukup dengan yang ada di sana.los u.tu adalah seseorang berkata kepada oiang lain, "Aku memberimu hak
tinggal di rumah ini selama kamu hidup."
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1730. Dia (Malik) meriwayatkan dari Rabi'ah karena

meninggalkan hadits tentang umra, dia berargumen bahwa zaman

telah berlangsung lama, dan bahwa riwayat tentangnya mungkin

keliru. Jadi, ketika Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah dari

Jabir dari Nabi S bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa yang

dibeikan umra bagi dirinya dan kefurunannya, maka ia meniadi

milik orang yang diberi, frdak kembali kepada orang yang

memberikan4n, karena dia memberikan suafu pemberian yang

padanya berlaku waisan.'\06

106 Asy-Syaf i meriwayatkan hadits ini dari Malik dair hnu Syihab dalam

pembahasan tentang perbedaan Malik dan AsySyafi'i (no. 372\l dengan redaksi,
"Siapa saja yang diberikan umra baginya dan bagi keturunannga, maka umra tersebut

menjadi milik onng yang diberi, tidak kembali kepada orang yang memberikann5a,

karena dia telah memberikan suatu pembeian yang pdanya berlaku warisan-"

Kata ganti dia kembali kepada Malik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan, Hibah, bab: Umra,

3n56, no. 431), dalam redaksinya disebutkan, "Ia tidak kernbali kepada orarTg yang

memberikannya untuk selama-lamanya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Hitrah, bab 3/1245, no.

2o/16251dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; juga dari jalur Laits

bin Sa'd dari hnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi, " Banngsiapa yang

metnberikan stafu umra kepada s*eotang, maka umta ifu merladi miliknya dan

ketunnannSa, l<arqta u@pannta itu teJah memutuskan halqn pada umm tersebut.

Uma tqsebut manjadi milik onnggng diberi dan bagi keturunannya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Siap saft gng difui umm, maka umn itu
mmjadi mililap dan keturunanngn." (no.2l/16261

Juga dari jalur hnu Juraij dari hnu Syihab dengan redalsi, "Siapa aia png
mqnbqikan umra kepada onng lain, mala unra itu meniadi milila5n dan

keturunann5n. Dia mangatal<an, Aku memberikamSn kepadamu dan kepada

kefurunanmu selama masih tqsisa satu orang di antara lalian'. Umra ifu menjadi milik
onng yang diberi umm, dan dia tidak kembali kepada pemilikryra untuk selama-
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lamanya, karena dia telah memberikan suatu pembeian gng padaryn beiaku
waisan."

Juga dari jalur Abdurrazzaq dan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari

Jabir, dia berkata, "sesungguhnya umra yang diperkenankan Rasulullah $ adalah

seseorang mengatakan, 'Rumah ini untukmu dan untuk kefurunanmu.' Adapun jika dia
berkata, 'Rumah ini untukmu selama kamu hidup', maka ia kembali kepada
pemiliknya."

Ma'mar berkata, "Az-Zuhrt berfatwa demikian."
Juga dari jalur Yahya bin Abu Katsir: Abu Salamah bin Abdunahman

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Umra itu menjadi milik orang yang dibei."
Juga dari jalur Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Tahanlah hana kalian, dan janganlah lalian merusalmlm.
Bamngsiapa yang diben umra, maka umra itu menjadi milik onng yang diberi umm
selama dk hidup dan sesudah mati, serta bagi keturunannya."

Juga dari jalur Abu Zubair dengan redaksi yang sama seperti di atas, tetapi dalam
sebagian redaksinya disebutkan: Para sahabat Anshar memberikan umrakepada para
sahabat Muhajirin, kemudian Rasulullah i$ bersabda, "Tahanlah pada kalian harta-
harta kalian. "

Al Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat fuy-Syafi'i terhadap hadits ini. Dia
mengatakan:

Asy-Syafi'i dalam Harmalah meriwayatkannya dari Suft7an bin Uyainah dari Az-
Zuhri, dari Abu Salamah dari Jabir dari Rasulullah $, beliau bersabda, "Tidak teriadi
umra sebelum dia mengatakan, 'Untukmu dan untuk keturunanmu.'Jil<a dia berkata,
'Rumah ini untuknlm dan keturunannya, maka dia telah memutuskan haknya pada
rumah tersebut.'

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga rneriwayatkannya dari Muhammad bin Ismail
bin Abu Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Jabir bin
Abdullah bahwa Rasulullah $ memutuskan bahwa barangsiapa yang diberi umra
untuknya dan untuk keturunannya, maka ummitrt menjadi miliknya."

Pemberinya tidak boleh menetapkan syarat dan pengeoralian.
Dalam satu riwayat terhadap hadits ini Abu Salamah berkata, "Karena dia telah

memberikan suatr.r pemberian yang padanya berlaku warisan, karena warisan ifu telah
memufuskan syarat pemberi. "

Al Baihaqi berkata. "lni adalah hadits yang diriwayatkan Laits bin Sa'd dari, Ibnu
Juraij. Ma'mar, Ibnu Abi Dzi'b, Uqail, Fulaih bin Sulaiman, dan sekelompok periwayat
lain dari Az-Zuhn dengan makna ini."

Sebagian dari mereka menganggap ucapan "Karena dia telah mernberikan suatu
pemberian yang padanya berlaku warisan" sebagai ucapan Abu Salamah. Di antara
mereka adalah lbnu Abi Dzi'b. Sedangkan sebagian yang lain tidak menyebutkan hal
itu sama sekali. Di antam mereka adalah Laits bin Sa'd.
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Mereka ditentang oleh Al Auza'i. Dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Urwah

dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah $, "Banngsiapa yang diberi umm, maka umra

itu merladi miliknya dan keturunannya. Dia diwaisi oleh keturunanng yang

mewaisinya."
bh. Ma'nfah As-Sunan un Al Atsar(5/6-71
Sepedi itulah hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Hibah,

Keutamaannya dan Anjuran Terhadapnya, bab: pendapat tentang Umra dan Ruqba,

2/249, no.26251dari Abu Nu'aim dari syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu

Salamah dari Jabir 4{b,, dia berkata, "Nabi $ memutuskan perkara umra bahwa dia

menjadi milik orang yang diberi hibah."
Al Baihaqi berkata, "Asy-syafi'i dalam madzhab lama berpegang pada makna

tekstual hadits yang diriwayatkannya dari Malik, serta menjadikan umra sebagai milik

orang yang diberi umra manakala pemiliknya memberikan umra i1't unfuknya dan

keturunannya. Dia berargumen dengan perkataan, "Karena dia memberikan

pemberian yang padanya berlaku warisan."

Sedangkan di tempat lain dalam madzhab lama Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa

yang memberikan sesuafu yang dimiliki penerima umra saia, maka menurut kami

iesuatu tersebut kembali kepada orang yang memberikannya." Kemudian, tampaknya

Asy-Syafi'i menyadari bahwa redaksi ini bukan berasal dari ucapan Nabi $, melainkan

berasal dari ucapan Abu Salamah. Karena itu seperti yang karni lihat dan yang

ditunjukkan oleh Al Muzanni, Asy-Syaf i berpendapat boleh rnernberikan urza untuk

orang yang diberi, dan bahwa umn ters&ut tetap meniadi miliknya saat dia masih

hiduf, jan milik keturunannya sesudah dia mati, meskipun pernberi tidak mengatakan,

"Dan bagi keturunannya" manakala penerima umratelah menguasainya'

Asy-Syafi'i berargumen dengan hadits yang diriwayatkannya dari hnu Uyainah

dari Amr bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar bahwa Thariq memuhrskan pakara umra

di Madinah berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah dari Nabi $." (AsySyafi'i

meriwayatkannya dalam ll<htilaf Malik WasS$5afi'| no. 3726t.

Hadits ini juga diriwagtkan oleh Muslim dalam Ash-ShahiHari Ishaq bin lbmhim

dari sufuan bin Uyainah, dan dia berkata, "'umra dipuhrskan milik ahli waris."

Lih. Shahih Muslim, perrbahasan, Hibah, bab: Umra, 3/1247; dan Ma'nfah As-

Sunan wa Al AtsarEn-8\
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1737. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dari Atha', dari Jabir, bahwa NabiS bersabda, "Barangsiapa

yang diberi umra, maka ia menjadi milikny2.'Lo7
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ĉIl

a

,irl J
, o tl.

6v;l *
o,/

dJ-9
o o lz

J

-?)$,
7732. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, dari Hujr Al Madari, dariZaid bin Tsabit, dari
Rasulullah $, beliau bersabda, 'Umra menjadi milik ahli

*urit.'Lo8

107 HR" An-Nasa'i (pembahasan: Umra, bab: Perbedaan Periwayat yang
Menuturkan Khabar Jabir tentang Umra, 6/273, no. 3731) dari jalur Sufuan dan
seterusnya; dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Mengatakan,
"Dan Untukku Keturunannya",3/820, no. 3557) dari jalur Sufuan dan setenrsnya.

Hadits ini shahih, dan meskipun lbnu Juraij adalah periwayat mudallis karena
kami menghindari riwayat mu'an'an miliknya dari selain Atha', namun ada riwayat
shahih daring'a bahwa dia berkata, "Jika saya mengatakan Atha' berkata', maka itu
berarti saya mendengar hadits darinya meskipun saya tidak mengatakan 'saya
mendengar'-" (no. 3721)

108 gp. An-Nasa'i (pembahasan: Hibah, bab: Umra, 6/27L-2721 dari jalur
Sufuan dan seterusnya; hnu Majah (pembahasan: Hibah, bab: Umra, 2/792, no.
2381) dari jalur Suft7an dan seterusnya; dan hnu Hibban dalam Al lhsan (pernbahasan,
Umra dan Ruqba, 7l/5341dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Buzai' dari Yazid
bin Zurai' dari Rauh bin Qasim dari Amr bin Dinar dan seterusnya, dengan redaksi,
'Ualan4n umra iht sama seperti j,alann5a waisan. "

Sanad hadits shahih, dan para periwayat tsiqah dan merupakan para periwayat
Al Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Abdullah bin Buzai' karena dia
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t733. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar dan hnu Abi Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata:

Kami bersama Abdullah bin Umar, lalu dia didatangi oleh seorang

Badui. Orang itu berkata kepadanya, "Aku memberikan sebagian

anakku seekor unta unfuk dia manfaatkan selama dia hidup." Amr

berkata dalam hadits ini, "sesungguhnya unta ifu beranak-pinak-"

Sedangkan Ibnu Abi Najih berkata dalam haditsnya,

"sesungguhnya unta ifu banyak anaknya." Ibnu Umar berkata,

"(Jnta itu menjadi miliknya saat dia masih hidup dan sesudah dia

meninggal." Orang itu berkata, "sesungguhnya aku

termasuk para periwayat Muslim bersama Hujr Al Madari bin Qais. Abu Daud, An-

Nasa'i dan Ibnu Majah meriwagratkan hadits, dan dia iuga merupakan periwayat

tshah.
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menyedekahkannya kepadanya." hnu Umar berkata, "ltu lebih

menjauhkanmu dari ,n1u i1r."109

f .rUljl J.-9 r
,o/ z J ,/A ,
dUi*., Urgl - \ VY t

o
I oz z

4

r);"t ti:-';' 9

I J f,

SJ)

c 6. J o z / E,lJ^.*rc

e

/
a

I ct. -
. ) e)--,aj9.

i ;"t
t^::,i 6i U t'; i;w eE,s,At4

6i Juiu t o., I
e1.e9

s6. 'J^-*J C u
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lo9 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan
dengan sanad Asy-Syafi'i oleh Al Baihaqi dalam Stnan Al Kubm (6/L74)

Mengenai kata i:i>(, Al Baihaqi berkata, "seperti inilah hadits ini diriwayatkan.

Abu Sulaiman mengatakan bahwa yang benar adalah ijla yang maknanya sama

dengan kata'c-z'jti; (beranak pinak).
Al Baihaqi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan dari

Ibnu Umar itu berkaitan dengan pinjaman, bukan. umra. Riwayat dimaksud adalah
riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia mer,varisi rumah dari Hafshah binti Umar berkata,
"Hafshah si+ telah menempatkan anak perernpuan Zaid bin Khaththab di rumah itu
selama dia masih hidup. Ketika anak perempuan Zaid itu telah wafat, maka Abdullah
bin Umar mengambil rumah itu dan berpikir bahwa rumah itu adalah miliknya."

Riwayat ini dijadikan dalil oleh Abu Umar bin Abdul Ban dalam At-Tamhid
bahwa madzhab hnu Umar dalam masalah umra berbeAa dari madzhabnya dalam
masalah penempatan seseorang di sebuah rumah. Dalam At-Tamhid Abu Umar
berkata, "Sekelompok ahli fatwa membedakan anbra umra dan sukna (memberi
tempat tinggal). Jika yang terjadi adalah pemberian tempat tinggal, maka itu bukan
umra."

Pengarang Al Jauhar An-Naqiy berkata, "Dalam riwayat ini dijelaskan secara
gamblang bahwa Hafshah memberi tempat tinggal sehingga tidak membutuhkan takvil
Al Baihaqi bahwa riwayat tersebut tidak berkaitan dengan umra."

Lih. Sunan Al Kubra (6/774-775)

272



AlUmm

jczz+) Ler'Jti ;!h;iG ;i36

Jov til, y;tj,

Ijz-zz o/
4iL> t-*

,+G'j)4)
,

L734. Sufuan dan Abdul Wahhab mengabarkan kepada

kami, dari A5n7-rb, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih

memuhrskan perkara umra untuk orang buta, lalu orang buta itu

bertanya, "Dengan apa kamu memuhrskan perkaraku, wahai Abu

Umayyah?" Syuraih menjawab, "Bukan aku yang memutuskan

perkaramu, melainkan Muhammad gs telah memuhrskan

perkaramu sejak empat puluh tahun yang lalu. Beliau memutuskan

bahwa barangsiapa yang diberi suatu umra saat masih hidup,

maka umra itu menjadi miliknya saat dia hidup dan sesudah

meninggal." Sufuan dan Abdul Wahhab berkata, "Jadi, umra i\t
menjadi milik para ahli warisnya jika dia meninggal'"110

... maka111 dia m"r,inggalkan hadits ini, padahal hadits ini

diriwayatkan dari Nabi s oleh Jabir bin Abdullah dari beberapa

jalur riwayat yang valid, dan oleh Zaid bin Tsabit, serta difatwakan

oleh Jabir di Madinah, difatwakan oleh Ibnu umar, dan difatwakan

oleh para ulama dari berbagai negeri. Saya tidak mengetahui

mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Syrraih meninggalkan

dengan mengatakan:

llo gg. Al Baihaqi dalam Sunan N Kubra (pembahasan: Hibah' bab: Umra,

6/774\dari jalur Said bin Manshur dari Husyaim dan Manshur dari Ibnu Sirin dengan

redaksi yang seruPa.

s.ua"-"vu dia meriwayatkan riwayat Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Asy

Syafi'i dari hnu Uyainah dan seterusnya.' tt1 Ini adalair jawaban dari pemyataan "Ketika" yang disebutkan pada halaman

sebelumnya.
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L735. Yahya bin Said mengabarkan tnpuauni, dari

Abdurrahman bin Qasim, bahwa dia mendengar Makhul bertanya
kepada Qasim bin Muhammad tentang umra, *Apa yang
dikatakan orang-orang dalam hal ini?" easim menjawab, ,,Aku

tidak mendapati orang-orang, melainkan mereka terikat pada
syarat-syarat mereka terkait harta benda mereka dan terkait apa
yang mereLu 6nriLur'r. "112

Sebenamya Qasim tidak menjawab pertanyaannya tentang
"umra sama sekali, melainkan dia mengabarkan bahwa dia
mendapati umat terikat pada syarat-syarat mereka. Dia tidak
berkata kepada Makhul bahwa umra itu termasuk syarat-syarat
yang dia jumpai mengikat umat. Bisa jadi Qasim tidak mendengar
hadits tersebut. Seandainya Qasim mendengaffigd, tenfulah dia
tidak menyalahinya, insya' Allah.

112 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: peradilan, bab: Keputusan terkait umra,
2/7561dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

sesudah ih,r Malik berkata, "Berdasarkan riwayat tersebut, pendapat yang benar
menunrt kami adalah umrakenbali kepada orang yang memberikanngra manakala dia
tidak mengatakan, " Umra ini untukmu dan unfuk kefurunanmu."

t ,t

'€
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Jika dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat

seperti pendapat Qasim, "Seandainya Qasim berkata demikian

terkait umra juga, lalu Anda ditentang oleh seseorang yang

mengatakan, 'Saya khawatir orang yang meriwayatkan dari Qasim
keliru, karena hadits Nabi S sebagaimana yang kami sampaikan

diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lrang mereka jadikan

sandaran,"' maka dia menjawab, "Orang yang berstatus hafizh

(penghafal Hadits) tidak boleh dituduh kelim."

Tidak boleh juga orang yang meriwayatkan dari Nabi # itu

dituduh keliru. Jika dia berkata, "Tidak boleh," maka kami

katakan, "Apakah riwayat yang valid dari Nabi # it, yang lebih

pantas untuk diikuti umat Islam? Ataukah yang lebih pantas diikuti

adalah apa yang dikatakan Qasim, 'Aku mendapati orang-orang

seperti ini,' padahal kami tidak mengetahui orang-orang yang dari

mereka ulama menuturkan pendapatnya itu. Jika dia mengatakan,

"Tidak mungkin orang ilmunya seperti Qasim mengatakan, 'Aku

mendapati orang-orang,' melainkan maksudnya adalah bahwa

orang-orang yang didapatinya ifu merupakan para imam yang

harus dipegang pendapatnya," maka dapat dijawab:

1736. Yahya bin Said meriwayatkan dari Qasim, bahwa

ada seorang laki{aki memiliki seorang istri yang merupakan ibu

dari beberapa orang, kemudian dia berkata kepada keluarga

perempuan itu, "Uruslah perempuan ini!" Orang-orang lantas

berpikir bahwa ucapannya ifu merupakan penjahrhan thalak, dan
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dia berfatr,va dengan pendapat pribadinya bahwa thalak tersebut

latuh tiga.113

Jika dalam hal ini dia berkata, "Saya tidak mengetahui

orang-orang yang dari mereka Qasim meriwayatkan pendapat ini,"
maka orang lain juga boleh mengatakan, "Saya tidak mengetahui

orang-orang yang dari mereka Qasim meriwayatkan pendapat ini

terkait syarat-syarat." Jika dia berkata, "Sesungguhnya Qasim
tidak menyebut kata 'orang-orang' melainkan maksudnya adalah

para imam yang wajib diikuti pendapat mereka," maka dia telah

meninggalkan perkataan Qasim yang didasarkan pada pendapat

pribadi dan mengkritik ulama lain Iantaran mengikuti Sunnah.

tls Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang
Perkataan Melepaskan, Memutuskan dan Selainnp,2/552, no. 8) dari jalur Yah5ra bin
Said dan seterusnya.

276



Al llmm

PEMBAHASAN LUQATHAH (BARANG
TEMUAT$

L- Penjelasan Kecil Tentang Barang Temuan

Asy-Syafi'i berkata tentang barang temuan seperti hadits

Malik dari Nabi 9.114 Dia juga berkata tentang kambing yang

tersesat: Jika Anda menemukannya di suafu tempat yang

mematikan, maka kambing itu milikmu sehingga Anda boleh

l1a gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Bamng

Temuan, 2/7571dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan sahaya

Mub'its dari Zaid bin Walid Al Juhani bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Rasulullah ;i$ dan bertanya kepada beliau tentang barang temuan. Beliau

menjawab, "Kenalilah wadah dan pengikahya, kemudian umumkanlah selama

setahun. Jtka datang perniliknya, maka senhl<an- Jika ddak, maka terserah kamu." Dia
bertanya lagi, "Bagaimana dengan kambing yang tersesat, ya Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Kambing itu milikmu, atau milik saudaramu, atau milik seigala. "Dia juga

bertanya, "Bagaimana dengan unta yang tersesat?" Beliau menjawab, 'Ada un$anmu
dengan unta yang tersaat? Dia membawa ternpat minun dan alas kakin5a sendiri. Dia
dapat mendatangi tempat air dan mqnakan pohon hingga pemiliknp
menetnukann5a."
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memakannya. Jika pemiliknya datang, maka berikan

penggantinya.

Penemu mengumumkannya selama setahun, kemudian dia

memakannya jika dia mau. Jika pemiliknya datang, maka dia

membayarkan penggantinya. Dia mengumumkannya selama

setahun kemudian memakannya, baik dia kaya atau miskin, jika

dia mau. Hanya saja, saya tidak berpendapat bahwa dia boleh

mencampumya dengan hartanya. Dia tidak boleh memakannya

hingga dia mempersaksikan bilangan, timbangan, wadah,

kantongnya, dan tali pengikatnya. Manakala pemiliknya datang,

maka dia membayarkan pengganti kepadanya. Jika dia keburu

meninggal dunia, maka barang temuan itu menjadi hutang yang

dia tanggung pada hartanya.

Dia tidak wajib mengumumkan kambing yang dia temukan

di tempat yang mematikan. Jika mau, dia boleh memakannya

karena kambing itu adalah miliknya. Manakala dia bertemu dengan

pemiliknya, maka dia membayarkan penggantinya. Namun dia

tidak boleh melakukan hal itu untuk unta dan sapi yang tersesat

karena keduanya bisa mempertahankan diri dari serangan hewan

buas. Tindakan tersebut hanya boleh dilakukan untuk kambing

yang tersesat dan harta yang hilang, karena keduanya tidak bisa

membela diri dan tidak bisa hidup sendiri. Kambing akan diambil

oleh orang yang menginginkannya lalu kambing ifu pun lenyap.

Dia juga tidak bisa mempeftahankan diri dari hewan buas kecuali

ada orang yang melindunginya. Sedangkan unta dan sapi bisa

datang sendiri ke tempat air meskipun jauh. Dia juga bisa bertahan
hidup lama tanpa ada penggembala. Jadi, orang yang
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menemukannya tidak boleh mengganggunya. Sedangkan sapi

diqiyaskan kepada unta.

Jika seseorang menemukan kambing yang tersesat di

padang pasir lalu dia memakannya, lalu datang pemiliknya, maka

Asy-Syafi'i berkata: Dia membayarkan dendanya, berbeda dengan

Malik.

Ibnu Umar barangkali tidak mendengar hadits dari Nabi $
tentang barang temuan. Seandainya dia belum mendengamya,

sebaiknya dia mengatakan, "Orang yang menemukan itu tidak

boleh memakannya" sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu

Umar @-.115 Seyogianya dia memfatwakan agar penemu itu

mengambilnya.

Seyogianya hakim melihat perkara. Jika yang mengambil

adalah orang yang tepercaya, maka hakim men5mruhnya unhrk

mengumumkannya serta mengadakan kesaksian terhadap

jumlahnya, wadahnya dan kantongnya. Selain itu hakim juga

sebaiknya menyuruhnya untuk menahan barang temuan di tangan

penemu hingga datang pemiliknya untuk mengambilnya- Jika

penemu bukan orang yang tepercaya atas harta dan amanahnya,

maka hakim mengeluarkannya dari tangan orang ihr kepada orang

yang tidak suka mengambil harta haram hingga datang pemiliknya,

serta memerintahkan unfuk mengumumkannya. Seseorang tidak

115 AtllThabmni (pembahasan' Peradilan, bab' Keputusan tmtang Barang

Temuan, 2n581 meriwayntkan dari Nafi' bahwa ada seorang laki-laki yang

menernukan barang temuan, lalu dia datang kepada Abdullah bin Umar dan bertanya

kepadanya, "Aku menemukan barang temuan. Apa pendapatrya tentang hal ini?"

Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Umumkan dia!" Orang itu berkata, "Aku

sudah melakukannya." hnu Umar berkata, "Lakukan lagi!" Orang itu menjawab, "Aku

sudah melakukannya." Abdullah bin Umar berkata, "Aku tidak menyuruhmu

memakannya. Seandainya kamu mau, kamu tidak perlu mengambilnya."
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boleh membiarkan barang temuan yang dia temukan manakala dia

termasuk orang yang amanah. Seandainya dia menemukannya lalu

dia mengambilnya, kemudian dia ingin meninggalkannya, maka

hukumnya tidak boleh. Ketentuan ini berlaku untuk setiap barang

selain hewan temak. Adapun hewan temak, jika dia bisa hidup

sendiri, maka dia berbeda dengan barang temuan yang lain. Jika

seseorang menemukan unta lalu dia ingin mengembalikannya

kepada pemiliknya, maka dia tidak dilarang untuk mengambilnya.

Tetapi jika dia mengambilnya untuk dia makan, maka hukumnya

tidak boleh dan dia dianggap zhalim.

7737. Jika sultan memiliki area terlarang, sementara

pemilik hewan yang tersesat tidak mempunyai biaya yang harus

dia keluarkan unfuk membiayai hewannya yang hilang ifu, maka

sultan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Umar bin
Khaththab is.r.115 Dia menempatkan hewan temak yang hilang itu

di area terlarang hingga datang pemiliknya. Jika hewan temak itu
beranak-pinak, maka anak-anaknya ifu mempakan milik empunya.

Sultan mengadakan kesaksian atas anak-anaknya sebagaimana dia

mengadakan kesaksian atas induknya ketika dia menemukannya

serta memberi tanda induk dan anaknya.

116 gp. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/7591dari jalur hnu
Syihab, dia berkata, "Unta yang tersesat di zaman Umar bin Khaththab rgu, merupakan
unta yang terawat dan bemnak-pinak, tidak ada seorang pun yang menyenfuhnya.
Hingga pada zaman Utsman bin Affan.g,, dia mmgrruh untuk mengumumkannya,
kemudian unta itu dijual. Jika pemiliknya datang, maka hasil penjualannya itu diberikan
kepadanya.

Ibnu Hajar dalam At-Talkhish Al Habir (3/771 mqryebutkan Malik dalam L1
Iriuwaththa' meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab S merniliki ternpat yang
terlindung unfuk memelihara hewan-heu,an temak yang tersesat.

Saya tidak menernukan letak keterangan itu dalam Al Muwaththa'.
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L738. Jika sultan tidak memiliki area terlarang, dan dia

harus mengupah seseorang untuk merawatnya sehingga upah

yang berkaitan dengan diri unta ifu dimintakan gantinya, maka aku

berpendapat agar dia melakukan seperti yang dilakukan oleh

Utsman bin Affan, kecuali unta yang diketahui pemiliknya berada

di tempat dekat. Jika diketahui unta ini milik orang itu, atau

diketahui sebagai milik kaum itu, maka sultan menahannya selama

sehari, dua hari, tiga hari atau sekitar itu.117

2- Penjelasan Besar Tentang Barang Temuan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang mengambil

barang temuan yang tidak bemyawa, bisa dibawa dan

dipindahkan: Jika seseorang menemukan barang temuan, baik

sedikit atau banyak, maka dia harus mengumurnkannya selama

setahun. Dia mengumumkannya di pintu-pinfu masjid, pasar dan

di tempat-tempat umum, serta memperbanyak pengumumannya di

lingkungan tempat dia menemukan barang temuan tersebut. Dia

harus mengenali wadahnya, tali pengikatnya, jumlah, timbangan,

dan perhiasannya. Dia juga harus mencatat dan mengadakan

kesaksian. Jika pemiliknya datang, maka dia menyerahkan barang

temuan itu kepadanya. Jika tidak, maka barang temuan itu
menjadi miliknya sesudah satu tahun dengan catatan bahwa jika

lr7 Utsman bin Affan rg, memperkenankan untuk mengambil barang temuan

dan mengumumkannya, kemudian barang temuan itu dijual. Jika pemiliknya datang,

maka dia diberi hasil penjualannya. (Silakan baca takhnjhadits sebelumnya no. 1737).
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pemiliknya datang maka dia membayarkan gantinya. Tetapi jika

pemiliknya tidak kunjung datang, maka itu adalah hartanya.

Jika pemiliknya datang sesudah satu tahun sedangkan

penemu telah menghabiskannya, baik dia masih hidup atau sudah

mati, maka pemiliknya ifu memiliki kedudukan yang sama di

antara orang-orang yang berpiutang lainnya. Jika dia datang

sedangkan barangnya masih ada, maka dia berhak atas harta ifu,

tidak dengan orang-orang yang berpiutang dan para ahli waris.

Jika ada seseorang yang mengetahui wadah barang

temuan, tali pengikatnya, jumlah dan timbangannya, sedangkan

penemu merasakan dalam hati bahwa orang itu tidak

mendakwakan sesuatu yang batil, maka penemu harus

memberikan barang temuan itu kepadanya. Saya tidak

memaksanya dalam kepuhrsan hukum unhrk menyerahkan barang

temuan itu kecuali ada bukti yang menunjukkan kepemilikan

sebagaimana ada bukti yang menunjukkan hak. Jika barang

temuan diklaim oleh dua orang atau lebih, maka hukumnya sama.

Penemu tidak dipaksa untuk menyerahkan barang temuan kepada

mereka kecuali ada bukti yang mereka ajukan, karena bisa jadi

orang yang mengklaim ifu kebetulan dalam menyebutkan sifat

barang temuan karena penemu sempat menyebutkannya.

Penyebutan sifat yang betul itu tidak memiliki arti dalam

menetapkan hak seseorang dari segi hukum. Sabda Nabi S
"kenalilah wadahnya dan tali pengikahya" hanya bertujuan agar

Anda dapat menyerahkan wadah dan tali pengikatnya bersama

isinya, dan agar Anda tahu apabila Anda meletakkannya bersama

harta Anda bahwa barang itulah barang temuan, bukan hartamu
yang lain. Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah unhrk
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membuktikan kejujuran orang yang mengakui, dan makna inilah

yang paling jelas keshahihannya.

ce l-J-e hr ,* ar J;,iG -\vrl)
1. ! .9,?)e At
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1739. Rasulullah'$ bersabda, "Bukfr itu harus diaiukan

oleh pendakqtl.'LLB

Omng yang mengakui barang temuan ini adalah orang yang

mendal$/akan sesuatu. Seandainya ada sepuluh orang atau lebih

menyebutkan sifat-sifat barang temuan secara tempat, apakah

menumt Anda kita boleh memberikannya kepada mereka semua

dimana mereka bersekufu dalam memilikinya? Bagaimana jika

jumlah mereka seribu atau dua ribu, sedangkan kita tahu bahwa

mereka semua bohong kecuali salah seorang di antara mereka

yang tidak diketahui siapa dia, dan bisa jadi satu orang itu juga

bohong? Seseorang tidak berhak atas sesuatu hanya karena

menyebutkan sifat sesuatu. Apabila Anda menemukan barang

temuan, maka Anda tidak perlu membawanSn kepada imam atau

qadhi.

Jika penemu ingin melepaskan diri dari pertanggungan

barang temuan dan dia menyerahkannya kepada orang yang

lls 93. Al Baihaqi dalam Srznan Al Kubra (8/L231dengan redaksi, "Bukfr ru
harus diajukan dan sumpah itu harus diuapkan oleh omng yang
menSangl<a|."

Ibnu Hajar dalam Bulugh Al Maram bab tentang dakrpaan dan bukti berkata,
"Hadits ini diriwa5ratkan Al Baihaqi dengan sanad yang shahih." 12/462\ Hadits ini
akan disebutkan berikut takhnjtya di awal pembahasan tentang peradilan no. (2911).
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mengakuinya, maka hendaklah dia melakukan hal itu atas perintah

hakim. Karena jika dia melakukan hal itu tanpa ada perintah dari
hakim, kemudian datang seseorang dan mengajukan bukti, maka

dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang memegang budak yang melarikan diri atau

hewan yang tersesat, kemudian fuannya datang, maka hukumnya

sama sepeti barang temuan yang lain. Dia tidak harus

menyerahkan barang temuan itu kecuali orang yang datang itu
mengajukan bukti. Jika penemu ingin menyerahkannya karena ada

bukti yang diajukan pendakwa, maka untuk hati-hatinya dia tidak
menyerahkan barang temuan kecuali ada perintah dari hakim agar

tidak ada orang lain yang mengajukan bukti sehingga dia terkena
pertanggungan. Karena seandainya dia menyerahkan barang

temuan berdasarkan bukti yang menumtnya kuat, maka bisa jadi

bukti yang berupa kesaksian para saksi itu fidak adil, kemudian ada

orang lain yang mengajukan kesaksian yang adil sehingga dia lebih
berhak. Ada kalanya saksi tersebut sudah mati, dan dia mengklaim
bahwa dia menyerahkan barang temuan berdasarkan saksi,

sehingga ucapannya tidak diterima.

Hanya saja, jika orang yang menerima barang temuan itu
mengakui bahwa dia menerima barang temuan, lalu qadhi

menjatuhkan pertanggungan padanya untuk pemilik hak yang

terakhir, maka dia dapat menunttrt kepada penerima yang
pertama. kecuali dia mengakui bahwa barang temuan ifu memang
milik orang pertama sehingga dia tidak boleh menuntut oftmg
pertama. Jika seseorang mengajukan seorang saksi atas barang
temuan atau hevuan yang tersesat, maka dia bersumpah bersama
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saksinya itu, kemudian dia mengambil apa yang dia buktikan

sebagai miliknya karena yang diakuinya ini adalah harta.

Jika seseorang di Makkah mengajukan bukti atqs seorang

budak, dan bukti tersebut menyebutkan sifat-sifat budak, dan

mereka bersaksi bahwa ini adalah sifat budaknya, dan bahwa dia

belum menjualnya dan belum menghibahkannya, atau kami tidak

mengetahui bahwa dia telah menjual dan menghibahkannya, lalu

pemilik budak itu bersumpah, qadhi mencatat kesaksian itu dan

mengirimkannya ke qadhi luar Makkah, lalu sifat yang disebutkan

dalam surat tersebut sesuai dengan sifat-sifat budak yang ada di

tangannya, maka qadhi tidak boleh menyerahkan budak itu

berdasarkan sifat-sifat tersebut. Dia juga tidak boleh menerima

kecuali para saksi datang kepadanya lalu bersaksi atas budak itu

sendiri di hadapannya. Akan tetapi, jika orang yang memiliki bukti

itu ingin meminta qadhi untuk menjadikan budak ini sebagai objek

yang hilang, lalu menjualnya kepada orang yang menginginkannya,

kemudian qadhi menerima pembayaran dari orang yang

membelinya, maka hukumnya boleh.

Jika pemilik budak mengajukan bukti di Makkah atas budak

tertentu, maka qadhi membebaskan orang yang membelinya dari

kewajiban pembayamn seandainya pemilik budak

membebaskannya. Tetapi pemilik budak harus mengembalikan

pembayaran jika dia telah menerimanya dari pembeli.

Menurut sebuah pendapat, tengkuk budak ini diberi stempel

dan qadhi mengenakan pertanggungan pada orang yang

mengambilnya dengan menyebutkan sifat-sifat itu. Jika

kepemilikannya dibuktikan oleh para saksi, maka budak itu

menjadi miliknya dan pertanggungan dihapus darinya. Jika para
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saksi tidak membuktikan, maka budak itu dikembalikan. Jika

budak itu mati antara itu, maka dia terkena pertanggungan. Tetapi

pendapat ini terbantah dengan kasus ketika yang dikenai

pertanggungan ifu pailit dan temyata budak itu adalah milik orang

lain, sedangkan qadhi telah merusaknya. Pendapat ini juga

terbantah dengan kasus ketika temyata budak ifu milik orang lain

dan dia tidak berada di tempat. Jika qadhi menjatuhkan keputusan

atas orang yang diserahi budak itu unfuk menyewanya dalam

keadaan dia tidak berada di tempat, maka itu berarti qadhi

memutuskan dia menanggung sewa untuk sesuafu yang tidak dia

ambil tanpa izin dan tidak dia sewa. Jika dia membatalkan sewa

darinya, maka itu berarti qadhi telah menghalangi hak pemilil'.nya.

Pendapat tersebut juga terbantah dengan kasus ketika yang

ditemukan adalah seorang budak perempuan cantik yang

barangkali dia adalah seorang ummul walad. Hal itu berarti

membiarkan dia berduaan dengan seorang laki-laki sehingga laki-

Iaki itu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadanya. Jadi,

tidak diperkenankan dalam masalah ini selain pendapat pertama.

Allah Mahatahu.

Jika seseorang mengakui kepemilikan hewan temak di

tangan seseorang, lalu seseorang mengajukan bukti bahwa hewan

temak itu memang miliknya, maka qadhi memufuskan hewan

ternak itu adalah miliknya. Jika orang yang menguasai heruan

temak itu mendakwakan bahwa dia membelinya dari seseorang

yang tidak berada di tempat, maka hewan temak itu ditahan dari

orang yang dimenangkan perkaranya itu. Qadhi tidak mengirimnya

ke negeri tempat terjadinya transaksi, baik negeri tersebut dekat

atau jauh. Saya tidak menyita harta seseorang lalu

mengirimkannya ke suatu negeri, karena barangkali harta tersebut
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rusak sebelum sampai di sana, hanya karena dakwaan seseorang

yang tidak saya ketahui apakah dia berbohong atau jujur.

Seandainya saya tahu bahwa dia jujur, maka saya tetap tidak boleh

mengeluarkannya dari tangan pemiliknya dengan menimbang

alasan ini, yaifu agar haknya tidak hilang di tangan orang yang

mengambil tanpa izin, dan agar hak tidak dihalangi dan tidak

direbut hanya berdasarkan dugaan. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan apakah orang yang memiliki hewan temak itu musafir

atau bukan musafir. Dia tidak dihalangi unh:k menguasai hewan

temak itu, dan hewan temak itu tidak diambil paksa dari

tangannya kecuali dia rela meskipun dia diberi nilainya berlipat-

lipat, karena 'kami tidak memaksanya untuk menjualbarangnya.

Barang temuan boleh dimakan baik oleh orang kaya atau

orang miskin, baik orang yang halal menerima zakat atau yang

tidak halal menerimanya.

1740. Nabi S memerintahkan Ubai bin Ka'b -dia
merupakan penduduk Madinah yang paling kaya, atau tampak

sebagai orang yang paling kaya di antara mereka- saat dia

menemukan kantong yang berisi delapan puluh dinar unfuk

memakannya (menggunakannya). 1 19

119 HR. Al Bukhari (pembahasan: Barang Temuan, bab: Jika Penemu Diberitahu

Tandanya Pemilik Barang Temuan, maka Dia Menyerahkan Kepadanya, 2/184, no.
2426\ dan jalur Adam dari Syu'bah dan Muhammad bin Basysyar dari Ghundar dari
Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata, "Aku bedemu dengan

Ubai bin Ka'b r4,, kemudian dia berkata, 'Aku pernah menemukan kantong yang berisi

seratus dinar, kemudian aku mendatangi Nabi $, lalu beliau bersabda, 'Umuml<anlah

uang itu selama setahun'. Kemudian aku mengumumkann5ra selama setahun, tetapi
aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Kemudian aku menemui beliau lagi,

lalu beliau bersabda, 'Umumkan l"Si selama setahun. ' Kemudian aku

mengumumkannya lagi, tetapi aku tidak menemukan pemiliknya. Kernudian aku
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L74L. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari

Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Atha' bin Yasar, dari Ali

bin Abu Thalib #I., bahwa dia menemukan uang satu dinar di

menemui beliau untuk ketiga kalinya, Ialu beliau bersabda, 'lngatlah wadahnya,

junlahnya, dan tali pengikahya. Jika pemiliknya datang, mal<a senhlanlah. Jika tidak

datang, maka nikmatilah rb'. Kemudian aku pun menikmatinya. Kemudian aku (Suunid

bin Ghafalah) bertemu dengan Ubai bin tG'b di Makkah, dan saat itu dia berkata, 'Aku

tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun'."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan' Barang Temuan,

3/1350-135U dari jalur Ghundar dari Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dan

seterusnya; dan dari jalur Bahz dari Syu'bah dan seterusnSn. Dalam redaksinya

disebutkan, "Aku mendengamya berkata sesudah sepuluh tahrn, 'Umuml<anlah dia

selama safu tahun'. "

Juga dari jalur A'masy, Sufuan, Zaid bin Abu Anisah, dan Hammad bin Salamah,

mereka semua dari Salamah bin Kuhail dan seterusnya.

Dalam sebagian riwayat ini disebutkan, "Jika datang sqeomng yarrg

memberitahul<an kepadamu jumlahnSn, wadahng dan bli pengikatzya, mala beil<an

dinar itu " Sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan,
"selama dua tahun atau tiga tahun."Dalam riwaSrat lain diiebutkan, 'tika fidak, mah
itu seperti jalan hartamu. "Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Jika tidak ada, mal<a

nilsnafilah dia. " (oo. 9 -7O / L7 231
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zaman Rasulullah d&, kemudian dia menceritakan uang itu kepada
Nabi S. Beliau lantas men5nrruhnya unfuk mengumumkannya
selama setahun, tetapi (setelah dia mengumumkannya serama

setahun), tidak ada orang yang mengakuinya. Beliau lantas
menyunrhnya unh.rk memakannya. Kemudian pemiliknya datang,
dan beliau pun menpruhnya untuk membayarkan gantinya.lzo

Ali bin Abu Thalib 49 termasuk orang yang haram
menerima zakat karena dia kefurunan Bani Hasyim.

120 HR. Al Baihaqi dalam Suaan Al Kubra (pembahasan: Bamng Temuan, bab:
Penjelasan tentang Masa Pengumuman, 6/1941 dari jalur hnu wahb dari Amr bin
Harits dari Bukair bin Asyaj dari Ubaidullah bin Miqsam dari seorang lakilaki dari Abu
Said Al Khu&i bahwa Ali bin Abu Thalib rS,... dan seterusn5ra.

Dalarn redaksinya tidak disebutkan masalah pengumuman dan dia juga tidak
disuruh unfu k mengumumkannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Barang Temuan,
2/337-3391dari jalur Ja'far bin Musafir dari hnu Abi Fudaik dari Musa bin Ya'qub Az-
Zuma'i dari Abu Hazim dari sahl bin sa'd dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi yang
serupa.

Ibnu Hajar berkata, "Dalam sanadnya terdapat Musa bin ya'qub Az-zuma'i.
Statusnya diperselisihkan. "

Lih. At-Talkhish Al Habir (3/7 5l
AI Baihaqi berkomentar, "Makna tekstual hadits dari Ali r,g dalam bab ini

menunjukkan bahwa dia membelanlakan uang itu sebelum mengumumkannya.',
Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-sunan wa Al Atnrberkata, "Hadis-hadits tentang

syarat jangka wakhr pengumuman itu lebih banyak dan lebih shahih sanadnya daripada
dua riwayat ini. Barangkali Snng dimaksud adalah Ali.trg membelanjakannya sebelum
masa pengumuman berakhir karena darura! dan dalam hadits keduanyra terdapat
kaerangan yang menunjukkan hal itu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdun-azzaq daram Mushannaf-nya
(penrbahasan: Barang Temuan, bab: Barang Temuan yang s€pele Hukumnya Halal,
lo/142-L431 dengan tambahan redalsi, "Dia menetapkan batas waktu pengumuman
dinar dan sejenisnya selama tiga hari berdasarkan hadits ini."

hnu Haiar berlqata, 'Tambahan ini tdak shahih karena dia berasal dari jiilr.g Abu
Bakar bin Abu Sabrah grang statusn5ra sangat dha'if."

Uh. At-Tallhish Al lfabir @ n 5l
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1742. 1746. Diriwayatkan dari Nabi S tentang izin untuk

memakan barang temuan sesudah diumumkan selama setahun

kepada Ali bin Abu Thalib, Ubai bin Ka'b, Zaid bin Walid Al

Juhani, Abdullah bin Amr bin Ash dan Iyadh bin Himar Al

Mujasyi'i i.W".127

Barang temuan yang sedikit atau yang banyak itu

hukumnya sama; tidak boleh dimakan kecuali sesudah diumumkan

selama setahun. Mengenai perintah kepada penemu jika dia

amanah unhrk menyedekahkannya, saya berpikir bahwa dengan

perintah itu saya telah berbuat tidak adil kepada penemu dan

orang yang barangnya ditemukan jika aku melakukannya. Jika

121 Hadits Ali adalah hadits sebelumnya, sedangkan hadits Ubai bin Ka'b telah

disebutkan pada no. (1470). Hadits Zaid bin Walid juga telah disebutkan di awal

catatan kaki bahasan tentang barang temuan.
Adapun hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oleh Amr bin Syr'aib dari

ayahnya, dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

Abu Daud (pembahasan: Barang Temuan, bab, Mengumumkan Barang Temuan,

2/935-337, no. 1710-1713) dari jalur. Dalam redaksinya disebutkan, "umumkanlah

selama setahunl Jika pemiliknya datang, mal<a serahkan barang ternuan itu kepadarym.

Jika pemiliknya tidak datang, maka barang itu meniadi milikmu."
Adapun hadits Iyadh bin Himar diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan'

Barang Temuan, 2/3351dari jalur wuhaib bin walid dari Khalid Al Ha&dza' dari Abu
'Ala' dari Mutharrif bin Abdullah dari Iyadh bin Himad dengan redaksi yang seruPa;.

Ibnu Hibban (pembahasan: Barang Temuan, 7l/256-257, dalam bab tentang

hadits yang menunjukkan bahwa barang temuan jika telah terdiam selama beberapa

tahun, maka dia tetap menjadi milik empunya, bukan milik penemunya; dan bahwa

penemu harus mengembalikan kepada empunya atau menilainya meskipun dia telah

memakannya atau membelanjakannya) dari jalur Syu'bah dari Walid AI Hadzdza' dan

setenrsnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/L6l-L621dari jalur Yazid bin

Abdullah bin Syikhir dari saudaranya yaitu Mutharrif dan seterusnya dengan redaksi,

" Barangsiapa yang menemukan barang temuan, maka hendaHah dia mempersaksikan

kepada dua orang yang adil, dan hendaHah dia mengingat wadahng dan tali
pengikatnya. Jika pemiliknya datang, maka ianganlah kamu merasakan karena dia

lebih berhak atas barang temuan itu. Jika pemililmg tidak datang, mal<a itu adalah

harta Allah yang dibeikan-Nya kepada siapa saia yang Dia kehendaki."
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barang temuan ifu adalah harta penemu dalam satu keadaan,

maka saya tidak menyrruhnya untuk menyedekahkannya.

Saya juga tidak menSmmh para ahli warisnya unfuk

menyedekahkan barang temuan. Jika saya memerintahkannya

untuk menyedekahkannya, maka bagaimana mungkin saya

membebankan pertanggungan padanya atas apa yang saya suruh

untuk merusaknya? Jika sedekah itu dianggap sebagai harta orang

yang ditemukan hartanya, maka bagaimana mungkin saya

memerintahkan penemunya untuk menyedekahkan harta orang

lain tanpa izin pemilik harta? Kemudian, barangkali pemilik harta

mendapati penemu dalam keadaan pailit, sehingga dengan

demikian saya telah merusak hartanya. Seandainya penemunya

menyedekahkannya, maka dia dianggap melanggar hak sehingga

pemiliknya boleh mengambil barangnya. Jika barang itu telah

berkurang di tangan orang-orang miskin atau rusak, maka dia

bebas memilih antara menuntut ganti kepada penemu atas

kerusakan dan penyusutan, atau dia menunfut orang-orang miskin.

Jika seorang budak menemukan barang temuan, lalu tuan

mengetahui barang temuan itu dan mengakuinya berada di

tangannya, maka hran dikenai pertanggungan terhadapnya yang

diambil dari harta yang melekat pada diri budak itu dan selainnya.

Jika budak itu menghabiskannya, baik sebelum sahr tahun atau

sesudahnya, maka jika fuannya tidak mengetahui hal itu, maka

barang temuan itu dipertanggungkan atas diri budak itu apabila dia

menghabiskannya sebelum satu tahun dan sesudahnya, bukan

dipertanggungkan atas harta fuan, karena pengambilan barang

temuan oleh budak itu dianggap sebagai pelanggaran hak. Yang

boleh mengambil barang temuan adalah orang yang bisa dikenai
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pertanggungan dan orang yang memiliki harta. Sedangkan budak

tidak memiliki harta dan pertanggungan. Demikian pula, jika dia

budak mudabbar, mukatab atau Ummu walad. Budak mudabbar

laki-laki dan perempuan seluruhnya sama maknanya dengan

budak. Hanya saja, ummul walad tidak dijual, dan pertanggungan

itu melekat padanya apabila tuannya tidak mengetahuinya, dan

melekat pada harta mantan sahaya jika fuan mengetahuinya.

Ar-Rabi' berkata: Menurut pendapat kedua, jika fuannya

tahu bahwa budaknya mengambil barang temuan, atau dia tidak

tahu tetapi dia mengakui bahwa barang temuan ifu ada di

tangannya, maka ifu seperti perbuatan pidana terhadap diri budak,

dan tuan tidak memikul pertanggungan yang dikenakan pada

hartanya sama sekali.

Budak mukatab sama kedudukannya dengan orang

merdeka dalam hal barang temuan, karena dia memiliki hartanya

sendiri. Budak yang setengah dirinya merdeka dan setengah yang

lain budak ifu membayar sesuai ukuran status budak dalam dirinya.

Jika dia mengambilbarang temuan pada hari dimana dia merdeka,

maka harta itu tetap berada di tangannya, dan itu dianggap

sebagai hartanya karena apa yang dia peroleh para hari itu
dianggap sebagai hasil usaha orang yang merdeka. Jika dia

mengambilnya pada hari dimana dia milik fuannya, maka tuannya

mengambilbarang temuan ifu darinya karena apa yang dia peroleh

pada hari itu menjadi milik tuannya.

Menurut sebuah pendapat, jika dia mengambilnya pada hari

dia merdeka, maka barang temuan ihr disimpan di tangan budak

sesuai ukuran merdekanya. sedangkan tuannya mengambil seukuran

stafus budak pada dirinya. Jika keduanln berselisih, maka perkataan
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yang dipegang adalah perkataan budak dengan disertai sumpahnya

karena barang temuan ifu berada di tangannya.

Seseorang tidak boleh memanfaatkan barang temuan sama

sekali hingga berlangsung satu tahun. Jika seseorang menjual
barang temuan kepada orang lain sebelum satu tahun, kemudian
pemiliknya datang, maka dia berhak menghapus jual-beli tersebut.

Jika penemu menjualnya sesudah safu tahun, maka jual-beli

tersebut boleh, dan pemilik barang temuan ihr boleh menunfut
penemu atas hasil penjualannya atau nilainya. Yang mana saja di
antara keduanya yang dia inginkan, maka itu menjadi haknya.

Ar-Rabi' berkata: Pemilik barang temuan tidak memiliki hak
selain harga yang orang-orang biasanya saling mengelabui untuk
mencari keuntungan. Jika penemu menjual dengan harga yang

biasanya orang-orang tidak saling mengelabui untuk mencari
keunfungan, maka dia berhak atas kekurangan dari harga tersebut.

Jika barang temuan berada di tangan waliyyul amr
kemudian dia menjualnya, maka penjualannya sah dan pemilik
barang temuan berhak atas hasil penjualannya. Jika barang

temuan itu berupa budak, lalu pemilik budak mengklaim bahwa dia

telah memerdekakannya sebelum terjadi jual-beli, maka saya

menerima ucapannya dengan disertai sumpahnya jika pembeli

menginginkan sumpahnya, Ialu saya menghapus jual-beli ifu,

menjadikan budak ifu merdeka, dan mengembalikan kepada
pembeli harga yang telah diambil penemu.

Ar-Rabi'berkata: Dalam hal ini ada pendapat ketiga, bahwa
jual-beli tersebut tidak dihapus kecuali ada bukti yang kuat. Karena
penjualan yang dilakukan waliyyul amr itu sama seperti penjualan

yang dilakukan pemiliknya, sehingga penjualannya tidak dihapus
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kecuali ada bukti bahwa pemilik budak telah memerdekakan budak

sebelum dilual. Karena seandainya seseorang menjual budak

kemudian dia mengakui bahwa dia telah memerdekakannya

sebelum menjualnya, maka ucapannya tidak diterima. Jadi, jual-

beli tidak dihapus secara merugikan pembeli kecuali ada bukti yang

menunjukkannya.

Jika seseorang menemukan makanan basah yang tidak bisa

bertahan lama lalu dia memakannya kemudian pemiliknya datang,

maka dia menggantikan nilainya. Penemu boleh memakan

makanan tersebut jika dia khawatir msak. Jika seseorang

menemukan makanan yang bisa bertahan lama, maka dia tidak

boleh memakannya kecuali sesudah safu tahun, seperti gandum

hinthah, kurma kering dan sejenis.

Harta rikaz adalah harta pendaman jahiliyah. Jika harta

jahiliyah ditemukan di permukaan tanah, maka dia termasuk

kategori barang temuan dan diperlakukan seperti halnya barang

temuan. Karena keberadaannya di permukaan tanah dan di

tempat-ternpat penemuan ifu menunjukkan bahwa harta tersebut

mempakan hak milik yang jatuh dari pemiliknya. Seandainya

penemunya berlaku hati-hati dengan membayarkan seperlimanya,

maka ihr lebih saya sukai, tetapi dia tidak wajib melakukan hal itu.

Jika seseorang menemukan unta yang tersesat, maka dia

tidak boleh mengambilnya. Jika dia mengambilnya kemudian dia

melepaskannya di tempat dia mengambilnya lalu unta tersebut

mati, maka dia terkena pertanggungan berupa nilainya. Sapi,

keledai dan bagal dalam hal ini sama kedudukannya dengan unta

yang tersesat. Jika sultan mengambil unta yang tersesat,

sedangkan dia memiliki area terlarang dimana mereka bisa
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menggembalakan unta itu di sana tanpa biaya yang ditanggung
oleh pemiliknya, maka mereka boleh menggembalakannya di area
terlarang itu hingga pemiliknya datang. Tetapi jika sultan tidak
memiliki barang, maka sultan menjualnya dan menyerahkan hasil
penjualannya kepada pemiliknya. Barangsiapa yang mengambil

unta yang tersesat kemudian dia membiayainya, maka dia
dianggap sukarela memberikan biaya itu, tidak boleh meminta
ganti kepada pemiliknya sama sekali.

Jika dia ingin meminta ganti kepada pemiliknya atas biaya
yang telah dia keluarkan, maka hendaklah dia pergi menemui
hakim hingga hakim memutuskan haknya atas biaya yang dia
keluarkan, lalu hakim mewakilkan orang lain unhrk menerima
biaya itu darinya dan membiayai unta itu. Sultan tidak boleh
mengizinkan seseorang unfuk membiayai unta yang tersesat

kecuali selama safu atau dua hari, atau semacam ifu sehingga tidak
menghabiskan harga unta. Jika telah lewat dua hari, maka sultan
memerintahkan agar unta ifu dijual.

Barangsiapa yang menemukan suafu barang temuan, maka
barang temuan ifu mubah. Jika barang temuan itu rusak tanpa ada
perbuatan di luar kewenangan darinya, maka dia tidak terkenai
pertanggungan, dan perkataan yang dipegang adalah

perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika seseorang

mengambilnya kemudian dia mengembalikannya ke tempatnya lalu
barang temuan ihr hilang, maka dia terkena pertanggungan. Jika
dia melihatnya saja tetapi tidak mengambilnya, maka dia tidak
terkena pertanggungan. Demikian pula, jika dia menyerahkannya

kepada orang lain lalu barang tersebut hilang, maka saya

mengenakan pertanggungan padanya seperti saya mengenakan
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pertanggungan seperti saat saya mengenakan pertanggungan pada

orang yang menitipkan barang, dan saya melepaskan

pertanggungan darinya seperti saat saya melepaskan

pertanggungan dari orang yang menitipkan barang.

Jika seseorang melepaskan ikatan unta orang lain kemudian

unta ifu berhenti lalu berjalan, atau dia membuka sangkar milik
seseorang sehingga burungnya keluar sesudah ihr, maka dia tidak

terkena pertanggungan karena bumng dan unta tersebutlah yang

pergi sendiri. Kepergiannya itu bukan merupakan perbuatan orang

yang melepaskan ikatan dan membuka sangkar. Seperti ifu pula

ketenfuannya untuk semua hewan serta apa saja yang memiliki ruh

dan memiliki akal dimana dia bisa berhenti sendiri dan pergi

sendiri. Adapun yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki ruh,

dimana dia tertahan karena ada ikatan yang mengikatnya, seperti

minyak dan air, maka ketika seseorang melepaskan ikatan

wadahnya sehingga air atau minyak itu memancar, maka yang

melepaskannya itu terkena pertanggungan. Kecuali pelepasan

ikatan kantong minyak itu dilakukan dalam keadaan kantongnya

tersandar dan berdiri, sehingga pelepasan ikatan tersebut tidak

menumpahkan isinya, melainkan dia tetap berdiri kemudian dia
jatuh sesudah itu. Jika seseorang melempamya, maka yang

melempar ifu terkena pertanggungan atas minyak yang tumpah.

Jika dia tidak melempamya, maka dia tidak terkena

pertanggungan dengan keadaan yang pertama, karena minyak

tumpah akibat dilemparkan, bukan akibat dilepaskan ikatan

kantongnya. Pelepasan ifu telah terjadi sebelumnya, dan pada saat

itu tidak terjadi perbuatan pidana.
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Seseorang tidak memperoleh bayaran manakala dia datang
membawa budak yang melarikan diri atau unta yang tersesat,
kecuali pemiliknya memang menyediakan bayaran unfuknya
sehingga penemu berhak atas bayaran tersebut. Dalam hal ini
tidak ada perbedaan antara orang yang diketahui pekerjaannya
mencari hewan ternak yang hilang atau yang tidak diketahui
seperti ifu. Barangsiapa yang berkata kepada orang lain, 'Jika
kamu bisa membawakan budakku yang melarikan diri, maka aku
beri kamu sepuluh dinar." Kemudian dia berkata lagi kepada orang
kedua, "Jika kamu bisa membawakan budakku yang melarikan
diri, maka aku beri kamu sepuluh dinar." Kemudian keduanya
datang membawa budak itu bersama-sama, maka masing-masing
dari keduanya berhak atas setengah bayaran, karena dia
mengambil setengah dari objek yang diberikan bayarannya, baik
yang satu telah mendengar perkataan pemilik budak kepada yang

lain atau belum mendengamya. Demikian pula, seandainya dia
berkata kepada tiga orang, tetapi dia berkata kepada salah safu di
antara mereka, "Jika kamu membawakan budakku, maka kamu
memperoleh sekian," dan dia juga berkata yang sama kepada dua

orang lainnya, tetapi bayaran mereka berbeda-beda, kemudian

mereka datang membawa budak ifu secara bersama-sama, maka
masing-masing dari mereka memperoleh sepertiga dari total
bayaran.
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i,4fr
PEMBAHASAN I-AQITH (BARANG

TEMUAN)

1. Bab: Tentang Barang Temuan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata mengenai budak yang dibuang,

"Itu adalah budak yang merdeka, dan dia tidak memiliki perwalian.

Yang mewarisi hartanya adalah umat Islam karena mereka telah

dikaruniai apa saja yang tidak ada pemiliknya. Tidakkah Anda

melihat bahwa umat Islam mengambil harta seorang nasrani dalam

keadaan dia tidak memiliki ahli waris? Seandainya mereka

memerdekakannya, maka mereka tidak mengambil hartanya

dengan jalan perwalian, akan tetapi mereka memang dikaruniai

Allah semua harta yang tidak ada pemiliknya. Seandainya umat

Islam mewarisi hartanya, maka imam tidak boleh memberikannya

kepada seorang muslim tanpa yang lain. Umat Islam di belakang

timur dan barat memiliki hak yang sama. Kemudian, waliyyul amr

wajib memberikan perwalian pada hari dia dilahirkan ibunya unhrk
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seluruh umat Islam, laki-laki atau perempuan, yang masih hidup.
Kemudian warisannya diberikan kepada para ahli waris dari
kalangan umat Islam yang masih hidup, yaifu yang lakllaki saja,

tidak perempuan, sebagaimana perwalian ifu diwariskan. Akan
tetapi, yang diwariskan ifu adalah harta sebagaimana yang kami
sampaikan, dimana harta tersebut tidak bertuan. Harta tersebut
dikembalikan kepada umat Islam dimana imam menyalurkannya
sesuai kebilakannya."
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PEMBAHASAN FARAIDH

1. Bab: Orang-orang yang Warisannya Disebutkan
Allah dan Yang Tidak Disebutkan

Allah telah menetapkan sebagian warisan untuk kedua

orang tua, saudara-saudara, istri, dan suami. Secara tekstual hal ifu

menunjukkan bahwa siapa saja yang dianggap sebagai orang tua,

saudara, suami dan istri, dimungkinkan mereka mewarisi bersama

selain mereka dalam satu keadaan tetapi tidak dalam keadaan

yang lain. Sunnah Rasulullah g$, disusul dengan berbagai

pendapat mayoritas ulama, menunjukkan bahwa makna ayat

adalah: sesungguhnya para ahli waris ifu mewarisi manakala

mereka berada dalam safu keadaan, tidak dalam keadaan yang

lain.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "seperti inikah nash

Sunnah?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan ini adalah makna

yang difunjukkannya." Saya bertanya, "Apa makna yang
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difunjukkannya?" Dia menjawab, "Oleh karena Nabi $
menyampaikan suafu perkataan yang menunjukkan bahwa

sebagian orang yang disebutkan memperoleh warisan ifu tidak

mewarisi, maka dapat diketahui bahwa seandainya hukum Allah
bahwa setiap orang yang disebut ayah, suami dan selainnya ifu

mendapat warisan (hukum tersebut) berlaku umum, tenfulah
Rasulullah S tidak menetapkan hukum unh-rk seseorang yang

disebutkan sebagai penerima warisan ifu bahwa dia tidak mewarisi

dalam satu keadaan.

Asy-Syafi'i ditanya, "Sebutkan dalil tentang orang yang

tidak mewarisi secara garis besar." Dia menjawab, "seseorang

yang disebutkan sebagai pewaris itu tidak mewarisi sebelum

agamanya sama dengan agama mayrt yang diwarisinya, dan dia

harus merdeka, serta terbebas dari stafus pembunuh orang yang

diwarisi. Jika dia terbebas dari ketiga hal ini, maka $ mewarisi.

Tetapi jika ada salah satu darinya, maka dia tidak mewarisi." Saya

katakan, "Sebutkan dalil yang Anda maksudkan itu!" Dia
menjawab:
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1747.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-

Zuhri, dari AIi bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah

bin Zaid, bahwa Rasulullah S bersabda, "Orang muslim tidak

mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang

muslim.'il22
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1748. Malik mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab,

dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin
Zaid, bahwa Nabi ;& bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi

orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi oftng muclim.'123

122 HR Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab' Orang Muslim tidak Mer,varisi

Orang Kafir, dan Orang Kafir tidak Mewarisi Orang Muslim, 4/423, no. 6754) dari
jalur Ashim dari lbnu Juraij dari Ibnu Syihab dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan:

Faraidh, 3/7233') dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.
12: gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan untuk Para Pemeluk

Agama, 2/579, no. 10). Dalam sanadnya terdapat Umar bin Utsman, dan itulah yang
paling unggul dari Malik.

Yunus berkata, "Malik pemah ditanya tentang nama Amr, lalu dia berkata, 'Yang
benar adalah Umar. Kami lebih mengetahui tentangnya, dan inilah rumahnya."'

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata: Malik bin Anas berkata
kepadaku, "Apakah menurut kamu aku tidak bisa membedakan antara Umar dan
Amr? Ini rumah Umar. dan ini rumah Amr."

Lth. Musnad Al Muwaththa 'karya Al Ghafiqi (200)
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7749. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Ali bin Al Husain, dia berkata, "Yang mewarisi Abu Thalib

adalah Aqil dan Thalib, sedangkan Ali dan Ja'far tidak

mewarisinya." Ali bin Husain berkata, "Karena itu kami

meninggalkan bagian kami dari Syi'b (pertanahan Bani Hasyim di

luar perkampungan mer eka)." 124

Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikianlah yang dikatakan Malik, yaitu Umar bin

Utsman. Sedangkan seluruh sahabat Ibnu Syihab menyebut Amr bin Utsman."
Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah bahwa dia ditanya, "Apakah Malik dalam hadits

tentang per,varisan antara orang kafir dan orang muslim menyebutkan nama Umar bin

Utsman?" Ibnu Uyainah menjawab, "Aku mendengamya dari Az-Zuhri demikian dan

dernikian satu kali, kemudian aku memeriksanya dan temyata Malik tidak menyebutkan

selain Amr bin Utsman."
l.jh. A t- Tamh i d (9 / 160'1521
Dalam .4/ 'llal}eirya hnu Abi Hanm (2/5O, no. 1541) dia berkata, "Abu Zur'ah

ditanya tentang hadits Mdik dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman

bin Affan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah $ bersabda, "Orang muslim tidak

mewarisi onng kafir. " Abu Zur'ah menjawab, "Para periwayat menyebutkan Amr,
sedangkan Malik mmgatakan Umar bin Utsman."

Abu Muhammad berkata, "Adapun para periwayat yang menyebut Amr bin

Utsman adalah Sufuan bin Uyainah dan Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri."
Silakan baca takhnj hadits sebelumny a lno. 17 47)
124 gg. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama) darl lalur Ibnu Syihab

dari Ali bin Abu Thalib. Saya menduganya keliru, dan yang benar adalah yang di sini.

Allah Mahatahu.

)
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Sunnah Rasulullah @ menunjukkan apa yang serya

sampaikan kepada Anda bahwa manakala dua orang berbeda

agama, yang satu muslim dan yang safu musyrik, maka orang yang

disebutkan sebagian warisannya ifu tidak mer,uarisi.
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L750. Sufuan mengabarkan kepada kami, dai- Az-Zuhn,
dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda,
'Barangsiapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka
hartanya itu milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.'\25

15 HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Musaqah, bab: Seseorang yang
Diberi umra atau Hak Minum di sebuah Kebun, 2/159-770, no. 23291dari jalur
Abdullah bin Yusuf dari lails dari lbnu syihab dan seterusnya; dan Muslim
(pembahasan: Jual-Beli, bab' rlmng yang Menjual Kebun Kurma yang Berbuah,
3/7773, no. 80,21543) dari jalur Laits dan seterusnya dan dari jalur Ibnu uyainah.

Asy-Syafi'i juga mencanturnkan hadits ini di sini bahwa budak tidak merniliki
harta, dan pada kelanjutannya dia tidak mewarisi. Karena jika kita memberikan warisan
kepadanya, maka pada hakikatnya dia memberikan warisan kepada hrannya. Karena
ih-r, orang yang mevrarisi harus m6r.d"ka sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i.
Allah Mahatahu.

Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i makna seperti ini tetapi lebih jelas. Asy-
syafi'i berkata, "oleh karena tampak jelas dalam sunnah Nabi $ bahwa budak tidak
memiliki harta, dan bahwa harta grang dimiliki budak itu sebenamya dimiliki tuannya,
maka jika budak adalah ayah atau selainnya yang disebutkan memperoleh bagian
warisan. dan seandainya dia diberi harta itu maka tuannya mengambil alih
kepemilikannya, sedangkan tuan itu bukan ayah mayit dan bukan ahli waris yang
disebutkan memperoleh bagian warisan, maka seandainya kita memberikan warisan
kepada budak sebagai seorang ayah, maka ifu berarti kita memberi fuan warisan yang
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Ketika Rasulullah $$ bersabda, "Sesungguhnya harta budak

manakala dijual adalah milik tuannya 'l maka hadits ini

menunjukkan bahwa budak tidak memiliki apapun. Sebutan 'harta

budak' hanyalah sekedar penyandaran harta kepadanya, seperti

dalam bahasa Arab seseorang boleh mengatakan kepada orang

yang diupahnya terkait kambing, rumah dan tanahnya, "lni

tanahmu, ini kambingmu," hanya sebagai penyandaran, bukan

kepemilikan.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang menunjukkan bahwa ini

adalah maknanya sedangkan ada kemungkinan makna bahwa

harta itu adalah milik budak?" Jawabnya, keputusan Rasululluh B
bahwa harta budak itu menjadi milik penjual menunjukkan bahwa

kepemilikan harta itu berada di tangan pemilik diri budak itu,

sedangkan budak tidak memiiiki apapun. Saya tidak mendengar

perbedaan pendapat bahwa orang yang membunuh dengan

sengaja tidak mewarisi orang yang dibunuhnya dari hasil diyat atau

harta sedikit pun. Kemudian para ulama berbeda pendapat

mengenai orang yang membunuh dengan tidak sengaja-

L75L. Sebagian sahabat kami mengatakan, bahwa dia

mewarisi harta tetapi tidak mewarisi diyat. Dia meriwayatkan itu

dari sebagian sahabat kami, dari Nabi 6$ dalam sebuah hadits

yang tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits.1z5 Sedangkan para

bukan merupakan bagiannya. Dengan demikian, kita mernberikan warisan kepada

omng yang tidak diberikan warisan oleh Allah."
!-jh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(5/43|
126 AI Baihaqi berkata, "Maksud da'jl atsar Srang kami kabarkan... dari Amr bin

Syu'aib, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari kakekku yaihr Abdullah bin

Amr bin Ash, bahwa Rasutullah $ bersabda pada hari Fathu Makkah, "Pemeluk dua

agama tidak sating meumisi. Perenpuan meutarisi diyat suaminya dan hartanya, dan
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ulama lain mengatakan, bahwa orang yang membunuh secara

tidak sengaja tidak mewarisi diyat dan harta sama sekali. Dia sama

seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Oleh karena hadits
tersebut tidak valid, maka orang yang membunuh secara sengaja

dan secara tidak sengaja tidak mewarisi apapun. Dia lebih dekat
kepada ketentuan umum, bahwa orang yang membunuh tidak
memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya.

2- Bab: Perbedaan Pendapat dalam Masalah
Warisan Dua Orang Beda Agama, serta Penjelasan

Tentang Warisan Budak dan Pembunuh

Ar-Rabi' dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian sahabat

kami sepakat dengan kami. Dia mengatakan bahwa budak tidak
memperoleh warisan, dan tidak pula orang yang membunuh

suami mewaisi diyat istrinya dan hartanya, selama salah satunya tidak membunuh
yang lain secara sengaja. Jika salah safunya membunuh yang safunya secara sengaja,
maka dia tidak mewarisi digt dan hartanya sedikit pun. Jika dia membunuh Sang
satunya secara tidak sengaja, maka dia mqryaisi harlanya tetapi tidak mewarisi
diyabzya "

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Said dari
Amr bin Syu'aib dan seterusnya. Dia berkata, "Muhammad bin said Ath-Thaili
statusnya tsiqah. " (4/72)

Al Baihaqi berkata, "Pendapat inilah yang dipegang oleh Said bin Musagryib, dan
itulah yang ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkannya secara mursal dari Nabi $,
"orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan tidak sengaja tidak mewarisi

sedikit pun dari diyat."
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil(hlm. 261-263, no. 360)
Barangsiapa yang berpegang pada hadits-hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya

dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Nabi g$, maka dia juga harus berpegang pada
pendapat ini.
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secara sengaja dan secara tidak sengaja. Begifu juga orang kafir.

Kemudian dia menarik pendapatnya dan berkata, "Jika seseorang

murtad dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, atau

membunuh, maka dia diwarisi oleh para ahli warisnya yang

muslim."

Sebagian dari mereka ditanya, "Apakah orang murtad itu

terlepas dari keberadaannya sebagai orang kafir atau orang

muslim?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia orang kafir." Dia

ditanya, "Rasulullah S telah bersabda, 'Orang kafir tidak mewarisi

orang muslim-' Beliau tidak mengecualikan seorang pun dari

orang-orang kafir. Mengapa Anda menjadikan orang muslim

sebagai ahli waris bagi orang kafir?" Dia menjawab, "Dia adalah

seorang kafir yang dahulu telah ditetapkan padanya hukum Islam,

tetapi kemudian dia menghilangkan hukum itu dari dirinya." Kami

katakan, "OIeh karena hukum tersebut hilang karena dihilangkan

oleh dirinya sendiri, maka dia telah berpindah kepada kelompok
yang dipufuskan Rasulullah S bahwa seorang muslim tidak

mewarisinya, dan dia tidak mewarisi seorang muslim. Jika hukum

tersebut tidak hilang lantaran dihilangkan olehnya sendiri, apakah

Anda berpendapat bahwa orang murtad ditinggal mati anaknya

yang muslim itu memperoleh warisan dari anaknya?" Dia

menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Lalu, mengapa Anda

mengharamkannya?" Dia menjawab, "Karena dia kafir." Kami

katakan, "Mengapa Anda tidak mengharamkan warisan muslim

dari orang kafir sebagaimana Anda mengharamkan warisan orang

kafir dari orang muslim? Apakah ada keadaan lain di luar keadaan

dimana tetap pada sifatnya seperti sebelum murtad dimana dia

mewarisi dan diwarisi, atau dia keluar dari sifat'rya seperti sebelum

murtad dimana dia mewarisi dan diwarisi, sedangkan Anda
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menjatuhkan hukuman mati padanya? Hal itu menunjukkan bahwa

sifatnya ihr telah hilang karena dia hilangkan sendiri, dan istrinya

pun menjadi haram baginya. Saya menerapkan hukum orang

musyrik padanya dalam satu sisi dan menerapkan hukum orang

Islam padanya di sisi iain.

1752. Dia (Ar-Rabi') berkata, "Saya berpegang pada

riwayat, bahwa AIi e), memberikan harta warisan orang murtad

yang dikenakan hukuman mati kepada ahli warisnya yang

,.'.,,rt1in',."127

127 Ini adalah salah satu hadits yang diriwayatkan oleh kalangan yang berteda
pendapat dari Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan argumen pihak yang berbeda
darinya dalam rnasalah orang murtad berupa riwayat bahwa Ali bin Abu Thalib i1g

menjatuhkan hukuman mati pada Mustaurid Al 'Ajali dan mernberikan hartanya
sebagai warisan kepada para ahli waris. Asy-Syafi'i berkata, 'Sebagian ahli Hadits
mengldaim bahwa riwayat ini keliru."'

Kemudian dia berkata, "Atsar tersebut diriwayatkan oleh Sulaiman Al A'masy
dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Ali dengan redaksi yang sama. Atsar ini juga
diriwayatkan oleh Simak dari Ibnu Ubaid bin Abrash, dia berkata: Aku duduk bersama
Ali ;+J. Kemudian dia menceritakan kisah Mustaurid, dimana Ali menyuruh unhrk
menjatuhkan hukuman mati padanya dan membakamya dengan api." Di dalamnya dia
berkata, "Ali r+: tidak menyinggung masalah harta."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dan AMul Malik bin Umair tanpa
menyebut warisan harta.

Saya menerima kabar dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia menilai lemah hadis Ali
tentang hal itu. (Diriwayatkan oleh Abu Qasim Al Baghawi dalam AIJa'diyyaf dari Ali
bin Ja'd dari Syarik dari Simak l2/17O no. 2355 dengan tahqiq kami); diriwayatkan
oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Simak dan seterusnya (lO/L70, bab: Kafir
Sesudah Iman): dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Syu'bah dari Simak dan
seterusnya

Uh. Al Mushannaf (lO/73O, pembahasan: Sanksi Pidana, bab: tentang Orang
Nasrani yang Masuk Islam kemudian Murtad lagi).

Al Baihaqi berkata, "Kemudian Asy-Syafi'i menganggap hadits tersebut'u'alid bagi
pihak yang berbeda pendapat darinya. Dia menerima alasan atas sikap lawan
pendapatnya itu yang meninggalkan makna tekstual sabda Nabi $, 'Orang muslim
tidak mewarisi orang kafir'. "
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Kami katakan, "Saya juga meriwayatkannya dari Ali +ip,,

tetapi sebagian ahli Hadits sebelum Anda mengklaim bahwa

riwayat ini keliru atas nama Ali r$. Kalaupun hadits ini valid dari

Ali +{$,, namun menurut prinsip madzhab kami dan madzhab Anda,

seseorang tidak memiliki daya argumen di hadapan Rasulullah $."
Dia berkata, "Dimungkinkan maksudnya adalah orang kafir yang

senantiasa kafir itu tidak mewarisi." Kami katakan, "Jika hukum

orang murtad itu berbeda dari hukum orang yang sejak dahulu

sudah kafir, lalu Anda memberikan warisannya kepadanya dari ahli

warisnya yang muslim manakala mereka mati sebelumnya, maka

tentulah Ali i&, tidak melarang Anda untuk melakukan hal ini." Dia

berkata, "Dia tercakup ke dalam makna garis besar hadits dari
Nabi S." Saya katakan, "Jika dia tercakup ke dalam makna garis

besar hadits dari Nabi is, maka Anda harus meninggalkan

pendapat Anda bahwa para ahli warisnya yang muslim itu
mewarisinya."
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1753. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, Muawiyah,

Masruq, Ibnu Musayryib, dan Muhammad bin Ali bin Al Husain

Dia berkata demikian meskipun dimungkinkan maksudnya adalah orang-orang
kafir dari para penyembah berhala,"

Lih. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(5/69\
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bahwa orang mukmin mewarisi orang kafir, sedangkan orang kafir
tidak mewarisi orang *r.rt1,',',ir',. " 128

12s 9u611. Muadz diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sajistani dan Abu Daud Ath-
Thayalisi:

Abu Daud (pembahasan: Faraidh, bab, Apakah Orang Muslim Mewarisi Orang
Kafir, 3/329) dari jalur Musaddad dari Abdul Waris dari Amr bin Abu Hakim Al
Wasithi dari Abdullah bin Bumidah bahwa ada dua orang bersaudara mengajukan
gugatan kepada Yahya bin Ya'mur, yang satu Yahudi dan yang lain muslim. Dia lantas
memberikan warisan kepada yang muslim dari keduanya. Dia berkata: Abu Aswad
menceritakan kepadaku, bahwa ada seseorang yang menceritakan kepadanya bahwa
Muadz berkata: Aku mendengar Rasulullah gf$ bersabda, "Islam itu menambahkan,
tidak mengurangi. "Karena itu dia memberikan warisan kepada yang muslim.

Al Baihaqi berkata, "Orang ini tidak dikenal sehingga sanadnya terputus."
Penyimakan riwayat Abu Aswad dari Muadz bin Jabal juga perlu dilihat lebih

jauh.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (hlni. 77, no. 568) dari
jalur Amr bin Abu Hakim dari Ubaidullah bin Abu Burdah dari Yahya bin Ya'mur, dia
berkata' Muadz bin Jabal mendatangi jenazah seseorang yang mati di luar Islam, dan
orang itu meninggalkan anaknya yang beragama Islam. Muadz lantas memberikan
warisan kepada anak itu dari ayahnya, dan dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $
bersabda, 'lslam itu menambahkan, tidak mengwrangi'. "

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Syu'bah meriwayatkannya."
Lih. Sunan Al Kubra (6/354)
Adapun riwayat dari Muawiyah:
Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam As-Sunan dari Husyaim dari Abu

Daud dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Muawiyah menerima kabar bahwa orang-orang
Arab terhalang untuk masuk Islam karena keberadaan warisan mereka dari ayah
mereka. Muawiyah berkata, "Kita mewarisi mereka, tetapi mereka tidak meu,arisi
kita." Masruq bin Ajda' berkata, "la tidak mengadakan keputusan dalam Islam yang
lebih saya kagumi daripada keputusan tersebut."

Lih. Sunan Sal (pembahasan: Faraidh, bab: Para Pemeluk Dua Agama tidak
Saling Mararisi, T/86, no. 145).

Hadits ini dilansir oleh Ad-Darimi dari jalur Hammad dari Daud
Lih. As-Sunan(2/370), terbitan Dar Ihya' As-Sunnah An-Nabawiyyah.
Said meriwayatkan dari Husyaim dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Muawiyah dan berkata, "Apakah menurut kamu Islam
itu merugikanku ataukah bermanfaat bagiku?" Dia menjawab, "Tidak merugikanmu,
melainkan berrnanfaat bagimu. Apa maksudmu berkata seperti itu?" Dia menjawab,
"Ayahku beragama Nasrani. dan ayahku mati dalam keadaan beragama nasrani,
sedangkan saya seorang muslim. Saudara-saudara yang beragama nasrani ifu berkata,
"Kami lebih berhak atas warisan ayah kami daripada kamu."
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Sebagian dari mereka berkata, "Sebagaimana perempuan-

perempuan mereka halal bagi kita sedangkan perempuan-

perempuan kita tidak halal bagi mereka."

Barangkali ada yang berkata kepada Anda, "Kepufusan

Nabi S itu terkait orang kafir penyembah berhala, dan mereka itu

tidak halal hewan sembelihan dan perempuan-perempuan mereka

bagi kita. Sedangkan ahli Kitab berbeda dari mereka. Jadi, orang-

orang muslim mewarisi ahli Kitab berdasarkan penjelasan yang

telah kami atau sebagian dari mereka sampaikan. Karena ada

kemungkinan mereka benar sebagaimana kemungkinan Anda

benar. Bahkan mereka lebih mendekati kebenaran lantaran

menghalalkan hewan sebelum ahli Kitab dan perempuan-

perempuan mereka."

Muawiyah lantas berkata, "Bawa mereka kepadaku." Dia pun membawa mereka
menemui Muawiyah. Dia lantas berkata, "Kalian dan dia memiliki kedudukan yang

sama dalam memperoleh warisan Yahya kalian." Muawiyah juga menulis surat kepada

Ziyad agar memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir, dan agar orang

kafir tidak diberikan warisan dari orang muslim. Ketika suratrya itu sampai kepada

Ziyad, dia mengutus orang untuk menernui Syuraih, lalu Syuraih menyuruh untuk

memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kalir, dan tidak memberikan

warisan kepada orang kafir dari orang muslim."
Sebelum itu Syuraih tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang

muslim, dan tidak pula memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir.

Karena ifu setiap kalian dia memutuskan perkara berdasarkan ketenfuan itu, dia

berkata, "lni adalah keputusan Amirul Mukminin."
Lih. Sunan Said bin Manshur (pembahasan: Faraidh, bab: Para Pemeluk Dua

Agama Tidak Saling Mararisi, L/86'87, no. 145)
Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i dan mereka meninggalkan pendapat Muadz bin

Jabal, Muawiyah bin Abu Suf,pn dan omng-orang yang mengikuti mereka. Di antara

mereka adalah Said bin Musayyib, Muhammad bin Ali bin Husain dan selainnya terkait
pemberian warisan kepada orang muslim dari ahli Kitab sesuai makna teksfual dari

Hadlts, "Orang muslim tidak mewaisi onng kafir" meskipun dimungkinkan maksudnya

adalah orang-orang kafir para penyembah berhala."
L1h. Ma'nfah As-Sunan wa N Atsar(5/691
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Kami katakan, demikian pula orang murtad itu tercakup ke
dalam makna garis besar orang-orang kafir.

3. Bab: Ulama yang Berpendapat, Seseorang Tidak
Diwarisi Sebelum Dia Meninggal

Allah $p berfirman,

"{j \1 J^Z-W B r$"ij fr ,r..1 lS 6F *
e,fr;G&l;,rc;,;,

"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya
yang perempuan ifu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. "(Qs. An-Nisaa' [4J:

775)

4KiuY4;ixfc:"Afi,
uo<.,

-rJ;r

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunSni anak."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)
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"$'{J,:4drYS;q&\6i1i
"Para isti memperoleh sePerempat harta tnng kamu

tinggalkan iika kamu fidak mempunyai anak. "(Qs. An-Nisaa' [4]:

Lzl

Nabi $ bersabda, "Orang Muslim tidak mewaisi orang

kufir.a29

Dapat dipahami dari firman Allah, kemudian dari sabda

Rasulullah $, kemudian dalam bahasa Arab dan perkataan

sebagian besar ulama di negeri kami bahwa seseorang selamanya

tidak diwarisi sebelum dia mati. Jika dia mati, banrlah dia diwarisi.

Orang hidup ifu berbeda dari orang mati. Barangsiapa yang

mewarisi orang hidup, maka dia telah menyalahi hukum Allah dan

hukum Rasul-Nya,$. Karena itu, kami dan para ulama berpegang

pada pendapat ini, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kami juga

berpegang pada pendapat ini terkait orang yang hilang, dan kami

mengatakan bahwa hartanya tidak dibagikan hingga diketahui

dengan pasti bahwa dia telah meninggal dunia.

1754. Umar dan Utsman memufuskan agar istri yang

kehilangan suaminya menunggu selama empat tahun, kemudian

dia menjalari iddah selama empat bulan sepuluh 63ti.130

12e Hadits ini telah disebutkan berikut bkhninya pada no. (L748)-
130 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (perrbahasan' Thalak, bab: 'lddah

Perempuan yang Kehilangan suami, 2/575) dari jalur Yahya bin said dari said bin

Musagyib bahwa Umar bin Khaththab 14; berkata, "Perempuan mana yang kehilangan

suaminya sehingga dia tidak tahu dimana suaminya, maka dia menunggu selama

empat tahun, kemudian dia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari,

kemudian dia menjadi halal."
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Terkadang laki-laki dan perempuan diceraikan lantaran laki-

laki tidak sanggup menggauli istrinya. Kami sendiri menceraikan

suami dan istri lantaran suami tidak mampu menafkahi istrinya.

Keduanya mempakan penyebab mudharat. Suami yang hilang ihr

terkadang menjadi penyebab mudharat yang lebih besar dari dua

alasan sebelumnya. Sebagian ulama Masyriq mengkritik keputusan

tentang suami yang hilang, padahal di dalamnya ada pendapat

Umar dan Utsman;f],, serta hal-hal yang kami sampaikan dimana

Asy-Syaf i meriwayatkannya dari Malik dalam bahasan tentang pertedaan antara
Malik dan Asy-Syafi'i, tanpa redaksi 'kemudian dia menjadi halal'. Kemudian dia
berkata, "Hadits yang valid dari Umar dan Utsman dg tentang iski dari suami yang
hilang itu seperli yang diriwayatkan Malik dari hnu MusaSryib dari Umar, dengan
tambahan: Jika dia telah menikah kemudian suaminya grang pertama datang sebelum
dia digauli oleh suaminya yang kedua, maka suami pertama lebih berhak atasnya."

Al Baihaqi berkata, "Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari AzZvhn dengan
tambahan redaksi, 'ltu adalah kepufusan Utsman bin Affan sesudah Umar @."

Lih. Sunan Al Kubra(7/4y'.S)
Atsarinijuga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalamnya dari Muhammad bin Katsir

dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Said bin MusagSdb bahwa Umar dan Utsman @
berkata, "lstri dari laki-laki yang hilang menunggu selama empat tahun, kemudian dia
menjalani iddah selama empat bulan, kemudian dia boleh menikah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunanrrya
(pembahasan: Thalak, bab: Hukum Perempuan 5rang Hilang Suaminya, 7/400, no.
1753) dari jalur Husain dari Yahya bin Said dari Said bin Musagyib dari Umar bahwa
dia berkata, "lstri dari laki-laki yang hilang menunggu selama empat tahun, kemudian
dia menjalani iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia menikah
jika dia mau."

Juga dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah bahwa ada seorang
laki-laki yang diculik jin pada zaman umar ifti, dan dia pun menghilang sekian lama.

Kemudian istrinya mendatangi Umar bin Khaththab S,, lalu Umar mengmruhnya unhrk
menunggu selama empat tahun. Manakala suaminyn tidak kunjung datang, Umar rg
menyuruh walinya unfuk menceraikan perenrpuan itu, kernudian dia meny.rruh
perempuan itu untuk menjalani iddah. Kefrka iddalrnya telah beral,.hir dan suaminya
datang, maka suaminya itu disunrh mernilih antam perernpuan ifu dan mahar." (no.
17il)

Dalam sebuah riwayat di;elaskan bahun suaminSJ'a datang lalu Umar g,
men5mruhnya memilih. Dia memilih istringra sehingga Umar rg mengernbalikan istrinya
itu kepadanya." (no. 1754)
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mereka berpegang pada pendapat kami tetapi mereka berbeda

dari kami.

Mereka bertanya, "Mengapa dijafuhkan kepufusan untuk

istrinya bahwa suaminya telah mati sesudah lama kemudian

padahal tidak ada berita yang meyakinkan tentang kematiannya?"

Kemudian mereka melayangkan kecaman terbesar mereka secara

bertolak belakang dengan Kitab dan Sunnah. Mereka berkata

tentang seorang suami yang murtad di perbatasan musuh lalu

bergabung dengan angkatan perang musyrik sehingga dia berdiam

di sana dalam keadaan takut, atau mendatangi kita sebagai

prajurit, bahwa warisannya dibagikan di antara para ahli warisnya

yang muslim, piutangnya menjadi halal, budak-budak mudabbar

dan ummul walad miliknya dimerdekakan, dan dia dihukum

dihukumi sebagai orang yang sudah mati dalam semua umsannya.

Kemudian dia menarik hukum yang dia jatuhkan pada orang itu

dan mengemukakan sebuah pendapat yang kontradiktif dan keluar

sepenuhnya dari pendapat-pendapat para ulama, qiyas dan nalar.

Pendapat yang saya sampaikan itu dikemukakan oleh orang

yang paling alim di antara mereka menurut mereka, atau yang

tampaknya paling alim di antara mereka. Kemudian saya katakan

kepadanya apa yang saya sampaikan di atas, dan saya berkata

kepadanya, "Saya akan bertanya tentang pendapat Anda. Anda

mengklaim bahwa haram seseorang mengemukakan sebuah

pendapat yang bukan mempakan khabar yang valid dan bukan

qryas. Apakah pendapat Anda bahwa orang murtad ifu diwarisi

dalam keadaan dia masih hidup manakala dia bergabung dengan

wilayah kafir itu didasarkan pada khabar atau qiyas?" Dia

menjawab, "Kalau khabar, tidak." Saya bertanya, "Apakah qiyas?"
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Dia menjawab, "Ya, dari satu sisi." Saya katakan, "Kalau begitu,

sampaikan kepada kami sisi yang Anda maksud." Dia berkata,
"Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya orang ifu bersama saya

di sebuah negeri, dan saya punya kemampuan unfuk
mengalahkannya, maka saya pasti akan menjafuhkan hukuman

mati padanya." Saya bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak
memiliki kemampuan untuk membunuhnya; apakah dia akan

terbunuh atau mati dengan sendirinya tanpa dibunuh?" Dia
menjawab. "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Anda
menghukuminya sebagai orang mati sedangkan dia belum mati?

Seandainya alasan Anda adalah sekiranya Anda mampu untuk
mengalahkannya dalam keadaannya itu maka Anda akan
membunuhnya sehingga Anda menghukuminya sebagai orang
yang sudah mati, tetapi kemudian dia melarikan diri di wilayah
Islam dalam keadaan tetap murtad dalam waktu yang lama, maka
apakah tetap membagikan warisannya?" Dia menjawab, "Tidak."
Saya katakan, "Kalau begitu, saya harus catat bahwa seandainya

Anda mampu mengalahkannya, maka Anda akan membunuhnya."
Dia berkata, "Jika Anda tidak mampu mengalahkannya lalu dia
dihukumi sebagai orang yang sudah mati, maka menumt Anda ifu
keliru. Karena ifu, saya kembali kepada yang benar menunrt Anda,
yaihr Anda tidak membunuhnya jika dia melarikan diri di wilayah
Islam. Dan seandainya Anda mampu mengalahkannya, maka
Anda membunuhnya. Seandainya hal itu benar bagi Anda, maka
Anda meninggalkan yang benar dalam membunuhnya manakala
melarikan diri di wilayah Islam."

Saya katakan, "Apakah Anda membagikan warisannya
lantaran dia bergabung dengan negara musuh, bukan karena
mati?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana dengan
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seorang muslim yang bergabung dengan negara musuh? Apakah
kita membagikan warisannya saat dia berada di sebuah negeri

dimana hukum tidak berlaku padanya?" Dia menjawab, "Tidak."

Kami katakan, "Apakah ada seseorang yang pendapatnya lebih

buruk daripada orang yang mengatakan bahwa orang hidup ifu
sama dengan orang mati? Apa pendapat Anda seandainya

seseorang mengikuti klaim Anda bahwa ada orang hidup yang

dibagikan warisannya? Apakah Anda tidak menganggap bahwa

orang yang mengikuti Anda ini lemah akal atau orang bodoh yang

tidak boleh didengar pendapatnya? Lalu, bagaimana jika Kitab dan

Sunnah -selain dalil akal- sama-sama menunjukkan kekeliruan

kalian berdua?

Saya katakan kepadanya, "Kalian mengkritik orang yang

berpendapat seperti pendapat Umar dan Utsman rg tentang

perempuan yang kehilangan suaminya, padahal di antara prinsip

madzhab kalian sebagaimana yang kalian klaim adalah jika seorang

sahabat Rasulullah S mengucapkan safu pendapat, maka

pendapatnya mempakan akhir dari semua pendapat."

Kalian menerima riwayat dari Umar rg, bahwa dia berkata:

Al ?))
tt
-lP !.}r

-/J

tI
I l5! -\Voo

///t olo

t2 g

. o&J )
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t755. Jika tabir telah diturunkan, maka wajiblah mahar dan

idduh.t3t

Namun kalian menolak orang yang menakwili dua ayat
berikut padahal keduanya merupakan firman Allah & , yaitu:

t, 4.a'?
aP_y. cl4t

"Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka. "(Qs. Al Baqarah [2]:237l,

e ",i 2fL * et;rS K 6y-S-r1,rji W-

Cr'fr ,b i U{6 "Fts <;* ;\ J;

Sla'ii$tLoy'

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampuinya maka sekali-kali tidak wajib
atas mereka iddah bagimu yang kamu minta
menyempumakannya. "(Qs. Al Ahzaab [33], 49)

Takwil ini diriwayatkan dari hnu Abbas dan Syura6.132
Sementara kami berpandangan bahwa penufupan pinfu dan

131 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nihah, bab: Menurunkan
Tirai, 2/528, no. 12) dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Musagryib, bahwa Umar
bin Khaththab rg, memutuskan perkara perempuan manakala dia telah dinikahi
seorang laki-laki bahwa jika tirai telah diturunkan, maka mahar telah wajib.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dalam bahasan tentang perbedaan antara
Malik dan Sufyan dengan redaksi Al Muwnththa'.

132 1*unl Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dengan sanadnya dalam bahasan
tentang dakwaan dan kesaksian. Dia mengatakan:

Muslim bin walid mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij, dari laits bin Abu
Sulaim, dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia tidak memperoleh selain
setengah mahar."
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penumnan tirai tidak berdampak apapun. Yang ada dampaknya

adalah persetubuhan. Lalu, mengapa Anda tidak

memperkenankan orang yang menakwili perkataan Umar dan

berpegang pada pendapat lbnu Abbas? Kalian mengatakan bahwa

Umar .s, yang seorang imam ifu lebih mengetahui makna Al

Qur'an. Tetapi kalian menolak unfuk menerima keputusan Umar

dan Utsman ri@ terkait istri yang kehilangan suaminya. Setahu

karni, keduanya tidak membuat kepufusan apapun terkait harta

suaminya. Namun kalian mengatakan bahwa tidak boleh

menghukuminya mati sebelum dipastikan kematiannya meskipun

sangat lama.

Maksudnya adalah suami yang belum menggauli istrinya, melainkan dia hanya

menutup pintu atau menurunkan tirai, dan keduanya saling membenarkan bahwa

suami belum menyentuh istrinya.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan redaksi yang lebih jelas dari ini dalam

pembahasan tentang iddahbab tentang tidak berlakunya iddah bagi perempuan yang

belum digauli suaminya, dengan sanad ini bahwa Ibnu Abbas r$, berkata tentang

seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, kemudian dia sudah berduaan

dengan istrinya tetapi dia belum menyentuhnya, kemudian dia menthalaknya, "lskinya

itu tdak memperoleh selain setengah mahar karena Allah berfirman, "Jika kamu
menceraikan istri-isbimu sebelum kamu berampur dengan mereka, padahal

sesungguhnya kamu sudah menentukan maka bayarlah seperdua dai
mahar gng telah kamu tentukanitu "(Qs. Al Baqarah 12] 237l,

Adapun atsardan Syuraih diriwayatkan dengan sanad AsySyafi'i oleh Al Baihaqi

dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Mahar, bab: Suami yang telah Berduaan dengan

Ishinya, Kemudian Dia Menthalaknya Sebelum Menyentuhnya, T/255) dari jalur Said

bin Manshur dari Husyaim dari Ismail bin Abu Walid dari Asy-Sya'bi, bahwa Amr bin

Nafi' menceraikan istrinya, sedangkan ishinya itu telah dibawa masuk ke kamamya.

Dia mengaku belum mendekati istrinya, sedangkan iskinya mengaku suaminya telah

mendekatinya. Istrinya itu lantas mengadukannya kepada Syuraih, lalu Syuraih

memutuskan berdasarkan sumpah Amr, demi Allah Fng tiada tuhan selain Dia, bahwa

dia tidak mendekati istrinyra. Syrraih lantas memutuskan Amr wajib memba5nr

setengah mahar.
Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Ismail dan Mughirah dari Asy-Sya'bi dari Syuraih

bahwa seol?rng lald-laki menikahi seorang perernpuan, lalu dia menutup pintu dan

menurunkan tirai, lalu dia menthalaknya sebelum menyenfuhnya. Syrraih memuhrskan

setengah mahar.
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Jika kalian mengklaim bahwa kalian menghukumi

seseorang sebagai orang yang mati padahal kalian memastikan

bahwa dia masih hidup, maka sering kali saya melihat kalian
mengkritik seseorang terkait khabar yang dijadikan pegangan.

Kalian tidak mengkritiknya melainkan kalian berpendapat seperti
itu dari segi nalar, padahal pendapat kalian ifu lebih pantas terkena
kritik. Jadi, kebodohan mana yang lebih terang daripada sikap
Anda yang mengkritik khabar yang menurut Anda sesuai yang

Anda klaim? Paling jauh, pendapat yang Anda katakan secara

nalar itu merupakan pendapat yang Anda kritik sendiri, atau

setidaknya sama.

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, "Kalaupun
pendapat Anda tidak dikritik lantaran berlawanan dengan Kitab,
Sunnah, ijma', qiyas dan nalar, melainkan semua ifu didiamkan
saja, tidakkah pendapat Anda itu terkritik dengan ucapan Anda
sendiri?" Dia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "seandainya

kemurtadan dan bergabung dengan negara musuh itu
mengakibatkan hukum orang mati pada pelakunya, mengapa
Anda mengklaim bahwa jika qadhi teledor, atau perkara tersebut
tidak diajukan kepadanya hingga berlangsung beberapa tahun
dimana orang tersebut berada di negeri musuh, kemudian dia
kembali sebelum hakim menjatuhkan keputusan, maka dia kembali
sebagai seorang muslim dan tetap pada kepemilikannya yang
pertama? Mengapa Anda mengklaim bahwa jika qadhi
memuhrskan sesaat saja bahwa dia telah dihukumi mati kemudian
dia kembali dalam keadaan sebagai muslim, maka hukum ifu
berlaku unfuk sebagiannya, tidak pada sebagiannya yang lain?
Anda tidak mengklaim bahwa hukuman orang mati berlaku
padanya akibat murtad dan bergabung dengan negeri musuh.
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Karena seandainya Anda mengklaim seperti itu, maka saya

katakan bahwa seandainya dia pulang sebagai seorang muslim,

maka hukum tersebut diterapkan padanya karena telah wajib.

Anda juga tidak mengklaim bahwa jika hukum telah diterapkan

padanya padahal dia pulang sebagai seorang muslim, maka hukum

itu tidak diterapkan. Jadi, Anda mengklaim bahwa hukum itu

diterapkan di sebagian wakfu dan ditolak di sebagian wakfu yang

lain."

Dia bertanya, "Apa ifu?" Saya jawab, "Anda mengklaim

bahwa budak-budak mudabbar dan ummul walad miliknya

dimerdekakan, orang yang berpiutang padanya dan haknya jatuh

hingga tiga puluh tahun itu dibayar tunai, dan warisannya

dibagikan. Kemudian, dia datang dalam keadaan sebagai muslim,

sedangkan para budak mudabbar dan ummul walad serta hartanya

berada di tangan orang-orang yang berpiutang. Semua itu tidak

dikembalikan kepadanya, padahal semua itu adalah harta

definitifnya, karena setiap harta yang berada di tangan orang yang

berpiutang adalah hartanya yang definitif. Anda mengatakan

bahwa hukum tersebut tidak batal, tetapi Anda menarik kembali

warisan dari tangan para ahli warisnya. Mengapa Anda

membatalkan sebagian hukum, tidak sebagian yang lain? Jika

Anda mengatakan bahwa itu adalah hartanya yang definitif, maka

budak-budak mudabbar dan ummul walad miliknya yang definitif

tidak dimerdekakan. Kemudian Anda mengklaim bahwa hukum

batal unfuk para ahli waris, dan bahwa jika sebagian dari mereka

telah menghabiskan hartanya sedangkan dia kaya, maka dia tidak

membayar ganti kepadanya. Tetapi jika sebagian dari mereka

belum menghabiskannya, maka Anda mengambil harta itu darinya.
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Apakah seseorang yang sempuma akal dan ilmunya

meskipun gegabah ihr bisa mencetuskan hukum yang lebih dari

ini? Apa pendapat Anda tentang orang yang kalian tuduh lemah

dan tidak melakukan observasi dari kalangan sahabat kami? Kalian

mengatakan bahwa sahabat kami ifu hanya menebak-nebak lalu

dia melontarkan apa saja yang temcap di lidahnya. Apakah sikap

yang tidak melakukan observasi itu dapat mengalami hal yang

lebih besar daripada menyalahi Kitab dan Sunnah. Anda telah

melakukan kedua hal itu, atau menyalahi akal, atau qiyas, atau

berpendapat secara kontradiktif. Anda telah menggabungkan itu
semua. Jika hal itu mengeluarkan Anda dari terkena kritik atas apa

yang Anda jelaskan dalam keadaan Anda mengetahuinya, maka

saya tidak mengira bahwa orang yang melakukan sesuahr yang

tidak boleh baginya padahal dia mengetahuinya itu dapat diterima

alasannya menurut kami. Karena jika orang bodoh tidak boleh

berpendapat karena dia bisa salah sedangkan dia tidak
mengetahuinya, maka saya kira orang alim tidak bisa ditolerir
sekiranya dia berbuat keliru padahaldia mengetahuinya."

Dia bertanya, "Lalu apa pendapat Anda?" Saya katakan,
"Menurut saya, saya akan tahan hartanya hingga dia mati, lalu aku
jadikan hartanya sebagai fai', atau dia kembali kepada Islam

sehingga saya kembalikan harta itu kepadanya. Saya tidak
menghukumi orang hidup sebagai orang mati karena akan terlsitik
seperti pendapat Anda terkritik."
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4. Bab: Radd Al Mawarits (Pengembalian
Warisan)133

Allah @ berfirman,

"$GJ; :)-W U,N'r"n;',I 
".,liSt?r,l 

,ry

G

"fiK-{dft;';'"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

yang perempuan itu seperdua dai harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang lakilaki memusakai (seluruh harta saudara

perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. " (Qs. An-Nisaa' [4]:

L76)

"|"jf'tt $; J, 5 "rI$'11; { Vr-aayl:}'41:
'Dan jika *n JOu hhli waris itu terdiri dari) saudara-saudara

laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara lakilaki
sebanyak bagian dua orang saudara perempuan "(Qs. An-Nisaa'

l4l: L76)

133 Radd berarti memberikan sisa warisan dari orang-orang yang ditetapkan
bagiannya sesuai nasab mereka saat orang lain tidak ada yang berhak. Pengembalian
ini tidak terjadi kecuali dua syarat.

Pertama, para pemilik bagian yang ditetapkan itu tidak menghabiskan seluruh

warisan.
Kedua, tidak ditemukan ashabah yang sifatnya nasab atau sebab, yaitu ayah dan

kakek.
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<,frKirYQsixtr(':"afi5
ete"';rg; q €)i'bJi'\j #'b\4 oti \ ;

"-;-;SlA<.t-"rt*5-y

t)( z
rJ9 "iJ b6,l ,y;K3qAsi(41

"iu; t*i-\i'&fr*; 4 i,u o9

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggakan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangn5n."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

"Para isti memperoleh seperempat harta yang kamu
jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

mempunyai anak, maka para isti memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan "(Qs. An-Nisaa' I4l:721

324



AlUmm

'i'r'i i,( ayt; q J A\ \q; *5 #- +:- ;:!j
'i;L;i i,( o|'Xti r^fi i6 i^i)ii"15 A & i rg

'Jaii$
"Dan unfuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

anak dan dia diornrisi oleh ibu bapaknya (sala), maka ibunya

mendapat sepertiga; jil<a yang meninggal ifu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seryrenam."(Qs. An-Nisaa' [4]:
11)

Ayat-ayat tentang waris ini seluruhnya menunjukkan bahwa

Allah telah menyebutkan secara final orang-orang yang memiliki

bagian tertentu (ashabul furudh), sehingga tidak sepatutnya

seseorang menambahkan apa yang telah Allah sebutkan secara

final, dan tidak pula menguranginya. Karena ifu kami mengatakan

bahwa raddul mawarits itu hukumnya tidak boleh.

Jika seorang laki-laki meninggalkan saudarinya, maka

saudarinya itu diberi setengah dari harta peninggalannya,

sedangkan sisanya diberikan kepada ashabah.L% Jika tidak ada

ashabah, maka diberikan kepada maula (fuan yang

memerdekakannya). Jika dia tidak memilil$ maula, maka setengah

Ba 4t6ub.h adalah kembat mayit yang tidak mernperoleh bagian tertentu tetapi
disepakati mendapatkan warisan. Dia mer,varisi harta apabila tidak ada bersamanya
seseorang yrang ditaapkan bagian tertentu (ashabul firrudh atau masih ada sisa

sesudah ashabul furudhdiberi bagian mereka.
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hartanya itu dikembalikan kepada umat Islam di negerinya.

Sedangkan saudarinya itu tidak ditambah melebihi setengah-

Demikian pula, sisa warisan itu tidak dikembalikan kepada ahli

waris yang memiliki hubungan kekerabatan, suami, atau istri yang

sudafr- m'emiliki bagian tertenfu. Orang yang memiliki bagian

tertentu itu tidak dilewatkan bagiannya. Al Qur'an menunjukkan

hal ini, dan ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit serta

men-rpakan pendapat mayoritas ulama sahabat kami yang pemah

kami jumpai.

5. Perbedaan Pendapat dalam Pengembalian
Warisan

Sebagian ulama berkata kepada saya, "Jika mayit

meninggalkan saudarinya sedangkan dia tidak memiliki ahli waris

selainnya, dan tidak pula memiliki maula, maka saudari itu diberi

seluruh harta." Kemudian saya bertanya kepada sebagian orang

yang berpendapat demikian, "Apa dasar pendapat yang Anda

pegang?" Saya jawab, "Kami meriwayatkan dari AIi bin Abu

Thalib dan Ibnu Mas'ud;fl2, tentang pengembalian warisan." Saya

katakan kepadanya, "setahu saya, tidak ada riwayat yang valid

dari salah satu dari keduanya. Kalaupun riwayat itu valid, Anda

telah meninggalkan banyak pendapat keduanya dalam masalah

Faraidh untuk berpegang pada pendapat Zaid bin Tsabit. Lalu,

bagaimana jrka Zaid tidak mengikuti pendapat keduanya, dimana

dia mengatakan bahwa raddalmawarits atau pengembalian warisan

itu tidak berlaku. Mengapa Anda tidak mengikuti Zaid dan
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meninggalkan keduanya, sebagaimana Anda mengikuti Zaid dan

meninggalkan keduanya di selain masalah Faraidh ini?"

Dia menjawab, "Lupakan yang ini, tetapi apa pendapat

Anda jika ada dua pendapat yang berbeda tentang pengembalian

warisan? Tidahkah kita harus berpegang pada pendapat yang

paling mendekati Kitab Allah?" Kami jawab, "Ya." Dia berkata,
"Lalu, pendapat mana yang paling mendekati Kitab Allah?" Kami
jawab, "Pendapat Zaid bin Tsabit, insya' Allah tidak diragukan."

Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan kesesuaian pendapat

Anda dengan Kitab Allah, bukan pendapat kami?" Saya jawab,

"Allah berfirman, ';rWY ..i AW 3Ji1,'ii55'f fr & GF, *
"Sti Ka-t oL$; Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudaranya yang perempuan ifu seperdua dari harta yang

dan saudaranya yang laki-lah memusakai (seluruh

harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. '(Qs.

An-Nisaa' 141: L76l Allah juga berfirman, i6-:1Ct-4{|yi3fu$

",#*t $r'J, tJl;. 'Dan iika mereka (ahli waris itu terdiri dari)

saudan-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang

saudara lakiJaki bagian dua orang saudara perempuan.'
(Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Allah menyebut saudari secara tersendiri, lalu Allah telah

menghentikan haknya hingga setengah. Allah juga menyebut

saudara sendiri, Ialu Allah menghentikan haknya hingga

seluruhnya- Allah juga menyebutkan saudara dan saudari secara

berkumpul, dan Allah memberikan hak saudari setengah dari hak
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saudara saat berkumpul itu, sebagaimana Allah memberikan hak

saudari sebesar setengah saat sendiri. Apa pendapat Anda jika

Anda memberi saudari seluruh warisan saat dia sendiri? Tidakkah

Anda telah menyalahi hukum Allah yang ditetapkan secara nash

(tegas)? Karena Allah telah menghentikan haknya hingga setengah,

dan Anda telah menyalahi hukum Allah karena menyamakan

saudari dengan saudara, padahal Allah telah menetapkan hak

saudari sebesar setengah saat bersama saudara."

Saya katakan kepadanya, "Ayat-ayat warisan seluruhnya

menunjukkan hal yang berbeda dari pengembalian warisan." Dia

berkata, "Apa pendapat Anda seandainya saya mengatakan bahwa

saya tidak memberikan kepada saudari setengah sisanya sebagai

warisan?" Saya katakan, "Kalau begifu, katakan sesuka hatimu."

Dia berkata, "Menurut saya, saudari telah diberi dengan

kepatutan." Saya katakan, "Bagaimana jika ada orang lain yang

memandang bahwa perempuan lain juga pantas diberi, sehingga

dia memberikan harga warisan itu kepada tetangga perempuannya

yang membutuhkan, atau tetangga laki-laki yang membutuhkan,

atau orang asing yang membufuhkan?" Dia menjawab, "ltu tidak

boleh." Saya katakan, "Anda juga tidak melakukannya, bahkan

orang ini lebih ditolerir dari Anda karena dia tidak menyalahi

hukum Kitab yang tegas, melainkan menyalahi pendapat mayoritas

umat Islam, karena mayoritas ulama mengatakan bahwa harta

tersebut diberikan kepada umat Islam.
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6. Bab: Warisan

fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

"#-)*c5rur,i1a 
e16i

"Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak ifu berada di
tempatyang jauh terpencil, 'Hai anakku'. "(Qs. Huud ILLI 421

'i:t ;ijti+ty36;{'
'Dan (ingatlah) di waktu lbrahim berkata kepada

,4zar. "(Qs. Al An'aam 161 74l.

Di ayat ini Allah menghubungkan nasab hrahim kepada

ayahnya padahal ayahnya kafir. Allah & jusa menghubungkan

nasab anaknya Nuh kepada Nuh padahal anaknya kafir. Allah &
juga berfirman kepada Nabi S tentang Zaid bin Haritsah,

W i r97ff 
"--Y1\/F**V i;;;,
#*u^i4:FYYI&(

"Panggillah mereka (anak'anak angkat itu) dengan

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah Wng lebih adil pada

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

maka (panggiilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama

dan maula-maulamu. "(Qs.Al Ahzaab [33], 5)
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*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada omng yang

Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu fiuga) telah

memberi nikmat kepadanya. "(Qs. Al Ahzaab [33]r 37)

Di sini Allah Sb menghubungkan nasab mantan sahaya

kepada dua hubungan, yaifu kepada ayahnya dan kepada

perwalian. Allah menetapkan perwalian karena faktor nikmat

(kemerdekaan yang diberikan tuan kepadanya).

^
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L756. Rasulullah S bersabda, "Apa alasan orang'orang ifu

mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah.

SSnrat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu batal, meskipun

itu seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syarat-N5n lebih

kuat. Wala' hanya unfuk orang yang memerdekakannya. '''35 
-

135 fuySyafi'i meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan: Wasiat, bab:

perwalian dan sumpah, dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah g.
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Dalam hadits di atas Rasulullah S menjelaskan bahwa

peruualian mantan budak jatuh ke tangan orang yang

memerdekakannya.

*\t J2.irt J;, e ei: -\vov
u, Lr; r:,. :,31 zlk ;.;j'iu;r iC'(t *:)

lz,.+r-
1757. Diriwayatkan dari Rasulullah S, bahwa beliau

bersabda, "Wala' (hubungan antara mantan majikan dan budak)

merupakan jalinan seperti jalinan nasab,136 tidak bisa dijual dan

tidak bisa dihibahkan.'\37

Di dalamnya ada kisah pemberian Aisyah 6 terhadap Barirah 5rang menjadi latar

belakang hadits ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabmni (pernbahasan: Memerdekakan

Budak dan Perwalian, bab: Jahfinya Perwalian Budak kepada Orang yang
Memerdekakan, 2/780, no. 17); Al Bukhari (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Syarat
dalam Jual-Beli yang Tidak Boleh, 2/LO3, no.2L68l dari jalur AMullah bin Yusuf dari
Malik dan setenrsnya; dan Muslim (pembahasan: Memerdekakan Budak, bab:

Perwalian Budak Milik Orang yang Mernerdekakannya, 2/1142-1143, no. 8,21504)
dari jalur Muhammad bin Ala' Al Hamdani dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah
dengan redalsi lrang senrpa.

135 Makna kalimat "Wala' (hubungan antan mantan majikan dan budal/
merupkan jalinan seperti jalinan nasab" adalah tercampumya dalarn wala', dan
bahwa ia berlaku seperti nasab dalam hal warisan, seperti bercampumya benang
memanjang dan benar melebar pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu

karena terjadinya perjalinan yang lmat di antara keduanya. (LJ.h. An-Nhayahl
137 AsySyafi'i melansimgra dengan sanadnya dalam bahasan tentang wasiat bab

tentang perwalian dan sumpah, dia berkata: Muhammad bin Hasan mengabarkan
kepada kami, dari Ya'qub (yaitu Abu Yusuf), dari Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar,

dari Nabi @, beliau bersabda, "Wala' jalinan seperti jalinan nasab, tidak
bisa dijual dan Mak bita dihibahkan."
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Al Hafizh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra sesudah meriwayatkan hadits ini
Asy-Syafi'i berkata, "Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan
Al Faqih dari Ya'qub Abu Yusuf Al Qadhi dari AMullah bin Dinar."

Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya komentar dari Abu Bakar An-
Nisaburi sesudah hadits ini, "lni keliru karena para periruayat yang tsiqah ttdak
meriwayatkannya seperti ini. Hasan meriwayatkannln secara mursal."

Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun dad Hisyam
bin Hassan dari Hasan. dia berkata: Rasulullah g$ bersabda, "Wala' merupakan
jalinan seperti jalinan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."

Di antara periwayat yang meriwayatkan dengan redaksi ini juga adalah Dhamrah
dari Sufyan dari Abdultah bin Dinar dari Nabi.#. (Yu.,g terhafal dari Ats-Tsauri dari
Abdullah bin Dinar adalah' Beliau melarang penjualan perwalian dan
menghibahkannya).

Al Baihaqi berkata, "lbrahim bin Muhammad bin yusuf Al Faryabi
meriwayatkannya dari Dhamrah sebagaimana yang diriwayatkan oleh jamaah, yaifu
dengan redaksi. 'Rasulullah 1* melarang penjualan perwalian dan hibahnya.'
Sepertinya kesalahan bersumber dari selain Dhamrah."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya Yahya bin Sulaim dari Ubaidullah dari
Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi :$ bersaMa, "wala' merupakan jalinan seperti
jalinan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. "

Al Baihaqi berkata, "Kekeliruan ini berasal dari Yahya bin Sulaim atau periwayat
di bawahnya dalam hal sanad dan matan. Karena para hafizh meriwayatkannya dari
ubaidullah bin umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi $ bahwa
beliau melarang penjualan perwalian dan hibahnya." (Lih. swan Al Kubm, s/2gz-
293l.

Selain itu, Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam shahihtya dari jalur Bisyr bin
Walid dari Abu Yusuf dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi
Asy-Syafi'i

ljh. Al lhsan (pembahasan: Jual-Beli, bab: JuaFBeli yang DitaranS,ll/323-324],
Demikian pula, Muhammad bin Hasan meriwayatkan dalan At wala'mililmya

dari Abu Yusuf dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar.
Karena itu Al Baihaqi berkata, "sepertinya Asy-Syafi'i menceritakannya dari

orang yang menghafalnya, lalu Ubaidullah bin Umar melupakan sanadn5n."
Kemudian Al Baihaqi berkata, "Redaksi ini dengan sanad ini tidak terhafal

(maksudnya asing)."
l-jh. Ma rifah As-Sunan wa Al Atsar(7/5071
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk (4/34L) dari jalur

Asy-syafi'i, dan menilainya shahih sanadnya. Sebagaimana dia meriwayatkannya dari
jalur Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Ismail bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu
Umar seperti redaksi Abu Yusuf. (4/347)

Al Albani berkata, "Para periwayatrya biqah dan merupakan para periwayat
Muslim, namun Ath-Thaifi memiliki kelemahan dari segi hafalan. Akan tetapi, dia
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Jadi, Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa perwalian

mantan sahaya itu terjadi karena perbuatan yang terdahulu dari
orang yang memerdekakan, sebagaimana nasab mempakan
perbuatan yang terdahulu dengan kelahiran dari ayah. Tidakkah
Anda melihat bahwa seandainya seseorang tidak memiliki ayah
yang dikenali, kemudian dia mendatangi orang lain dan

memintanya untuk menghubungkan nasab kepadanya, lalu orang
yang didatangi itu rela, maka hukumnya dia tidak boleh menjadi

anaknya orang ifu unfuk selama{amanya, karena dengan demikian
dia telah menzhalimi kerabafurya dimana mereka harus

menanggung diyatnya tetapi dia menghubungkan nasab dirinya
kepada orang yang tidak melahirkannya?"

c
Or/4e 4̂ll

tt

J4ll _r"b
i,sG) tt: -\VoA

.4$$t,*i
1758. Rasulullah $ bersabda, 'Anak itu milik (orang yang

menempati) tempat tidur (orang fua).'l3a

diikuti oleh Yahya bin Sulaiman Ath-Tha'ifi, dan dia setara dengannya dari segi
hafalan. Al Bukhari dan Muslim berargumen dengan riwayatnya sehingga yang satu
menguatkan yang lain."

l-jJn. Al hrn' (6/ 7o9-Llol
Al Albani berkata, "lni adalah sanad yang kuat, seperti matahari jelasnya."

Jika kita gabungkan dengan hadits Ibnu Umar rg 5rang ada dalam lsr5-Shahihain
dan Al Muvuaththa ', "Rasulullah $ melarang penjualan perwalian dan
menghibahkannya," maka kita dapat mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan
seluruh jalur riwayatnya, baik yarg mutababh a+au penguat, baik yang tersambung
sanadnya atau yang terpufus.

138 Muttafaq 'alaih, darihadits Abu Hurairah dan Aisyah 4a:
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Demikian pula, jika seseorang tidak memerdekakan orang

Iain, maka dia tidak boleh dihubungkan kepadanya dengan jalan

perwalian, karena tindakan tersebut mengakibatkan kezhaliman

bagi aqilah atau kerabatnya lantaran mereka hams menanggung

diyat sedangkan dia menghubungkan nasab dirinya kepada orang

yang tidak memerdekakannya. Padahal Rasulullah $ bersabda,

'Wala' ifu milik orang yang memerdekakann5n " Dalam sabda

beliau "Wala' hany) mitik orang yang memerdekakannya" ini
beliau menjelaskan bahwa perwalian tidak boleh diberikan kecuali

kepada orang yang memerdekakan.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

menyuruh anaknya unhrk rrfilghubungkan nasabnya kepada

orang lain, atau menghilangkan nasab darinya, dan keduanya

sama-sama rela, maka hubungan keayahan itu tidak terputus

darinya karena Allah telah menetapkan bagi yang satu pada yang

lain? Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

memerdekakan budak kemudian sesudah itu dia mengizinkan

budak itu untuk menghubungkan perwalian kepada siapa saja yang

dia suka, atau menghilangkan hubungan perwalian dengannya,

dan budak yang dimerdekakan itu rela, maka keduanya tetap tidak

boleh melakukannya hal itu karena Allah telah menetapkan nikmat

padanya? Oleh karena mantan sahaya berada dalam makrti yang

Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Pelaku Zna Dihalangi Haknya
Atas Anak, 4/254, no. 6818) dari jalur Adam dari Syurtah dari Muhammad bin Ziyad
dari Abu Hurairah secara terangkat sanadnya, "r4nak (orang yang menempati) tempat
tidur (orang tua), sedangkan pelaku zina terhalangi."

Juga dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah @, dan seterusnya,

dengan disertai kisah (no. 68771.
Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak Milik Firasy, 2/1081, no.7/L4581

dari jalur Ibnu Syihab dari Ibnu Musayryib dan Abu Salamah dari Abu Huraimh ap dan
seterusnya; dan dari laits dan setenrsnya lno.36/1457).
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terkena nasab, maka hubungan perwalian itu ditetapkan dengan
pemberian nikmat (pemerdekaan) yang telah ada sebelumnya,

sebagaimana nasab ditetapkan dengan kelahiran yang telah ada

sebelumnya. Keduanya tidak boleh dibedakan sama untuk selama

kecuali dengan Sunnah atau ijma' para ulama. Sedangkan tidak
ada Sunnah dan ijma' tentang perbedaan di antara keduanya dari
segi makna ini.

Saya pemah didatangi oleh sekelompok sahabat kami dari
kalangan ulama Hijaz dan selainnya. Kemudian saya diajak bicara

oleh seseorang yang bukan dari kalangan mereka. Dia berkata,
"Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lain, maka dia
berhak atas perwaliannya jika dia tidak memiliki perwalian yang

diakibatkan kemerdekaan budak. Dia juga bisa menghubungkan

perwalian kepada siapa saja yang dia suka, serta memindahkan
perwaliannya selama orang pertama belum pemah menebus

diyatnya. Jika dia telah menebus diyatorya, maka dia tidak boleh

memindahkan." Dia lantas bertanya, "Apa alasan Anda
meninggalkan pendapat ini?" Saya katakan, "Dia bertentangan

dengan firman Allah yang telah saya sampaikan, "Panggillah

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) Juga dengan sabda

Nabi S, 'Wala' itu hanya milik orang yang memerdekakan "Hai
ifu menunjukkan bahwa nasab ditetapkan dengan kelahiran,

sebagaimana perwalian ditetapkan dengan kemerdekaan budak

yang telah terjadi. Tidak seperti itu orang yang memeluk Islam di

tangan seseorang. Jadi, nasab ifu mirip dengan perwalian mantan
sahaya, dan perwalian mantan sahaya ifu mirip dengan nasab.
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7759. Seseorang berkata kepadaku, "Dalam hal ini saya

hanya berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mauhib

dari Tamim Ad-Dari."l39 Saya katakan, "Hadits itu tidak valid."

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya hadits ini valid?

139 HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Ketika Seseorang Masuk Islam di
Tangan Orang [-ain, 4/242). Al Bukhari berkata, "Diceritakan dari TamimAd-Dari
secara terangkat sanadnya, dia berkata, "Dia menjadi orang yang paling berhak atas
hidup dan matinya orang itu."

Al Bukhari berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan berita
ini."

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, "AI Bukhari menyambungkan sanadnya

dalam Taikhrya. Begitu juga Abu Daud, Ibnu Abi Ashim, Ath-Thabrani, dan AI
Baghandi dalarn Musnad Umar bin Abdil Azxsecara mu'an'an.

Mereka semua meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Azu, dia
berkata: Aku mendengar Ubaidullah bin Mauhib menceritakan kepada Umar bin Abdul
Aziz tentang Qabishah bin Dzu'aib dari TamimAd-Dari, dia berkata, "Ya Rasulullah,
apa sunnah terkait seseorang yang masuk Islam di tangan orang lain dari kalangan
umat Islam." Beliau menjawab, "Ia menjadi orang yang paling berhak atas hidup dan
matinlm orang ifu. "

Al Bukhari berkata, "Sebagian ulama mengatakan: dari hnu Mauhib, dia
mendengar Tamim. Tetapi pendapat ini tidak benar karena Nabi $! bersabda, "Wala'
itu milik orang yeng memerdekakan.. "Al Khaththabi berkata, "Ahmad menilai lemah
hadits ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmi&i dan An-Nasa'i
dari riwayat Waki' dan selainnya dari Abdul Aziz dar"i Ibnu Mauhib dari Tamim.
Sebagian dari mereka menyatakan secara gamblang tentang penyimakan hnu Mauhib
dari Tamim. Adapun At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya tidak tersambung."

l-jh. Fathul Bail(12/46)
Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Abdul Aziz memuat keterangan yang

gamblang tentang penyimakan Ibnu Mauhib dari Tamim.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadmk (2/219l, dari jalur hnu Mauhib

dari Tamim, kemudian dia berkata, "Sanadnya shahih menurut kriteria Muslim, dan
bahwa Abdullah bin Mauhib bin Zum'ah mempakan periwayat yang masyhur. Riwayat
penguatnya dari Tamim adalah hadits Qabishah." Kemudian Al Hakim dia
menyebutkan hadits Qabishah dengan sanadnya.

Abu Zur'ah Ad-Dimasgqi dalam Taikh*rya mengutip dengan sanadnya yang
shahih dari Al Auza'i bahwa dia menolak hadits ini dan tidak melihat dasar riwayatnya
yang kuat. Tetapi hadits ini dinilai shahih oleh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dan dia
berkata, "Status hadits 6asar dan bersambung."

Llh. Tarikh Abu Zurbhll/57O-57I, no. 1586-1587)
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Apakah hadits ini bertentangan dengan hadits yang Anda
riwayatkan dari Nabi S, 'Wala' adalah milik orang yang

memerdekakan'. "Saya jawab, "Tidak." Dia bertanya, "Bagaimana
pendapat Anda?" Saya jawab, "Saya katakan, sabda Nabi S,
'Wala' adalah milik orang yang memerdekakan I dan larangan

beliau unfuk menjualnya dan menghibahkannya, serta sabda

beliau, 'Wala' merupakan jalinan seperti jalinan nasab,140 t;dak

bisa dijual dan tidak bisa dihibahkanl itu terkait orang yang

memerdekakan, karena kemerdekaan ifu sama kedudukannya

dengan nasab, sedangkan nasab tidak bisa dipindahkan.

Sedangkan orang yang masuk Islam di tangan orang lain itu
bukan orang 5rang dilarang untuk memindahkan perwaliannya."

Dia berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang. Sekiranya dua

hadits tersebut mengandung kemungkinan makna ini, apa yang

menghalangi Anda untuk melihat bahwa masing-masing dari

keduanya memiliki sisi yang bisa Anda terima?" Saya jawab,

"Yang menghalangiku untuk menerimanya adalah karena hadits

tersebut tidak valid. Dia diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar

dari Ibnu Mauhid dari Tamim Ad-Dari, sedangkan hnu Mauhib

bukan periwayat yang dikenal menurut kami, dan kami tidak

mengetahuinya pemah bertemu dengan Tamim. Hadits seperti ini

tidak valid menunrt kami dan menurut Anda, karena dia tidak

dikenaldan setahu kami sanadnya tidak tersambung."

1@ Makna kalimat "Wala' merupl<an jalinan sepati plinan nasab" adalah
tercampumya dalam perwalian, dan bahwa dia berlaku seperti nasab dalam hal
warisan, seperti bercampumya benang memanjang dan benang melebar pada tenunan
sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan yang kuat di
antara keduanya. 0-*.. An-NihaWh)
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Dia berkata, "Di antara argumen kami adalah Umar i*$

berkata tentang budak yang dibuang, 'Dia merdeka, dan kamu

memperoleh perwaliannya.' Maksudnya adalah orang yang

menemukdnnya."l4l

Saya katakan, "Kalaupun hadits ini valid dari Umar;95, dia

justru mengandung argumen yang membantah Anda karena Anda

menyalahinya." Dia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya jawab,

"Anda mengklaim bahwa seseorang tidak menjatuhkan perwalian

kecuali atas pilihannya sendiri sebelum dia ditebus diyatnya, dan

rar Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam lkhtilaf Malik WasSrsyafi'i dari Malik dari
Ibnu Syihab dari Sunan Abu Jamilah, seorang laki{aki dari Bani Sulaim: Dia

menemukan budak yang dibuang pada zaman Umar bin Khaththab EEg. Kemudian dia
membawanya kepada Umar, lalu Umar bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk
mengambil makhluk bemyawa ini?" Dia menjawab, "Aku mendapatinya telantar
sehingga aku mengambilnya." Kemudian orang yang mengetahui tentang aku berkata,
"Wahai Amirul Mukminin, dia adalah orang yang shalih." Umar bertanya, "Apakah
seperti itu?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah, karena dia merdeka.
Sedangkan hak wala'*rya milikmu, dan kami menanggung nafkahnya."

Malik berkata, "Pendapat yang disepakati menurut kami adalah budak yang
dibuang menjadi merdeka, dan bahwa perwaliannya jatuh kepada umat Islam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab,
Keputusan tentang Budak yang Dibuang, 2n38, no. 19). Di dalamnya ada kalimat
Malik selanjutnya, "Mereka mewarisinya dan membayarkan diyatrya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan' Kesaksian, bab:
Seseorang Menilai Bersih Orang l-ain, 2/257) Al Bukhari berkata: Abu Jamilah
berkata, "Aku menemukan budak yang dibuang. Ketika Umar r{g melihatku, dia
berkata, 'Bisa jadi yang terselubung itu buruk'. Sepertinya Umar mencurigainya. Lantas
orang yang mengetahui keadaanku berkata, "Dia ini orang yang shalih." Umar
bertanya, "Benarkah demikian? Pergilah, biar kami yang menanggung nafkahnya."

Di tempat lain (pembahasan: Faraidh, bab: larangan Menjual dan Menghibahkan
Perwalian, 7/777')

Ungkapan 'Bisa jadi yang terselubung itu buruk " adalah perumpamaan tentang
sesuatu yang luamya bagus tetapi dalamnya busuk. Atau dia digunakan untuk
menggambarkan sesuafu yang mendatangkan keburukan dari sumber kebaikan.
Kemudian dia dijadikan perumpamaan unfuk setiap sesuafu yang dikhawatirkan
membawa keburukan. Yang dimaksud Umar r& adalah bisa jadi orang itu berzina
dengan ibunya budak itu, lalu dia mendakwakan bahwa itu adalah budak yang dia
temukan.
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bahwa jika dia telah menjafuhkan perwalian atas pilihannya maka

dia boleh memindahkan perwalian itu manakala belum terjadi

tebusan diyat untuknya. Jika Anda mengklaim bahwa penunjukan

kewalian oleh Umar bagi budak tersebut karena dia adalah walinya

itu hukumnya boleh, apakah pembawa wasiat anak yatim juga

boleh menunjuk wali baginya?" Dia menjawab, "Tidak boleh."

Saya katakan, "Jika Anda mengklaim bahwa hak tersebut hanya

untuk wali, tidak unfuk pembawa wasiat, apakah Anda mendapati

wali boleh melakukan sesuatu terkait anak yatim yang tidak boleh

dilakukan oleh pembawa wasiat? Jika Anda mengklaim bahwa itu

adalah kepufusan hukum dari Umar, sedangkan kepufusan hukum

menurut Anda tidak boleh berlaku pada seseorang kecuali berupa

sesuatu yang wajib baginya, atau terkait hal yang harus baginya,

yang tanpa ifu dia tidak memperoleh maslahat, sedangkan anak

yatim itu tidak harus memiliki perwalian...142 Jika Anda

mengatakan bahwa itu adalah kepufusan hukum, maka dia tidak

boleh memindahkannya. Bagaimana mungkin dia boleh

memindahkannya saat dia sendiri yang melakukan suatu akad atas

dirinya selama belum terjadi diyat untuknyu, tetapi dia boleh

berpindah jika orang lain yang mengadakan akad?" Dia berkata,
"Bagaimana jika saya katakan bahwa Umar.S, lebih mengetahui

makna hadits Rasulullah S." Saya katakan, "Kami akan bantah

Anda dengan riwayat yang lebih valid dari Maimunah dan Ibnu

Abbas daripada riwayat ini dari Umar bin Khaththab;9." Dia

bertanya, "Mana itu?" Saya jawab:

la2 5*"6i inilah yang tertulis dalam semua naskah, tidak kelanjutan kalimatnya.
Bisa jadi jawabann5ra adalah: sedangkan hukum itu tidak boleh bagi Anda... dan
seterusnya, meskipun diawali dengan kata "sedangkan".
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776L. Maimunah memberikan hak wala' Bani Yasar

kepada anak saudarinya, yaitu Abdullah bin Abbas, lalu dia

menerima hibahnya i6. 143

Maimunah r€e, ini adalah istri Nabi S. Demikian pula Ibnu

Abbas. Ada dua sahabat di sini. Dia berkata, "Seseorang meskipun
jumlahnya banyak tidak memiliki bobot hujjah di hadapan

Nabi S." Kami katakan, "L-alu, mengapa Anda sendiri

berargumen dengan perkataan seseorang untuk menolak
perkataan Nabi $?" Dia berkata, "Seperti ifulah pendapat para

sahabat kami." Saya katakan, "Anda tidak mau menerima hal ini

dari orang lain." Kemudian seorang ulama Madinah yang hadir

bersama kami berkata, "lni merupakan argumen yang valid." Dia

berkata, "Jika kalian melihatnya valid, maka terkadang dia

menyalahinya dalam safu kasus." Mereka bertanya, "Kami tidak

menyalahinya sedikit pun, tetapi kami berpendapat bahwa

perwalian itu tidak lain adalah milik orang yang memberikan

nikmat (memerdekakan). "

Seseorang yang meyakini lawaban mereka berkata kepada

saya, "Saya berpendapat bahwa sa'ibahLM boleh menunjuk wali

143 tjh. Sunan Said bin Manshur(pembahasan, Faraidh, bab: larangan Menjual
dan Menghibahkan Perwalian, 7/717, no. 280) dari jalur Sufi7an dari Amr bin Dinar
bahwa Maimunah memberikan perwalian Sulaiman bin Yasar kepada Ibnu Abbas, dan
dia adalah budak mukatab.

lM Sa'ibah \emrrt budak yang dimerdekakan dengan syarat orang yang
memerdekakan tidak memiliki hak wala' padanya. {Lih. Al Qanus dan Taj Al Aru)

I

;#v',"6il.;ut *W
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siapa saja yang dia mau." Saya katakan, "Pendapat ini tidak boleh

apabila argumen kami berasal dari Kitab, Sunnah dan qishash,

kecualidia menghadirkan khabartentang hal ihr dari Nabi S, atau

pendapat yang disepakati para ulama, sehingga kami akan

mengeluarkannya dari cakupan umum budak-budak yang

dimerdekakan lantaran mengikuti khabar tersebut.

Dia berkata:

*y" 'dLi t'bt; oi us!s't_ '# - \ vly

*:r*\t Jt"ar JirW e
L752. Mereka meriwayatkan, bahwa Hathib

memerdekakan sa 'ibah di zaman Rasulullah 9.t45
Kami katakan, "Kami tidak menghalangi seseorang untuk

memerdekakan sa'ibah. Tetapi, apakah Anda meriwayatkan
bahwa Nabi $ bersabda, "Perwalian sa'ibah diserahkan

kepadanya; dia boleh memberikan perwalian kepada siapa saja

yang dia mau?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah

budak sa'ibah itu masuk ke dalam cakupan umum budak-budak

yang dimerdekakan?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan,
"Apakah saat dirnerdekakan itu dia boleh keluar dari penetapan

penualian baginya?" Dia menjawab:

ras Saga tidak menernukanngra pada selain AsySyafi'i. Al Baihaqi menyebutkan
rir,vayat ini dari AqrSyafi'i dalam Ma'rifah As-Snan ua Al Abar(7/5161.
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L763. Mereka meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki

yang membunuh sa'ibah, lalu Umar memutuskan diyat pada

pelakunya. Ayah pelaku ifu berkata, "Apa pendapatmu seandainya

dia membunuh anakku?" Umar menjawab, "Kalau begifu, dia tidak

membayar denda." Orang ifu berkata, "Kalau begitu, dia sama

seperti Arqam." Umar menjawab, "Ya, dia sama seperti

Arqa6."146

146 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat tentang Di5at Sa'ibah
dan Perbuatan Pidananya, 2/876) dari jalur Abu Zinad dari Sulaiman bin Yasar: Ada
seorang sa'ibah yang dimerdekakan oleh sebagian orang yang berhaji. Kemudian dia
dibunuh oleh seorang laki-laki dari Bani A'idz. Kernudian laki-laki A'idz yang

merupakan ayah korban pembunuhan ifu mendatangi Umar bin Khaththab.g, untuk
menuntut diyat atas anaknya. Umar;{+ berkata, "Dia tidak memiliki hak diyat." Laki-
laki A'idz itu bertanya, "Bagaimana jika dia yang dibunuh anakku?" Umar berkata,
"Kalau begitu, kalian mengeluarkan diyatnya." Omng itu berkata, "Kalau begitu, dia itu
seperti arqam. Jika dia ditinggalkan, maka dia menelan. Jika dia dibunuh, maka dia
ada yang membalaskan."

Perlu dicatat di sini bahwa budak sa )bah itulah yang dibunuh, bukan yang
membunuh sebagaimana dalam riwayat Al Muumththa'di sini.

Arqam adalah ular yang di tubuhnya ada wama putih dan hitam, atau wama
merah dan hitam.

Kata'$ maknanya adalah memakan dengan cepat.

Kata ia+ dengan kasrah pada qalsesuai bahasa Al Qur'an. Sedangkan menurut

dialek harian dengan fathah pada qaf, dan itu lebih tepat di sini karena sesuai dengan
sajak. Artinya adalah: jika kamu tidak membunuhnya, maka akan membunuhmu.
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Mereka lantas berargumen bahwa seandainya dia memiliki

aqilah (kerabat) dengan jalan perwalian, tentulah Umar bin

Khaththab ;g; memutuskan denda itu ditanggong aqilahnya." Saya

katakan, "Jika riwayat ini valid dari Umar;$, maka Anda justru

terbantah dengan riwayat ini sendiri." Dia berkata, "Mana?" Saya

katakan, "Anda mengklaim bahwa perwalian sa'ibah adalah milik

orang yang memerdekakannya." Dia berkata, "Maafkan saya

tentang hal ini, saya hanya membela pendapat mereka." Saya

katakan, "Anda mengklaim bahwa barangsiapa yang tidak

memiliki perwalian, baik dia budak yang ditemukan, seorang

muslim atau selainnya, manakala dia membunuh seseorang maka

diyatnya dibebankan pada sekelompok umat Islam karena berhak

atas warisannya. Sedangkan Anda mengklaim bahwa Umar;&

tidak membebankan diyatnya pada seorang pun." Dia berkata,

"seperti ifulah yang dikemukakan oleh semua mufti." Saya

katakan, "Apakah semua mufti boleh menyalahi Umar i$l,?" Dia

menjawab, "Tidak, tetapi riwayat ihr terpuhrs dari Umar;$, tidak

valid." Saya bertanya, "Mengapa Anda menjadikannya sebagai

argumen?" Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui argumen

mereka selainnya." Saya katakan, "Kalau begitu, betapa buruk

Tetapi jika kamu membunuhnya, maka ada orang yang membalaskannya padamu. Ini

merupakan salah satu perumpamaan Arab yang masyhur. hnu Atsir bertata, "Orang-

orang jahiliyah meyakini bahwa jin akan membalaskan dendam atas ular-ular yang

kecil. Ada kalanya orang yang membunuhnya mati, atau lumpuh. Ini merupakan

perumpamaan tentang orang yang memiliki dua kejahatan, tidak tahu bagaimana

harus disikapi.
Hadits ini juga diriwaya&an oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya

(pembahasan: Diyat, bab: Diyat Sa'ibah, lO/78, no- 18425) dari Malik dari Abu Zinad

dan seterusnya.
Juga dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha' mengklaim kepadaku bahwa sa'ibah

adalah orang yang dibiarkan lepas di Makkah, kemudian dia meniumpai seseorang..."

Kemudian dia menyebutkan atsaryarg serupa. (no.784241

343



AlUmm

kepufusan Anda terhadap orang yang argumennya Anda pegang
manakala dia berargumen dengan sesuafu yang menurut Anda
tidak bisa dijadikan argumen."

Dia bedanya, "Apakah Anda memiliki khabar tentang
sa'ibah yang bertentangan dengan ini?" Saya jawab, "Jika Anda
menerima khabar yang terputus sanadnya, maka saya
memilikinya. "
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1764. Said dan Muslim mengabarkan kepada kami, dari
Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa Thariq bin Al Muraqqa'
memerdekakan beberapa sa'ibah da'i beberapa pemukiman di
Yaman, kemudian mereka meninggal dengan meninggalkan harta
sepuluh ribu dirham. Lalu hal itu diadukan kepada Umar bin
Khaththab, maka dia memerintahkan agar uang tersebut

e,J.tI
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diserahkan kepada Thariq atau kepada para ahli waris

Thariq."l47'148

Jika riwayat ini valid, maka riwayat ini menunjukkan kepada

Anda bahwa Umar i,g, menetapkan peru.ralian sa'ibah kepada

orang yang memerdekakannya.

7765. Tindakan ini masyhur dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq.g,; terhadap warisan Salim yang biasa dipanggil Salim

147 pu6rl riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dia berkata, "Saya ragu tentang

hadits ini seperti ini." Maksudnya, apakah kepada Thariq, atau kepada para ahli waris
Thariq.

Uh. Sunan N Kubm(LO/3OO)
1€ Asy-Syafi'i meriwayatkan atsarvi dari Sufryan dari Ibnu Juraij dalam bahasan

tentang perbedaan pendapat terkait perwalian yang akan disampaikan sebentar lagi,

tetapi ada sedikit perbedaan redaksi yang menjelaskan bahwa kata fJiai! berarti mereka

meninggal.
Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari

Atha' bin Abu Rabah, bahwa Thariq bin Muraqqa' memerdekakan sebuah keluarga

seara sa'ibah, lalu dia diberi warisan mereka. Umar bin Khaththab berkata, "Berikan

warisan itu kepada pam ahli waris Thariq. Mereka menolaknya lalu Umar ii$ berkata,

"Kalau begitu, gunakan harta itu untuk orang-orang seperti mereka."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya

(pembahasan: Perwalian, bab: Warisan Sa'ibah, 9/27, no. 16226l-
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya

(pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Sa'ibah, L/7O4, no. 2231 dari jalur Husyaim dari

Abu Bisyr dari Atha' bin Abu Rabah bahwa seorang laki-laki dari Yaman bemama

Thariq bin Muraqqa' memerdekakan seorang budaknya secam sa'ibah. Kemudian

budaknya itu mati dalam keadaan meninggalkan harta benda. Kemudian harta itu
diserahkan kepada Thariq tetapi dia tidak mau menerimanya. Ya'la bin Yaman yang

saat itu menjadi gubemur Yaman menulis surat kepada Umar bin Khaththab tentang

hal itu. Kemudian Umar e{h menjawab suratrya agar Ya'la menyaahkan harta itu

kepada orang tersebut fthariq). Jika dia menerimanya, maka itu adalah haknya. Jika
tidak, maka gunakanlah untuk membeli budak dan merdekakan mereka. Ketika surat

ifu tiba, Ya'la memanggil orang ifu dan menawarkan harta mantan sahayanya

kepadanya, narnun dia tidak mau menerimanya. Akhimya Ya'la menggunakan harta

itu untuk membeli enam belas atau hrjuh belas budak, lalu dia memerdekakan

mereka."
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maula Abu Hudzaifah, bahwa Abu Bakar rg, memberikan

kelebihan warisannya kepada Amrah binti Yu'ar Al Anshariyyah.

Dialah yang memerdekakannya secara tu'i6u1r.149

149 Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dalam bab tentang
perbedaan pendapat dalam masalah perwalian mantan sahaya.

Dia berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Thuwalah
Abdullah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Ma'mar, dia berkata: Salim
mantan sahaya Abu Hudzaifah adalah budak milik seorang perernpuan Anshar yang
bemama Amrah binti Yu'ar. Dia memerdekakannya secara sa'ibah, kemudian dia
terbunuh pada Perang Yamamah. Abu Bakar.$ lantas datang membawa warisannya.
Dia berkata, "Berikan warisan ini kepada Umamh!" Namun dia tidak mau
menerimanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembahasan: Perwalian, bab: Warisan Sa'ibah, 9/28, r,o. 16232) dari jalur Ma'mar
dari Ayryub dari lbnu Sirin bahwa Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah dimerdekakan
oleh seorang perempuan Anshar. Ketika dia terbunuh pada waktu Perang Yamamah,
warisannya diserahkan kepada perempuan Anshar yang memerdekakannya itu, atau
kepada anaknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sraran Al Kubra (pembahasan:
Perempuan. bab: Orang yang Memerdekakan Budaknya secara Sa'ibah, 10,/300) dari
jalur Ismail bin Ayytrb dan salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin, dia
berkata. "Aku diberitahu bahwa Salim maula Abu Hudzaifah dimerdekakan oleh
seorang perempuan dari Anshar. Perempuan itu berkata, "Pergilah dan funjuklah wali
siapa saja yang kamu inginkan!" Dia lantas menunjuk ranli Abu Hudzaifah. [-alu ketika
dia tewas terbunuh, mereka berselisih tentang warisannya, lalu warisannya diberikan
kepada orang-orang Anshar.

Juga dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, dia
berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan
kepadaku, dari Abdullah bin wadi'ah bin Khidzam bin walid saudara Bani Amr bin
Auf, dia berkata: Salim maula Abu Hudzaifah adalah budak yang dimerdekakan oleh
seorang perempuan di antara kami yang bemama salma binti Yu'ar. salma
memerdekakannya secara sa'ibah di masa jahililrah. Ketika dia tewas terbunuh dalam
Perang Yamamah, Umar bin Khaththab r$ datang mernbawa warisannya, kernudian
dia memanggil wadi'ah bin Khidzam. Dia berkata, "lni adalah warisan mantan sahaya
kalian, dan kalian lebih berhak atasnya." Dia berkata, "wahai Umar, Allah sudah
mencukupi kami sehingga tidak membutuhkannya. Sahabat kami memerdekakannyra
secara sa'ibah sehingga kami tidak melanggar kepuhrsannya sedikit pun." umar g
lantas memasukkan harta itu ke dalam baitul mat.

Juga dari jalur lain dari Ya'qub bin lbrahim dan setenrsnya, dan dalam redaksinya
disebutkan, "Kemudian umar memanggil Abu wadi'ah bin l(hidzam, dan dia adalah
per.r,raris Salma binti Yu'ar. Umar berkata, "lni adalah warisan mantan sahaya kalian,
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1766. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud rg bahwa dia berkata

tentang budak sa'ibah dengan makna yang sama dalam hadits

yang menurutku sanadnya terputus. 150

Dia ber.tanya, "Apakah Anda memiliki argumen yang

membedakan antara sa'ibah dan orang yang memeluk Islam di

ambillah!" Wadi'ah berkata, 'Wahai Amirul mukminin, sahabat kami

memerdekakannya secam sa'ibah derni kedua orang tuan5n, dan Allah telah

mencukupi kami sehingga kami tidak membutuhkannya." Umar i{9u lantas

memasukkannya ke dalam baitul mal."
Al Baihaqi berkata, "Atsarini diriwayatkan dengan maknanya oleh Abu Bakar bin

Abu Jahm dari Urwah bin Zubair."
150 Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanadnya dalam bab perbedaan

pendapat tentang perwalian.
Dia berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Mihran, dari

Ibrahim An-Nakh'i, bahwa seorang lakFlaki memerdekakan budak secara sa'ibah ldu
budak itu mati. Abdullah berkata, "Warisannya untukmu." Orang itu berkata, "Aku

tidak mau." Abdullah berkata, "Kalau begitu, taruh warisan itu di baitul mal karena dia

memiliki banyak ahli waris."
Al Baihaqi berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dari Alqamah dari

Abdullah secara tersambung sanadnya. Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari
jalur Yazid bin Harun dari Sufr7an dari Abu Qais dari Huzail bin Syurahbil, dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Abdullah dan berkata, "Aku dahulu memerdekakan

budakku dan menjadikannga sa'ibah. Kemudian mantan budakku itu mati dan

meninggalkan harta." Abdullah berkata, "Umat Islam tidak menjadikan sa'ibah. Yang
menjadikan sa'ibah adalah orang-orang iahiliyah. Engkau adalah ahli warisnya dan
orang yang memberikan nikmat padanya. Jika kamu enggan menerima sesuatu, maka

masukkanlah dia ke baitul mal."
l.jh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(7 /5L71
Al Bukhari juga meriwayatkan dari lalur Qabishah bin Uqbah dari Sufuan dengan

sanad ini secara ringkas, "Umat Islam tidak menjadikan sa'ibah. Orang-orang iahiliyah-
lah yang menjadikan sa'ibah." (shahih Al Bukhan, pembahasan: Famidh, bab: Warisan

Sa'ibah, 4/2411
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya

(pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Sa'ibah, L/7O4, no. 225l, dari lalur Walid bin

Abdullah bin Mughirah dari Ibrahim tentang seorang laki-laki yang memerdekakan

budaknya secara sa'ibah, kemudian dia datang membawa warisann5ra. menemui Ibnu

Mas'ud untuk bertanya tentangnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Kamu lebih berhak atas

warisan ifu." Namun orang itu menolaknya, sehingga hnu Mas'ud berkata kepadanya,
"Jika kamu mau, salurkanlah harta itu ke jalan dimana kamu dahulu menggunakan

hartamu."
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tangan seseorang selain hadits yang terpufus?" Saya jawab, "Ya,
yaifu qiyas." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Orang yang

masuk Islam di tangan orang lain dan memindahkan perwaliannya

kepada orang ketiga itu terjadi dengan kerelaan orang yang

menyandarkan perwalian dan orang yang disandari perwalian. Dia
juga boleh berpindah tanpa ada kerelaan dari orang yang pertama

kali dia sandari perwalian. Sementara sa'ibah itu dimerdekakan
tanpa ada kerelaan darinya, dan dia juga tidak boleh berpindah
dari orang yang memerdekakan meskipun dia dan orang yang

memerdekakannya itu sama-sama rela. Dia termasuk orang yang

secara pasif menerima kemerdekaan dari orang yang

memerdekakan, selain dia tercakup ke dalam cakupan umum
orang-orang yang dimerdekakan. "

1767. Dahulu orang-orang jahiliyah mengadakan hewan-
hewan bahirah, sa'ibah, washilah dan haam. Hal ini berlaku pada
unta dan kambing. Mereka menyebut unta sebagai haam manakala
telah menjadi pejantan selama sepuluh tahun. Pendapat lain
mengatakan, apabila telah menghasilkan sepuluh kefurunan. Kata
haam secara bahasa berarti terlarang. Maksudnya adalah
punggungnya terlarang sehingga tidak boleh ditunggangi. Mereka
menyebut kambing sebagai washilah manakala ia beberapa kali
melahirkan anak kembar, sehingga mereka melarang melakukan
apa yang biasa mereka lakukan terhadap unta yang 1uin.151

151 1-urn Asy-syafi'i dalam bab perbedaan pendapat tentang perwarian berkata:
Aku mendengar ulama yang saya ridhai bahura ada seorang laki-laki... kemudian dia
menyebutkan redaksinya secara ringkas. (no. 1814)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Tafsir Al ew'an (Surat Al
Maa'idah, L/1961dari ialur Ma'mar dari Az-Zuhri dari hnu Musa5ryib tentang firman
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Mereka lantas menjadikan sa'ibah dengan mengatakan,

"Kami memerdekakanmu secara sa'ibah, dan kami tidak memiliki

pen,.ralian dan warisan agar kebaikan kami padamu lebih

sempuma." Dari sini Allah @ menurunkan ayat, 'Allah sekali-kali

tidak pemah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah

dan haam." (Qs. AI Maa'idah [5]: 105) Allah dan Rasul-Nya

mengembalikan kambing itu kepada pemiliknya ketika yang

dimerdekakan bukan manusia.

Demikian pula, seandainya seseorang memerdekakan

untanya, maka dia tidak dihalangi unfuk memanfaatkan untanya ifu

meskipun dia telah memerdekakannya manakala Allah

Allah, "Allah sekali-kali tidak pemah mensyaiatkan adan5m bahiirah, saaibah,

washiilah dan haam. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 105)
Dia berkata, " Bahirah adalah unta yang air susunya dilarang diminum karena

dipersembahkan untuk berhala-berhala. Unta sa'ibah adalah unta yang mereka
lepaskan tanpa dimanfaatkan untuk berhala-berhala. Unta umshilah adalah unta betina
yang melahirkan pertama kali anak betina, kemudian melahirkan untuk kedua kalinya

unta betina. Karena ihr mereka menyebutnya washilah yang secara bahasa berarti

menyambung. Makudnya adalah ia menyambung dua anak betina tanpa disela-sela

anak jantan. Mereka lantas mempersembahkannya unfuk berhala mereka.
Sedangkan unta haam adalah unta yang telah membuntingi sekian unta betina.

Jika telah mencapai bilangan tertentu, maka mereka menjadikannya sebagai unta
haamyang dilarang untuk dinaiki.

Penjelasan ini diriwayatkan dalam Ash-Shahihain
Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surat Al Ma'idah Ayat 105, 3/225,

no. 4663) dari jalur Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Said bin Musagryib dan

setenrsnya.

Dalam redaksinya disebutkan: Abu Yaman berkata: Syu'aib mengabarkan kepada
kami, dari Az-Ahn: Aku mendengar Said mengabarinya hal ini, dia berkata, Abu

Hurairah rSb berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, dengan redaksi yang

serupa. Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Had dari hnu Syihab dari Said dari Abu

Humimh lS,: Aku mendengar Nabi $.
Muslim (pembahasan: Surga, Sifat Kenikmatannya dan Para Penghuninya, bab:

Neraka Dimasuki Para Pembesar, dan Surga Dimasuki Orang-orang Lemah, 4/2192,
no.57/2856) dari jalur Shalih dari hnu Syihab dan seterusnya.

!-jh. Tafsir Ath-Thabart (5/55-60) dan Ad-Dun Al Mantsur (2/337 -338).
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menetapkan untuk mengembalikan unta ifu kepadanya dan
membatalkan syarat-syarat padanya. Demikian pula, Allah telah
membatalkan syarat-syarat pada budak yang dimerdekakan secara
sa'ibah dan mengembalikan per';,alian kepada orang yang
memerdekakannya bersama sejumlah aspek lain yang telah kami
sampaikan kepada Anda.
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L768.lbrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

bahwa Abdullah bin Abu Bakar dan Abdul Aziz mengabarkan
kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis trndang-undang
di masa kekhalifahannya tentang sa'ibah yang mati, agar
warisannya diberikan kepada orang yang memerdekakannya.l52

Dalil dari Kitab, Sunnah dan qiyas yang kami sampaikan
sudah cukup.

Dia berkata, "Apa pendapat Anda tentang orang Nasrani
yang memerdekakan budak muslim?" Saya jawab, "Budak itu
merdeka." Dia bertanya, "Milik siapa per.waliannya?" Saya jawab,
"Milik orang yang memerdekakannya." Dia bertanya, 'Apa
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argumennya?" Saya jawab, "Apa yang telah saya sampaikan

kepada Anda karena Allah menghubungkan nasab orang kafir

kepada muslim, dan orang muslim kepada orang kafir. Nasab itu

lebih besar daripada peru.ralian." Dia bertanya, "Tetapi, bukankah

orang Nasrani tidak mewarisi orang muslim." Saya jawab,

"Demikian pula, ayah tidak mewarisi anaknya apabila agama

keduanya berbeda. Terhalangnya ayah untuk memperoleh

warisannya ifu bukan merupakan faktor yang memufus nasabnya.

Anak itu tetap anaknya dalam keadaannya itu, karena status ayah

itu sudah ada sebelumnya. Demikian pula, mantan budak itu

adalah maula baginya dalam keadaannya itu karena sudah terjadi

kemerdekaan sebelumnya.l]

Dia bertanya, "Bagaimana jika orang yang

memerdekakannya ifu masuk Islam?" Saya jawab, "Dia mewarisi."

Dia bertanya, "Bagaimana jika dia tidak masuk Islam?" Saya

jawab, "Jika orang yang memerdekakan ifu memiliki kerabat yang

muslim, maka menumt saya mereka mewarisinya." Dia bertanya,

"Apa argumen Anda tentang hal ini? Ketika Anda menolak

warisan untuk orang yang memerdekakannya, mengapa justru

orang lain yang mewarisi manakala orang yang memerdekakan ifu

tidak mewarisi? Apakah orang lain lebih pantas untuk mewarisi

karena kekerabatannya darinya?" Saya jawab, "lni adalah salah

sahr kerancuan Anda."

Dia bedanya, "Kalau begifu, sampaikanlah argumen

tentang pendapat yang Anda kemukakan ifu." Saya jawab, "Apa

pendapat Anda seandainya anaknya muslim lalu dia mati dalam

keadaan ayahnya kafir?" Dia menjawab, "Ayahnya tidak

mewarisinya." Saya bertanya, "Jika dia memiliki saudara, atau
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paman dari jalur ayah, atau anak-anak paman yang muslim?" Dia
menjawab, "Mereka mewarisinya." Saya bertanya, "Sebab

siapakah mereka mewarisinya?" Dia menjawab, "Karena

kekerabatan mereka dengan ayah." Saya katakan, "Jadi, Anda
telah menghalangi ayah unfuk memperoleh warisan tetapi Anda
memberi mereka karena faktor ayah." Dia berkata, "Saya

menghalanginya karena faktor agama. Jadi, saya menganggapnya

seperti mati manakala dia berbeda agama dari anaknya. Para ahli

warisnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan ayah yang

seagama dengan mayit." Saya katakan, "Lalu, apa yang

menghalangi kita untuk berpegang pada argumen ini terkait orang

Nasrani itu?" Dia menjawab, "Ifu argumen bagi Anda, dan kami
berpegang pada argumen ifu bersama Anda. Akan tetapi, kami
berargumen unfuk orang yang berbeda dengan Anda dari kalangan
sahabat Anda sendiri." Saya bertanya, "Apakah menumt Anda
argumen yang Anda pegang itu benar-benar dapat dijadikan
sebagai argumen?" Dia menjawab, "Tidak." Dia balik bertanya,
"Apa pendapat Anda jika seseorang mati dalam keadaan tidak
memiliki perwalian?" Saya jawab, "Warisannya unfuk umat Islam."
Dia bertanya, "Apakah karena mereka adalah para maula
baginya?" Saya jawab, "Tidak, tidak ada maula selain orang yang

memerdekakan, sedangkan mereka tidak memerdekakannya. "

Dia bertanya, "Jika Anda tidak metr,rariskan kepada mereka
dalam kapasitas sebagai maula, dan mereka juga bukan orang-
orang yang memiliki nasab dengannya, lalu mengapa Anda
memberikan hartanya kepada mereka?" Saya jawab, "Saya tidak
memberikan warisan kepada mereka. Seandainya saya
memberikan warisan kepada mereka, maka saya juga harus
memberikan warisan kepada semua orang yang ada di muka bumi
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saat dia mati, sebagaimana saya menetapkan hal itu seandainya

mereka semua memerdekakannya. Saya dan Anda hanya
menyalurkan harta ifu kepada umat Islam, dan harta itu diserahkan
kepada kalangan tertentu di antara mereka. Sedangkan har.ta

warisan itu tidak disalurkan unfuk kalangan tertenfu. Jadi, Anda
akan terbantah seandainya Anda mengklaim bahwa dia mewarisi
karena faktor perwalian ini. Anda harus mengatakan, 'Aku akan
melihat hari ini siapa saja yang memeluk Islam, sehingga saya

menetapkan perwaliannya kepada sekelompok orang yang hidup
dari kalangan umat Islam pada hari itu. Dengan demikian, dia akan

diwarisi oleh para ahli waris mereka yang hidup itu, jika selainnya.'
Anda akan terbantah dengan pendapat terkait orang Nasrani yang

mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, lalu Anda
menjadikan hartanya sebagai milik umat Islam."

4z d\t/ r/ / or/ J,,&:r * At ;* "1r J;r'JG -\ vl1
/O

fi-Jr
lzoir.;t6Jt

7769. Rasulullah $ bersabda, "Orang muslim tidak

mewarisi orang kafir.'il53

Dia bertanya, "Lalu dengan alasan apa Anda memberi umat
Islam warisan orang yang tidak memiliki nasab dan tidak memiliki
penualian dari kalangan umat Islam, serta warisan Nasrani

manakala dia tidak memiliki nasab dan perwalian?" Saya jawab,

1s3 11u61gr ini tetah disebutkan berikut takfuilnya pada no. (1747-17481di awal
pembahasan Faraidh.
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"Karena faktor nikmat yang diberikan Allah pada orang-orang

yang mengikuti agama-Nya. Allah melimpahkan karunia pada

mereka berupa harta orang-orang musyrik manakala mereka

menguasainya, serta setiap harta yang tidak ada pemiliknya yang

diketahui dari kalangan umat Islam. Misalnya adalah tanah mati.

Allah tidak mengharamkan mereka untuk menghidupkannya. Oleh

karena dua jenis harta ini tidak memiliki pemilik yang diketahui,

maka AIIah mengaruniakan keduanya kepada umat Islam yang

mengikuti agama-Nya.

7. Pengembalian dalam Warisan

Barangsiapa yang ditetapkan bagian tertentu baginya dalam
Kitab Allah, atau dalam Sunnah Rasul-Nya,6$, atau yang

disampaikan oleh generasi pendahulu, maka kami menghentikan

haknya hingga bagian yang ditetapkan untuknya ifu. Jika ada sisa

harta, maka kami tidak mengembalikannya kepadanya. Alasannya

adalah karena kami harus melakukan dua hal, yaifu:

Pertama, tidak mengurangi hak yang telah ditetapkan Allah

baginya.

Kedua, tidak menambahi haknya dan berhenti pada batasan

hukum Allah.

Sebagian ulama mengatakan, "Kami mengembalikan sisa

warisan itu kepada ahli waris manakala tidak ada orang yang

menghabiskan harta warisan, dan orang itu termasuk kerabat yang

memiliki hubungan rahim. Kami tidak mengembalikannya kepada
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suami dan istri." Mereka juga mengatakan, "Kami meriwayatkan

pendapat kami ini dari sebagian sahabat Rasulullah S." Kami

bertanya kepada mereka, "Kalian meninggalkan apa yang kalian

riwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud 4
dalam sebagian besar masalah Faraidh untuk mengikuti pendapat

Zaid bin Tsabit. Lalu, mengapa ini bukan termasuk yang kalian

tinggalkan?" Mereka menjawab, "Kami mendengar firman

Alrah &, "j,( $ 0,4,!rl e5] ,Yth\'$i6 'orans-orans yans

mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap

sesamanya (daripada yang kerabaf di dalam kitab Allah.'(Qs. Al

Anfaal [8]: 75)."

Kami katakan, "Maknanya tidak seperti yang kalian

pahami. Seandainya maknanya seperti yang kalian pahami, maka

kalian pasti meninggalkannya." Mereka bertanya, "Lalu, apa

maknanya?" Kami jawab, "Dahulu orang-orang saling mewarisi

karena faktor sumpah setia dan saling menolong. Sesudah ifu

mereka saling mewarisi karena faktor Islam dan hijrah. Sesudah itu

ketentuan tersebut dihapus, dan turunlah firman Allah, "Orang-

orang yang mempunyai hubungan ifu sebagiannya lebih berhak

terhadap sesamanya (daipada yang kerabat) di dalam kitab Allah."

(Qs. Al Anfaal [8], 75)

"Ayat ini maknanya sesuai yang ditetapkan Allah dan Rasul-

Nya, tidak bersifat mutlak seperti ini. Tidakkah Anda melihat

bahwa suami itu mewarisi lebih banyak daripada orang-orang yang

memiliki hubungan rahim dengan mayit, padahal suami tidak

memiliki hubungan rahim? Tidakkah Anda melihat bahwa anak

paman dari jalur ayah yang jauh itu mewarisi seluruh harta,

sedangkan paman dari jalur ibu tidak mauarisi, padahal paman

355



Al Umm

dari jalur ibu itu lebih dekat hubungan rahimnya daripada anak

paman dari jalur ayah?"

"Jadi, makna ayat tersebut adalah seperti yang kami
sampaikan kepada Anda, bahwa warisan ifu sesuai yang

ditetapkan Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah $. Kalian

mengatakan bahwa orang-orang saling mer,r.rarisi karena hubungan

rahim, sedangkan di tempat lain kalian berpendapat sebaliknya.

Kalian mengklaim bahwa jika seseorang mati dan meninggalkan

paman-paman dari jalur ibu dan para maula, maka hartanya ifu

mlllk maula, bukan milik paman dari jalur ibu. Dengan demikian,

Anda telah menghalangi orang-orang yang memiliki hubungan

rahim yang Anda beri mereka warisan dalam safu keadaan, dan

Anda memberikan warisan kepada maula yang tidak memiliki

hubungan rahim dengan mayit."

Dia bertanya, "Lalu, apa argumen Anda unfuk tidak

mengembalikan ahli waris kepada para penerima waris?" Saya
jawab, "Argumen saya adalah seperti yang kami sampaikan

kepada Anda, yaitu berhenti pada hukum Allah. Saya tidak
menambahkan bagian warisan untuk orang yang ditetapkan bagian

warisannya, dan tidak pula menguranginya." Dia bertanya,
"Apakah ada argumen lain yang Anda tetapkan selain ini?" Saya

jawab, "Ya. Allah S berfirman, W U,.ii"i|'A fr A;6fr ,y
"SA k- { bLL?i-';, gjY,,i-;r- Jika seorang meningsal dunia,

dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan ifu seperdua

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya lnng lakilaki
memusakai (seluruh hark saudara perempuan) jika dia frdak
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mempunyai anak. ' (Qs. An-Nisaa' [4], 776\ Allah & juga

berfirman, ';;$*t $, Jr, t'it$ itluigr-{"Ly1},<og 'Dan iika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak

bagian dua orang saudara perempuan '(Qs. An-Nisaa' l4l: 176')

Allah menetapkan bagian setengah unfuk saudari dalam

keadaan apapun. Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa sisa

warisan ifu dikembalikan kepada para ahli waris, maka dia harus

mengatakan, 'Saya memberikan seluruh warisan kepada saudari

perempuan.' Dengan demikian, pendapatnya itu berkenaan

dengan dua hukum secara bersama-sama. Jika kalian mengatakan,

'Kami beri dia setengah berdasarkan Kitab Allah, tetapi kami

mengembalikan setengah yang lain kepadanya bukan dengan jalan

warisan,' maka kami bertanya, 'Dengan jalan apa kalian

mengembalikan sisa warisan ifu kepada saudari perempuan?'."

Dia menjawab, "Kami tidak mengembalikan kepadanya

unfuk selama{amanya kecuali dengan jalan warisan, atau sebagai

harta yang hukumnya diserahkan kepada para waliyyul amr." Saya

katakan, "Jika demikian, maka itu berarti para waliyyr:l amr tidak

diberi pilihan, padahal waliyyul amr hams menyalurkannya kepada

umat Islam. Seandainya para walilyul amr diberikan pilihan, maka

mereka boleh memberikannya kepada siapa saja yang mereka

inginkan. Hanya Allah yang memberi kita taufiq."
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8. Bab: Warisan Kakek

L770. Kami berkata, "Apabila kakek mev.rarisi bersama

saudara-saudara, maka dia berbagi dengan mereka selama berbagi

itu lebih baik baginya daripada bagian sepertiga. Jika sepertiga

lebih baik baginya daripada berbagi, maka kami memberinya

sepertiga. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit,lil dan darinya{ah

154 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Kakek,
2/5lo-5Lll dari jalur Yahya bin Said bahwa dia menerima kabar bahwa Muawiyah bin
Abu Sufi7an menulis surat kepada Zaid bin Tsabit untuk bertanya tentang kakek. Zaid
bin Tsabit lantas menjawab suratnya, "Engkau menulis surat kepadaku untuk bertanya
tentang kakek, Allah Mahatahu. Itu adalah masalah yang tidak diputuskan kecuali oleh
para amir-maksudnya para khalifah. Saya mengraksikan dua khalifah sebelummu
memberi kakek setengah saat bersama satu saudara dan sepertiga saat bersama dua
saudara. Jika saudaranya banyak, maka mereka tidak menguranginya dari sepertiga."

Atsar ini juga diriwayatkan dari Qabishah bin Dzu'aib bahwa Umar bin
Khaththab rg, menetapkan kakek seperti yang ditetapkan para ulama rlntuknya pada
hari ini.

Juga dari jalur Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Umar bin Khaththab, Utsman
bin Affan, dan Zaid bin Tsabit ,*g menetapkan sebagian sepertiga untuk kakek saat
bersama beberapa saudara. "

Malik berkata, "Ketentuan yang disepakati menurut kami dan yang saya dapati
menjadi pegangan para ulama di negeri kami adalah kakek ayahnya ayah tidak
mendapat warisan saat bersama ayah, dan dia mendapat sebagian saat bersama anak
laki-laki dan cucu laki-laki sebesar seperenam. sedangkan dalam kasus selain ihr,
selama mayit tidak meninggalkan ibu atau saudari seayah, maka kakek didahului
dengan seseorang yang bersekutu dengannya dengan bagian tertentu, dan mereka
diberikan bagian mereka. Jika masih ada sisa harta sebesar seperenam atau lebih,
maka ditetapkan bagian untuk kakek sebesar seperenam."

Malik juga berkata, "Kakek serta, saudara-saudara seayah dan seibu manakala
bersekufu dengan seseorang yang mendapatkan sebagian tertentu, maka pembagian
warisan didahului dengan orang yang bersekutu dengan mereka, yaitu dari kalangan
orang-orang yang mendapat bagian tertenfu, sedangkan sisanya sesudah itu untuk
kakek dan saudara dilihat terlebih dahulu. Maksudnya adalah jika bagian ihr lebih baik
bagi kakek. Dia diberi sepertiga dari yang tersisa unhrknya dan untuk saudara; atau
kakek sama kedudukannya dengan salah sahr saudara, dalam sebagian yang diperoleh
kakek dan saudara-saudara. Dia berbagi dengan mereka dengan -.npoJ"h bagian
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kami menerima sebagian besar dari masalah Faraidh. Pendapat ini
juga diriwayatkan dari Umar dan Utsman @ bahwa keduanya

berpendapat tentang kakek seperti pendapat Zaid bin Tsabit.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari lebih dari seorang sahabat, dan

ifu merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha dari berbagai

negeri.

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah ini. Dia

mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah, dan para sahabat

berbeda pendapat tentang hal ini.

t771. Abu Bakar, Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Utbah,

dan Abdullah bin Zubair mengatakan, bahwa kakek sama dengan

ayah. Jika ada saudara-saudara bersamanya, maka mereka

disingkirkan, dan harta menjadi milik kakek saja, tidak

menyertakan mereka.lss Kami dan Anda mengklaim bahwa

salah seorang di antara mereka, atau seperenam dari seluruh harta. Maksudnya jika itu

lebih baik untuk kakek, maka itulah yang diberikan kepada kakek."
r55 Diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Kakek

saat Bersama Ayah dan Saudara, 4/238). Abu Bakar, hnu Abbas dan hnu Zubair $
mengatakan bahwa kakek sama kedudukannya dengan ayah. hnu Abbas 4$

berargumen dengan firman Allah, "Wahai bani Adam... "dan firman Allah, "Dan aku

mengikut agama bapak-bapakku jnitu lbrahim, Ishak dan Yakub. " (Qs. Yuusuf [12]'
38) Dia tidak menyebutkan adanya sahabat yang menentang Abu Bakar.$, di

zamannya, sedangkan para sahabat Nabi $ itu banyak jumlahnya. hnu Abbas

berkata, "Anak lakilaki dari anak laki-lakiku me'.uarisiku, sedangkan aku tidak meruarisi

anak lakilaki dari anak laki-lakiku."
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (bahasan dan bab yang sama, no-

6738) dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Waris dari A5n7ub dari Ikrimah dari hnu
Abbas, dia berkata, "Adapun yang dikatakan Rasulullah $ adalah, "Seandairyn aku

ingin mengangkat seorang khalil (orang dekat) dan umat ini, tentulah aku akan

mengangkahya. Tetapi kedekatan karena faktor Islam itu lebih utama. " Atau beliau

bersabda, "...lebih baik." Abu Bakar mendudukkannya sebagai ayah -atau dia berkata:

Abu Bakar memutuskannya sebagai ayah."
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Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan*rya (pembahasan:

Faraidh. bab: Pendapat Abu Bakar tentang Kakek, 2/2751 dari jalur Muslim bin
Ibrahim dari Wuhaib dari Walid dari Abu Nadhrah dari Abu Said bahwa Abu Bakar
Ash-Shiddiq menjadikan kakek sebagai ayah.

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya shahih menurut kriteria Muslim."
Lih. FathulBan$2/L9l
Juga dari jalur Muhammad bin Yusuf dari Sufiyan dari Sulaiman Asy-Syaibani dari

Kardus dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Abu Bakar lft, menjadikan kakek
sebagai ayah.

Juga dari jalur lain dari Asy-Syaibani dan seterusnya.
lbnu Hajar berkata. "Sanadnya shahk."
Uh. Fathul Ban(12/791
Juga dari jalur Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abu Burdah dari Marwan dari

Utsman dengan redaksi lang sama.
Juga dari jalur Abu Ishaq dari Abu Burdah dan setenrsnya. hnu Hajar berkata,

"Sanadnya shahih."
l.jh. FathulBari(12/L9\
Ibnu Hajar berkata, "Adapun perkataan hnu Abbas dilansir oleh Muhammad bin

Nashr Al Marwazi dalam 11 Faraidh dari jalur Amr bin Dinar dari Atha' dari hnu
Abbas, dia berkata, "Kakek adalah ayah."

Atsarini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunanaya (pernbahasan yang
sama, bab, Pendapat Ibnu Abbas tentang Kakek, 2/277) dari jalur Muslim bin lbrahim
dari Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa dia menjadikan
kakek sebagai ayah. Ibnu Hajar berkata, "Sanadn5n shahih."

Lih. Fa th ul Bari (72/ 79],
Ibnu Hajar juga berkata, "Yazid bin Harun meriwayatkan dari jalur Laits dari

Thawus bahwa Utsman dan lbnu Abbas menjadikan kakek sebagai ayah."
l-jh. Fathul Bari(72/L9l
Adapun perkataan Ibnu Zubair diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan'

Keutamaan Para Sahabat, bab: Keutamaan Abu Bakar sesudah Nabi $, 3/8, no.
3658) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abdullah
bin Abu Mulaikah, dia berkata: Penduduk Kufah menulis surat kepada Ibnu Zubair
untuk bertanya tentang hak waris kakek. Dia menjawab, "Adapun yang dikatakan
Rasulullah i$ adalah, 'Seandainya aku ingin mangangkat seorang khalil (orang dekat)
dai umat ini, tentulah aku akan mengangkatnya'adalah, beliau menernpatkannya
sebagai ayah, yaitu Abu Bakar."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa dia menrberi fatwa
kepada mereka seperti pendapat Abu Bakar."

Adapun mengenai pendapat Abdullah bin Utsman, Ibnu Hajar berkata, "Yazid
bin Harun melansir dari jalur said bin Jubair, dia berkata, "Aku adalah juru tulisnSra
Abdullah bin Utsman. Dia menerima surat-surat Ibnu Zubair bahwa Abu Bakar
menjadikan kakek sebagai ayah."

Lih. Fathul Bari (12/ 19!.
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apabila para sahabat berbeda pendapat, maka kita tidak
berpegang pada pendapat salah seorang di antara mereka tanpa
pendapat yang lain kecuali dengan dibuktikan dengan argumen
yang terang dan kesesuaiannya dengan Sunnah. Seperti itulah
pendapat kami, dan kami berpegang dengan argumen dalam
menerima pendapat Zaid bin Tsabit dan para sahabat yang

sependapat dengannya.

Mereka mengatakan, "Kami mengklaim bahwa argumen

ada dalam perkataan orang yang berpendapat bahwa kakek sama

kedudukannya dengan ayah berdasarkan beberapa alasan. Di
antaranya adalah karena Allah & berfirman, i':ti-r;fi 'Wahai anak-
anak Adam. 'Allah juga berfirm un, ",,y.;57'6j';\, '(Ikutilah) agama
orang bapakmu lbrahim.' (Qs. Al Hajj I22| 78) Allah
mendudukkan kakek secara nasab pada kedudukan ayah. Alasan
Iain adalah umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa mereka

tidak mengurangi bagian kakek di bawah seperenam, dan ini
merupakan hukum untuk ayah. Umat Islam juga menghalangi

bagian unfuk saudara seibu dengan keberadaannya kakek, dan ini
merupakan hukum untuk ayah- Lalu, bagaimana mungkin mereka

menyamakan hukum ayah dan kakek dalam beberapa aspek ini,

tetapi mereka membedakan hukum keduanya dalam aspek lain?"

Kami katakan, "Mereka tidak menyamakan hukum-hukum kakek

di dalamnya berdasarkan qiyas kakek terhadap ayah."

Mereka bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan hal ifu?"

Kami jawab, "Seandainya kakek mewarisi dengan sebutan ayah,

apakah sebutan ayah itu terlepas darinya seandainya di bawahnya

masih ada ayah, atau terlepas darinya seandainya dia membunuh,

atau menjadi budak, atau kafir?" Dia menjawab, "Tidak." Kami
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katakan, "Ada kalanya kami mendapati sebutan ayah melekat

pada kakek meskipun dia tidak mewarisi. Kami memberikan

warisan kepada kakek hanya berdasarkan khabardalam satu kasus

bukan di kasus lain, bukan karena sebuatan ayah." Dia berkata,
"Tetapi para sahabat tidak mengurangi bagian kakek dari

seperenam, dan itu merupakan hukum ayah." Kami katakan,
"Kami juga tidak mengurangi bagian nenek dari seperenam.

Apakah Anda melihat hal itu sebagai qiyas terhadap ayah sehingga

Anda mendudukkan nenek sama seperti kedudukan ayah,

sehingga dengan keberadaan nenek Anda menghalangi bagian

untuk saudara-saudara?"

Mereka menjawab, "Tidak, tetapi Anda telah menghalangi

bagian unfuk saudari-saudari seibu dengan keberadaan kakek,

sebagaimana kalian menghalangi mereka dengan keberadaannya

ayah." Kami katakan, "Ya, tetapi kami berpendapat seperti ini

berdasarkan khabar, bukan berdasarkan qiyas. Tidakkah Anda

melihat bahwa kami juga menghalangi mereka dengan adanya

anak perempuan dari anak laki-laki hingga ke bawah, tetapi kami

tidak menghukuminya dengan hukum ayah? Hal ini menjelaskan

kepada Anda bahwa Faraidh itu memiliki kesamaan dalam

beberapa aspek tetapi tidak pada aspek lain."

Mereka bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan

ayahnya ayah seperti ayah, sebagaimana kalian menjadikan anak

laki-lakinya anak laki-laki seperti anak laki-laki?" Kami jawab,

"Karena anak dan ayah berbeda, karena kami mendapati anak itu
lebih layak mendapat banyak warisan daripada ayah. Alasannya

adalah karena jika seseorang mati meninggalkan ayah dan anak

laki-laki, maka anak laki-lakinya itu mendapat lima perenam,
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sedangkan ayahnya mendapat seperenam. Seandainya dia
memiliki beberapa anak laki-laki, maka mereka mer.uarisinya secara
bersama-sama. Sedangkan jika dia memiliki kedua orang hra,

maka keduanya tidak mewarisinya secara bersama-sama. Kami
dan kalian memberikan warisan kepada saudari, tetapi kami tidak
memberikan warisan kepada anak saudari. Atau kita memberikan
warisan kepada ibu, tetapi kami tidak memberikan warisan kepada
anak perempuannya ibu manakala ada orang lain yang
menghalanginya. Meskipun kami memberikan warisan kepada ibu,
namun kami tidak memberikan warisan anaknya ibu karena
diqiyaskan kepada ibunya. Kami memberikan warisan kepadanya
hanya berdasarkan khabar, bukan qiyas." Dia bertanya, "l alu, apa
argumen Anda unfuk menetapkan bagian-bagian saudara bersama
kakek?" Kami katakan, "Argumen kami seperti yang kami
sampaikan, yaitu mengikuti Sunnah, dan juga argumen lain."

Mereka bertanya, "Apu dalil yang lain itu?" Kami jawab,
"Apa pendapat Anda seandainya seseorang mati meninggalkan
saudara dan kakek? Apakah salah satu dari keduanya itu
dihubungkan kepada mayrt karena kekerabatan dirinya?" Mereka
menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Tidakkah saudaranya

mengatakan, 'Aku anak ayahnya.' Sedangkan kakeknya akan
mengatakan, 'Aku ayah dari ayahnya.' Keduanya sama-sama

menuntut warisannya karena kedudukannya dari ayahnya."

Mereka mengatakan, "Benar." Kami katakan, "Apu
pendapat kalian seandainya ayahnya yang mati pada saat itu juga?

Siapa di antara keduanya yang lebih berhak mewarisi?" Dia
menjawab, "Anaknya memperoleh lima perenam, sedangkan

ayahnya memperoleh seperenam." Kami katakan, "Jika keduanya
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sama-sama terhubung dengan ayah, maka anak ayah ifu lebih

pantas menerima banyak warisan daripada ayahnya. Bagaimana

boleh menghalangi orang yang lebih kuat kedudukannya dengan

ayah yang dengan kekerabatannya itu keduanya terhubung,

(menghalangi) dengan orang yang lebih jauh darinya?"

Kami juga berkata, "Warisan saudara ditetapkan dalam Al

Qur'an, sedangkan bagian untuk kakek tidak ada dalam AI

Qur'an. Jadi, saudara itu lebih kuat dalam Al Qur'an dan qiyas

terkait ketetapan warisannya." Dia bertanya, "Mengapa kalian

menjadikan kakek lebih banyak warisannya daripada saudara saat

jumlah saudara banyak?" Kami menjawab, "Berdasarkan khabar.

Seandainya warisannya ditetapkan dengan qiyas, tenfulah kami

menjadikan warisan kakek saat bersama safu saudara itu
selamanya lebih besar daripada saat bersama beberapa saudara.

Karena ifu kami melihat setiap warisan yang diterima saudara,

dimana kami menetapkan lima bagian unfuk saudara dan satu

bagian untuk kakek. Sebagaimana kami memberikan warisan

kepada keduanya ketika anak kakek, yaitu ayahnya anak mati."

Dia bertanya, "Mengapa kalian tidak berpegang pada pendapat

ini?" Kami jawab, "Kami tidak berkeluasan unfuk menyalahi apa
yang kami riwayatkan dari Nabi S kecuali sebagian dari mereka

berbeda dari sebagian yang lain, sehingga kami tidak keluar dari

pendapat-pendapat mereka. "
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9. Warisan Anak Yang Menjadi Objek Mula'anah156

Jika anak mula'anah dan anak zina meninggal, maka
ibunya mewarisi haknya sesuai dengan Kitab Allah. Saudara-

saudara seibu juga manrarisi hak mereka. Kemudian kami melihat
sisa dari warisannya. Jika ibunya adalah mantan budak yang

dimerdekakan, maka sisanya ifu menjadi warisan bagi tuan ibunya.
Jika ibunya orang Arab atau tidak memiliki perwalian sahaya,

maka sisanya unfuk umat 1r1un .157

Sebagian ulama berpegang pada pendapat kami tentang hal
ini kecuali dalam safu masalah, yaifu ketika ibunya seorang Arab
atau tidak memiliki perwalian sahaya, maka mereka
mengembalikan sisa warisannya kepada ashabah ibunya. Ashabah
ibunya itu juga merupakan ashabah anak tersebut. Dalam hal ini
mereka berargumen dengan riwayat yang tidak valid, serta riwayat
lain yang tidak bisa dijadikan argumen. Mereka bertanya,
"Mengapa kalian tidak menjadikan ashabah anak ifu sama

kedudukannya dengan ashabah ibunya sebagaimana kalian

155 tr4u1u'rru1i adalah suami dan istri saling bersumpah laknat dalam kasus suami
menuduh istri berzina, Ialu istri menyangkal tuduhan tersebut.

1s7 Diriwayatkan oteh Ath-Thabrani (pembahasan: Famidh, bab: Warisan Anak
Mula'anah dan Anak Zina, 2/5221 dari jalur Malik, bahwa dia menerima kabar bahwa
Urwah bin Zubair berkata tentang anak mula'anah dan anak hasil zina, "Jika dia mati,
maka dia diwarisi oleh ibunya sesuai haknya dalam Kitab Allah, dan diwarisi oleh
saudara-saudara seibunya sesuai hak-hak mereka. Sedangkan sisanya diwarisi oleh
mantan tuan ibunya jika ibunya budak yang dimerdekakan- Jika ibunya orang Arab,
maka dia mer,r,arisi haknya dan saudara-saudam seibunya mo,r,rarisi, kemudian sisanya
diberikan kepada umat Islam."

Malik berkata, "Kami menerima kabar dari Sulaiman, dengan redaksi yang
sama."

Malik berkata, "lnilah pendapat yang saya dapati dipegang para ulama di negeri
kami."
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menjadikan mantan tuannya sama kedudukannya dengan mantan

ibunya?" Kami jawab, "Berdasarkan alasan yang tidak kami dan

kalian perselisihkan terkait pokoknya, tetapi kemudian kalian

meninggalkan pendapat kalian tentang pokoknya itu."

Saya katakan. "Apa pendapat Anda tentang budak

perempuan yang dimerdekakan yang melahirkan dari budak laki-

laki atau dari orang yang tidak dikenal? Tidakkah perwalian

anaknya mengikuti perwalian dirinya, sehingga mereka seperti

orang yang memerdekakan secara bersama-sama selama ayah

tidak menarik perwalian mereka?" Mereka menjawab, "Benar."

Kami katakan, "Apakah diyat mereka dibayarkan oleh maula ibu

mereka, dan maula ibunya itu akan menjadi wali dalam

menikahkan mereka?" Dia menjawab, "Ya." Kami katakan, "Jika

ibunya orang Arab, maka ashabah<tya sama kedudukannya

dengan ashabah anaknya, sehingga ashabah ifulah yang

membayarkan diyat unfuk anak atau menyedekahkan anak-anak

perempuan mereka." Mereka menjawab, "Tidak benar." Kami

katakan, "Jika para maula ibu menempati kedudukan ashabah

terhadap anak ibu, sedangkan paman dari jalur ibu tidak

menempati kedudukan tersebut terhadap anak-anak saudari

mereka, maka mengapa Anda menyangkal pendapat kami

sedangkan dasar pendapat kita sama?"
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10. Warisan Orang Majusi

Jika orang majusi masuk Islam dalam keadaan memperistri
anak perempuannya sendiri atau saudarinya menjadi ibunya, maka

kami melihat nasab yang paling kuat, lalu dengan nasab yang kuat

ifu kami memberikan warisan unfuknya dan kami menganulir

nasab yang lain. Yang paling besar nasabnya di antara keduanya

itulah yang paling kuat di antara keduanya dalam keadaan apapun.

Jika seseorang adalah ibu sekaligus saudari, maka kami

memberikan warisan kepadanya sebagai ibu. Alasannya adalah ibu

ditetapkan warisannya dalam keadaan apapun. Sedangkan warisan

untuk saudari itu terkadang hilang. Demikian pula dengan seluruh

bagian warisan mereka dengan tingkatan-tingkatan ini. Sebagian

ulama mengatakan, "Saya memberikan warisan kepadanya dari

dua hubungan ifu." Kami bertanya kepadanya, "Apa pendapat

Anda seandainya bersama perempuan tersebut ada seorang

saudari, sedangkan dia adalah saudari sekaligus ibu?" Dia
menjawab, "Saya menghalanginya dari bagian sepertiga karena

bersamanya ada dua saudari, dan aku memberinya warisan dari

hubungan lain karena dia adalah saudari."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang hukum Allah

manakala dia menetapkan untuk ibu bagian sepertiga dalam satu

keadaan, dan menguranginya dari sepertiga karena masuknya

saudara-saudara? Tidakkah bagiannya itu berkurang karena ada

orang lain, bukan karena dirinya?" Dia menjawab, "Benar, karena

faktor orang lain itulah bagiannya terkurangi." Kami katakan,
"Apakah orang lain ifu berbeda darinya?" Dia menjawab, "Ya."

Kami katakan, "Jika Anda mengurangi bagiannya karena dirinya,
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bukankah itu berarti Anda menguranginya secara tidak sesuai

dengan yang dikurangkan Allah?"

Kami katakan, "Apa pendapat Anda seandainya

perempuan itu adalah murni ibu? Bagaimana boleh Anda memberi

yang ini dengan menguranginya, di bawah ukuran yang sempuma?

Sedangkan Anda memberikan kepada seorang ibu bagian yang

sempuma, dan memberikan kepada saudari bagian yang

sempurna, padahal keduanya adalah dua badan, dan yang ini safu

badan?" Dia berkata, "Anda akan terbantah sekiranya Anda

menganulir salah satu dari dua hak tersebut." Kami katakan, "Oleh

karena tidak ada jalan untuk memenuhi kedua hak itu kecuali

dengan melanggar Kitab dan nalar, maka tidak boleh kecuali

dengan menganulir bagian yang paling kecil demi bagian yang

paling besar." Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki alasan untuk

Anda ajukan kepada kami?" Kami katakan, "Ya. Anda terkadang

mengklaim bahwa budak mukatab itu tidak sempurna

kemerdekaannya, tetapi dia juga bukan budak; dan bahwa setiap

orang yang tidak sempuma kemerdekaannya itu masuk ke dalam

hukum budak karena dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi,

kesaksiannya tidak diperkenankan, orang yang menuduhnya

berzina tidak dikenai sanksi, dan dia tidak dikenai sanksi kecuali

sanksi budak. Karena ifu, stafus merdeka ditiadakan darinya." Dia
juga berkata, "Saya menghukuminya sebagai budak."

Saya bertanya, "Apakah itu berlaku untuk semua

keadaannya, ataukah hanya berlaku pada sebagian keadaan tetapi
tidak pada sebagian yang lain?" Dia menjawab, "Dia berlaku pada

sebagian keadaannya, tidak pada sebagian yang lain. Karena

seandainya saya katakan dalam semua keadaannya, maka Anda
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akan mengatakan kepada fuannya budak mukatab agar dia

menjualnya dan mengambil hartanya.

Saya katakan, "Jika stafusnya telah tercampur sehingga

tidak murni budak dan tidak pula murni merdeka, maka mengapa
Anda tidak berpegang pada riwayat dari Ali bin Abu Thalib.g,
bahwa dia dimerdekakan sesuai besaran harta yang telah dia

bayarkan, dan kesaksiannya diperkenankan seukuran harta yang

telah dia bayarkan, dikenai sanksi seukuran harta yang dia

bayarkan, serta mewarisi dan diwarisi sesuai ukuran harta yang

telah dia bayarkan?" Dia menjawab, "Kami tidak berpegang pada

pendapat ini." Kami bertanya, "Apakah Anda mengarahkannya

kepada hukum awalnya, yaitu hukum sebagai budak terkait hal-hal

yang terjadi padanya, serta menghalangi warisan unfuknya?" Dia
menjawab, "Ya." Kami katakan, "Mengapa kami tidak boleh

menetapkan apa yang kami sampaikan ifu untuk bagian waris

orang Majusi? Kami mengarahkan orang Majusi kepada hukum
bahwa kami memberi mereka jumlah terbanyak yang mereka

miliki. Kami tidak menghalangi mereka untuk memperoleh satu

hak dari satu arah kecuali kami memberikan hak itu atau

sebagiannya dari sisi yang lain. Kami menjadikan hukum yang

berlaku bagi mereka hanya satu, yaitu satu hukum yang bisa

ditangkap nalar, tidak terbagi-bagi. Kecuali kita menjadikan satu

badan dalam hukum dua badan."
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11. Warisan Orang Murtad
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1772. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari

Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Orang muslim

tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang

muslim.'\58

Pendapat inilah yang kami pegang. Jadi, setiap orang yang

memeluk agama yang bukan agama Islam, baik itu ahli Kitab atau

para penyembah berhala. Jika seseorang murtad dari Islam, maka

dia tidak diwarisi oleh orang muslim sesuai sabda Rasulullah S.
Allah telah memutuskan perwalian antara orang-orang muslim dan

orang-orang musyrik.

Sebagian ulama sejalan dengan pendapat kami tentang

orang kafir, kecuali orang murtad saja. Dia mengatakan, "Dia

diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim." Kami bertanya,

"Apakah orang murtad itu tercakup ke dalam makna orang-orang

kafir, ataukah mereka tetap berada dalam hukum orang-orang
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muslim? Jika Anda mengatakan, 'Dia dalam sebagian hukumnya

masih tercakup ke dalam hukum orang-orang muslim,' maka kami

katakan, 'Apakah mungkin seseorang dianggap kafir dalam suafu

hukum dan mukmin dalam hukum yang lain?' Orang lain akan

berkata kepada Anda, 'Dia kafir dalam kasus dimana Anda

menganggapnya sebagai mukmin, dan mukmin dalam kasus

dimana Anda menganggapnya sebagai kafir."' Dia menjawab,

"Tidak." Kami katakan, "Tidakkah orang lain boleh melakukan

apa yang Anda lakukan?"

7773. Dia menjawab, "Dalam hal ini kami berpegang pada

atsar yang kami riwayatkan, bahwa Ali bin Abu Thalib;$,

membunuh Mustaurid dan warisannya diwarisi oleh para ahli

warisnya yang musli*."159

Kami katakan, "Kami mengklaim bahwa sebagian ahli

Hadits di antara kalian menilai atsarini keliru."

"Kami mencoba mengikuti penilaian Anda bahwa riwayat

ini valid. Lalu, apa pendapat tentang hukum orang itu dalam selain

1s9 HR. Said bin Manshur ddam Sunantrya (pembahasan: Famidh, bab: Warisan
Orang Murtad, 1/100-101) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Amr Asy-

Syaibani, dia berkata, "Ali & datang membawa Mustaurid Al Ajali yang murtad dari

Islarn. Ali;g menawarinya untuk merneluk Islam, tetapi dia menolak sehingga Ali ig,

memenggal lehemya, dan memberikan warisannya kepada para ahli warisnya yang

muslim."
Said bin Manshur berkata, "Hadits ini tidak ada pada seorang pun selain Abu

Muawiyah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafaga

(pernbahasan: Ahli F(itab, bab: Warisan Omng Murtad, 6/105, no. 10139). Unhrk
mengetahui lebih lanjut takhrijhadlts ini, silakan merujuk hadits no. (77521.

Dalam sebagian besar riwayat dijelaskan bahwa dia tidak menyentuh hartanya
sama sekali. Barang kali hal inilah yang mendorong Asy-Syafi'i untuk mengatakan,
"Sebagian ahli Hadits di antara kalian mengklaim bahwa itu keliru."
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masalah warisan? Apakah hukum orang musyrik atau hukum

orang muslim?" Dia menjawab, "Hukum orang musyrik." Kami

bertanya, "Apabila Anda menahan orang murtad unfuk Anda

bunuh atau unfuk Anda minta bertaubat, lalu seorang anaknya

yang muslim mati, apakah dia mewarisinya?" Dia menjawab,
"Tidak." Kami katakan, "Apakah Anda menemukan seseorang

yang tidak mewarisi anaknya selain orang yang membunuh

anaknya, tetapi anaknya mewarisinya? Padahal, sesungguhnya

Allah menetapkan warisan bagi anak dari ayah ihr seperti Allah

menetapkan warisan bagi ayah dari anak. Allah menetapkan
perwalian antara muslim dan musyrik. Rasulullah S pun

menetapkan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan

orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jika orang murtad keluar
dari makna hukum Allah dan hukum Rasul-Nya # di antara

orang-orang musyrik berdasarkan atsaryang Anda klaim benar ihr,

maka Anda harus menyalahi atsar tersebut karena Ali bin Abu
Thalib;$, tidak menghalangi orang murtad unfuk memperoleh

warisan anaknya seandainya mereka mati. Yaitu seandainya Ali &
memberikan warisan kepada anak dari ayahnya, maka seyogianya

dia juga memberikan warisan kepada ayahnya dari anaknya jika

menumtnya orang murtad berbeda dari orang-orang musyrik yang

lain."

1774. Seandainya boleh orang-orarlg muslim mewarisi

orang murtad sedangkan orang murtad tidak mewarisi orang-orang

muslim, makna itu semakna dengan hukum yang dipufuskan
Muawiyah bin Abu Sufyan serta diikuti oleh orang lain. Dia
berkata, "Kami mev.rarisi orang-orang musyrik, sedangkan mereka
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tidak mewarisi kami, sebagaimana perempuan-perempuan mereka

halalbagi kami sedangkan perempuan-perempuan kami tidak halal

bagi mereka. Apa jawaban Anda seandainya seseorang

membantah Anda dengan ucapan Muawiyah dan orang-orang

yang mengikuti pendapatnya itu, seperti Said bin Musayyib,

Muhammad bin Ali bin Husain dan selainnya?"160

serupa

1775. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal atsar yang
161

Pendapat itu juga dikemukakan oleh Muawiyah dan Muadz

tentang ahli Kitab. Dia berkata kepada Anda, "Sesungguhnya

Nabi g$ menetapkan hukum ini untuk para penyembah berhala,

dan perempuan-perempuan yang halal bagi umat Islam adalah

perempuan-perempuan ahli Kitab, bukan perempuan-perempuan

para penyembah berhala." Dia juga akan mengatakan, "Muadz bin

Jabal dan Muawiyah memiliki pemahaman agama yang baik.

Mengapa Anda tidak sejalan dengan pendapat keduanya?

Sedangkan dimungkinkan sabda Nabi $, 'Orang muslim tidak

mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang

muslim, 'maksudnya adalah orang-orang kafir para penyembah

160 Atasarinitelah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (1753).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunanrrya
(pembahasan: Faraidh, bab: Dua Pemeluk Agama yang Berbeda Tidak Saling

Merr.rarisi, l/67, no. 7471 dafijalur Husyaim dari Ismail bin Abu Walid dari Asy-Sya'bi,

dia berkata, "KeUka Muawiyah mernutuskan keputusan itu, AMullah bin Ma'qil
berkata, "Tidak ada yang membuat keputusan dalam Islam sesudah keputr-rsan para

sahabat Rasulullah S gra"S lebih saya kagumi daripada kepuhrsan Muawiyah.

Sesungguhnya kami mer,varisi mereka, sedangkan mereka tidak mewarisi kami,
sebagaimana kami boleh menikah perempuan-peretnpuan mereka sedangkan mereka
tidak halal menikahi per€rnpuan-perempuan kami."

t6r A5*initelah disebutkan berikut pada no. (1753).
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berhala. Saya mengikuti Muawiyah dan Muadz terkait ahli Kitab,

sehingga saya memberikan warisan kepada orang muslim dari

orang kafir, dan saya tidak memberikan warisan kepada orang

kafir dari orang muslim, seperti pendapat yang saya katakan dalam

menikahi perempuan-perempuan mereka."

Hal itu tidak boleh baginya, karena ketika Nabi S
bersabda, 'Omng muslim tidak mewarisi orang kafir," maka ifu

berlaku unfuk semua orang kafir. Kami katakan, "Mengapa Anda

tidak berargumen dengan pendapat sahabat yang kami sebutkan di

atas, padahal pendapatnya ifu masih tercakup ke dalam hadits

ini?" Dia menjawab, "Jarang sekali hadits yang tidak mengandung

beberapa kemungkinan makna. Tetapi hadits-hadits itu tetap pada

makna tekstualnya, tidak boleh dialihkan dari makna tekstualnya

kepada makna yang mungkin kecuali ada dalil dari orang yang

menceritakannya." Kami katakan, "Apakah tidak ada seorang

sahabat Nabi @ pun -meskipun dia senior- yang menjadi hujjah

sekiranya dia mengucapkan makna yang tercakup ke dalam

makna hadits dari Rasulullah . ?" Dia menjawab, "Tidak ada."

Kami katakan, "Jadi, semua yang Anda katakan ini justru menjadi

argumen unfuk membantah Anda dalam warisan orang murtad,

serta terkait riwayat Anda dari Ali bin Abu Thalib r&."\62

Kami katakan, "Harta orang murtad tidak boleh diambil

darinya sebelum dia mati, atau dia dibunuh dalam keadaan

murtadnya ifu. Karena jika dia kembal kepada Islam, maka dia

lebih berhak atas hartanya." Sebagian ulama berkata, "Jika dia

murtad lalu bergabung dengan negeri musuh, maka imam

152 Atsur ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (L7521, dan pada no.
(L772) yang disertai sebagian darf, takhrifnya.
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membagikan hartanya sebagaimana imam membagikan warisan

mayit. Imam juga memerdekakan para budak ummul walad dan

mudabbar miliknya, menjadikan hutangnya yang tempo menjadi

funai, dan memberikan warisan kepada para ahli warisnya." Dia

lantas ditanya, "Anda telah mengkritik keputusan Umar dan

Utsman @ di negeri Sunnah dan Hijrah terkait istri laki-laki yang

hilang dan tidak terdengar kabamya, tetapi kemungkinan besar dia

telah mati, bahwa istrinya itu menunggu selama empat tahun,

kemudian menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari,

kemudian sesudah itu dia boleh menikah. Karena itu saya katakan,

bagaimana mungkin kami menerapkan hukum orang mati pada

seorang laki-laki terkait istrinya, sedangkan dimungkinkan dia

masih hidup? Tetapi mereka tidak menerapkan hukum orang

hidup pada hartanya, melainkan mereka menghukumi demikian

lantaran ada mudarat yang ditanggung istrinya. Kami dan Anda

terkadang memisahkan suami dan istrinya lantaran ada mudharat

yang lebih ringan dari ini bagi istri. Kami berpendapat bahwa jika

suami mengalami impoten, maka kami akan menceraikan

keduanya. Kemudian Anda dengan pendapat nalar Anda

memufuskan untuk menerapkan hukum orang mati dalam segala

halpada seseorang yang murtad di Tharsus dan berlindung dengan

pasukan Romawi pada saat itu juga, padahal kita melihatnya masih

hidup. Dalam hal ini Anda telah menyalahi Al Qur'an dalam

perkara yang lebih besar daripada yang Anda kritik. Anda juga

menyalahi orang yang menurut Anda hams Anda ikuti dalam hal-

hal5nng Anda akui dan yang tidak Anda akui."

Dia bertanya, "Mana ayat Al Qur'an yang saya salahi?"

Saya katakan, "Allah berfirman, "Jika seorang meninggal dunia,

dan dia frdak mempunyai anak dan mempunyai saudam
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perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan ifu seperdua

dai harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya tmng laki-laki

memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak

mempunyai anak. "(Qs. An-Nisaa' 141: t75) Allah juga berfirman,

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. " (Qs. An-

Nisaa' 141 12) Allah hanya memindahkan kepemilikan orang mati

kepada orang hidup, sedangkan orang mati ifu berbeda hukumnya

dari orang hidup. Allah sama sekali tidak memindahkan warisan

dari orang hidup kepada orang hidup. Namun Anda memindahkan

warisan orang hidup kepada orang hidup sehingga dengan

demikian Anda telah menyalahi hukum Allah."

Dia berkata, "Saya berpandangan bahwa kemurtadannya

dan bergabungnya dia dengan negeri musuh ifu sama seperti

kematiannya." Saya bertanya, "Apakah pendapat Anda ini didasari

khabafl" Dia menjawab, "Tidak ada khabar dalam hal ini, tetapi

saya berpendapat demikian berdasarkan qiyas."

Saya bertanya, "Mana qiyasnya?" Dia menjawab,

"Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya Anda mendapatinya

dalam keadaan seperti ini maka Anda akan membunuhnya

sehingga dia pasti mati?" Saya katakan, "Saya tahu bahwa jika

Anda membunuhnya, maka dia mati. Tetapi Anda belum

membunuhnya. Lalu, dimana letak qiyasnya? Anda membunuhnya

seandainya Anda sudah mematikannya, tetapi Anda belum

mematikannya. Seandainya Anda dengan perkataan Anda,
'Seandainya saya mampu menguasainya, maka saya

membunuhnya,' disamakan seperti orang yang sudah

membunuhnya, maka saat dia kembali ke negeri Islam Anda hams
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menghukuminya sebagai orang yang sudah mati sehingga hukum

orang mati berlaku padanya." Dia berkata, "Saya tidak

melakukannya. Bagaimana mungkin saya melakukannya

sedangkan dia masih hidup?"

Saya katakan, "Anda sudah melakukannya pertama kali

dalam keadaan dia masih hidup. Kemudian Anda mengklaim

bahwa jika Anda menerapkan hukum orang mati padanya lalu dia

kembali lagi sedangkan ummul umlad dart budak mudabbar

miliknya masih ada, dan hartanya juga masih ada di tangan orang-

orang yang berpiutang padanya padahal hutang itu seharusnya

jafuh tempo sepuluh tahun kemudian, dan harta warisannya juga

masih berada di tangan ayahnya, maka dia berkata kepada Anda,

'Kembalikan hartaku! Orang yang berpiutang padanya akan

mengatakan, "lni hartamu, saya tidak mengubahnya, dan saya

berhak atasnya dalam sepuluh tahun ke depan." Dia juga berkata,

'lni adalah ummul walad dan budak mudabbar milikku."' Dia

berkata, "Saya tidak mengembalikan ummul owlad dan budak

mudabbarkepada Anda karena hukumnya telah terlaksana." Kami

katakan, "Tetapi, mengapa Anda mengembalikan kepadanya harta

yang sudah ada di tangan ahli warisnya sedangkan hukumnya telah

ef.ekti?" Dia menjawab, "Karena ini adalah hartanya yang

definitif."

Kami bertanya, "Harta yang ada di tangan orang yang

berpiutang padanya, serta ummul walad dan budak mudabbar ih,t

sama-sama merupakan hartanya yang definitif. L-alu, mengapa

Anda membatalkan hukum pada sebagiannya saja, tidak pada

sebagian yang lain? Apakah Anda berpendapat demikian

berdasarkan ktrabar atau qiyas?" Dia menjawab, "Saya tidak
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berpendapat demikian berdasarkan khabar, melainkan

berdasarkan qiyas."

Kami katakan, "Apa yang Anda jadikan qiyas?" Dia

menjawab, "Kami mengqiyaskannya kepada harta orang-orang

memberontak yang disita oleh orang-orang yang adil. Jika orang-

orang yang melampaui batas ifu telah bertaubat lalu mereka

mendapati harta mereka yang definitif, maka mereka

mengambilnya. Tetapi jika mereka tidak mendapati harta mereka

yang definitif, maka orang yang adil itu tidak menanggungnya."

Kami katakan, "Orang ini juga mendapati hartanya yang

definitif, tetapi Anda mengembalikan sebagiannya dan tidak

mengembalikan sebagian yang lain. Adapun orang-orang yang

adil, seandainya mereka menyita ummul walad atau budak

mudabbar milik pemberontak, maka Anda mengembalikan

keduanya kepada pemiliknya. Anda mengatakan bahwa keduanya

tidak dimerdekakan, dan tidak ada yang memilikinya selain

empunya keduanya. Tidak seperti ini pendapat Anda terkait harta

orang murtad-"

L2- Warisan Musyanakah (Bersekutu)

Kami katakan, "Sesungguhnya yang disebut musgtarrakah

adalah suami, ibu, saudara seayah dan seibu (kandung), dan

saudara seibu. Dalam kasus ini, suami memperoleh setengah, ibu

seperenam, dua saudara seibu memperoleh sepertiga. Sedangkan

anak-anak ayah dan ibu (saudara kandung) bersekufu dengan
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mereka, karena ketika hukum ayah telah gugur, maka mereka

menjadi anak-anak ibu secara bersama.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami.

Namun mereka mengatakan bahwa anak-anak ayah dan ibu tidak

bersekufu dengan mereka. Mereka membantah kami dengan

alasan bahwa para sahabat Nabi S berbeda pendapat dalam

masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat seperti pendapat

kami, sedangkan sebagian yang lain berpendapat seperti pendapat

mereka- Mereka mengatakan, "Kami memilih pendapat sahabat

yang kami ikuti pendapatrnya ini karena kami mendapati anak-anak

ayah dan ibu itu terkadang bersama dengan anak-anak ibu,

sehingga salah safu dari mereka memperoleh dua pertiga.

Sedangkan untuk kelompok dari anak-anak seibu mendapatkan

sepertiga. Kami mendapati anak-anak ayah dan ibu itu terkadang

disekufui oleh para pemilik bagian tertentu, sehingga mereka

mengambil lebih sedikit daripada anak-anak ibu.

Oleh karena kami mendapati mereka sekali wakhr

mengambil lebih banyak daripada yang diambil anak-anak ibu, dan

sekali waktu mengambil lebih sedikit daripada yang diambil anak-

anak ibu, maka kami membedakan hukum mereka, sehingga kami

memberikan warisan kepada masing-masing sesuai dengan

hukumnya. Karena meskipun mereka disatukan oleh ibu, namun

mereka tidak memberi mereka tanpa menyertakan ayah. Dan jika

kami memberi mereka dengan adanya aSnh bersama ibu, maka

kami membedakan hukum mereka. Karena ihr kami katakan

bahwa kami jadikan mereka bersekufu bersama anak-anak ibu

karena ibu menyatukan mereka dan hukum ayah gugur. Jika

hukum ayah gugur, maka seolah-olah dia tidak ada. Seandainya
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ayah berada pada posisi dimana dia memiliki hukum, maka kami

memfungsikannya, baik sebagian mereka sedikit atau banyak.

Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan contoh dari yang

Anda sampaikan itu, yaifu seseorang difungsikan dalam safu

keadaan, kemudian datang keadaan yang lain, namun dia tidak

difungsikan?" Kami jawab, "Ya." Dia bertanya, "Apa ifu?" Kami

katakan, "Apa yang kami dan Anda katakan, tetapi Anda

ditentang oleh sahabat Anda. Yaitu, seorang lelaki yang menikahi

seorang perempuan setelah tiga kali thalak, kemudian dia

menthalaknya, sehingga perempuan itupun halal bug, suami

pertama. Kemudian suami pertama itu menikahinya dari awal.

Dengan demikian, perempuan tersebut memiliki tiga thalak di
bawah suaminya itu. Seandainya suami pertama tersebut

menikahinya sesudah satu kali thalak, atau dua kali thalak, maka

satu talak dan dua thalak itu tidak lenyap sebagaimana tiga thalak

itu lenyap. Alasannya, oleh karena thalak memiliki makna dalam

menghalalkan perempuan tersebut, yaitu melenyapkan thalak yang

sudah terjadi sebelumnya manakala perempuan tersebut tidak halal

bagi suami pertama kecuali dengan thalak (dari suami kedua), dan

oleh thalak tersebut tidak memiliki makna terhadap satu thalak dan

dua thalak sebelumnya, sehingga perempuan tersebut tidak halal

bagi suaminya yang pertama dengan pemikahan sebelum

pemikahan, sebagaimana dia tdak halal seandainya suami

pertama tidak menthalaknya, maka thalak tersebut tidak bermakna

sehingga kami tidak memfungsikannya." Dia berkata, "Kami

berpendapat demikian berdasarkan khabar dari Umar bin
Khaththab 49." Saya katakan, 'Juga berdasarkan qiyas

sebagaimana yang kami sampaikan, karena dalam hal ini Umar;{S,

berbeda dari sahabat lain."
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Dia ber.tanya, "Apakah Anda bisa menyampaikan kepada

saya contohnya dalam Faraidh?" Saya katakan, "Ya. Ayah

ditinggal mati anaknya, sedangkan anaknya itu memiliki beberapa

saudara, dan mereka tidak mewarisi saat bersama ayah. Jika ayah

adalah orang yang membunuh anak yang mati ifu, maka saudara-

saudara ifu mewarisi sedangkan ayah tidak mewarisi. Karena

hukum ayah telah hilang. Seseorang yang hukumnya hilang itl
seperti orang yang tidak ada. Karena itu kami tidak menghalangi

warisan mereka dengan ayah manakala ayah sudah tidak lagi

memiliki hukum, sebagaimana kami menghalangi warisan unfuk

mereka dengan ayah seandainya ayah memiliki hukum. Demikian

pula seandainya ayah kafir atau budak."

Dia berkata, "Jadi, ayah tidak mewarisi dalam safu

keadaan, dan mereka mewarisi dalam satu keadaan." Kami

katakan, "Tidakkah dalam warisan itu kita melihat bagian yang

dengan ifu mereka perorangan hak-hak mereka, bukan melihat

keadaannya mereka sebelum dan sesudahnya?" Dia bertanya,

"Apa maksudnya?" Saya katakan, "Seandainya ayah tidak

membunuh, maka dia mewarisi. Jika dia telah menjadi pembunuh,

maka dia tidak mewarisi. Seandainya dia budak lalu anaknya mati,

maka dia tidak mewarisi. Seandainya dia dimerdekakan sebelum

anaknya mati, maka dia mewarisi." Dia berkata, "Ketentuannya

memang seperti ifu." Kami katakan, "Jadi, kami melihat keadaan

yang jika ayah tidak memiliki suatu hukum dalam pembagian

warisan maka kami gugurkan warisannya, dan pada saat ifu kami

mendapati saudara-saudara mayit tidak keluar dari keberadaannya

sebagai anak-anak ibu. "
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PEMBAHASAN WASI,AT

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Kami menulis kitab ini dari naskah Asy-Syafi'i dari hrlisan

tangannya, tetapi kami tidak menyimak darinya. Rabi' di awal kitab

ini mengatakan, "Jika seseorang memberikan wasiat kepada orang

lain berupa harta sebesar bagian salah safu anaknya..."

Sesudah itu dia menyebutkan beberapa judul, dan di

akhimya ada judul yang sebaiknya diletakkan di depan, yaitu:

1. Bab: Memberikan Wasiat dan Meninggalkan
Wasiat

L776. Asy-Syafi'i berkata tentang hadits yang diriwayatkan

dari Nabi S tentang wasiat, {-bi arid.6'ffi-i1' 'i alt t6; 
O

,.o !. t2. trt t -'-. 
' t ' "i+ -ntSi '*rt U! #tJ "Tidak sepatubz5n seseorang yang
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memiliki harta itu bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya

tertulis di sisinya.'{'63 pi-rngkinkan makna hadits ini adalah dia

harus membuat wasiat. Dimungkinkan pula maknanya adalah tidak

ada kebaikan akhlak selain dengan jalan membuat wasiat, bukan

sebagai sebuah perkara fardhu.

2. Wasiat Sebesar Bagian Salah Seorang Anak,
atau Salah Seorang Ahli Waris (Judul Ini Tidak Ada

Dalam Naskah Asli)

Jika seseorang memberikan wasiat kepada orang lain

sebesar bagian warisan salah seorang anaknya, maka jika mereka

berjumlah dua orang, maka penerima wasiat itu berhak atas

sepertiga. Jika mereka berjumlah tiga orang, maka dia berhak atas

153 Asy-Syafli dalam As-Sunan meriwayatkan hadits ini dari Malik dan Sufi7an bin

Uyainah (2/16lI
Dia berkata: Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata,

Rasulullah gj$ bersabda, "Tidak sepatutuya sarang muslim yang merniliki sauatu 5mng

dia wasiatkan itu bermalam selama dua malam kecuali dalam kadaan wasiattya
tertulis di sisinya. "

Asy-Syafi'i juga berkata: Dari Sufuan bin Uyainah, dari Ayyub, dari Naff', dari

hnu Umar, dia berkata: Rasulullah {$ bersabda, "Tidak sepatuht5n seseorang 5nng
dibei amanah wasiat, dan dia memilih harta untuk dia wmsiatkan itu menialani dua

malam melainkan dalam kadaan wnsiahya tertulis di sising."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Wasiat, bab:

Perintah Wasiat, 2/767, no. 1); Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat, 2/L86,
no. 2738\ dari jalur Malik. Dia berkata, "Riwayatnya ini diikuti oleh Muhammad bin

Muslim dari Amr dari hnu Umar dari Nabi $,."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Wasiat, 3/7249, no.

162T dan beberapa jalur riwayat dari Nafi' dari hnu Umar dengan redaksi yang

seruPa.
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seperempat harta, hingga dia sama dengan salah seorang

anaknya. Jika pemberi berwasiat seperti bagian anaknya seorang

diri, maka ifu berarti dia berwasiat setengah harta, sehingga

penerima wasiat memperoleh sepertiga penuh kecuali anak

tersebut rela menyerahkan seperenam harta kepadanya.

Jika jumlah anaknya tiga, saya berpendapat bahwa

penerima wasiat memperoleh seperempat, padahal dimungkinkan

dia memperoleh sepertiga, karena dapat diketahui bahwa salah

satu dari tiga anaknya ifu memperoleh sepertiga. Oleh karena

ucapan pemberi wasiat dimungkinkan maksudnya adalah penerima

wasiat menjadi seperti salah seorang anaknya, dan dimungkinkan

maksudnya adalah dia memperoleh seperti yang diambil salah safu

dari anaknya, maka saya memberikan yang paling kecil

kepadanya, karena ifulah yang pasti, dan saya tidak memberikan

kepadanya jumlah yang masih diragukan.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan,

"Berilah dia seperti bagian salah seorang anakku," sedangkan di

antara anak-anaknya ifu ada yang lakilaki dan ada yang

perempuan, maka penerima wasiat diberi bagian safu anak

perempuan karena ifulah yang terkecil. Demikian pula seandainya

anaknya adalah safu anak perempuan dan satu cucu laki-laki,

dimana dia berkata, "Berilah dia seperti bagian salah seorang

anakku," maka saya memberikan kepadanya seperenam.

Seandainya cucunya berjumlah dua atau lebih, maka saya

memberikan kepada penerima wasiat bagian terkecil yang

diperoleh salah seorang di antara mereka. Seandainya dia berkata,
"Untuknya seperti bagian salah seorang ahli warisku," sedangkan

di antara para ahli warisnya ada yang laki-laki dan ada yang
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perempuan yang mewarisi seperdelapan, dan tidak ada ahli waris

lain yang kurang dari seperdelapan, maka saya memberinya

seperdelapan. Seandainya dia memiliki empat istri yang mereka

semua mewarisi seperdelapan, maka saya memberinya

seperempat dari seperdelapan. Demikian pula, seandainya dia

memiliki ashabah lalu mereka mewarisinya, maka saya

memberinya seperti bagian salah seorang ashabah itu meskipun

sebesar satu bagian dari seribu bagian.

Demikian pula, seandainya yang menjadi ashabah adalah

maula (tuan yang memerdekakan) meskipun jumlah mereka

sedikit, sedangkan mereka memiliki ahli waris selain mereka

berupa istri atau selainnya, maka saya memberi penerima wasiat

bagian terkecil yang diperoleh salah seorang ahli warisnya.

Seandainya para ahli warisnya adalah beberapa saudara kandung,

beberapa saudara seayah, dan beberapa saudara seibu, lalu dia

berkata, "Berilah dia seperti bagian salah seorang saudaraku, atau

unfuknya seperti bagian salah seorang saudaraku," maka semua

ifu hukumnya sama. Wasiatnya tidak batal karena saudara-saudara

seayah tidak mewarisi, dan dia diberi seperti bagian terkecil

saudara-saudaranya yang mewarisinya. Jika salah seorang saudara

seibu memperoleh bagian yang paling kecil, atau anak-anak ibu

dan ayah yang memperoleh bagian yang paling kecil, maka

penerima wasiat diberi seperti bagiannya.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia seperti

bagian terbesar ahli warisku," maka perlu dilihat siapa yang

mewarisinya. Siapa saja di antara mereka yang paling besar

warisannya, maka penerima wasiat diberi seperti bagiannya ihr
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hingga genap sepertiga. Jika bagiannya telah melewati sepertiga,

maka dia tidak berhak selain sepertiga kecuali para ahli waris rela.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat berkata,
"Berilah dia lebih banyak dari yang diperoleh seseorang dari

warisanku, atau bagian terbesar yang diterima salah seorang

anakku," maka dia diberi bagian tersebut hingga genap sepertiga.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu ganda dari

bagian terbesar yang diperoleh anakku," maka dia diberi dua kali

lipat dari bagian terbesar yang diperoleh anaknya. Seandainya

pemberi wasiat berkata, "Dua kali ganda dari yang diterima

anakku," maka dilihat berapa yang diperoleh anaknya. Jika

anaknya memperoleh serafus, maka penerima wasiat diberi tiga

ratus. Jadi, saya menggandakan seratus yang diperoleh anak dari

warisannya safu kali, kemudian saya gandakan lagi satu kali. Ifulah

dua kali penggandaan.

Demikian pula, jika dia berkata, "Tiga kali penggandaan,

atau empat kali penggandaan," maka saya melihat pokok warisan,

sehingga saya menggandakan satu kali sesudah safu kali hingga

genap jumlah yang diwasiatkan unfuknya. Seandainya pemberi

wasiat mengatakan, "Berilah dia seperti bagian salah seorang yang

saya beri wasiat," maka saya beri dia bagian terkecil dari yang

diperoleh orang yang diberinya wasiat. Karena jika saya

memberinya bagian terkecil, maka itu berarti saya memberinya

bagian yang saya tahu dengan persis bahwa penerima wasiat

memberikannya kepada orang itu. Dengan demikian, saya

memberinya berdasarkan keyakinan. Saya tidak melebihi jumlah

itu karena selebihnya diragukan. Allah Mahatahu.
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3. Wasiat Berupa Satu Bagian dari Harta

Seandainya seseorang berkata, "Fulan memperoleh satu

bagian dari hartaku, atau safu porsi dari hartaku," maka semua itu

maksudnya sama. Kepada para ahli waris dikatakan, "Berilah dia

sesuka kalian, karena setiap sesuatu yang Anda berikan itu dapat

dianggap sebagai satu bagian dari seluruh harta." Jika penerima

wasiat berkata, "Para ahli waris tahu bahwa yang dimaksudkan

adalah lebih dari itu," maka para ahli waris diminta bersumpah

tidak mengetahui bahwa yang dimaksud pemberi wasiat adalah

lebih dari yang dia berikan kepadanya. Demikian pula, seandainya

pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu bagian yang sedikit dari

hartaku." Seandainya dia mengganti kata sedikit dengan kata

banyak, maka saya tidak mengetahui batasan banyak. Alasannya

adalah karena seandainya saya mengatakan bahwa banyak ifu

adalah setiap yang memiliki hukum, maka saya mendapati firman

Anah, #,;t134i jJ-or' @ ,U,(i t?t 3u1i i:5- ir
@ ff- "Barangsiapa yang mengeriakan kebaikan seberat dzarrah

pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya- Dan barangsiapa Wng
mengerjakan kejahatan seberat dzanah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan) nya pula. " (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8) Sesuatu

yang seberat satu dzarrah adalah sedikit. Tetapi Allah telah

menetapkan hukum baginya yang terlihat pada kebaikan dan

keburukan. Saya melihat harta sedikit dan banyak milik manusia

itu sama; orang yang mengambilnya tanpa izin diputuskan untuk

membayarkannya.

Saya mendapati uang seperempat dinar merupakan uang

yang sedikit, tetapi orang yang mencurinya dikenai hukuman
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potong tangan. Saya mendapati uang dua rafus dirham sebagai

uang yang sedikit, tetapi dia dikenai zakat. Jadi, setiap yang bisa

disebut sedikit itu juga bisa disebut banyak sehingga tidak ada

batasan tertentu untuk bilangan banyak. Sebutan banyak juga

berlaku untuk sesuatu yang sedikit. Semua ifu diserahkan kepada
para ahli waris. Demikian pula, seandainya seseorang masih hidup
dan dia mengakui hak orang lain berupa harta yang sedikit atau

banyak, maka bilangannya diserahkan kepadanya. Manakala
pemberi wasiat tidak menyebut sesuatu dan tidak membatasinya,

maka bilangannya diserahkan kepada para ahli waris karena saya

tidak memberi penerima wasiat berdasarkan keraguan, melainkan

dengan kepastian.

4- Bab: Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Tetapi
Tidak Definitif

Seandainya seseorang berwasiat unfuk orang lain dan
berkata, "Berilah dia safu budak di antara budak-budakku," maka
mereka memberinya budak mana saja yang mereka inginkan.
Demikian pula, seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia
seekor kambing di antara kambing-kambingku, atau seekor unta di
antara unta-untaku, atau seekor keledai di antara keledai keledaiku,

atau seekor bagal di antara bagal-bagalku," maka para ahli waris
memberinya apa saja yang mereka sebut di antara objek-objek
yang disebutkan itu- Seandainya pemberi wasiat mengatakan,
"Berilah dia salah seorang dari budak-budakku, atau sebagian dari
budak-budakku, atau satu kepala dari budak-budakku," maka
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mereka memberinya satu kepala yang mereka inginkan di antara

budak-budaknya, baik laki-laki atau perempuan, baik besar atau

kecil, baik cacat atau tidak cacat. Demikian pula, jika pemberi

wasiat mengatakan, "Sahr ekor hewan di antara hewan-hewan

temakku," maka mereka memberinya hewan mana saja yang

mereka inginkan, baik betina atau jantan, baik besar atau kecil.

Demikian pula, mereka boleh memberinya budak yang kecil jika

mereka menghendakinya, atau budak yang besar.

Seandainya seseorang berwasiat dan mengatakan, "Berilah

dia safu kepala dari budak-budakku, atau satu hewan temak di

antara hewan-hewan temakku," lalu salah satu dari budak atau

hewan temaknya mati, lalu para ahli waris mengatakan, "lnilah

yang diwasiatkan untuknya," sedangkan penerima wasiat

menyangkalnya, maka ditetapkan bagi penerima wasiat seorang

budak atau satu kepala dari budak-budaknya, sehingga para ahli

waris memberinya yang mana saja yang mereka inginkan.

Penerima wasiat tidak menanggung budak yang mati selama yang

diterimanya tercakup dalam sepertiga harta warisan. Seperti

seandainya pemilik harta berwasiat seratus dinar lalu di antara

hartanya rusak sebesar seratus dinar, maka kerusakan ifu tidak

dibebankan padanya selama bagian yang diberikan kepadanya

masih tercakup sepertiga harta. Alasannya adaiah karena

penjelasan mengenai maksud yang pasti itu diserahkan kepada

para ahli waris sehingga mereka tidak terbebas sebelum

memberinya, kecuali seluruh hartanya rusak sehingga itu seperti

rusaknya seorang budak definitif yang diwasiatkan kepada

penerima wasiat. Jika tidak tersisa selain safu dari objek-objek

yang diwasiatkan unfuknya berupa hewan temak atau budak,

maka yang tersisa ifu untuk penerima wasiat. Tetapi jika seluruh
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budak, hewan ternak atau apa yang diwasiatkan unfuknya ifu rusak
seluruhnya, maka wasiat batal.

5. Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Tetapi Pemberi
Wasiat Tidak Memilikinya

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah fulan seekor
kambing betina di antara kambing-kambingku, atau seekor unta di
antara unta-untaku, atau seorang budak di antara budak-budakku,

atau seekor hewan temak di antara hewan-hewan temak milikku,"
sedangkan tidak ditemukan seekor hewan ternak atau jenis harta
yang dia wasiatkan, maka wasiat batal karena dia berwasiat
sesuatu yang dia sebutkan dan dia sandarkan kepada
kepemilikannya, sedangkan dia tidak memilikinya.

Demikian pula. dia berwasiat dan berkata, "Unfuknya jenis

ini," namun jenis yang dia sebutkan ifu rusak, atau dia telah
menjualnya sebelum meninggal dunia, maka wasiat batal.

seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki sesuafu

dari jenis yang dia wasiatkan, lalu jenis yang ifu mati kecuali satu,

maka yang safu ifu untuk penerima wasiat manakala tercakup
sepertiga harta. Seandainya pemberi wasiat meninggal dunia
dalam keadaan tidak tersisa sedikit pun dari jenis yang dia
wasiatkan, maka wasiat unfuknya batal lantaran lenyapnya jenis
yang diwasiatkan.

Seandainya para ahli waris saling membenarkan bahwa
masih tersisa sedikit dari jenis yang diwasiatkan, lalu penerima
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wasiat berkata, "Para ahli waris sudah menghabiskannya,"

sedangkan para ahli waris berkata, "Bukan, melainkan rusak

sendiri," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para

ahli waris. Sedangkan penerima wasiat harus mengajukan bukti

dan kesaksian. Jika dia bisa mendatangkan kesaksian, maka

kepada para ahli waris dikatakan, "Berilah dia apa yang kalian

kehendaki dalam benfuk harga untuk yang paling sedikit dari jenis

yang diwasiatkan. Perkataan yang dipegang terkait harganya

adalah perkataan kalian manakala kalian mendatangkan sesuatu

yang bisa diterima." Mereka diminta sumpah kepada penerima

wasiat kecuali penerima wasiat mengajukan bukti dan kesaksian

bahwa harga paling rendah untuk jenis yang diwasiatkan mencapai

sekian dinar atau dirham.

Seandainya semua harta dihabiskan atau dirusak oleh

seorang ahli waris atau orang asing, maka penerima wasiat berhak

menunfut orang yang merusaknya, siapa pun dia, atas harga apa

saja yang diserahkan ahli waris kepadanya. Jika ahli waris telah

mengambil harga sebagian dari jenis tersebut, lalu dia pailit

sebagiannya, maka penerima wasiat menuntut ahli waris atas apa

yang diterima ahli waris tersebut dari harga jenis itu. Misalnya,

seandainya ahli waris telah mengambil setengah harga kambing,

maka penerima wasiat berkata kepada ahli waris tersebut,

"serahkan kepada pembeli safu kambing yang paling rendah dan

harganya dua dirham." Dia lantas menunfut ahli waris sebesar sahr

dirham. Demikian pula yang berlaku dalam setiap jenis.
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6. Wasiat Berupa Seekor Kambing dari Hartanya

Seandainya seseorang berwasiat unfuk orang lain berupa
seekor kambing dari hartanya, maka dikatakan kepada para ahli
waris, "Berilah dia kambing mana saja yang kalian inginkan yang
Anda pada kalian, atau kalian beli kambing unfuknya, baik kecil
atau besar, baik domba atau kambing biasa." Jika mereka
mengatakan, "Kami akan memberinya seekor antelop atau
urwiyah (mouflon, sejenis kambing), maka hukumnya tidak boleh
meskipun kedua hewan tersebut juga disebut kambing. Karena
yang lazim dari sebutan kambing adalah domba atau kambing
kacang.

Demikian pula, seandainya mereka mengatakan, .,Kami

akan memberimu kambing kibas atau kambing kacang," maka
mereka tidak boleh memberinya antelop karena yang lazim dari
sebutan syafun adalah kambing betina. Demikian pula, seandainya
pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia unta 6a'ir atau kerbau
dari hartaku," maka para ahli waris tidak boleh memberinya unta
naqah atau sapi betina, karena keduanya tidak bisa disebut
ba'itdan kerbau. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat
mengatakan, "Berilah dia sepuluh anaq dari hartaku," maka
mereka tidak boleh memberinya kambing yang jantan. Demikian
pula, seandainya dia berkata, "Berilah dia sepuluh unta jantan,
atau sepuluh kerbau jantan, atau sepuluh kambing jantan;" maka
mereka tidak boleh memberinya yang betina dari jenis-jenis ini."

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia
sepuluh dari kambing-kambingku, atau sepuluh dari unta-untaku,
atau sepuluh dari anak kambing-kambingku, atau untaku, atau
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sapiku," atau dia berkata, "Berilah dia sepuluh dari kambing, atau

sepuluh dari sapi, atau sepuluh dari unta," maka para ahli waris

boleh memberinya sepuluh kambing yang seluruhnya betina jika

mereka mau, atau seluruhnya jantan jika mereka mau, atau jantan

dan betina jika mereka mau. Karena kata kambing, sapi dan unta

ifu mencakup jantan dan betina, sedangkan yang satu tidak lebih

utama daripada yang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi S
bersabda,

+lz , u /

.t J-? it; "^s 
o-:1 A, A - \ VVV

1777 . " (lnta di bawah lima ekor tidak dikenai ,u7*u7.'4'64

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa hadits ini

berlaku untuk sekelompok unta yang terdiri dari jantan saja, atau

betina saja, atau jantan dan betina asalkan milik safu orang.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah fulan hewan temak

dari hartaku," maka kepada ahli waris dikatakan, "Berilah dia

menurut yang kalian inginkan antara kuda, bagal atau keledai, baik

jantan atau betina." Karena jantan tidaklah lebih berhak disebut

hewan daripada betina. Akan tetapi, seandainya dia berkata,

"Hewan ternak yang betina, atau hewan ternak yang jantan,"

maka penerima wasiat tidak menerima selain jenis yang

diwasiatkan, apakah itu jantan atau betina, kecil atau besar, kurus

atau gemuk, cacat atau sehat.

164 166i1r ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (754) di awal
pembahasan tentang zakat.
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7 - Bab: Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Lalu
Rusak, Baik Definitif atau Tidak Definitif

Jika seseorang berv,asiat untuk orang lain berupa sepertiga
dari sesuatu yang definitif, seperti budak, pedang, rumah, tanah
atau selainnya, maka dia berhak atas sepertiga dari benda yang
disebut ifu. Jika benda tersebut rusak dan tersisa sepertiganya,
seperti rumah yang dua pertiganya terbawa banjir, atau tanah yang
mengalami kejadian seper.ti ih-r, maka sepertiga sisanya ifu menjadi
milik penerima wasiat manakala masih tercakup sepertiga dari
seluruh harta. Karena wasiat masih ada dan dia tercakup sepertiga
dari seluruh harta.

8. Bab: Wasiat yang Boleh dalam Satu Keadaan
Tetapi Tidak Boleh dalam Keadaan yang Lain

seandainya seseorang berkata, "Berilah f,lan seekor anjing
dari anjing-anjingku," sedangkan dia memiliki beberapa anjing,
maka wasiat tersebut sah karena penerima wasiat memilikinya
tanpa membayar harganya. Tetapi jika para ahli waris
melenyapkan anjing ifu, sedangkan mereka atau selain mereka
tidak memberinya apapun, maka dia tidak berhak atas harga
anjing karena anjing tidak memiliki harga. seandainya pemberi
wasiat tidak memiliki anjing lalu dia berkata, "Berilah fulan anjing
dari hartaku," maka wasiat tersebut batal karena para ahli waris
tidak wajib dan tidak boleh membeli anjing dari sepertiga harta
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pemberi wasiat unfuk diberikan kepada penerima wasiat.

Seandainya mereka meminta hibah anjing lalu mereka diberi

hibah, maka ifu tidak tercakup harta pemberi wasiat, melainkan

milik mereka. Mereka tidak harus memberikan milik mereka

kepada penerima wasiat sedangkan pemberi wasiat tidak

memilikinya.

Seandainya dia berkata, "Berilah dia gendang di antara

gendang-gendangku yang biasa dipukul dalam perang, dan

gendang yang dipukul untuk hiburan," sedangkan gendang yang

digunakan unfuk hiburan itu cocok digunakan untuk selain

hiburan, maka dikatakan kepada para ahli waris, "Berilah dia yang

mana saja dari dua gendang itu, karena masing-masing bisa

disebut gendang." Seandainya pemberi wasiat hanya memiliki

salah safu jenis gendang, maka mereka tidak boleh memberinya

jenis lain. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan,

"Berilah dia gendang dari hartaku," sedangkan dia tidak memiliki

gendang, maka para ahli waris membelikan unfuknya gendang

jenis mana saja yang mereka inginkan asalkan boleh diterima

penerima wasiat sesuafu yang disebutkan pemberi wasiat.

Jika mereka membelikannya gendang perang, maka boleh

dari kayu apa saja yang mereka inginkan. Mereka juga boleh

membelikan gendang dari kulit apa saja yang mereka inginkan

asalkan sesuai unfuk gendang. Jika mereka membeli gendang

dengan kulit yang tidak sesuai untuk gendang, maka hukumnya

tidak boleh, melainkan mereka harus membelinya dengan kulit

yang biasa digunakan untuk gendang meskipun kualitasnya

rendah. Jika mereka membelikan gendang yang bisa dipukul tetapi

dia juga bisa dimainkan dengan selain pukulan, dan dia juga
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membeli sebuah gendang yang lain, maka jika dua kulit yang

dipasangkan pada dua gendang ifu cocok unfuk dipukul, maka dia
dibeli dengan kulitnya. Jika keduanya tidak bisa dipukul, maka dua
gendang itu dibeli tanpa kulitnya. Jika gendang perang dapat
disebut gendang meskipun tanpa kulit, maka jika mau para ahli
waris boleh membelinya tanpa kulit. Jika gendang yang dipukul ifu
tidak bisa dimainkan kecuali dengan dipukul, maka para ahli waris
tidak boleh memberinya gendang selain gendang untuk perang,

seperti seandainya pemberi wasiat ber.wasiat hewan temak apa
saja yang diinginkan ahli waris, maka mereka tidak boleh
memberinya kulit babi.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia
kabarJ65, " maka kabar yang dipukul ifu berbeda dari gendang
yang lain, serta berbeda dari kabar yang bisa digunakan
perempuan di kepala mereka, karena mereka menyebutkan kabar
Iantaran kemiripannya dengan kabaryang ini. Ketentuan dalam hal
ini adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu jika gendang bisa

digunakan unhrk selain dipukul, maka boleh diwasiatkan. Tetapi
jika dia tidak bisa digunakan selain unfuk dipukul, maka menumt
saya hukumnya tidak boleh.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu r.rd

(gitar) di antara ud milikku," sedangkan dia memiliki dua ud yang
dimainkan, serta ud qissi (mandolin) dan ud yang lain, maka kata
ud manakala dimaksudkan sebagai gitar yang dimainkan, bukan
benda lain yang bisa disebut ud , maka jlka ud tersebut dapat
digunakan unfuk selain permainan, maka wasiatnya sah. penerima

wasiat tidak berkewajiban selain benda minimal yang bisa disebut
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ud dan yang paling kecil tanpa diser.tai senar. Tetapi jika tidak bisa

digunakan selain untuk permainan, maka menurut saya wasiat

tidak sah. Pendapat ini juga berlaku untuk seluruh jenis mizmar

(semling).

Jika dia berkata, "Salah saf;t mizmar milikku, atau dari

hartaku," sedangkan dia memiliki banyak mizmar, maka para ahli

waris boleh memberikan mizmar mana saja yang mereka ingin

berikan. Tetapi jika dia tidak memiliki selain satu jenis mizmar,

maka mereka diberi mizmar jenis yang dimiliknya itu. Jika dia

berkata, "Mzmardari hartaku," maka para ahli waris memberinya

mizmar mana saja yang mereka ingin berikan, baik terbuat dari

kay-r atau selainnya, asalkan bisa digunakan unfuk selain seruling.

Jika dia tidak bisa digunakan selain untuk semling, maka penerima

wasiat tidak diberi apapun.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia salah safu

qaus (busur) di antara busur-busur milikku," sedangkan dia

memiliki busur yang dipakai dan busur yang tidak dipakai, atau dia

tidak memiliki busur sama sekali, lalu dia berkata, "Berilah dia satu

kayu dari busur," maka para ahli waris wajib memberinya busur

yang dipakai, busur apapun itu, baik kecil atau besar, atau model

Arab atau luar Arab, dan dengan cara pembuatan seperti apapun

asalkan dapat disebut busur yang digunakan untuk melemparkan

anak panah, atau nusysyab (anak panah yang tidak berbulu), atau

husban'166 serta dari kap apapun yang mereka inginkan.

166 Husban adalah pelontar-pelontar kecil yang memiliki bulu-bulu kecil

dilemparkan secara serentak dalam jumlah dua puluh sehingga menancap di setiap

sasarannla dan tersebar mengenai banyak orang.
uh. Az-hhir(3761
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Seandainya mereka ingin memberinya busur julahiq,l6Tatau busur

nu4u1r68 atau busur kursufl69 maka hukumnya tidak boleh

karena barangsiapa yang diajak bicara tentang busur, maka

pembicaraan mengarah kepada busur yang digunakan untuk
melempar senjata-senjata yang saya sebutkan ifu.

Demikian pula seandainya pemberi wasiat mengatakan,
"Busur apa saja yang kalian inginkan," atau busur di dunia seperti

apa saja yang kalian inginkan." Tetapi seandainya dia mengatakan,
"Berilah dia busur apa saja yang kalian inginkan asalkan bisa

disebut busur," maka mereka boleh memberinya busur nadaf,

busur kapas, atau apa saja yang bisa disebut busur. Seandainya

pemberi wasiat memiliki suafu jenis busur, kemudian dia berkata,
"Berilah dia busurku," maka mereka tidak boleh dan tidak harus

memberinya selain jenis ifu. Mereka boleh memberinya mana saja

yang mereka ingin berikan, baik yang bergaya Arab, Persia,

dudan$ryah, atau busur husban, atau busur kapas.

9. Bab: Wasiat Unfuk Orang-orang Fakir dan
Miskin

Jika seseorang berwasiat dan berkata, "sepertiga hartaku
unfuk orang-orang miskin," maka setiap orang yang tidak memiliki

167 Julahiq adalah busur yang digunakan untuk melernpar burung dengan tanah
liat yrang dibulatkan.

Ljh. Az-Zahirl37\)
168 Nadaf adaluh kayu yang digunakan untuk menghilangkan biji dari kapas.
159 Kata *ursulberarti kapas.
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harta dan penghasilan yang mencukupinya ifu tercakup ke dalam

makna ini. Maksudnya adalah orang-orang yang merdeka, bukan

para budak yang belum sempuma kemerdekaannya.

Dalam hal ini perlu dilihat berapa harta pemberi wasiat, lalu

dikeluarkan sepertiganya dan dibagikan kepada orang-orang

miskin penduduk dimana harta ifu berada, bukan selain mereka.

Jika hartanya banyak sehingga mencukupi mereka semua, barulah

dipindahkan ke negeri terdekatrnya. Kemudian seperti itu
setemsnya; di mana saja dia memiliki harta maka dilakukan hal

seperti itu. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Sepertiga

hartaku untuk orang-orang fakir," maka harta itu diperlakukan

seperti untuk orang-orang miskin. Penrnfukan ini mencakup orang

fakir dan miskin, karena setiap orang miskin pasti fakir, dan setiap

orang fakir adalah miskin manakala pemberi wasiat menyebut

salah safunya saja.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Seperti hartaku

unfuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin," maka kita tahu

bahwa dia ingin membedakan antara status miskin dan status fakir.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan

penghasilan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki

harta dan penghasilan tetapi tidak mencukupi. Seperti harta

pemberi wasiat dibagikan di antara mereka setengah-setengah.

Yang kami maksud adalah orang-orang miskin dan orang-orang

fakir di negeri tempat harta wasiat itu berada meskipun sedikit.

Barangsiapa yang diberi wasiat dalam golongan orang-

orang fakir atau orang-orang miskin, maka dia diberi lantaran

status fakir dan status miskin, sehingga perlu dilihat keadaan

orang-orang miskin ifu. Jika di antara mereka ada yang bisa
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dikeluarkan dari status miskin dengan uang serafus dirham,

sedangkan yang lain bisa dikeluarkan dengan uang lima puluh,

maka yang bisa dikeluarkan dengan uang seratus ifu diberi dua

bagian, sedangkan yang bisa dikeluarkan dengan uang lima puluh

itu diberi satu bagian. Seperti itu pula perhitungannya untuk orang-

orang fakir. Kerabat pemberi wasiat tidak dimasukkan bersama

mereka, dan tidak pula diutamakan daripada selainnya, melainkan

kerabat pemberi wasiat diperlakukan seperti orang lain sesuai

kadar kemiskinan dan kefakirannya.

Jika harta wasiat dipindahkan dari satu negeri ke negeri

lain, atau dikhususkan unfuk sebagian orang-orang fakir dan

miskin tanpa menyertakan sebagian yang lain, maka saya

memakruhkannya. Tidak ada alasan yang jelas bagi saya bahwa

orang yang melakukannya terkena pertanggungan. Akan tetapi,

seandainya pemberi wasiat berwasiat unfuk orang-orang fakir dan

orang-orang miskin, lalu pembawa wasiat memberi salah satu dari

dua golongan tersebut, tidak kepada golongan yang lain, maka dia

menanggung setengah dari sepertiga, yaitu menyenfuh. Karena

kita tahu bahwa yang dimaksud pemberi wasiat adalah dua

golongan tersebut, namun pembawa wasiat memberikan kepada

salah safunya saja.

Seandainya dari tiap-tiap golongan itu dia memberi kurang

dari tiga orang, maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia

memberikannya kepada safu orang saja, maka dia menanggung

dua pertiga dari seperenam, karena jumlah terkecil yang harus dia

beri dari seperenam harta wasiat itu adalah tiga orang. Demikian

pula, seandainya sepertiga harta wasiat itu diberikan kepada safu

golongan saja, maka jumlah terkecil penerimanya hams tiga orang.
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Seandainya pembawa wasiat memberikannya kepada dua orang

saja, maka dia menang satu bagian. Jika yang diwasiatkan adalah

seperenam, maka dia menanggung sepertiga dari seperenam. Jika

yang diwasiatkan adalah sepertiga, maka dia menanggung

sepertiga dari sepertiga, karena itu adalah sahr bagian'

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan,

"sepertiga hartaku unfuk orang-orang miskin, yang disalurkan

pembawa wasiat sesuai pandangannya," maka jumlah terkecil

untuk dia beri adalah tiga orang. Dia terkena pertanggungan

seandainya dia menyalurkan wasiat kepada kurang dari iumlah

mereka, yaitu satu bagian yang kurang dari tiga itu. Dia memiliki

kebebasan untuk memperluas pemberian kepada mereka, dan dia

tidak terbatasi ijtihadnya untuk menyalurkan wasiat kepada yang

paling membuhrhkan di antara mereka. Dia tidak boleh

rnenyalurkan wasiat sebagaimana yang saya gambarkan kepada

kurang dari tiga orang. Apabila dia membuat pengkhususan, maka

dia boleh memilih untuk mengkhususkan kerabat mayit karena

pemberian kepada kerabat mayrt itu mencakup dua kapasitas,

yaitu kapasitas mereka sebagai golongan penerima wasiat dan

kapasitas mereka sebagai orang-orang yang memiliki hubungan

rahim, yang apabila hubungan rahim itu disambung maka

berpahala.
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10. Bab: Wasiat untuk Budak

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya untuk budak,
maka wasiatnya itu diberikan kepada budak-budak mukatab,TTo
bukan digunakan untuk memerdekakan budak sejak awal (tanpa
ada perjanjian kitabah). Budak mukatab yang ditemukan diberi
sesuai sisa pertanggungannya. Pembagian wasiat unfuk mereka
harus diratakan sebagaimana yang saya sampaikan terkait orang-
orang fakir dan orang-orang miskin; tidak berbeda. sepertiga dari
seluruh harta mayit disalurkan di negerinya kepada budak-budak
mukatab yang ada di negeri itu.

Jika dia berkata, "Disalurkan kepada mereka sesuai
kebijakan pembawa wasiat," maka ketenfuannya sama seperti
yang saya katakan untuk orang-orang fakir dan orang-orang
miskin; tidak berbeda sama sekali. Jika dia berkata, "Digunakan
untuk memerdekakan budak," maka pembawa wasiat tidak boleh
memberikan satu dirham pun kepada budak mukatab. Jika dia
melakukannya, maka dia terkena pertanggungan. Jika dia salurkan
kepada kurang dari tiga budak, maka hukumnya tidak boleh. Jika
dia melakukannya, maka dia terkena pertanggungan safu bagian
penerima yang dia tinggalkan dari sepertiga harta mayit itu. Jika
yang diberinya tidak sampai tiga budak, melainkan kurang dari itu,
ydfu dua budak yang bisa terbayar harganya, raru masih ada
sisanya, maka dia memberikan kepada dua budak yang lebih besar
harganya hingga harta wasiat habis unfuk dua budak tersebut, dan
dia tidak menahan sedikit pun harta yang cukup unfuk safu budak.

170 3u6u1 mukatab adalah budak yang dimerdekakan dengan cam membayar
nilai dirinya secara berangsur.
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Demikian pula seandainya harta wasiat tidak cukup untuk
dua budak, tetapi lebih untuk satu budak. Dia cukup

membebaskan satu budak saja yang dia beli, baik masih kecil atau

sudah besar, baik laki-laki atau perempuan. Yang paling saya sukai

adalah budak yang paling bersih akhlaknya dan paling baik, serta

paling pantas untuk dibebaskan dari himpitan kepemilikan atas

dirinya. Jika sepertiga harta mayit itu cukup unfuk lebih dari tiga

budak, maka muncul pertanyaan: Mana yang Anda sukai antara

mempersedikit jumlah budak dengan pembeli budak-budak yang

mahal, atau memperbanyak jurnlah budak dengan membeli yang

rendah harganya. Saya lebih memilih untuk mempertanyak jumlah

budak yang dimerdekakan dengan membeli budak-budak yang

rendah harganya. Jika ditanya alasannya, maka jawabnya adalah
karena diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,
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1778. 'Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak,

maka dengan setiap anggota tubuh budak itu Allah akan

memerdekakan anggota fubuhnya dari api neraka- "Sebagian dari

periwayat menambahkan, "Bahkan kemaluan dengan

1*n-u1u*-'17L

r7r HR. Asy-Syafi'i dalam As-Sunan (2/2181dari jalur Sufyan dari Syu'bah Al
Kuft, dia berkata, Aku bersama Abu Burdah bin Abu Musa di depan sebuah rumah,
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lalu dia memanggil anak-anaknya dan berkata, "Anakku, sesungguhnya aku telah

mendengar ayahku berkata' Aku mendengar Rasulullah ;$ bersabda, 'Barangsiapa

yang memerdekakan seorang budak, maka dengan setiap anggota tubuh budak ifit
Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api nemka."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam Musnad<rya(2/338-339, no.

767\ dan jalur Sufyan dari seorang syaikh Kufah yang bemama Syu'bah, dan dia

adalah periwayatyang tsiqah, dia berkata: Aku bersama Abu Burdah... Kemudian dia

menyebutkan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalarn Sunan Al Kubra (pembahasan:

Memerdekakan Budak. bab: Keutamaan Pemerdekaan Budak, 3/L69, no. 4878) dari
jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah:

Al Bukhari (pembahasan' Kaffarah Sumpah, bab: Firman Allah, "Atau

Memerdekakan Budak", 4/233, no, 6715) dari jalur Muhammad bin Muthanif dari

Zaid bin Aslam dari AIi bin Husain dari Said bin Marjanah dari Abu Hurairah rg dari

Nabi $, beliau bersabda, "Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, maka

dengan setiap anggota tubuh budak itu Allah akan memerdekal<an anggota tubuhnSa

dai api neraka, bahkan kemaluan dengan kemaluan-"
Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, bab: Keutamaan Memerdekakan

Budak, 2/1747, no.22/1509) dari jalur Muhammad bin Mutharrif dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwaya&an oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar dan Sumpah,

bab: Riwayat tentang Keutamaan orang yang Memerdekakan Budak, 4/Ll7-1781 dan
jalur Imran bin Uyainah saudara Sufuan bin Uyainah dari Hushain dari Salim bin Abu

Ja'd dari Abu Umamah dan para sahabat Rasulullah $ lainnya, beliau bersabda,

"l,akilaki muslim mana lmng memerdekakan seorang muslim, maka ifu meniadi
penebusannya dari neraka. Setiap anggota tubuh budak itu untuk setiap anggota tubuh
orang yang memerdekakan. Laki-laki muslim mana tlang memqdekakan dua
perempuan muslimah, maka itu menjadi penebusannya dari neraka. Setiap anggota

tubuh dai dua budak perempuan untuk setiap anggota tubuh orang png
memqdekakan. Perernpuan muslimah mana yang memerdekalan seoftng Perempuan
muslimah, maka dia menjadi penebusnSn dai neraka; setiap anggota tubuh budak

untuk setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan."
Abu Isa berkata, "stahrs hadits .6asan-shahih tetapi ghaib (asing) dat'. )alur

riwayat ini."
Hakim meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir dan Wailah, sedangkan Abu

Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Amr bin Abasah.
I.jh. At-Takhish Al Habir(4/2721
AsySyafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan, dia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ ditanya

tentang budak, "Budak mana yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling

mahal harganya dan paling bemilai bagi perniliknya."
Lih. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atar(5/97)
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11. Bab: Wasiat untuk Orang-orang yang
Berhutang

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya unfuk orang
yang berhutang, maka ketentuannya terkait pembagian harta
kepada orang-orang yang berhutang di negeri tempat hartanya ifu,
serta terkait pemberiannya kepada tiga orang atau lebih, sama

seperti ketenfuan dalam wasiat unfuk orang-orang fakir dan budak.
Sedangkan ketenfuan unfuk pemberian sesuai kadar hutang ifu
seperti ketentuan untuk pemberian yang mengentaskan orang fakir
dari kefakirannya; tidak berbeda sama sekali. Saya lebih senang

sekiranya harta tersebut diserahkan langsung kepada orang yang
berpiutang pada mereka. Seandainya harta itu diberikan kepada
orang yang berhutang, maka saya berharap ada kelonggaran di
dalamnya.

L2. Bab: Wasiat di Jalan Allah

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya unfuk
digunakan di jalan Allah, maka saya memberikannya kepada orang
yang ingin berperang; selain orang seperti itu tidaklah memadai.

Karena barangsiapa yang mengutarakan niat unfuk memberikan
harta di jalan Allah, maka maksudnya itu tidak mengarah kepada

Al Baihaqi berkata, "Sanad }etdits mursal. Hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidullah
bin Musa dari Hisyam dari ayahnya dari Abu Murawih dari Abu Dzar dari Nabi $
secara tersambung sanadnyra."
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selain perang, meskipun setiap perkara yang dimaksudkan unfuk

mencapai ridha Allah itu dianggap sebagai jalan Allah. Ketentuan

yang berlaku dalam pemberian wasiat kepada orang yang

berperang dari selain negeri tempat harta pemberi wasiat itu

berada, pemberiannya kepada mereka secara merata, serta

pemberiannya kepada mereka sasuai jauh atau dekatnya jarak

medan jihad, semua ketentuan ifu sama seperti ketenfuan

pemberian wasiat unhrk orang-orang miskin dan kadar kemiskinan

mereka; tidak berbeda sama sekali. Mengenai jumlah minimal

mujahid yang diberi wasiat dan mengenai pemindahan wasiat ke

negeri lain juga seperti ketentuan unfuk orang-orang miskin; tidak

berbeda sama sekali.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berikan harta ifu

untuk di lalan Allah, atau di jalan kebaikan, atau di jalan kebajikan,

atau di jalan pahala," maka harta wasiat dibagi menjadi beberapa

bagian, kemudian diberikan kepada kerabat pemberi wasiat, baik

mereka fakir atau kaya, orang-orang fakir, orang-orang rniskin,

untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, para

mujahid, ibnusabil, orang yang berhaji, termasuk tamu, orang yang

meminta-minta, dan orang yang berharap diberi tetapi tidak

meminta.

Harta wasiat itu dibagikan di antara mereka dimana masing-

masing golongan mendapatkan safu bagian. Jika pembawa wasiat

tidak melakukan hal itu, maka dia terkena pertanggungan satu

bagian untuk golongan yang tidak dia beri manakala golongan

tersebut ada. Jika ada satu golongan yang tidak ditemukan, maka

dia menahan bagian golongan tersebut hingga dia menemukannya
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di negerinya ifu, atau dia memindahkannya ke negeri terdekat
unfuk diberikan kepada golongan tersebut jika ditemukan di sana.

13. Bab: Wasiat untuk Haji

Jika seseorang mati sedangkan dia telah menunaikan haji
Islam (wajib), lalu dia berwasiat agar dihajikan, maka jika sepertiga
hartanya cukup untuk haji dari negerinya, maka dia dihajikan dari
negerinya. Tetapi jika hartanya tidak cukup untuk menghajikannya
dari negerinya, maka dia dihajikan dari tempat dimana wasiatnya
ihr cukup.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syaf i
adalah barangsiapa yang belum menunaikan haji, maka dia
dihajikan dari pokok hartanya, dan batasan minimalnya adalah dari
miqat.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Suruhlah fulan untuk
menghajikan aku dengan seratus dirham," sedangkan biaya seratus

dirham ihr lebih banyak dari upahnya, maka seratus dirham itu
tetap diberikan kepadanya karena ifu adalah wasiat unfuknya, baik
seratus dirham yang definitif atau tidak definitif, selama dia bukan
seorang ahli waris. Jika dia ahli waris, lalu dia diberi wasiat unfuk
menghajikan dengan serafus dirham, sedangkan jumlah tersebut
lebih banyak daripada upah standar, maka dikatakan kepadanya,
"Jika kamu mau, hajikanlah dia dengan upah standar bagimu,
sedangkan sisa dari upah standar batal, karena itu adalah wasiat,
sedangkan r,vasiat unhrk ahli waris itu hukumnya tidak boleh. Jika

4$7



Al Unun

kamu mau, kami akan menyuruh orang lain untuk menghajikannya

dengan biaya minimal untuk menghajikannya dari negerinya."

Sewa merupakan salah satu bentuk jual-beli. Jika di dalamnya

tidak ada keberpihakan, maka itu bukan wasiat. Tidakkah Anda

melihat bahwa seandainya seseorang berwasiat unfuk membeli

budak milik ahli waris untuk dimerdekakan lalu budak itu dibeli

dengan nilainya maka hukumnya boleh?" Demikian Pula,

seandainya seseorang berwasiat untuk dihajikan lalu ahli warisnya

berkata, "Aku akan menghajikannya dengan upah standar bagilm,"

maka dia boleh menghajikannya dengan upah standar.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Hajikanlah aku satu

kali dengan sepertiga hartaku," sedangkan sepertiganya ifu sudah

cukup untuk melakukan haji beberapa kali, maka hukumnya boleh

untuk selain ahli waris. Seandainya dia berkata, "Hajikanlah aku

dengan sepertiga hartaku," sedangkan sepertiga hartanya itu

cukup untuk beberapa haji. maka barangsiapa yang membolehkan

haji sunnah baginya, maka dia menghajikan unfuknya dengan

sepertiga hartanya itu secukup biayanya, tidak menambahkan

sedikit pun, dimana dia menghajikannya dengan upah standar.

Jika ada sisa tetapi tidak cukup bag seseorang untuk

menghajikannya dari negerinya, maka dia dihalikan dari negeri

yang paling dekat dengan Makkah hingga sepertiga hartanya itu

habis. Jika masih tersisa satu dirham atau kurang sehingga tidak

cukup bagi seseorang unfuk menghajikannya, maka sisa tersebut

dikembalikan sebagai warisan. Ifu seperti orang yang berwasiat

unfuk orang yang tidak mau menerima wasiat.

Jika seseorang berwasiat agar dihaiikan satu kali atau

beberapa kali menurut pendapat ulama yang membolehkan haji
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untuknya, lalu dia dihajikan oleh orang yang belum haji, maka haji
tersebut jafuh untuk orang yang mengerjakan haji, bukan unfuk
mayit. Orang yang berhaji ifu wajib mengembalikan seluruh upah.

Seandainya seseorang diupah unfuk menunaikan haji lalu
dia merusak hajinya, maka dia harus mengembalikan seluruh upah
karena dia telah merusak pekerjaan yang diupahkan kepadanya.
Seandainya mereka men5ruruh seorang perempuan unfuk
menghajikannya, maka hukumnya sah, tetapi laki-laki lebih saya

sukai. Seandainya mereka menyuruh seorang laki-laki untuk
menghajikan seorang perempuan, maka hukumnya sah.

Masalah terkepungnya seseorang sehingga tidak bisa

melanjutkan haji telah termaktub dalam bahasan tentang haji. Jika
seseorang berwasiat agar para ahli waris men5rumh seorang laki-
laki unfuk menghajikannya, lalu laki-laki tersebut mati sebelum

menghajikannya, maka dia dihajikan oleh orang lain, seperti
seandainya dia berwasiat unfuk memerdekakan seorang budak,
lalu budak itu dibeli tetapi tidak kunjung dimerdekakan hingga

budak itu mati, maka dimerdekakan budak yang lain.

Seandainya seseorang yang telah menunaikan haji Islam
(wajib), Ialu dia berkata, "Suruhlah fulan unhrk menghajikan aku
dengan biaya serafus dirham, dan berikanlah sisa dari sepertiga

hartaku kepada fulan," dimana dia berwasiat sepertiga hartanya

unfuk orang tertenfu, maka penerima wasiat sepertiga itu berhak

atas setengah dari sepertiga karena pemberi wasiat berwasiat

untuknya sepertiga harta. Sedangkan orang yang berhaji dan
penerima wasiat berhak atas sisa dari sepertiga, yaifu setengah

dari sepertiga. Pemberi wasiat dihajikan oleh seseorang dengan
biaya serafus dirham.
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14. Bab: Memerdekakan Budak dan Wasiat di
Waktu Sakit
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1779. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayryub, dari Abu

Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa

seseorang memerdekakan enam budak miliknya saat menjelang

kematiannya, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka...

Kemudian dia menyebutkan selengkapny u." 17 2

172 Asy-Syafi'i akan menyebutkan hadits ini sebentar lagi dalam bab tentang

wasiat yang dihapus, dan dalam AJ Musnad dengan redaksi yang lengkap sebagai

berikut:
Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayryub, dari Abu Qilabah, dari

Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa seorang sahabat Anshar berwasiat saat

menjelang mati untuk memerdekakan enam budak, sedangkan dia tidak memiliki harta
selain mereka-atau dia berkata: Dia memerdekakan enam budak miliknya saat

menjelang mati, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka. Ketika hal itr-r

sampai kepada Nabi n$, beliau mengucapkan perkataan grang keras tentangnya.

Kemudian beliau memanggil budak-budak itu dan membagi menjadi tiga bagian,

kemudian beliau mengundi di antara mereka. Beliau lantas memerdekakan dua orang
dan menetapkan dalam perbudakan empat budak yang lain.

Hadits ini Insya'allah akan disebutkan dalam pembahasan tentang undian no.
(42s5).
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Budak-budak dimerdekakan secara total dari sepertiga harta

manakala orang yang memerdekakan ifu meninggal dunia.
Demikian pula dengan hibah dan sedekah seluruhnya yang

dilakukan saat sakit, karena seluruhnya merupakan sesuatu yang

dikeluarkan pemilik dari kepemilikannya tanpa pengganti harta
yang dia ambil- Jika orang yang sakit memerdekakan secara pufus,

memerdekakan budak secara tadbir,773 dan sekaligus berwasiat,

maka diawali dengan memerdekakan secara total sebelum

memerdekakan secara tabir dan wasiat. Jika masih ada sisa dari
sepertiga, maka darinya dimerdekakan budak secara tadbir dan
dijalankan wasiat. Wasiat diberikan kepada penerimanya. Jika
tidak ada sisa, maka wasiat tidak dijalankan, dan dia seperti orang
yang mati dalam keadaan tidak memiliki harta. Demikian pula

dengan setiap harta yang dia hibahkan lalu penerima hibah telah

mengambilnya, atau yang dia sedekahkan dan penerima sedekah

sudah mengambilnya, karena harta tersebut keluar di masa

Dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, Qais bin
Sa'd mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Makhul berkata: Aku mendengar
Ibnu Musagryib berkata, "Seorang perempuan atau seorang laki-laki memerdekakan
enam budak miliknya, sedangkan dia tidak memiliki harta selainnya. Ketika berita itu
sampai kepada Nabi i$, beliau mengundi di antara budak-budak itu, dan beliau
memerdekakan tiga budak di antara mereka."

Asy-Syafi'i berkata, "Kejadian ihr terjadi dalam keadaan orang yang
menrerdekakan sakit dan mati dalam sakitnya itu." (Lih. Musnad Imam Asy-Syafi'i,
pembahasan: Memerdekakan Budak, hlm. 194-195. Hadits ini juga akan disampaikan
dalam pernbahasan tentang undian no.4255, tetapi dengan sanad yang berteda).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Orang yang
Mernerdekakan Hal*f,u atas Budak, 3/1288, no. 56/7668) dari jalur Ismail dari
Ulayyah dari Agryub dan setemsnya.

Juga dari jalur Ats-Tsaqafi dan setenrsnya (no. 57 /76681.
Juga dari jalur Yazid bin Zurai' dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin

dari Imran bin Hushain dengan redaksi yang serupa.
L73 Mernerdekakan budak yang kernerdekaannya jatuh sesudah hrannya

meninggal dwria.
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hidupnya, dan bahwa harta yang dikeluarkan itLr dimiliki

penerimanya jika dia masih hidup dalam keadaan apapun tanpa

bisa memintanya lagi. Yang demikian itu seperti kasus ketika dia

menanggung sepertiga hartanya dalam keadaan apapun sesudah

dia mati, dan seluruh hartanya jika dia masih sehat. Wasiat

sesudah mati ihr tidak berlaku kecuali sesudah dia mati. Karena ifu

dia boleh menariknya saat dia masih hidup.

Jika dia memerdekakan beberapa budak miliknya

sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak, dan itu
dilakukannya saat sakit, kemudian dia meninggal dunia sebelum

sehat, maka jika kemerdekaannya ifu dia lakukan dengan safu

kalimat seperti dengan mengucapkan, "Mereka semua merdeka,"

atau budak-budakku itu atau setiap budak milikku itu merdeka,"

maka diadakan undian di antara mereka, kemudian sepertiganya

dimerdekakan dan dua pertiganya tetap dijadikan budak.

Jika dia memerdekakan sahr atau dua budak, kemudian dia

memerdekakan lagi sisanya, maka dimulai dari yang pertama

dimerdekakan. Jika budak-budak yang pertama dia merdekakan itu

tercakup ke dalam sepertiga harta, maka budak-budak tersebut

merdeka. Jika budak-budak tersebut tidak tercakup ke dalam

sepertiga harta, maka dimerdekakan budak yang tercakup ke

dalam sepertiga harta, sedangkan sisanya tetap di;adikan budak.

Jika masih ada sisa dari sepertiga, maka dimerdekakan budak

selanjutnya. Kemudian seperti ifu ketenfuan selanjuhya; seorang

budak tidak dimerdekakan sebelum budak yang pertama kali

dimerdekakan itu dimerdekakan.

Jika masih ada sisa dari sepertiga, maka dimerdekakan

budak yang berikutnya. Karena pembawa wasiat wajib
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memerdekakan budak yang pertama sebetum budak yang kedua.
Sesudah itu barulah budak yang kedua dimerdekakan. Budak yang
pertama keluar dari kepemilikannya dalam keadaan apapun jika
dia sehat, dan keluar dari kepemilikannya sesudah mati dalam
keadaan apapun jika tercakup ke dalam sepertiga harta warisan.
Jika tidak ada tersisa sedikit pun dari sepertiga sesudah budak
pertama dimerdekakan, maka budak itu dimerdekakan dalam
keadaan pemberi wasiat tidak memiliki sepertiga.

Demikian pula seandainya pemberi wasiat mengatakan
kepada tiga budak miliknya, "Kalian semua merdeka," kemudian
dia berkata, "Budak-budakku yang tersisa itu merdeka," maka
kemerdekaan dimulai dari tiga budak itu. Jika mereka tercakup ke
dalam sepertiga harta warisan, maka mereka dimerdekakan secara
bersama-sama. Tetapi jika rnereka tidak tercakup ke dalam
sepertiga hadanya, maka mereka diundi. Jika mereka
dimerdekakan secara bersama-sama, lalu ada sisa dari sepertiga,
maka diadakan undian di antara budak-budaknya yang tersisa
manakala mereka tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan.
Seandainya di antara mereka ada budak-budak mudabbar dan
budak-budak yang lain, sedangkan pemberi wasiat mengatakan,
"Jika aku mati akibat sakitku ini, maka mereka merdeka," maka
dimulai dari yang dia merdekakan secara total. Jika mereka
tercakup ke dalam sepertiga warisan, sedangkan tidak ada sisanya,

maka budak mudabbartidak dimerdekakan, tidak pula budak yang
diwasiatkan untuk dimerdekakan secara definitif, dan tidak pula
secara sifat. Jika mereka tidak bisa dimerdekakan dari sisa warisan
itu, maka mereka sama dalam hal kemerdekaannya; tidak dimulai
dari budak mudabbar daripada budak yang diwasiatkan, karena
masing-masing adalah wasiat.
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Budak-budak itu tidak dimerdekakan sama sekali kecuali

setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberi wasiat berhak

menarik wasiatnya saat masih hidup. Seandainya di antara budak-

budak yang dimerdekakan secara total pada waktu sakit itu
terdapat beberapa budak ummul walad lalu mereka melahirkan

sesudah dimerdekakan dan sebelum kematian orang yang

memerdekakan, dan temyata mereka tercakup ke dalam sepertiga

harta warisan, sedangkan anak-anak mereka tidak tercakup, maka

mereka dimerdekakan. Budak perempuan tersebut termasuk

sepertiga harta warisan, sedangkan anak-anaknya merdeka bukan

dari sepertiga warisan karena mereka adalah anak-anak yang

merdeka sejak lahir.

Seandainya masalahnya seperti ifu, sedangkan sepertiga

warisan tidak cukup untuk memerdekakan budak-budak yang

dimerdekakan secara total, maka kami mengukur nilai budak-

budak perempuan itu. Masing-masing budak perempuan itu

bersama anaknya, tidak dipisahkan. Kemudian diadakan undian di

antara mereka. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dia

dimerdekakan dengan diambil dari sepertiga warisan, dan diikuti

oleh anaknya dari selain sepertiga warisan. Karena kita tahu

bahwa anak tersebut dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak

tersenfuh stafus budak sama sekali. Apabila kami telah menganulir

nilai anak-anak yang merdeka karena mengikuti kemerdekaan

ibunya ifu, lalu masih ada sisa dari sepertiga, maka kami

mengadakan undian di antara budak-budak yang tersisa. Jika

keluar sah: budak perempuan bersama anaknya, maka dia

dimerdekakan dari sepertiga warisan, sedangkan anaknya merdeka

karena dia adalah anak dari perempuan yang merdeka dari selain

sepertiga warisan. Jika masih tersisa dari sepertiga, maka kami
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mengadakan undian lagi hingga kami menghabiskan seluruh
sepertiga warisan.

Jika sisa dari sepertiga tidak cukup unfuk memerdekakan
seorang budak, melainkan hanya cukup unfuk memerdekakan

sepertiga ummul walad di antara mereka, maka sepertiga anaknya
dimerdekakan bersamanya, sedangkan dua pertiga anak tetap
menjadi budak sebagaimana dua pertiga budak perempuan ifu
tetap menjadi budak. Hukum anaknya mengikuti hukum budak
perempuan ifu. Jadi, seberapa saja yang dimerdekakan dari budak
perempuan itu sebelum kelahiran anak, maka sebesar ifu pula

anak dimerdekakan. Jika undian kemerdekaan jatuh pada seorang
budak perempuan, maka kami memerdekakannya sebelum terjadi
kelahiran. Demikian pula, seandainya dia melahirkan anak-
anaknya sesudah kemerdekaan total, sedangkan tuan yang

memerdekakan meninggal dunia kurang dari enam bulan atau

lebih.

Jika seseorang berwasiat unfuk memerdekakan budak
perempuan sesudah dia meninggal dunia, maka jika dia meninggal

dunia akibat sakih,ya itu atau dalam perjalanan, kemudian budak
perempuan ifu melahirkan sebelum pemberi wasiat meninggal

dunia, maka anaknya tetap menjadi budak. Alasannya adalah
karena anak tersebut lahir sebelum fuan memerdekakan, yaitu

pada saat yang seandainya dia ingin mempertahankan budak
perempuannya itu sebagai budak dan menjualnya, maka
hukumnya boleh; serta pada saat yang seandainya dia sehat maka
wasiakrya batal. Seandainya dia memerdekakan budak
perempuannya ifu secara tadbir, maka ada dua pendapat. Salah

safunya adalah seperti di atas. Alasannya adalah karena dia boleh
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menarik tadbir tersebut. Sedangkan menumt pendapat kedua,

anaknya ihr sama kedudukannya dengan budak perempuan itu

sendiri, karena ih-r merupakan pemerdekaan yang terjadi dalam

keadaan apapun selama pemberi wasiat tidak menariknya.

Ada perbedaan pendapat terkait seseorang yang berwasiat

unfuk memerdekakan budak dan wasiat-wasiat yang lain. Banyak

mufti yang mengatakan bahwa memerdekakan budak didahulukan,

kemudian sisa dari sepertiga warisan ifu digunakan untuk wasiat-

wasiat yang lain. Jika tidak ada sisa dari sepertiga sesudah

digunakan unfuk memerdekakan budak, maka pemberi wasiat

dianggap seperti berwasiat terhadap sesuatu yang tidak dia miliki.

Saya tidak mengetahui adanya atsarvalid yang harus diikuti

dalam masalah ini, dan tidak pula mengetahui adanya ijma' yang

tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kemudian, pendapat

ulama yang berpendapat seperti ini dalam masalah wasiat

memerdekakan budak dan wasiat-wasiat yang lain juga mengalami

perbedaan. Sekali waktu dia berkata begini, dan sekali waktu dia

berkata begitu. Dia mengklaim bahwa barangsiapa yang berkata

kepada budaknya, "Jika aku mati, kamu merdeka," dan dia

berkata, "Jika aku mati akibat sakitku ini, maka kamu merdeka,"

maka itu berarti dia telah menjatuhkan kemerdekaan dengan

mengikuti kematiannya tanpa ada jeda waktu, sehingga inilah yang

didahulukan daripada wasiat-wasiat yang lain.

Jadi, suafu wasiat tidak sampai kepada para penerima

wasiat kecuali sebagai sisa dari memerdekakan budak. Dia

mengatakan. "Jika seseorang berkata, 'Merdekakanlah budakku ini

sesudah kematianku,' atau dia berkata, 'Budakku ini mati sesudah

kematianku sehari, atau sebulan, atau sekian wakhr lamanya,'
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maka wasiat tidak dimulai dari memerdekakan budak ini. Dia
berbagi dengan para penerima wasiat yang lain." Ulama tersebut
berargumen dengan pemyataan bahwa memerdekakan budak

didahulukan sebelum wasiat yang lain. Tetapi saya tidak
mengetahuinya mengatakan bahwa memerdekakan budak
didahulukan sebelum wasiat yang lain secara muflak, dan tidak
pula budak ifu berbagi dengan para penerima wasiat yang lain
secara mutlak. Sebaliknya, dia membedakan pendapat tentang hal
ini tanpa ada argumen seperti yang saya lihat. Hanya Allah tempat
memohon pertolongan.

Dalam masalah memerdekakan budak dalam wasiat hanya
boleh diterima satu dari dua pendapat. Yaifu antara jika

memerdekakan budak telah terjadi dalam suafu keadaan apapun,
maka itulah yang didahulukan daripada seluruh wasiat, sehingga

tidak ada sesuafu pun yang keluar darinya sebelum memerdekakan

budak sempurna; atau memerdekakan budak itu dianggap sebagai

salah satu wasiat dimana budak yang dimerdekakan berbagi

dengan para penerima wasiat lainnya, sehingga dia memperoleh

kemerdekaan sesuai porsi wasiat yang diterima oleh para
penerima wasiat lainnya.

Setiap memerdekakan budak yang didasari wasiat sesudah

kematian, baik ditetapkan wakhrnya atau tidak ditetapkan

waktunya, hukumnya sama; kecuali hal itu dibedakan oleh khabar
yang mengikat atau rjma'. Namun saya tidak mengetahui adanya

salah satu dari keduanya (khabar atau ijma') tentang hal ini. Jadi,
barangsiapa yang mengatakan, "Budakku menjadi mudabbar, atau
budakku ini merdeka sesudah aku mati, atau apabila aku mati
maka dia merdeka," maka semua itu maknanya sama.
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Barangsiapa yang menjadikan budak yang dimerdekakan itu

berbagi dengan para penerima wasiat lainnya, dimana ada wasiat

lain bersamanya, maka budak ifu berbagi unhrk kemerdekaan

dirinya dengan para penerima wasiat lain unfuk porsi wasiat

mereka.

Kemerdekaan yang terjadi pada budak itu sesuai porsi

wasiat yang diterima para penerima wasiat lainnya. Bagian dari

budak itu tetap menjadi budak selama tidak tercakup ke dalam

sepertiga warisan. Misalnya adalah harga budak lima puluh dinar,

atau nilai yang tersisa dari sepertiganya setelah dimerdekakan

adalah lima puluh dinar, sehingga pemberi wasiat berwasiat untuk

memerdekakan budak, dan juga berwasiat lima puluh dinar untuk

seseorang dan serafus dinar untuk orang lain; sepertiga warisan

berjumlah serah-s, sedangkan wasiatrya dua ratus. Jadi, masing-

masing dari penerima wasiat menerima setengah wasiatnya-

Dengan demikian, setengah dari budak itu dimerdekakan,

sedangkan setengah yang lain tetap menjadi budak. Penerima

wasiat yang sedianya menerima lima puluh dinar akhimya

menerima dua puluh lima dinar, dan penerima wasiat yang

sedianya menerima seratus dinar akhimya menerima lima puluh

dinar.

15. Bab: Penyempurnaan Wasiat

Seandainya seseorang berwasiat unfuk orang lain sebesar

seratus dinar dari hartanya, atau rumah yang ditunluk atau yang
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disebutkan sifat-sifatnya, atau budak dengan cara seperti itu, atau
barang, atau selainnya, dan dia mengatakan, "Kemudian sisa dari
sepertiga hartaku ifu unfuk fulan," maka wasiat tersebut dilalankan
sesuai yang dikatakan pemberi wasiat. Penerima wasiat berupa
sesuatu yang definitif atau yang disebutkan sifat-sifatnya itu
diberikan apa yang diwasiatkan untuknya. Jika masih ada sisa dari
sepertiga harta tersebut, maka penerima wasiat yang kedua berhak
atas sisanya ifu. Jika tidak ada sisa, maka dia tidak memperoleh
apapun.

Seandainya oblek yang diwasiatkan adalah seorang budak,
atau sesuatu yang diketahui bendanya, atau yang disebutkan
sifatnya semisal budak, mmah, atau suafu barang, lalu objek
tersebut msak, maka dia rusak sebagai harta penerima wasiat, dan
dia dinilai dari sepertiga harta warisan. sesudah itu dia diberi
penggenap dari sepertiga warisan yang tersisa dari nilai objek yang
msak, sebagaimana dia diberi seandainya objek yang rusak ifu
selamat.

Seandainya objek yang diwasiatkan adalah seorang budak,
lalu pemberi wasiat meninggal dunia dalam keadaan budak
tersebut sehat, tetapi kemudian budak tersebut mengalami
kebutaan, maka dia dinilai dalam keadaan sehat pada saat pemberi
wasiat meninggal dunia, dan dengan nilai standar pada hari ifu,
lalu dia dikeluarkan dari sepertiga harta warisan dan diserahkan
kepada penerima wasiat dalam keadaannya ifu, baik kurang atau
sempuma. Sesudah ihr penerima wasiat diberi sisa dari sepertiga.
Nilai yang dipegang pada semua objek wasiat yang definitif adalah
nilai pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, yaifu pada saat
wasiatnya berlaku.
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Jika seseorang berkata, "sepediga hartaku diserahkan

kepada fulan untuk dia salurkan sesuai pandangannya yang

dituntunkan oleh Allah kepadanya," maka dia tidak boleh

mengambil sedikit pun bagi diri sendiri. Sebagaimana seandainya

seseorang menyuruhnya untuk menjual sesuatu, maka dia tidak

boleh menjualnya kepada diri sendiri, karena arti menjual adalah

orang yang disuruh ifu menjual barang, sedangkan dia tidak

dianggap sebagai orang yang penjual kecuali kepada orang lain.

Seperti itu pula dengan arti kata menyalurkan, yaitu

memberikannya kepada orang lain. Demikian pula, dia tidak boleh

memberikannya kepada seorang ahli waris mayit, karena dia

hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh mayit-

Oleh karena mayit tidak boleh memberikannya kepada ahli waris,

maka orang yang diberi amanah oleh mayit juga tidak boleh

memberikannya kepada orang yang mayit tidak boleh

memberinya.

Dia juga tidak boleh menyalurkannya kepada hal-hal yang

tidak memberi manfaat bagi mayit, seperti seandainya dia tidak

boleh seandainya diberikan perwakilan sesuatu unfuk melakukan

sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi mayit. Dia juga tidak

boleh menahan harta di tangannya dan menitipkannya pada orang

lain, karena hal itu tidak mendatangkan pahala bagi mayit. Pahala

diperoleh mayit hanya jika harta tersebut disalurkan di lalan

kebaikan yang diharapkan sebagai amal taqarub kepada Allah.

Menurut pendapat yang saya pilih, pembawa wasiat

memberikannya kepada orang-orang yang membufuhkan dari

kalangan kerabat maynt, sehingga masing-masing dari mereka

diberi harta tersebut tanpa menyertakan selain mereka. Pemberian
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kepada mereka itu lebih baik daripada pemberian kepada orang
Iain karena ada faktor khusus pada mereka, yaifu menjalin
silaturahmi, dan karena ada faktor kesamaan antara mereka

dengan orang-orang yang membutuhkan lainnya.

Yang disebut kerabat mayrt adalah seperti yang telah kami

sampaikan, yaifu ayah dan ibu secara bersama-sama. Saudara

persusuan tidak dianggap sebagai kerabat.

Tetapi saya senang sekiranya hartanya ifu juga disalurkan

kepada saudara-saudara persusuan, bukan tetangganya. Karena

keharaman persusuan ifu sebanding dengan keharaman nasab.

Kemudian, saya senang sekiranya dia memberi tetangganya yang

paling dekat. Tetangga yang paling jauh adalah empat puluh

rumah dari setiap sisi. Kemudian saya senang sekiranya dia

memberi orang paling fakir yang dia temukan, tetapi sekaligus

orang yang paling menjaga diri dan merahasiakan kefakirannya.

Dia tidak boleh menyisakan sedikit pun di tangannya sedangkan

dia bisa mengeluarkannya pada saat itu juga.

16. Bab: wasiat basr 
::H::_!;:enerimaannya

Jika orang yang sakit berwasiat unfuk seseorang, apapun

itu, kemudian dia meninggal dunia, maka penerima wasiat boleh

menerima wasiat tersebut dan boleh menolaknya. Dia tidak

dipaksa untuk memiliki sesuatu yang tidak ingin dia miliki dengan

suafu jalan unfuk selama{amanya, kecuali dia mewarisi sesuatu.
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Karena dia mewarisi sesuatu, maka dia tidak boleh menolak

warisan tersebut. Alasannya adalah karena Allah telah menetapkan

agar harta orang mati dipindahkan kepada para ahli warisnya yang

masih hidup. Adapun dalam wasiat, hibah, sedekah atau seluruh

jalan kepemilikan harta selain warisan ada hak pilih antara

menerimanya atau menolaknya. Seandainya kita memaksa

seseorang untuk menerima wasiat, maka itu berarti kita juga

memaksanya seandainya dia diberi wasiat berupa seorang budak

yang sakit kronis unfuk menafkahinya. Dengan demikian, kita

telah membebankan mudharat padanya padahal dia tidak

menginginkannya.

Sikap menerima dan menolak wasiat tidak terjadi saat

pemberi wasiat masih hidup. Seandainya penerima wasiat

menerima sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, maka dia

boleh menolaknya ketika pemberi wasiat meninggal dunia.

Seandainya dia menolak saat pemberi wasiat masih hidup, maka

dia boleh menerimanya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia,

dan para ahli waris dipaksa untuk menyerahkannya karena wasiat

tersebut tidak berlaku kecuali sesudah pemberi wasiat meninggal

dunia. Adapun saat dia masih hidup, sikap menerima, menolak

dan diam itu dihukumi sama, karena sikapnya itu terkait objek

yang belum dia miliki.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat memberikan

wasiat berupa ayah, ibu dan anaknya, maka mereka itu sama

seperti wasiat-wasiat lainnya. Jika penerima wasiat menerimanya

sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, maka mereka semua

merdeka. Tetapi jika dia menolak mereka, maka mereka tetap
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menjadi budak. Mayit meninggalkan mereka tanpa ada wasiat
terkait mereka, sehingga mereka menjadi milik para ahli warisnya.

Ar-Rabi' berkata: Jika dia menerima sebagian dari mereka

dan menolak sebagian yang lain, maka hukumnya boleh. Budak
yang dia terima itulah yang merdeka. Sedangkan yang tidak
diterima tetap menjadi budak bagi para ahli waris mayit.
Seandainya pemberi wasiat meninggal dunia, kemudian penerima

wasiat meninggal dunia sebelum dia menerima atau menolak,
maka para ahli waris penerima wasiat boleh menerima atau

menolak. Barangsiapa para ahli waris penerima wasiat ifu yang

menerima, maka dia menerima bagian dari warisannya yang dia

terima. Dan barangsiapa yang menolak, maka yang dia tolak ifu
kembali kepada para ahli waris mayit.

Seandainya seseorang menikahi budak perempuan _milik
orang lain lalu budak perempuan itu melahirkan anak, kemudian
pemilik berwasiat unfuknya berupa budak perempuan ifu, lalu

pemberi wasiat meninggal dunia tetapi penerima wasiat tidak
mengetahui wasiat tersebut hingga budak perempuan itu
melahirkan banyak anak sesudah kematian tuannya, maka jika dia
menerima wasiat tersebut, maka anak yang dilahirkan sesudah

kematian tuan ifu dia miliki lantaran dia memiliki ibu mereka. Jika

seseorang memiliki anaknya, maka anaknya itu merdeka.

Sedangkan ibu mereka bukan merupakan ummul walad baginya

hingga dia melahirkan sesudah dia menerima wasiat atasnya

selama enam bulan atau lebih, sehingga dengan demikian dia

menjadi ummul walad. Alasannya adalah karena persetubuhan

yang terjadi sebelum dia menerima wasiat merupakan
persefubuhan yang didasari pemikahan. Sedangkan persetubuhan
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yang terjadi sesudah menerima wasiat itu merupakan

persefubuhan kepemilikan, sedangkan nikahnya terhapus.

Seandainya penerima wasiat mati sebelum dia menerima

atau menolak, maka para ahli warisnya menggantikan

kedudukannya. Jika mereka menerima wasiat, maka mereka

memiliki karena kepemilikan ayah mereka. Jadi, anak-anak ayah

mereka yang lahir sesudah kematian fuannya budak perempuan ifu

merdeka, sedangkan ibu anak-anak tersebut tetap dimiliki sebagai

budak. Jika mereka menolaknya, maka mereka semua menjadi

budak, tetapi saya rnemakruhkan para ahli waris untuk

menolaknya.

Jika pemberi wasiat menerima wasiat sesudah wasiat itu
jatuh untuknya lantaran kematian pemberi wasiat, kemudian dia

menolaknya, maka wasiat tersebut menjadi salah safu harta mayit

yang diwariskan darinya, sama seperti harta-hartanya yang lain.

Seandainya sesudah dia menolaknya ihr dia ingin mengambilnya,

padahal dia telah mengatakan, "Aku memberi kalian sesuatu yang

belum saya terima," maka mereka boleh berkata kepadanya,

"Anda juga tidak memiliki harta dengan wasiat tanpa Anda

menerimanya. Oleh karena Anda memilikinya manakala telah

menerimanya meskipun Anda belum menguasainya karena dia

tidak serupa dengan hibah yang diberikan orang hidup yang

kepemilikannya tidak sempuma kecuali dengan menguasai objek

hibah, maka apa yang saya tidak lakukan pada Anda itu boleh,

sebagaimana Anda boleh menerima apa yang saya berikan tanpa

penguasaan dalam salah satu dari keduanya." Mereka juga boleh

mengatakan, "Penolakanmu terhadap wasiat itu telah

membatalkan hakmu atas apa yang diwasiatkan untukmu oleh
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mayrt, dan harta tersebut dikembalikan kepada kepemilikan mayit
sehingga harta tersebut menjadi warisan darinya."

Seandainya penerima wasiat menerimanya kemudian dia
berkata, "Aku biarkan unfuk fulan di antara para ahli waris," atau
dia memiliki piutang pada mayit lalu dia berkata, "Aku biarkan

unfuk fulan di antara para ahli waris," maka kepadanya dikatakan,
"Ucapannya aku biarkan unfuk fulan itu mengandung dua
kemungkinan makna. Yang paling jelas adalah Anda meninggalkan
hak Anda untuk diserahkan pengelolaannya kepada fulan. Jika ini
yang Anda maksud, maka harta tersebut ditinggalkan unfuk mayrt,

karena inilah maknanya yang paling kuat. Seperti ucapan Anda,
"Aku memaafkan piutangku pada fulan, atau aku relakan hakku
pada fulan, atau sebagai kebaikan unfuk fulan." Tetapi jika Anda
belum meninggal dunia, lalu kami bertanya kepada Anda, lalu

Anda menjawab, "Aku tinggalkan wasiatku, atau aku tinggalkan
piutangku untuk fulan, aku hibahkan dia unfuk fulan di antara para

ahli waris yang lain," maka harta tersebut menjadi milik fulan di
antara para ahli waris yang lain, karena Anda menghibahkan

kepadanya sesuatu yang dapat dia miliki.

Jika seseorang benuasiat unfuk dua orang berupa seorang

budak atau selainnya, lalu yang satu menerima dan yang lain

menolak, maka yang menerima ifu memperoleh setengah wasiat,
sedangkan setengah wasiat yang lain dikembalikan ke dalam harta

mayit.

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain berupa

seorang budak perempuan, kemudian pemberi wasiat meninggal

dunia sedangkan penerima wasiat belum menerimanya, dan dia
tidak kunjung menginginkannya hingga seseorang menghibahkan
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kepada budak perempuan ifu uang sebesar seratus dinar,

sedangkan budak perempuan ihr tercakup ke dalam sepertiga

harta mayit, kemudian dia menerima wasiat, maka budak

perempuan ihr menjadi miliknya, sedangkan uang yang dihibahkan

kepada budak tersebut tidak boleh menjadi miliknya- Ada dua

pendapat tentang anak yang dilahirkan budak perempuan itu

sesudah kematian hran dan sebelum penerima wasiat menerima

wasiat atau menolak, yaitu:

Pertama, uang yang dihibahkan kepada budak perempuan

tersebut dan anaknya menjadi milik penerima wasiat, karena

budak tersebut keluar dari harta mayit kepada pemberi wasiat,

kecuali pemberi wasiat ingin menolak. Ulama yang berpendapat

demikian juga mengatakan, oleh karena dia boleh menolaknya,

maka penolakan budak tersebut merupakan tindakan

mengeluarkannya dari hartanya, sebagaimana dia boleh

mengeluarkan dari hartanya apa yang dia ingin keluarkan. Jika

budak perempuan ifu, uang yang dihibahkan dan anaknya ifu

menjadi milik orang yang memiliki budak perempuan itu, maka

semua ihr menjadi milik penerima wasiat yang memang

merupakan pemilik budak perempuan tersebut.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga

mengatakan bahwa jika seseorang ahli waris telah mengonsumsi

sebagian dari apa yang dihibahkan kepada budak perempuan

tersebut atau merusak anaknya, maka dia terkena pertanggungan

kepada penerima wasiat. Demikian pula, jika orang lain melakukan

perbuatan pidana terhadap harta budak perempuan itu, atau

dirinya, atau anaknya, maka penerima wasiat memiliki hak gugat

jika dia menerima wasiat, karena semua itu adalah miliknya. Jika
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penerima wasiat meninggal dunia sebelum menerima atau

menolak, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukan

dalam semua ifu.

Kedua, semua ih-r menjadi milik para ahli waris pemberi

wasiat, sedangkan penerima wasiat memiliki hanya ketika dia

memilih untuk menerima wasiat. Ini merupakan pendapat yang

janggal dan tidak kami pegang, karena objek yang diterima adalah

sesuafu yang telah dimiliki sejak awal, bukan merupakan

kepemilikan yang baru.

Sebagian ulama mengatakan bahwa penerima wasiat

berhak atas budak perempuan ifu, sepertiga dari anaknya, dan

sepertiga dari uang yang dihibahkan kepadanya.

Tetapi jika budak perempuan tersebut tidak tercakup ke

dalam sepertiga harta warisan, lalu dia melahirkan beberapa anak

sesudah kematian pemberi wasiat, dan dia diberi hibah berupa

harta....

Dalam kitab Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak ada

penjelasan selain ini. Yang tersisa dalam masalah ini adalah

jawabannya.

16. Bab: Wasiat yang Dihapus Hukumnya

Allah S berfirman,
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"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang

banyak, betwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat ifu, setelah dia

mendengarnya, maka dosanya adalah bagi orang-

orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar

lagi Maha Mengetahur. "(Qs. Al Baqarahlzl180-181)

Dalam kitab Allah dijelaskan kewajiban bagi orang yang

meninggalkan kebaikan-kebaikan dimaksud adalah harta, agar dia

berwasiat untuk kedua orang tuanya dan para kerabatnya.

Kemudian sebagian ahli Al Qur'an berpendapat bahwa wasiat

unfuk kedua orang fua dan kerabat yang mewarisi ifu telah

dihapus. Mereka berbeda pendapat tentang kerabat yang tidak ikut

mewarisi. Mayoritas ulama yang saya jumpai dan saya hafal

pendapatnya mengatakan bahwa wasiat tersebut telah dihapus

karena Allah memerintahkan wasiat manakala wasiat itu
diwariskan. Oleh karena Allah telah menetapkan pembagian

warisan, maka wasiat tersebut menjadi sunnah.

Masalah ini insya' Allah seperti 5rang mereka katakan. Jika

ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pandapat
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Anda?" Jawabnya, Allah berfirman, 4,i".lilQbi g*;;.V

1f i;yii' i,( og'L$i ,l* 16 :i,;"xi :1 Ki i, "y "l;'i i,( ayt;

'i3A\ 'Dan unfuk dua orang ibu-bapak, bagi masing'masingnya

seperenam dai harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

anak dan dia diwaisi oleh ibu-bapaknya (sala), maka ibunya

mendapat sepertiga; jika yang meninggal ifu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam.'(Qs. An-Nisaa' [4]:

11)."

J;lit otliL *'&';t 5:;i -\vA.
/ / 6 z 

^ 
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1780. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah 6$ bersabda,

"ndak ada wasiat bagi ahli s2rit.'L74

r74 HR. Al Humaidi dalarn Musnad Abu umamah Al Bahi45/267) dari jalur
Ismail bin Alryasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili
dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Sawgguhnya Allah
membenkan hak kepada sehbp 5nng berhak. lGrena itu tidak ada wasiat bagi ahli
waris."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli bab:

Pembebanan Pertanggungan atas 'Ariyah, 4/49, no. 2l2l\ dengan menilainya
hasan-shahih. Dan yang dituturkan dari At-Tirmidzi adalah dia menilainya hasan saja.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Majah (pembahasan: Wasiat, bab: Tidak
Ada Wasiat untuk Ahli Wads,2/905, no. 27131

),.>
I 1 4--? ') l)
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Apa yang kami sampaikan di atas, yaitu bahwa wasiat

berlaku unh.rk ahli waris, telah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat

tentang warisan, dan bahwa tidak berlaku wasiat bagi ahli waris.

Ibnu Hajar dalam Bulugh Al maram (hlm. 322)berkata, "Hadis ini dinilai ^6asar

oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, serta dinilai kuat oleh Ibnu Khwaimah dan Ibnu Jarud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (bahasan dan bab yang sama,

4/4g41 dari jalur Syahr bin Hausyab dari Auurrahman bin Ghunm dari Amr bin

Kharijah secara mar{u'.
Hadits ini juga dir.iwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pernbahasan' Wasiat, 4/1521

dari jalur Ismail bin Muslim dari Hasan dari Amr bin Kharijah dan seterusnya, dengan

tambahan, "Kecuali para ahli waris memperkenankannya."

Juga dari jalur Ismail bin ASyasy dari utbah bin Humaid dari Ibnu Abbas. Di

dalamnya disebutkan, "Kecuali para ahli waris memperkenankannya." Ibnu Hajar

berkata. "Sanadnya hasan. "

Hadits Asy-Syafi'i statusnya mursal, tetapi dia terkuatkan dengan semua riwayat

di atas. Syariat melanjutinya dalam bab tentang wasiat unhrk ahli waris dengan

penjelasan yang menguatkannya juga. Dia mengatakan, "Saya melihat hadits ini kuat

menurut mayoritas ahli sejarah perang yang sa!,a jumpai, bahwa Rasulullah n$
bersabda dalam khutbah beliau pada waktu Fathu Makkah, 'Tidak ada umsiat bagi ahli

waris.'sayajuga tidak menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama."

Asy-Syafi'i berpandangan lebih jauh dari ini, dimana dia nilainya sebagai hadits

mutawatir yang metupakan periwayatan banyak orang dari banyak orang. Dalam .4r-

Risalah ia berkata, "Kami mendapati ahli fatwa serta ulama ahli berita peperangan -
yang kami hafal riwayatnya- baik dari kalangan Quraisy maupun dari selainnya, tidak

berselisih pendapat bahwa Nabi $$ bersabda -pada tahun Fathu Makkah, "Tidak ada

wasiat bagi ahli wais, dan seorang mukmin tidak dihukum mati (qishah) lantamn

membunuh orang kafir. "Mereka meriwayatkan dari ulama ahli berita peperangan yang

mereka ha{al riwayabnya. Jadi, ini merupakan periwayatan oleh khalayak ulama dari

khalayak ulama, dan itu lebih kuat dalam sebagian hal daripada periwayatan oleh

seorang ulama dari seorang ulama. Kami juga mendapati para ulama sepakat dalam

halini." (Uh. ArRisalah, hlm. 50-61)
Kemudian dia menjelaskan bahwa dia tidak bersandar pada hadits yang

tersambung sanadnya dari sebagian periwayat Syam, karena hadits tersebut tidak
termasuk hadits yang dinilai valid oleh para ahli Hadits lantaran sebagian periwayatnya

tidak dikenal. Dia berkata, "Kami meriwayatkannya secara terputus sanadnya."

Kemudian dia berkata, "Kami menerimanya karena alasan yang telah kami
sampaikan, yaitu diriwayatkan oleh para ahli sejarah Perang dan disepakaU oleh para

ulama, meskipun kami telah menyebutkan hadits tentang hal ini dan bersandar pada

hadits para ahli sejarah perang secara umum, serta ijma' para ulama."

U,h. Ar-Risalah(26-271
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Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang saya jumpai
berbeda pendapat tentang hal ini.

Oleh karena wasiat kepada orang yang Allah perintahkan
untuk diberi wasiat itu telah dihapus dengan ayat-ayat tentang

warisan, dan Sunnah pun menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh

untuk ahli waris dan menunjukkan bahwa dia boleh untuk selain

kerabat, maka hal itu menunjukkan penghapusan wasiat unfuk
para ahli waris, dan lebih dekat menunjukkan penghapusan wasiat
unfuk selain mereka.

Hal ifu juga menunjukkan bahwa wasiat unfuk kedua orang

tua dan selainnya yang mewarisi dalam suatu keadaan, manakala

dia berada dalam makna kerabat yang tidak mewarisi, maka wasiat
baginya hukumnya boleh. Alasannya adalah karena wasiat

untuknya batal hanya jika dia mewarisi. Jika dia tidak menjadi ahli

waris, maka hal ifu tidak membatalkan wasiat. Oleh karena
pemberi wasiat boleh memberikan wasiatnya kepada siapa saja

yang dia ingin beri, maka yang dilarang adalah ayahnya, bukan

kerabatrya manakala mereka bukan ahli waris dalam makna orang

yang tidak memperoleh warisan. Mereka memiliki hak kekerabatan

dan silafurahmi. JIka ada yang bertanya, "Mana dalil yang

menunjukkan bahwa wasiat kepada selain orang yang memiliki
hubungan rahim itu hukumnya boleh?" Jawabnya insja' Allah
adalah:

L781. Hadits Imran bin Hushain, bahwa seseorang

memerdekakan enam budak miliknya, padahal dia tidak memiliki
harta selain mereka. Nabi $ lantas membagi mereka menjadi tiga

bagian, lalu beliau memerdekakan dua orang dan
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mempertahankan empat orang lainnya sebagai 6r6uL.175 Orang

yang memerdekakan budak ifu adalah orang Arab, sedangkan

orang Arab hanya mengalihkan kepemilikan kepada orang yang

tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Oleh karena

wasiat tidak boleh kecuali untuk kerabat, maka wasiat tidak boleh

unhrk para budak. Sedangkan Rasulullah S membolehkan wasiat

unfuk mereka.

18. Bab: Perbedaan Pendapat Tentang Wasiat

t.o.J 
) c II -\vAY

,
r)

..o t /..ct"L, V;,JJ tb
O.

I
I

I ,f
o
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1782. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Thawus, dari ayahnga....L7 6

175 gu61L ini telah disebutkan berikut takhilnya pada no. 1779 .

176 41 3u11luqi menegaskan bahwa hadits ini terputus sanadnya seperti ini dari

naskah aslinya. Asy-Syafi'i hanya ingin menceritakan dalam Ar-Risalah dari pendapat

Thawus tentang wasiat. Kemudian dia meriwayatkannya secara lengkap dari jalur Said

bin Manshur.
Lih. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(5/86)
Hadits ini juga diriwayatkan dalam Sunan Said bin Manshw (pembahasan:

Wasiat, bab: Apakah Seseorang Boleh Berwasiat Lebih Dari Sepertiga Hartanya,

l/L72, no. 258) dari jalur Sufi7an dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa dia berkata,
"Wasiat ihr berlaku sebelum ada hukum waris. Ketika ayat waris telah tunrn, maka

warisan menghapus wasiat unfuk orang yang menerima warisan, sedangkan wasiat

untuk orang yang tidak menerima wasiat tetap berlaku. Barangsiapa yang berwasiat

kepada selain kerabatnya, maka wasiatnya tidak boleh, karena Rasulullah $ bersabda,

'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'.'
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fugumen tentang hal ini adalah seperti yang kami

sampaikan, yaitu dengan Sunnah dan pendapat mayoritas ulama

yang saya jumpai dan hafal pendapatnya' Allah Mahatahu'

19. Bab: Wasiat unhrk Istri

Allah @ berfirman,

'^u q;J 5i:* H <,i{;t- tiis

)"'b{; l'9"#L;e $Ji JUG urCit
"*;;q6yfr'O<ri'6A?4;'&

@7*;i;'A6
,,Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu

dan meninggalkan isbi, hendaklah betwasiat unfuk istri-istinya,

fuy-syaf i mengisyaratkan madzhab Thawus ini dalam Ar-Risalah sebagaimana

yung Jliutut * oleh Al Baihaqi. Dia mengatakan, 'seperti itulah pendapat mayoritas

ulama, bahrva wasiat untuk sanak kerabat itu telah dihapus. Jika mereka adalah para

ur,ii *urir, maka penghapusannlra dengan warisan. Jika mereka bukan ahli waris,

maka udali ada kewaliban untui< berwasiat bagi mereka' 
"-'vg 

saja Thawus dan

oEmg-orang yang bersamanya mengatakan bahwa wasiat unhrk kedua orang fua

dihd*, ."au"Sk* wasiat untuk sanak kerabat yang tidak manrarisi-itu.tetap berlaku'

Barangsiapa yang berwasiat r.rrrhrk selain kerabat, maka hukumnya tidak boleh." 
.;

bh. Ar-Risalahhlm.61, no.27l ' :

Asysyafi'i menolak pendapat ini dan menjelaskan bahwa Rasulullah @ boleh

wasiat kepada selain kerabat'

,433



Al Uritm

(yaitu) diberi nalkah hingga setahun lamanya dengan fidak disuruh
pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri),

maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)
membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap dii mereka-
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Qs. AI Baqarah

121:2401

Keharusan unfuk istri adalah suami memberikan wasiat
untuknya. Saya tidak mencatat perbedaan pendapat dari seorang

ulama pun bahwa yang dimaksud dengan kata liiT pada ayat di

atas maknanya adalah nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama

setahun. Hak tempat tinggal ditetapkan untuk iski dalam firman-
Nya, "...dengan tidak disuruh pindah. "Kemudian Allah berfirman,
"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka bdak ada dosa

bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka
berbuat yang makruf terhadap diri mereka.' AI Qur'an
menunjukkan bahwa jika mereka keluar sendiri maka tidak ada
dosa bagi suami karena mereka telah meninggalkan hak yang telah
diwajibkan bagi mereka.

Oleh karena hak tempat tinggal bagi istri itu hukumnya
wajib lalu dia meninggalkan haknya itu, sedangkan Allah tidak
membebankan dosa pada suami, maka Kitab menunjukkan bahwa
barangsiapa yang meninggalkan haknya tanpa dihalangi itu tidak
keluar dari kewajibannya.

Kemudian saya menghafal dari ulama yang saya terima
dengan baik pendapatnya bahwa ker,vajiban nafkah dan pakaian
untuk istri yang ditinggal mati suaminya ifu telah dihapus dengan
ayat tentang warisan.
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Allah @ berfirman,

<,13 K i aypt-vj !)tr ( :"a Pl;
u "'u.u;rr'€)\'451'"d
q Ul\ 6i3i" *i-3 i Q" <rvr| -i-*i'+1,

5,; 1 i,u rl""i;'Fj -q d "Y 
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l-o tU "."1I o.{u}'#

"Dan bagimu seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isti-istrimu, iika mereka tidak mempunyai anak.

Jika istri-istimu ifu mempunyai anak, maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkann5n sesudah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

Para istri mempetoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan iika

kamu tidak mempunyai anak- Jika kamu mempunyai anak, maka

para isbi memperoleh seperdelapan dai harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-

G
D(.2
_\19i'ra o$

1
n-*-r. z r:i /j-'s'Ytrs-?*s
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laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan b:dak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka
bagi masing-masing dari' kedua jenis saudara ifu seperenarn harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka
mereka bersekufu dalam yang sepertiga ifu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnSn "(es.
An-Nisaa' I4l: LZl

Saya tidak mengetahui adangn ulama yang berteda
pendapat tentang hal yang saya sampaikan itu, yaifu terhapusnya
hukum hak nafkah dan pakaian bagi ishi yang ditinggal mati
suaminya selama setahun, dan kurang dari setahun. Kemudian,
oleh karena hak tempat tinggal ifu disebutkan bersama nafkahnya

karena sama-sama bisa disebut dengan kata liA, maka

dimungkinkan hak tempat tinggal dalam setahun atau kurang dari
itu juga dihapus, sebagaimana hak nafkah dan pakaian selama
setahun atau kurang dari setahun itu sama-sama dihapus.
Dimungkinkan pula yang dihapus adalah wakh-r setahunnya,
sedangkan waktu selama iddah kematian itu tetap berlaku hingga
dia berakhir iddalrnya berdasarkan pokok ayat ini. Dimungkinkan
pula istri yang ditinggal mati suaminya itu tercakup ke daram
cakupan umum istri-istri yang menjalani iddah.

Allah iS berfirman tentang iski-istri yang dithalak,

'".i5- Ji y- <#;-Y;'"W; [, €];] *
11"..,#ibt,
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"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
jangankh mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]t

1)

Oleh karena Allah menetapkan hak tempat tinggal bagi

perempuan yang dithalak, sedangkan perempuan yang ditinggal

mati suaminya ifu semakna dengannya, maka dimungkinkan

perempuan yang ditinggal mati suaminya juga memperoleh hak

tempat tinggal karena dia juga menjalani iddah. Oleh karena

demikian ketenfuannya, maka hak tempat tinggal bagi istri yang

menjalani iddah dalam Kitab Allah itu ditetapkan dengan nash,

atau semakna dengan nash; dia memiliki hak tempat tinggal dalam

perkara yang difardhukan Kitab Allah. Jika tidak demikian, maka

kewajiban terkait tempat tinggal bagi istri itu juga ada dalam

Sunnah. Kemudian, dalam pendapat yang saya catat dari para

ulama yang saya hafal pendapakrya, perempuan yang ditinggal

mati suaminya itu memiliki hak tempat tinggal, tetapi tidak

memperoleh nafkah. Jika ada yang bertanya, "Mana Sunnah

tentang hak tempat tinggal bagi istui yang ditinggal mati

suamin5a?" Jawabnya:

a yf
1.o I c

...0s* $1,
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o
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W1 G?i -\v^r
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1783. Malik mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Ishaq

dari lbnu Ka'b bin Ujrah...rzz

177 4.r-5yu1f i akan menyebutkan hadits ini derrgan sanad dan matan-ngra dalam

bahasan tentang iddahbab berdiamnya istri yang ditinggal mati suaminya dan dif6lak
di rumahn5ra. Dia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Uirah, dad

bibinya yang bemama Zainab binu Ka'b bin ujrah, bahwa Furai'ah bin6 Malik bin

Sinan -saudari Abu Said Al Khudri- mangabarinya bahrrn dia datang menemui

Rasutullah q$ untuk meminta izin kepada beliau agar dia pulang ke keluarganp di

tengah Bani Khudrah. Karena suaminya keluar unhrk mengejar budak-budaknya yang

kabur, hingga ketika dia tiba di Tharf Al Qudum, dia befiasil menangkap mereka lalu

mereka mernbunuhnya.

Furai'ah meminta izin kepada Rasulullah;l$, "Biarkan saya pulang ke keluarga}u

karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah yang dia miliki, dan tidak pula

nafkah." Dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Ya-" Kernudian aku pergi. Hingga

ketika aku tiba di hujmh, abu di masjid, beliau memanggilku, atau Rasulullah S
menyuruh orang untuk memanggilku. Beliau bertanya, Vp gng aku kabkan bdi?"
Dia berl<ata, "Kemudian aku menceritakan hsahku terkait suamiku kepada beliau.

Beliau pun bersabda, Berdiamtah di rumahmu hingga akhir iddah.'"Furai'ah berkata,

"Pada masa Utsman bin Affan .g,, dia mengufus seseorang unhfi bertanya kepadaku

tentang hal ihr, kemudian aku memberitahunya. Dia pun mengikutinp dan

memutuskan perkara dengannya. "

Asy-Syafi'i juga meriwa5ratkannya dalam Ar-Rinlah (hlrn. 202, no. 151)'

Barangkali dia tidak menyebutkan matan di sini karena dia telah menyebutkan sebelum

dan sesudahnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbahasan, Thalak, bab:

Berdiamnya Isbi yang Ditinggal Mati Suaminya di Rumahnya Hingga Dia Meniadi

Halal,2/591. no. 87); Abu Daud (pembahasan, Thalah bab: Istri yang Ditinggal Mati

suaminya Pindah Rumah, 2n23-724, no. 2300) dari jalur Auullah bin Musallamah

Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya; dan At-Tirmi&i (pembahasan, Thalak, bab:

Riwayat tentang Tempat Menjalani 'lddah bagi Isti 5nng Ditinggal Mati Suaminyra,

3/499, no. 1204) dari jalur Ma'n dari Malik dan setemsnya, dengan menilainya hasan'

shahih dan An-Nasa'i-(pembahapan: fhatak, bab: Berdiamnya Isti yang Ditinggal

Mati Suaminya di Rumahnya hingga'Dia Menjadi Hasd, 6/199, no. 3524) dari

beberapa jalur riwayat dari Sa'd bin Ishaq dan seterusnya-

Al Albani dahm shahih sunan An-Nasa 'r(3033) mengatakan sanadnya shahih.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, bab: Di lv{ana

Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Menjalani Iddah?, 7/645-655, no. 2013) dari jalur

Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Khalid Al Ahmar dari Sulaiman bin Hayyan dari

Sa'd bin Ishaq dan setausnya.
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam Al ftsarz (pembahasan,

Thalak, bab: Keterangan tentang 'lddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya,lO/L28,
no.42921dari jalur Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam ,,4"/ Mustadmk (pembahasan,

Thalak, bab: Iddah Ishi Snng Ditinggal Mati Suaminya di Rumah Suaminya, 2/2081
dengan menilainya shahih, dan penilaiannln itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebagaimana Al Hakim mengutip dari Adz-Dzuhali bahwa hadits ini shahih dan
terpga. (p€rnbahasan dan bab yang sama)

Hadits ini dnirr' slahiholeh mereka semuerr tetapi hnu Haiar menilainya l€rnah.
Dalam Al Muhalla ll0/s0zldia mengatakan, "Dalam sanadnya ada Zainab binti Ka'b
bin Ujrah, dia tidak dikenal. l'idak ada seorang pun !,ang meriwayatkan hadits darinya
selain Sa'd bin Ishaq, dan sedangkan Sa'd tidak masyhur dengan sifat adilnya. Selain

itu, orang-orang mengambil hadits ini darinyra karena kekerabatannya, dan karena
hadits ini tidak ditemukan pada seseorang lainnp. Karena Sufian mengatakan Said;

Malik dan selainnya mengatakan Sa'd; sedangkan Az-Zuhri mengatakan: dari hnu
Ka'b bin Ujrah.

Dengan dernikian, batallah argumentasi dengan hadits ini karena tidak boleh

mengambil hadits dari Rasulullah $ keorali yang dalam sanadnya tidak ada periwayat

yang tidak dikenal dan lernah."
Sepertinya Abdul Haq condong kepada pendapat Ibnu Hazm ddam Al Ahkam Al

Wustha(3/2271.
hnu Al Qaththan berkata dari Abdul Hag, "Saya menerima dengan baik

pendapat ini dari Ali bin Ahmad, dan dia lebih mengunggulkannya daripada pendapat

hnu AMil Barr bahwa hadits tersebut masyhur."
Perlu digarisbawahi bahwa Abdul Haq menyebutkan hadits ini dalam Aszl-

Shughra dimana dia mensyaratkan agar hadits-haditsnya shahih.

Pendapat hnu Hazm ini dibantah oleh hnu AI Qaththan bahwa hadits ini shahih.

Dia rnengatakan, "Menurut saya, hadits ini tidak seperti yang dikatakan oleh hnu
Hazm, melainkan hadits ini shahih karena Sa'd bin Ishaq adalah periwayat yang tsiqah.

Di antara ulama 5rang menilainya biqah adalah An-Nasa'i. Tarr,ab juga seperti itu.

Penilaian shahih terhadap hadits ini juga sekaligus mempakan punlaran tsiqah

terhadap Zainab dan penilaian tsiqah terhadap Sa'd bin Ishaq. Tidak ada masalah bagi

periwayat yarry tsiqahsekiranya hanya satu orang yang meriwayatkan darinya."
l.jh. Al Wiltm ura Al lbhatn(5/393-3941
Sebagaimana hnu Hajar menjelaskan bahwa Zainab ini bukan periwayat yang

tidak dikenal. Dia berkata, "Ada periwayat selain Sa'd yang meriwayatkan dari 7:rid.
Dalam Musnad Ahmad terdapat rir,vayat Sulaiman bin Muhammad bin Ka'b bin Ujrah
dari bibinya yang bernama Zainab -dan dia adalah istri Abu Said- dari Abu Said,

berupa hadits ya:rg paniang mengenai keutamaan Ali bin Abu Thalib i6"."
Lih. Al Musnad (3/109)
Ibnu Hajar juga berkata, "Nama Zainab disebu&an oleh hnu Fathtrn dan Ibnu Al

Amin dalam Ash-Shahabah."
ljh. At-Talkhish Al Habir(3/34O1
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Pendapat yang kami sampaikan terkait hak mut'ah istn

yang ditinggal mati suaminya merupakan pendapat yang didasari

dalil. Sebagian ahli Al Qur'an mengatakan bahwa ayat tentang

waris berlaku unfuk kedua orang tua dan kerabat, sedangkan ayat

ini berlaku untuk istri. Padahal kewajiban warisan untuk iski dan

suami furun sesudah ihr. Jika masalah ini seperti yang dikatakan

ulama tersebut, maka dia telah menetapkan hak waris bagi istri

sebagaimana dia menetapkan warisan unfuk orang-orang yang

berhak atas bagian tertenfu dari warisan. Tetapi keberadaannya

sebagai ayat yang terakhir turun tidak membatalkan hak istri.

Sebagian ulama yang lain mengatakan, " Iddah istri yang

ditinggal mati suaminya adalah tiga kali suci, sama seperti iddah

thalak. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah, ,-li't
tj.I; )ji 1:'5'#\'r::;5- LSj ii:r3-;'&.4'i;F-'orans-orans

yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isti-isti

Sementara pendapat Al Albani tentang hadits ini kontradiktif. Dia menilainya
shahih dalam Shahih Abu Daud (2/436), Sunan At-Tirmidzi (9621, Sunan An-Nasa'i
(3033),dan Shahih Sunan lbni Majah (2037), tetapi dia menilainya lemah dalam //
Irua'(7/2401.

Menurut pendapat saya, hadits ini shahih karena dinilat shahih oleh para imam
tersebut, yaitu At-Tinnidzi, Ad-Dzutrli, hnu Hibban, hakim dan lain-lain sebagaimana
yang dikatakan oleh lbnu Hajar dalam Bulugh Al Maranl37Ol.

Ibnu Abdul Hadi berkata, "hnu Hazm berticara tentang argumen."
Uh. Al Muhanar fi Al Hadits(2/587, no. 1086l
hnu Mulaqqin dalam Khulashah Al BadrAl Munir(2/240) berkata, "Menurut At-

Tirmi&i, hadits ini hasan-shahih. Menurut Al Hakim, sanad hadits shahih. Muhammad
bin Yahya A&-Dzuhli mengatakan hadits ini shahih dan terjaga. Baik dan hnu Abdil
Barr mengatakan masyhur. Ibnu AMil Barr menambahkan bahwa hadits ini dikenal di
kalangan ulama Hijaz dan lrak. Namun hnu Hazm mengambil sikap berbeda dan
menilainya lemah. lni akibat ketidaktahuannya sebagaimana yang saya jelaskan pada
bahasan pokok."

Perlu digarisbawahi bahwa dalam edisi Al Bullaqiyryah dan edisi lain yang
mengikutinya tertulis "dari Sa'd bin Ishaq Cari Ka'b bin Ujrah". Itu keliru, dan gnng
benar adalah yang kami cantumkan, yaihr hnu Ka'b bin Ujrah sebagaimana dalam lr-
Risalah dan bahasan tentang iddah, serta sebagaimana yang tertulis dalam-kitab takhnj.
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(hendaklah para istri itu) menangguhkan diinya (benddah) empat

bulan sepuluh hari.'(Qs. Al Baqarah I2l: 2341

Jika demikian ketentuannya, maka batallah ketentuan iddah

tiga kali masa suci unh.rknya, dan berlakulah unfuknya iddah

dengan empat bulan sepuluh hari yang ditetapkan dalam Kitab

Allah, kemudian dalam Sunnah Rasulullah S."
Jika ada yang bertanya, "Mana dalilnya dalam Sunnah?"

Jawabnya,

i $, *;;*":r e* 5:;i -\v^t
...^iti

/
1784. Kami dikabari hadits Al Mughirah, dari Humaid bin

[ufi'..."178

Allah & berfirman tentang iddah thalak,

178 1r',i adalah isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam
bahasan tentang iddah bab berkabung. Sebenamln. ini adalah hadits panjang yang

diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin
Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu

Habibah, hnab binti Jahsy dan Ummu Salamah.&. Di dalamnya disebutJ<an, "Tidak

halal bagi seomng perempuan 5ang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk
berkabung alas mayit lebih dari figa malam, kqrcli terhadap suami, yaitu selama

empat bulan sepuluh hari."
Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa'.
Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Berkabung, 2/596-

598, no. 101-103) dengan stafrs nuttafaq blaih danjalur Malik dan setenrsnya. (Lih.

Shahih N Bukhari, bahasan, Thalak, bab' Berkabungnya Ishi yang Ditinggal Mati
Suaminya Selama Empat Bulan Se4uluh Han, 3/42O42L, no. 5334-5336; dan
Muslim, bahasan: Thalak, bab: Ka,vajiban Berkabung dalam'lddah Kematian, 2/1L23-
1 125, no. 58/7486'L489)

Saya tidak menernukan jalur riwayat Mughirah dari Humaid bin Nafi' yang

diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i di sini.
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oDan 
Wrempuan'perempuan Jnng frdak haid kgi

(monopause) di antam perempuan-perempuarTmu iil<a kamu ragu'

ragu (tentang masa iddah -nya) maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid-

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ifu

dialah sampai mereka melahirkan kandungannya" (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 4)

Ayat ini mengandung kemungkinan makna bahwa iddah

(tiga bulan sepuluh hari) ini berlaku unhrk perempuan yang

dithalak dalam keadaan tidak mengalami haidh secara khusus

karena konteks ayat ini berbicara tentangnya. Tetapi ayat ini juga

mengandung kemungkinan makna bahwa dia berlaku pada

perempuan yang dithalak, yaitu setiap perempuan yang menjalani

iddah akibat thalak dalam keadaan mengalami haidh, dan

perempuan yang ditinggal mati suaminya, karena seluruhnya

tercakup. Dimungkinkan pula ayat ini merupakan permulaan

kalimat tentang perempuan-perempuan yang menjalani iddah.

Jika ada yang bertanya, "l--alu, makna-makna yang paling

tepat untuknya?" Jawabnya, Allah Mahatahu, makna yang paling

mendekati kebenaran adalah ayat tersebut berlaku untuk setiap

perempuan yang menjalani iddah dan yang mengupayakan

kebersihan rahim. Jika dia hartanya, "Apa dalil yang menunjukkan

t3
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pendapat Anda ifu?" Maka jawabnya adalah: Telah mengabarkan
kepada kami...

Oleh karena tujuan iddah adalah untuk membersihkan
rahim dan dalam rangka ibadah kepada Allah, sedangkan
persalinan itu mengakibatkan terpufusnya iddah kematian dan
dapat merusak empat bulan sepuluh hari, maka seperti itu
ketenfuannya dalam semua benfuk iddah dan pembersihan rahim.
Allah Mahatahu. Selain itu dapat dipahami dengan nalar bahwa
persalinan merupakan puncak pembersihan rahim sehingga dalam
benak tidak terpikir prasangka sedikit pun, karena dalam semua

iddah dan pembersihan rahim yang lain terkadang masih ada

ganjalan dan keraguan meskipun tampaknya telah membersihkan

rahim. Allah Mahatahu.

20. Bab: Memperbaharui Wasiat

Allah & berfirman di selain ayat tentang pembagian

wansan

e

-;;i1-Q"<r-'-"r-*-;+7,,q,
"Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

sesudah diba5nr ubngnya- "(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Wf-a"<r;1'xd)4V
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*sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibaSmr hutang-hutangmu. "(Qs. An-Nisaa' l4l, \21

Allah & memindahkan kepemilikan orang yang sudah

meninggal kepada para ahli waris mayrt yang masih hidup-

Dengan demikian, Allah menempatkan mereka pada kedudukan

mayit terkait kepemilikan mayit yang Allah alihkan kepada mereka.

Allah berfirman, "sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." Makna tekstual yang

dapat dipahami dari firman Allah ini adalah hutang mereka

ditunaikan jika mereka menanggung hutang.

Pendapat inilah yang kami pegang, dan saya tidak

mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat dalam hal itu.

Ayat ini juga mengandung kemungkinan makna lain yang lebih

jelas keshahihannya daripada makna di atas, serta lebih layak

sekiranya mayoritas ulama tidak berbeda pendapat tentangnya

sejauh pengetahuan saya. Ijma'mereka insya' Allah tidak terladi

akibat ketidaktahuan mereka tentang hukum Allah.

Firman Allah, "sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmd' mengandung

beberapa kemungkinan makna yang akan saya sebutkan, ins5n'

Allah. Oleh karena di antara para ulama tidak ada perbedaan

pendapat yang saya ketahui bahwa pemilik piutang itu lebih

berhak atas harta seseorang di masa hidupnya hingga haknya

dilunasi, sedangkan para ahli waris hanya memiliki dari mayit apa

yang mayit lebih memilikinya, maka dapat dilihat dengan jelas

dalam hukum Allah, kemudian saya tidak tidak mengetahui para

ulama berbeda pendapat tentang hal ini, (dilihat dengan jelas)

bahwa hutang ifu lebih didahulukan daripada wasiat dan warisan.
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Jadi, hukum hutang sebagaimana yang saya sampaikan ifu
berdiri sendiri dan didahulukan. Dalam firman Allah "(dan) sesudah

dibayar hutang-hutangmu", serta dalam ijma'di kalangan umat
Islam bahwa wasiat dan warisan tidak berlaku kecuali sesudah

hutang dibayarkan, terkandung dalil bahwa setiap hutang, baik
pada waktu sehat atau pada waktu sakit, baik ditetapkan dengan

pengakuan atau kesaksian, atau dengan jalan apapun, hukumnya

sama, karena Allah tidak mengkhususkan satu hutang dari hutang

lain.

1785. Mengenai pendahuluan hutang sebelum wasiat
diriwayatkan sebuah hadits dari Nabi $, tetapi hadits seperti ini

tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits. Sebaliknya, Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Harits, dari
Ali i$2,, bahwa Nabi S menunaikan hutang sebelum wasiat.l79

179 Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam As-Sunan dengan sanad ini, dengan
redaksi, "Kalian membawa wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Sedangkan
Rasulullah $ menunaikan hutang sebelum wasiat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (pembahasan: Faraidh, bab: Riwayat
tentang Warisan Saudara-Saudara dari Ibu dan Ayah,4/426, no. 2094-2095).

Juga di tempat lain (pembahasan: Wasiat, bab: Riwayat tentang Pendahuluan
Hutang Sebelum Wasiat, 4/435, no.2L22l

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya selain dari Hadits. Sebagian
ulama berkomentar negatif tentang Hadits, tetapi hadits ini diberlakukan oleh sebagian
besar ulama."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musbdrak(4/336) dari jalur
Sufuan dari Abu Ishaq dari Harits dan seterusnya.

Al Hakirn berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat dari Abu Ishaq
dan Harits bin Abdullah dengan jalur tersebut."

Al Baihaqi menjelaskan pemyataan Asy-Syafi'i "hadits seperti ini tidak valid
menurut para ahli hadits" demikian, "Penolakan pam ahli Hadits untuk menilai valid
hadits seperti ini karena Harits bin A'war meriwaSntkannya seorang diri dari Ali &,,
sedangkan riwayat Harits tidak bisa dijadikan hujjah lantaran cacat hafalannya."

Lih. Sunan AJ Kubra(6/2671.
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Al Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq dalam Shahih Al Bukhari
(pembahasan: Wasiat, bab' Takwil Surah An-Nisa' ayat 12), dia berkata, "la

menyebutkan bahwa Nabi $ melunasi hutang sebelum wasiat."

Hadits ini memiliki bukti yang kuat yang diriwayatkan oleh hnu Majah

(pembahasan: Sedekah, bab, Melunasi Hutang Mayrt,2/873) dari jalur Abu Bakar bin

Abu Syaibah dari Affan dari Hammad bin Salamah dari Abdul Malik dari Abu Nadhrah

dari Sa'd bin Athwal bahwa saudaranya meninggal dunia dengan meninggalkan uang

tiga ratus dirham, dan dia juga meninggalkan beberapa keluarga' Saya ingin

menafkahkan uang itu untuk keluarganya, tetapi Nabi i$j bersaMa, "SesungguhnSm

saudaramu tertahan karena hutangnya. Karena ifu, lunasilah hutangnya!" Kemudian

aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah membayamya kecuali dua dinar yang

didakwakan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak merniliki bukti."
Beliau bersabda, "Berikan kepada perempuan itu, karena dia benar- "(No- 2433)

Nabi $ memerintahkan untuk melunasi hutang sebelum memberi nafkah kepada

para ahli waris, dan beliau menielaskan bahwa mayit itu tertahan akibat hutangnya,

bukan tertahan akibat wasiatnya, sehingga hutang lebih utama dibayar daripada wasiat.

AlBushiri berkata, "Sa'd ini tidak memiliki hadits dalam Kitab Enam selain hadits

ini, yang merupakan riwayat perorangan lbnu Majah." Al Mizzi dalam ..4/

Athmfmerryatakan, "Hadits diriwayatkan oleh Sa'd Al Jariri dari seorang sahabat

Nabi $, tetapi dia tidak mendengamya."

Hadits ini memiliki bukti penguat dalam Shahih Al Bul+hari dan selainnya dari

hadits Jabir.
Kemudian Al Bushui berkata, "Sanad hadits Sa'd bin Athwal shahih. Nama Abdul

Malik Abu Ja'far Cisebutl<an oleh hnu Hibban ddam Ats-Tsiqaf. Sedangkan para

periwayat lainnya dalam sanad disepakati dalam salah satu dari dua Ash-Shahihain."
rjh. Zawa'id lbnu tutajah (3301

Karena itu, penilaian minimal terhadap hadits ini adalah hasan.

Sebagai tambahan, Ibnu Hajar dalam At-Talkhish Al Habir (3,/94) mengatakan,
"Meskipun Harits ini lemafi, namun terjadi ijma' atas perkara yang dia

Selain itu Asy-Syafi'i menyusulinyra. dengan riwayat yang menguatkannya dari

perkataan hnu Abbas .9,.
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L786. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Hujair, dari Thawus, dari lbnu Abbas, bahwa dia ditanya,
"Mengapa Anda memerintahkan umrah sebelum haji, sedangkan

Allah Ta'ala berfirman, "Dan sempumakanlah ibadah haji dan
'umrah karena Allah. " (Qs. Al Baqarah I2l: t96) Dia menjawab,

"Bagaimana kalian membaca, hutang sebelum wasiat, atau wasiat

sebelum hutang?" Mereka menjawab, "Wasiat sebelum hutang?"

Dia bertanya, "Lalu mana dari keduanya yang kalian dahulukan?"

Mereka menjawab, "Hutang." Dia berkata, "Hal ini juga

dsrnikia.."18o

Maksudnya, penyebutan terlebih dahulu itu hukumnya

boleh. manakala hutang telah dilunasi, maka mayit boleh

mewasiatkan sepertiga hartanya. Jika dia melakukannya, maka

para ahli waris memperoleh dua pertiga. Jika dia tidak berwasiat,

atau dia berwasiat kurang dari sepertiga hartanya, maka itu

1& Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnyra dari AqrS5rafi'i dalam ttk'nfah

As-Sunan v,m Al Atsar (5/891 dan Sunan Al Kubn (6/268). Hadib ini sesuai dengan
kriteria Al Bukhari dan Muslim meskipun terhenti snadnya pada sahabat.
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merupakan harta warisannya, sehingga para ahli waris berhak atas

sisa harta wasiat jika mayit berwasiat.

Oleh karena Allah memberikan kepada ahli waris kelebihan

dari wasiat dan hutang, maka ketenfuan hutang ifu seperti yang

saya sampaikan. Sedangkan wasiat itu dimungkinkan u:fuk
didahulukan daripada hak para ahli waris, dan kemungkinan

ketentuannya seperti yang saya sampaikan kepada Anda mengenai

sisa wasiat, dan dimungkinkan wasiat memiliki batasan maksimal

seperti warisan dimana masing-masing ahli waris memiliki batasan

maksimal. Jika wasiat itu termasuk perkara yang diteguhkan

kewajibannya oleh Allah dalam Kitab-Nya, serta dijelaskan Allah

tentang fardhunya melalui lisan Rasulullah #.

a/...qw
,

1787. Malik
181

/?u)1 6?i -\v^v
mengabarkan kepada kami, dari hnu

Syihab

r8l Ini adalah isyarat kepada hadits yang diriwayatkan oleh AsySyaf i dalam.es-
Sman (2/L58-160). Dia berkata:

Diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari lbnu Syihab, dari Amir bin Sa'd bin Abu
Waqqash, dari ayahnya, yaihr Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata, "Rasulullah S
datang untuk menjengukku pada tahun Haji Wada' karena aku sakit keras. Aku
bertanya, "Ya'Rasulullah, aku telah mengalami rasa sakit sqrerti yang engkau lihat,
sedangkan aku memiliki banyak harta dan tidak ada yang manrarisiku selain seorang
anak perempuanku. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?" Beliau
menjawab, "Tidak." Sa'd bin Abu Waqqash bertanya, "Setengahnya?" Beliau
menjawab, " ndaQ" Dia bertanya, "Sepertiga?" Beliau menjawab, "Ya, sepertiga ifu
sudah banyak-atau besar. Sesungguhnya meninggalkan para ahli warismu dalam
keadaan kaya itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggall<an mqeka dalam
keadaan melamt dan merninta-minta kepada onng-orang. SaunggulnSn engl<au tidak
akan memberikan suatu nall<ah untuk menari ndha Alhh melainkan engkau diberi
pahala, bahkan nalkah yang karnu berikan untuk istimu."
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Batasan maksimal wasiat yang seandainya pemberi wasiat

melewatinya maka para ahli waris boleh mengembalikan bagian

yang melewatinya adalah sepertiga harta pemberi wasiat.

Hadits Imran bin Hushain menunjukkan bahwa barangsiapa

di antara para pemberi wasiat yang melewati batas sepertiga,

maka wasiatnya dikembalikan kepada sepertiga. Hadits tersebut

juga menunjukkan bahwa wasiat kepada selain kerabat itu
hukumnya boleh, karena ketika Rasulullah S mengernbalikan

kemerdekaan budak kepada batasan sepertiga, hal itu

menunjukkan bahwa itulah hukum wasiat yang beliau tetapkan.

Orang yang memerdekakan budak itu adalah orang Arab.

Sedangkan orang Arab itu hanya mengalihkan kepemilikan kepada

orang yang tidak memiliki kekerabatan dengannya.

Sa'd bin Abu Waqqash berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku akan
ditinggalkan oleh para sahabatku (di Makkah)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya

engkau tidak teninggal (mati belakangan) lalu angkau melakukan amal shalih,

melainl<an dangan amal shalih itu azgkau bqtambah derajat dan ketinggian.
Barangkali engkau tertinggal sehingga ada banpk kaum gng memelik manfaat
darimu dan beberapa kaum lain 5mng tertimp mudharat akibahnu. Ya Allah,
sempumakanlah hijmhn5n pam ahabat, janganlah hgl<au mengembalilan mereka ke
belakang. Al<an tetapi, yang mengenaskan adalah Sa'd bin Khaulah." Rasulullah gS

memtapin5m karena mati di Makkah."
Sebelumnya hadits ini dirirvayatkan Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Az-Zuhri dari

Amir, dia mengabarkannya dari ayahnya dengan reiaksi yang serupa. Dalam
redaksinya disebutkan, "Aku sakit pada waktu Fathu Makkah hingga aku nyaris mati."
Di dalamnya juga disebutkan: Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku
tertinggal hijrah?" Beliau menjawab, "sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal
sesudah aku lalu engkau mengerjakan...." (no. 518)

AI Baihaqi berkata, "Sufi7an berbeda dari kelompok periwayat dalam
menyebutkan Fathu Makkah- Yung benar adalah riruayat Malik, hrahim bin Sa'd,
Ma'mar, dan Yunus dari Az-Zuhri, yaitu pada waktu Hali Wada'.
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2L - Bab: Wasiat Sepertiga atau Kurang dari
Sepertiga, dan Meninggalkan Wasiat

Jika seseorang berwasiat, maka ada kelonggaran bagiryra

unfuk mencapai batas sepertiga.

'ol'oJL,t')f ,;{ .it, t-6' -\ vAA
z jdz l/ . O / / o / ,JlK" rJG r"\ri ,i\ 'U p opi CrrrLli

.d6r

1788. "Sepertiga, dan sepertiga ifu sudah banyak -atau
besar-. Sesungguhnya meninggalkan pan ahli warismu dalam
keadaan kaya itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan

mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta kepada orang-

orang.'L82

Maksudnya adalah tercukupi dari apa yang beliau katakan

sesudahnya dalam hal wasiat, dan hal itu dapat dipahami dengan
jelas dari ucapan beliau. Karena beliau bermaksud memberikan

anjuran saja agar pemberi wasiat meninggalkan para ahli warisnya
dalam keadaan kaya. Jika dia meninggalkan mereka dalam

182 Silakan baca takhrijbadits sebelumnya.
Hadits Sa'd ini dilansir oleh Malik daJan Al Muwaththa' lpunbahasan: Wasiat,

bab: Wasiat Tidak Boleh Meleqrati Sepertiga, 2/763, no. 4l
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At Bukhari (pernbahasan: Jenazah, bab:

Belasungkawa Nabi $ terhadap Sa'd bin Khaulah, l/399l, dari jalur Malik dan
setemsnya.

450



AlUmm

keadaan kaya, maka saya menganjurkannya agar menghabiskan
sepertiga harta. Manakala dia tidak meninggalkan mereka dalam
keadaan ku!., maka 

'uya 
memakruhkannya untuk menghabiskan

sepertiga harta, melainkan wasiat dalam jumlah yang sedikit agar
dia memberikan wasiat yang secukupnya. Dalam hal ini tidak ada
batasan kecuali apa yang bisa disebut sebagai wasiat bagi orang
yang tidak meninggalkan banyak harta. Barangsiapa yang
meninggalkan lebih sedikit dari harta yang mencukupi para ahli
waris tetapi lebih banyak daripada harta yang sepele, maka dia
menambahkan sedikit pada wasiahya, tetapi saya tidak
menganjurkannya mencapai sepertiga kecuali bagi orang yang
meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya.

Mengenai sabda Nabi S, 'sepertiga, dan sepertiga ifu
banyak -atau besar-" dimungkinkan maknanya adalah: sepertiga
itu tidak sedikit. Inilah maknanya yang paling kuat, karena
seandainya beliau memakruhkan jumlah sepertiga bagi Sa'd,
tenhrlah beliau bersabda kepadanyar Tahan, jangan sampai
mencapai sepertiga! Dimungkinkan pula maknanya adalah dia
boleh mencapai sepertiga, tetapi beliau menganjurkan agar dia
menahan agar tidak mencapai sepertiga. sedikit sekali ucapan
yang tidak mengandung kemungkinan makna ini dan itu.
Sedangkan makna ucapan yang paling kuat adalah yang

dituniukkan oleh khabar, dan dalilnya dalam hal ini adalah apa
yang telah kami sampaikan, yaitu bahwa seandainya beliau
memakruhkannya bagi Sa'd maka beliau pasti men5ruruhnya untuk
menahan agar tidak mencapai sepertiga.

Asy-Syafi'i ditanya, "Apakah para ulama berbeda pendapat
tentang hal ini?" Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui mereka
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berbeda pendapat bahwa setiap pemberi wasiat boleh menggenapi

sepertiga, baik harta yang dia tinggalkan sedikit atau banyak; tetapi

dia tidak boleh melewati sepertiga." Asy-Syafi'i lantas ditanya,

"Apakah para ulama berbeda pendapat dalam aniuran antara

kurang sepertiga atau mencapai sepertiga?" Dia menjawab, "Yd,

tetapi dalil yang saya sampaikan kepada Anda dari Rasulullah $
itu sudah crrkup, tidak perlu dalil lain." Saya bertanya, "Kalau

begifu, silakan Anda sampaikan perbedaan pendapat mereka." Dia

pun menjawab:

f ,Je
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L789. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar....183

183 Ini adalah sanad hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam As-Sunan. Dia
mengatakan:

Dari Malik, dari Nafl', dari Ibnu Umar rga, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Tidak sepatuhya seoning muslim yang memiliki sauatu yang dia wasiatkan ifu
bermalam selama dua malam kecuali dalam kadaan wasiatnya terhlis di sisin5n."
(/76L. no.52ll

Asy-Syafi'i juga berkata: Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari

Ibnu Umar *Qr,, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Tidak sepatuhya seseorang lang
dibei amanah wasiat, dan dia memiliki harta untuk dia orasiatkan itu menjalani dua

malam melainkan dalam keadaan utasiabtya teiulis di sisinya."(2/761, no. 520)
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22. Bab: Pemberian Orang Sakit

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i berkata: Ketika seorang sahabat memerdekakan enam

budak miliknya pada waktu sakit padahal dia tidak memiliki harta
selain mereka, kemudian dia meninggal dunia, maka Rasulullah g$

memerdekakan dua budak dan menahan empat budak yang lain.

Hal itu menunjukkan bahwa harta yang dihabiskan oleh seseorang

dalam keadaan sakit tanpa menerima pengganti itu dihukumi
dengan hukum wasiat. Oleh karena Nabi $ menghukumi

perbuatan tersebut seperti wasiat sesudah meninggal dunia, maka
apa saja yang dihabiskan seseorang dari hartanya pada waktu sakit
itu hukumnya seperti hukum wasiat. Jika dia sehat, maka
terlaksanalah pemberiannya sebagaimana terlaksananya
pemberian orang sehat. Tetapi jika dia mati akibat sakitnya itu,
maka hukumnya seperti hukum wasiat. Manakala dia sempat sehat

sesudah dia menghabiskan hartanya kemudian dia kembali sakit
lalu mati, maka pemberiannya juga terlaksana manakala
kesehatannya ihr terjadi sesudah pemberian. Dengan demikian,
hukum pemberian tersebut sama seperti hukum pemberian orang
yang sehat.

Alasan mendasar hal tersebut adalah apa yang telah kami
sampaikan bahwa dia mengeluarkan sesuafu dari kepemilikan
tanpa ada pengganti yang diambil oleh manusia atas harta mereka

di dunia. Jadi, seluruh hibah, sedekah, memerdekakan budak dan
perbuatan-perbuatan lain yang semakna ifu demikian
ketentuannya. Apa saja yang disebut hibah, sedekah atau yang

semakna dengannya kepada selain ahli waris, dimana sesudah itu
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pemberinya meninggal dunia, maka dia harus tercakup ke dalam

sepertiga hartanya. Jika ada wasiat bersamanya, maka dia lebih

didahulukan daripada wasiat, karena semua itu adalah pemberian

yang sifatnya putus dan telah diambil alih kepemilikannya secara

sah lantaran terjadinya kondisi sehat. Dengan kematiannya ifu

terlaksanalah pemberian dari sepertiga hartanya manakala

mencukupinya. Sedangkan wasiat ifu berbeda dari pemberian ini.

Wasiat tidak serta-merta dimiliki, dan pemberi wasiat juga

boleh menariknya. Wasiat juga tidak dimiliki kecuali dengan

kematian pemberi wasiat sesudah kepemilikan itu berpindah

kepada orang lain.

Pemberian apa saja yang sifatrya jatuh seketika pada waktu

pemberinya sakit tanpa mengambil pengganti, baik pada hari itu
penerima termasuk orang yang mewarisinya seandainya pemberi

mati atau tidak mewarisinya, pemberian tersebut ditangguhkan.

Jika dia mati sedangkan yang diberi adalah ahli warisnya ada saat

dia mati, maka pemberian tersebut batal. Karena jika saya

mengambilkan pemberian ifu dari sepertiga harta, maka saya tidak

memberikan apapun kepada ahli waris dari sepertiga harta dengan

jalan wasiat. Tetapi jika penerima pada saat pemberi berarti itu

bukan sebagai ahli waris, maka saya memperkenankan pemberian

baginya karena ihr merupakan wasiat unfuk selain ahli waris.

Pemberian apa saja dari orang sakit dimana dia mengambil

pengganti yang biasa diambil manusia berupa harta benda di

dunia, dimana orang-orang biasanya saling menutupi unfuk

memperoleh keuntungan maksimal, kemudian dia mati, maka

hukumnya boleh diambil dari pokok harta. Jika dia mengambil

pengganti sedangkan manusia biasanya tidak saling menufupi
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unfuk memperoleh keunfungan maksimal, maka selisihnya

dianggap sebagai pemberian tanpa pengganti sehingga dia diambil

dari sepertiga harta warisan. Barangsiapa yang boleh berwasiat,

maka dia boleh melakukan hal ini. Dan barangsiapa yang tidak

boleh berwasiat, maka dia tidak boleh melakukan hal ini. Misalnya

adalah membeli atau menjual budak lakilaki, budak perempuan,

mmah, atau objek lain yang dimiliki manusia.

Jika orang yang sakit membeli sesuafu, baik dia telah

menyerahkan harganya atau belum menyerahkannya hingga dia

meninggal dunia, lalu para ahli waris mengatakan, "Dia berpihak

kepadamu dalam jual-beli ini, atau kamu telah mengelabui

harganya," maka perlu dilihat nilai barang yang wajar pada hari

terjadi transaksi dan harga pembelian. Jika dia membeli barang

yang biasanya orang saling menutupi harganya unfuk memperoleh

keunfungan yang lebih besar, maka pembelian tersebut boleh

diambil dari pokok harta. Tetapi jika dia membeli barang yang

biasanya orang tidak saling menufupi harganya unfuk memperoleh

keuntungan yang lebih besar, maka hukumnya boleh diambil dari

pokok harta, sedangkan selisihnya boleh jika diambil dari

sepertiga. Jika selisihnya itu masih tercakup ke dalam sepertiga,

maka jual-beli tersebut sah baginya. Tetapi jika selisihnya tidak

tercakup ke dalam sepertiga, maka kepada pembeli dikatakan,

"Kamu memiiiki hak pilih antara mengembalikan barang jika masih

ada dan mengambil kembali pembayaran yang telah dia ambil

darimu, atau Anda memberikan kepada para ahli waris selisih dari

harga yang tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan. Jika

objek yang dibeli masih sudah lepas dari tangan, maka dia

mengembalikan selisih nilai tersebut. Demikian pula, jika objek
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yang dibeli masih ada tetapi sudah mengalami cacat, maka dia

mengembalikan nilai selisihnya.

Jika yang sakit adalah pembeli sedangkan dia berada dalam

keadaan seperti di atas, maka dikatakan kepada penjual, "Jual-beli

ifu sah unfuk harga yang biasanya orang saling menufupi untuk

memperoleh keuntungan lebih dengan diambil dari pokok harga,

dan untuk harga yang melewati harga tersebut diambil dari

sepertiga harta warisan." Jika pembeli tidak memiliki sepertiga

harta warisan, atau dia memilikinya tetapi tidak mencukupi, maka

dikatakan kepada penjual, "Silakan pilih antara menyerahkan

kepadanya harta pokok dan sepertiga harta yang telah diserahkan

kepadamu, dan Anda meninggalkan selisihnya sehingga jual-beli

sah; atau Anda mengembalikan apa yang telah Anda ambil dan

membatalkan jual-beli jika objek yang dibeli masih ada."

Jika pembeli telah menghabiskan barang sedangkan penjual

tidak rela dengan selisih, maka penjual dari harta mayrt berhak

atas harga yang biasanya orang-orang yang saling menutupi untuk

memperoleh keuntungan maksimal, serta harga yang tercakup

sepertiga harta warisan yang orang-orang tidak saling menutupi,

lalu dia mengembalikan selisih dari harga tersebut kepada para ahli

waris. Begitu juga jika barang masih ada tetapi telah mengalami

cacat.

Jika yang dibeli adalah budak atau selainnya, sedangkan

pembeli dalam keadaan sakit, dan temyata budak tersebut cacat,

lalu dia membebaskan penjual dari pertanggungan cacat itu
sehingga dalam hal ih-r terjadi pengelabuan untuk mencari

keunfungan maksimal, maka ketenfuannya sama seperti ketentuan

jual-beli yang sah dan di dalamnya ada unsur pengelabuan.
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Demikian pula, seandainya dia membeli budak ifu dalam keadaan

sehat, kemudian dia menemukan cacat saat dia sakit, kemudian

dia membebaskan penjual dari pertanggungan cacat ifu; atau dia

membelinya dengan disertai hak pilih ketika melihat barang, atau

hak pilih syarat, atau hak pilih kansaksi, namun dia tidak

menjafuhkan hak pilih tansaksi dengan berpisah, tidak pula hak

pilih melihat sesudah melihat, dan tidak pula hak pilih syarat

dengan berakhimya syarat hingga dia sakit lalu dia berpisah

dengan penjual, atau melihat barang lalu dia tidak

mengembalikannya, atau telah berakhir hari-hari hak pilih dalam

keadaan dia sakit, maka dia tidak mengembalikannya karena jual-

beli telah terlaksana dalam semua keadaan ini dalam keadaan dia

sakit.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah penjual yang sehat

dan pembeli yang sakit, atau pembeli yang sehat dan penjual yang

sakit, sesuai dengan dasar madzhab kami bahwa harga yang

ditutupi itu tercakup ke dalam sepertiga. Demikian pula seandainya

orang sakit menjual kepada orang sakit, atau orang sehat menjual

kepada orang sehat.

Seandainya para ahli waris pembeli yang sakit berselisih

dengan pembeli yang sehat mengenai nilai barang yang dijual

orang yang sakit, dimana pembeli mengatakan, "Aku membeli

darinya dengan nilai seratus," sedangkan para ahli waris

mengatakan, "Tidak, melainkan dia menjual kepadamu dengan

harga dua ratus," baik pembeli dalam semua kasus ini adalah ahli

waris atau bukan ahli waris tetapi mayrt tidak mati hingga pembeli

menjadi ahli waris, maka dia sama kedudukannya dengan orang

yang senantiasa menjadi ahli waris tatkala mayit mati. Jika mayrt
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menjual dan telah menerima pembayaran dari pembeli kemudian

dia mati, maka dia seperti orang asing dalam semua keadaannya

ihl, kecuali selisih harga yang biasanya orang-orang saling

menutupi unfuk memperoleh keuntungan maksimal. Jika dia

menjual dengan harganya yang biasanya orang-orang saling

menutupi, maka hukumnya boleh. Jika dia menjual dengan harga

yang biasanya orang-orang tidak saling menutupi, maka kepada

ahli waris dikatakan, "Hukum kelebihan di atas harga yang

biasanya orang-orang saling menufupi ifu sama seperti hukum

wasiat, sedangkan Anda tidak memiliki ahli waris. Karena itu,

kembalikan barang yang kamu beli jika dia belum menyerahkan

barang yang dia jual kepadamu, atau berilah kepada para ahli

waris lain itu kelebihan harga barang." Kemudian, dalam kasus

ketika barang telah terlepas dari tangan, dia sama kedudukannya

dengan orang asing. Demikian pula, orang sakit yang mewarisi ihr

menjual kepada orang sakit yang mer,r,rarisi. \

' 23. Bab: Pernikahan Orang Sakit
\r

\\
Omng yang sakit boleh menilcahi seluruh perempuan yang

dihalalkan Ailah baginya, yaihr empqt istui atau kurang dari itu,

sebagaimana dia boleh melakukan pembelian. Jika dia

memberikan mahar kepada masing-masing istri yang dia nikahi itu

dengan mahar standar, maka isfoi boleh mengambil dari seluruh

harta (Udak hanya dari porsi sepertiga batas maksimal wasiat).

Siapa saja di antara mereka yang mahamya melebihi mahar

standar, maka kelebihannya itu dianggap sebagai keberpihakan.
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Jika orang yang sakit itu sempat sehat sebelum meninggal dunia,

maka istri yang mahamya lebih itu boleh mengambil dari seluruh

harta. Jika dia mati sebelum sempat sehat, maka kelebihannya di

atas mahar standar itu batal, tetapi nikahnya tetap sah sehingga

isti tersebut berhak atas warisan.
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L790. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' maula hnu Umar, dia

berkata, "Anak perempuan Hafsh bin Mughirah adalah istri

Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dia menthalaknya satu kali, kemudian

Umar bin Khaththab menikahinya sesudah itu. Tetapi temyata dia
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mandul, tidak bisa melahirkan. Akhimya Umar menthalaknya

sebelum menggaulinya. Perempuan ihr hidup di masa Umar dan

sebagian dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian dia

dinikahi oleh Abdullah bin Abu Rabi'ah dalam keadaan dia sakit,

agar perempuan ihr bersekutu dengan istri-istrinya yang lain dalam

memperoleh warisan. Antara perempuan itu dan Abdullah

memang ada hubungan kekerabatan."l&

rs4 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya(pembahasan= Nikah, bab: Seseomng

yang Menikah di wal<tu sav.lt,6/241) dari Ibnu Juraij dari Musa bin uqbah dari Nafi'

tunwa eua"tlah bin Abu Rabi'ah menikahi anak perempuan Hafsh bin Mughirah saat

dia sakit agar dia bersekut-r dengan istri-istrinya dalam memperoleh warisan, dan

memang di antara keduanya ada kekerabatan-
Al Baihaqi meriwagatkan dari Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-sunan um Al Atsar

(5/100-101) dut Sunan Al Kubra16/76).
Dalam Al Musnad Asy-,yafi'i berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa hnu Rabi'ah menikah

saat dia sakit, dan pemikahannya itu boleh." |2/L92-L93J
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L791. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar lkrimah bin
Khalid berkata, "Abdurrahman bin Ummu Al Hakam sewakfu sakit
ingin mengeluarkan iskinya dari warisannya tetapi istrinya ifu
menolak. Dia lantas memadunya dengan menikahi tiga istri dan
memberi mahar masing-masing dari mereka sebesar seribu dinar.
Abdul Malik bin Marwan membolehkan pemikahan tersebut dan
menjadikan mereka bersekufu atas seperdelapan (harta

wdrisan)."185

Menumt saya, ifu adalah mahar standar unfuk mereka.
Seandainya lebih banyak daripada mahar standar mereka, maka
pemikahannya tetap sah. Sedangkan yang batal adalah kelebihan
dari mahar standar mereka jika suami mati akibat sakitnya ifu
karena kelebihannya itu dihukumi sebagai wasiat, sedangkan

wasiat untuk ahli waris ifu hukumnya tidak boleh.

1a5 gp. Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang
y'ang Menikah dalam Keadaan Sakit sedangkan Mahar Ditanggung Ayah, 6/242], dan
jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

Al Balhaqi meriwayatlannya dengan sanadnya dari Asy-syafi'i dalam Ma'rifah
As-Sunan wa Al Atsal\/10l) dan Sunan Al Kubm (6/276).

AsySyaf i meriwayatkannya dalam pembahasan: Nikah dari At Imla,,
sebagaimana yang terdapat dalarn Al Musnad(hlm. 376). Dia berkata:

Muslim bin Khalid dan said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari
Ikrimah bin Khalid, bahwa anak Ummu Hakarn meminta salah seorang istrinya untuk
dia keluarkan dari warisannya pada waktu sakit, tetapi istrinya menolak. Dia lantas
berkata, "Aku akan masukkan padamu orang yang akan mengurangi hakmu atau
menimbulkan mudharat pada hakmu." Dia lantas menikah dengan tiga perempuan di
waktu Saya sen.lng sekirar:ya, dia memberikan mahar kepada masing-masing sebesar
seribu dinar. Abdul Malik bin Manuan membolehkan pemikahan tersebut."

Said bin Salim berkata, "Jika mahar mereka adalah mahar standar, maka
hukumnya boleh. Tetapi jika lebih banyak, maka kelebihannya dikembalikan."

Kernudian dia berkata, " Atsar tentang kebolehan orang sakit menikah
diriwayatkan dari Zubair bin Awwam dan Qudamah bin lv{azh'un.

Lrh. Ma'rifah As-Sunan qra Al Atsr(5/L021
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L7g2. Telah sampai kepada kami, bahwa Muadz bin Jabal

berkata di waktu sakit menielang wafat, "Nikahkanlah aku. Aku

tidak ingin menjumpai Allah dalam keadaan bujang."186
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1793. Said bin Salim mengabarkan kepadaku, bahwa

Syuraih mengesahkan pemikahan seseorang yang menikah

menjelang mati, dan menetapkan warisan dan mahar diambil dari

hartanya.l87

1s6 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan un Al Abar
(pembahasan, \A/asiat, bab: Pemikahan Orang Sakit, 5/102) dari ialur Abu Bakar bin

Abu Syaibah dari Muhamrnad bin Bisyr dari Abu Raja' dari Hasan dari Muadz dengan

redaksi yang sama.

Status hadits mwsal sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar'

Lih. At-Talkhish Al tlabir(3/951
187 Saya tidak menemukannya pada selain AsfSyafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-sunan wa Al Atsar,16/10ll
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Seandainya orang sakit menikah lalu dia memberi

perempuan yang dinikahinya ifu mahar di atas mahar standar,

kemudian dia sehat, kemudian dia mati, maka tambahan itu boleh

baginya karena dia telah sehat sebelum mati. Jadi, dia seperti

orang yang mengawali pemikahan dalam keadaan sehat.

Seandainya masalahnya seperti itu, tetapi dia Udak sehat hingga

perempuan yang dinikahinya meninggal dunia sehingga

perempuan ifu fidak menjadi ahli waris, maka perempuan ifu

berhak atas semua mahar standar yang diambilkan dari pokok

harta, sedangkan tambahannya diambil dari sepertiga.

Sebagaimana ketika orang yang sakit itu memberikan sesuafu

kepada perempuan asing, maka dia menerimanya dari sepertiga.

Sedangkan kelebihan mahar di atas sepertiga manakala

perempuan tersebut mati itu seperti objek yang dihibahkan dan

telah diterima.

Seandainya masalahnya seperti ifu, sedangkan perempuan

yang dinikahi itu termasuk perempuan yang tidak mewarisi karena

dia kafir dzimmi, kemudian laki-laki yang menikahi itu mati dalam

keadaan masih memperistrinya, maka istrinya ifu boleh menerima

seluruh mahar standar yang diambil dari keseluruhan harta.

Sedangkan tambahan di atas mahar standar diambilkan dari

sepertiga karena dia bukan ahli waris. Seandainya dia masih istri

sehingga menjadi ahli warisnya, maka kelebihan dari mahar

standar ihr batal.

Seandainya orang yang sakit ifu rnenikahi seorang

perempuan dengan pemikahan yang tidat gah, kemudian dia maq

maka istrinya ifu tidak mewarisinya, dan dia juga tidak berhak atas

mahar manakala suaminya belum menggaulinya. Jika suaminya
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sudah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar, baik

lebih sedikit dari mahar yang disebutkan atau lebih banyak.

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan

kemudian dia memerdekakannya di wakfu sakit kemudian dia

menikahinya dan memberinya suafu mahar, dan menggaulinya--.

Rabi' berkata, Saya yang menjawabnya- Saya katakan,

perlu dilihat terlebih dahulu. Jika mahamya itu tercakup sepertiga

harta warisan, maka memerdekakannya sah, dan pernikahan

tersebut juga sah dengan mahar standar. Kecuali mahar yang dia

sebutkan itu lebih kecil daripada mahar standar, sehingga

perempuan tersebut tidak berhak selain mahar yang disebutkan

untuknya. Jika mahar yang disebutkan lebih besar daripada mahar

standar, maka dia dikembalikan kepada mahar standar, dan dia

telah menjadi ahli waris. Jika seluruhnya tidak tercakup ke dalam

sepertiga harta warisan, maka darinya dimerdekakan seukuran

yang tercakup sepertiga harta warisan, dan dia berhak atas mahar

standar sesuai ukuran kemerdekaan dirinya, dan dia tidak dianggap

sebagai ahli waris karena sebagian dari dirinya masih sebagai

budak.

24. Brlb: Hibah Orang Saldt

Hibah apa saia yang bam diberikan orang sakit pada unkttr

sakiturSra, baik kepada ahli waris atau kepada selain ahli urarb,

kemudian dia telah merqreratrlon apa yang dia hibahkan ihr, maka

iika penerimanya adalah ahli unris dan orang Sang sakit ifu fidak
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sempat sehat hingga dia mati akibat sakitrya itu dimana dia
melakukan hibah, maka seluruh hibah dikembalikan. Demikian
pula, jika dia menghibahkan kepada selain ahli waris, kemudian dia
menjadi ahli waris, maka jika penerima telah mengelola harta yang

dihibahkan kepadanya kemudian pemberi hibah mati sebelum

sempat, maka dia mengembalikan hasil usahanya itu. Karena jika

dia mati, maka kami memperoleh dalil bahwa kepemilikan objek

hibah itu masih di tangan pemberi hibah.

Seandainya dia menghibahkan kepada ahli waris dalam

keadaan sakit, kemudian dia sehat, kemudian sakit lagi, tetapi dia

menyerahkan objek hibah kepada penerima pada wakfu sakit

menjelang mati, maka hibah tersebut dikembalikan karena hibah

tidak terlaksana kecuali dengan serah terima, sedangkan
penyerahan objek hibah terjadi saat pemberi hibah sakit.

Seandainya hibah terjadi saat dia sakit, kemudian penyerahan

terjadi saat dia sehat, kemudian dia sakit dan mati, maka hibah

tersebut terlaksana karena hibah telah sempuma dengan terjadinya

penyerahan objek. Pemberi hibah sebenamya berhak untuk
menahannya. Penyerahan objek hibah kepada penerima ifu sama

seperti hibah dan penyerahan objek itu sendiri dalam keadaan dia

sehat.

Seandainya seseorang memberikan hibah kepada orang

yang dikiranya sebagai ahli waris tetapi temyata ada ahli waris lain

yang menghalanginya, lalu dia mati dalam keadaan penerima

hibah bukan seorang ahli waris, atau dia memberikan hibah

kepada orang asing, maka hukumnya sarna karena keduanya

sama-sama bukan ahli waris. Jika hibah kepada keduanya

diberikan dalam keadaan sehat atau sakit lalu dia telah
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menyerahkan hibah kepada keduanya dalam keadaan sehat, maka

hibah keduanya boleh diambil dari pokok harganya, dan hibah

tersebut telah keluar dari kepemilikannya. Demikian pula,

seandainya hibah diberikan pada waktu sakit, kemudian dia sehat,

kemudian dia mati, maka ihr sama seperti keduanya menerima

hibah dalam keadaan sehat. Seandainya hibah diterima keduanya

dalam keadaan pemberi sakit, maka hukumnya tidak sah, baik

hibah itu dilakukan saat dia sehat atau sakit.

Hibah diambil dari sepertiga harta, dan dia didahulukan

daripada wasiat karena hibah adalah pemberian yang bersifat jatuh

seketika. Jika hibah tercakup ke dalam sepertiga harta, maka

hukumnya boleh. Sedangkan hibah yang tidak tercakup ke dalam

sepertiga harta warisan itu dikembalikan, dan penerima hibah

bersekutu dengan ahli waris atas hibah yang tercakup ke dalam

sepertiga harta warisan.

y161u6t88 atau sedekah apa saja yang diberikan kepada

orang tertentu ihr hukumnya sama dengan hibah, tidak berbeda

sama sekali. Karena penerima tidak memiliki apapun darinya

kecuali setelah serah terima. Setiap yang tidak bisa dimiliki kecuali

dengan serah terima itu hukumnya sama, tidak berbeda. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya pemberi hibah, nihlah, dan

sedekah itu mati sebelum penerima hibah, nihlah dan sedekah itu

menerimanya apa yang diberikan kepada mereka, maka batallah

apa yang dilakukan pemberi, dan harta tersebut tetap menjadi

harta pemberi dan jatuh kepada ahli waris? Tidakkah Anda melihat

bahwa orang yang diberi hibah, nihlah dan sedekah itu boleh

t88 Nhtali bemrti rnemberikan pohon kurma urntuk diambil buahnya, bukan

untuk dimiliki pohonnya.
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mengembalikannya kepada orang yang memberinya sehingga

pemberi boleh memilikinya, dan pembeli juga boleh membelinya

darinya atau menerimanya sebagai gadai, sefta penerima

mewariskan kepada pemberi sehingga pemberi memilikinya lagi

seperti dia memilikinya sebelum objek tersebut keluar dari

tangannp?

Seandainya rumah atau budak seseorang berada di tangan

orang lain unfuk ditinggali atau disevua atau dipinjam, kemudian

dia berkata, "Aku hibahkan kepadamu rumah yang ada di

tanganmu, dan aku telah mengizinkanmu untuk menerimanlra bagi

dirimu sendiri," maka ini adalah hibah yang sudah diterima dengan

objek berupa rumah yang sudah berada di tangan penerima,

kemudian pemberi tidak mengadakan tindakan penghalangan

untuk menguasai apa yang dia hibahkan hingga dia meninggal

dunia, sehingga diketahui bahwa penerima telah menguasai rumah

tersebut.

Pemberian yang boleh dengan ucapan saja tanpa perlu

serah terima ihr berbeda dari ini. Misalnya adalah wakaf. Jika

seseorang telah mengucapkan wakaf dan ada saksi yang

menyaksikannya, maka objek wakaf itu telah keluar dari

kepemilikannya secara sempurna kepada penerima wakaf. Serah

terima objek wakaf fidak menambahkan kesempumaan bagi

wakaf, dan ketiadaan serah terima juga tidak menguranginya.

Alasannya adalah yang mengeluarkan wakaf dari tangannya itu

mengeluarkannya dengan perintah yang dengan ifu dia

menghalangi objek wakaf untuk ditransaksikan seperti kansaksi

harta benda, yaitu jual-beli, panrarisan, hibah, dan gadai. Dia juga

telah mengeluarkannya dengan cara yang Udak halal lagi untuk
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kembali kepadanya dalam keadaan apapun, sehingga wakaf ifu

serupa dengan memerdekakan budak dalam banyak hukum. Dia

tidak berbeda dari hukum memerdekakan budak kecuali dalam

aspek budak memiliki manfaat dan hasil usaha dirinya, sedangkan

manfaat wakaf dimiliki oleh penerima wakaf, karena wakaf tidak

memiliki dirinya sendiri. Sa5ra Udak menyampaikan atsar tentang

halini karena sudah disampaikan di tempatnya-

Jika seseorang telah mengucapkan akad wakaf dalam

keadaan sehat kemudian dia sakit, atau dalam keadaan sakit

kemudian dia sehat, maka wakaf tersebut sah dan keluar dari

tangannya. Tetapi jika dia mengucapkan wakaf dalam keadaan

sakit lalu dia tidak kunjung sembuh, maka yang sah adalah wakaf

yang tercakup sepertiga warisan bag, orang yang boleh

memberikan wasiat sepertiga hartanya. Sedangkan bagi orang

yang wasiat sepertiganya ditolak, maka wakafnya itu juga ditolak.

25- Bab: Wasiat Sepertiga Harta Warisan

Sunnah Rasulullah d& menunjukkan bahwa seseorang tidak

boleh memberi wasiat manakala melebihi sepertiga harta warisan

yang dia tinggalkan. Barangsiapa yang berwasiat secara melebihi

sepertiga harta warisan, maka seluruh wasiatnya dikembalikan

kepada sepertiga, kecuali para ahli waris rela sehingga pemberian

mereka hukumnya boleh. Jika para ahli waris rela dan

membolehkannya bagi pemberi wasiat, maka sesungguhnya

mereka memberikannya dari harta mereka, sehingga menumt
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qishash tidak boleh kecuali dengan cara memberikan suafu

pemberian sejak awal dari harta mereka sendiri, yaifu harus ada

serah terima, dan kelebihan dari sepertiga harta mereka hams

dikembalikan jika para ahli waris itu mati sebelum pemberi wasiat

menerimanya.

Seandainya seseorang berrrnsiat untuk orang lain sebesar

sepertiga hartanya, dan kepada orang lain sebesar seperempat

hartanya, dan kepada orang lain sebesar seperempat hartanya, lalu

para ahli waris tidak memperkenankannya, maka para penerima

wasiat ifu berbagi atas sepertiga harta warisan sesuai ukuran wasiat

mereka. Sepertiga itu dibagi menjadi tiga belas bagian, dimana

pemilik wasiat setengah mengambil enam bagian, pemilik

sepertiga wasiat mengambil empat bagian, dan pemilik

seperempat bagian mengambil tiga bagian. Seandainya para ahli

waris memperkenankan, maka mereka berbagi atas seluruh hada,

namun mereka harus dikenai sistem aul89 setengah dari

seperenam. Dengan demikian, masing-masing dari mereka

memperoleh dari aul lfu setengah dari seperenam wasiaforya-

Mereka berbagi atas seluruh harta sebagaimana mereka berbagi

atas sepeftiga harta hingga mereka sarna dalam aul.

Seandainya seseoftrng berkata, "Untuk fulan budakku yang

namanya fr,la.r, unhrk fulan rumahlar yang demikian dan demikian,

dan unfuk fulan lima mfus dinar," narnun semuanya tidak

189 Secara isfilah ar,/ adalah berhmbahrya saham dzawilfurudh dan
berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Atau befiambahnya junrlah bagian
yang ditenfukan dan berkurangnlra bagian masingmasing waris. Teriadinya masalah

auladalah apabila teriadi angka pernbilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya

8/6), sedangkan biasan5ra harta selalu dibagi dengan nannun apabila hal
ini dilakukan akan teriadi keseniangan dan sekaligus menimbulkan
persoalan, yaitu siapa yang l€bih diutamalean dad pada ahli u/aris tersebut.
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tercukupi dengan sepertiga harta warisan, sedangkan para ahli
waris tidak memperkenankann!,a, dimana sepertiga harta warisan
setara dengan seribu dinar, sedangkan jumlah wasiat sebesar dua
ribu dinar, dimana nilai budak adalah lima ratus dinar, nilai
rumahnya seribu dinar, dan wasiahrya lima rafus dinar, maka
masing-masing dari mereka dalam wasiatnya terkena aulsetengah
dan mengambil setengah wasiatrya.

Dengan demikian, penerima wasiat budak mengambil
setengah budak, penerima wasiat rumah mengambil setengah

rumah, dan pemberi wasiat lima rafus dinar mengambil dua ratus

lima puluh dinar. Wasiat salah seorang di antara mereka yang
diberi wasiat berupa sesuatu yang definitif tidak diberikan selain
yang diwasiatkan untuknya, dan dia tidak keluar kepada pemberi
wasiat lain kecuali para ahli waris menyerahkannya. Jika para ahli
waris mengatakan, "Kami tidak menyerahkan rumah selain yang
harus kami serahkan," maka dikatakan kepadanya, "Dia bersekufu
dengan kalian atas sepertiga rumah. Jika dia mau dan kalian mau,
kalian bisa bertagi."

470



AlUmm

26. Bab: Wasiat dengan Obyek Rumah dan Sesuatu
yang Definitif

Seandainya seseorang berr*rasiat kepada orang lain berupa
rumah, dimana dia berkata, 'Rumahku yang demikian -dia
menyebutkan sifat-sifut yu- adalah wasiat unfuk fulan," maka
rumah tersebut menjadi milik fulan dengan seluruh bangunannya
dan apa yang melekat padanln, seperti kayu dan pinfu. Tetapi dia
tidak berhak atas barang-barang yang ada di dalamnya, kayu dan
pintu yang tidak melekat pada rumah, serta bafu bata, bafu, dan
plester yang tidak digunakan unttrk membangun rumah ifu, karena
dia tidak dianggap sebagai bagian dari rumah sebelum digunakan
untuk membangun rumah sehingga dia menjadi fasilitas yang
melekat pada rumah.

Seandainya seseorcrng berwasiat rumah kemudian rumah
ifu rusak saat pemberi wasiat masih hidup, maka penerima wasiat
tidak berhak atas rumah yang hancur itu. Dia hanya berhak atas
apa yang tersisa dan tidak roboh dari rumah tersebut, serta bagian-
bagian yang masih bertahan di dalamnya, seperti kuyu, pintu dan
selainnya. Seandainya dia terbawa banjir hingga hilang selunfinya
atau sebagiannya, maka wasiatnSra batal, atau batal sebagiannya

seukuran yang lenyap dari rumah tersebut.

Demikian pula, seandainya dia berwasiat o-erupa seorang
budak lalu budak tersebut mati, atau menjadi cacat, atau berkurang
nilainya, maka dia tidak berhak atas yang tersisa dari sepertiga
selain yang diwasiatkan unfuknya, karena apa yang diwasiatkan
untuknya itu telah lenyap. Demikian pula setiap yang diwasiatkan
unfuknya secaftl definitif lalu nrsak atau berkurang- Demikian pula,
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seandainya dia diberi wasiat sesuatu tetapi temyata sesuatu

tersebut menjadi hak orang lain yang ditanggung pemberi wasiat

dengan jalan pembelian, hibah atau pengambilan tanpa izin, maka

wasiat tersebut batal karena pemberi wasiat betwasiat sesuafu yang

tidak dia miliki.

27 - Bab: Wasiat Sesuatu dengan Sifatnya

Jika seseorang berwasiat seorang budak unfuk orang lain,

dimana dia berkata, "Budakku yang bersuku Barbar, atau yang

bersuku negro," atau dia menyebut salah safu ras, sedangkan dia

tidak memiliki budak dengan ras tersebut, maka hukumnya tidak

boleh. Seandainya dia menambahkan sifat-sifatnya, sedangkan dia

memiliki budak dari ras yang dia sebutkan itu, tetapi sifaturya

berbeda dari sifat yang dia sebutkan, maka hukumnya boleh.

Ar-Rabi' berkata: Saya khawatir keterangan ini keliru dari

penulis karena tidak dibacakan di hadapan AsyrSyafi'i dan tidak

didengar darinya. Jawaban tentang hal ini menumt saya adalah:

jika dia sesuai dengan ras yang disebutkan, bahwa jika dia

berwasiat seorang budak dan dia menyebutkan namanya, ras dan

sifahrya, lalu kita mendapati untuknya seorang budak dengan

nama dan ras seperti itu tetapi berbeda sifat, seperti dia berkata

tentang sifatnya, "Kulitnya putih, tinggi dan berwajah tampan,"

lalu kita mendapati nama dan ras tersebut tetapi kulitnya hitam

dan pendek serta wajah yang tidak tampan, maka kami tidak

memberikan budak ifu kepada penerima wasiat.
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.Seandainya pemberi wasiat menyebutkan nama dan rasnya,

sedangkan dia memiliki dua budak atau lebih dari ras tersebut,
nama dan ras keduanya sama, keduanya tidak dibedakan dengan

suatu sifat, dan para saksi juga tidak menetapkan siapa di antara

keduanya yang diinginkan oleh pemberi wasiat....

fu-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, kesaksian batal karena mereka tidak menetapkan

budak tertenfu, sebagaimana seandainya mereka bersaksi dengan

kesaksian yang mengunfungkan seseorang dan memberatkan

orang lain bahwa dia memiliki budak laki-laki, atau budak
perempuan, atau rumah ini. Kesaksian mereka batal karena

mereka Udak menyebutkan sesuafu untuk mengenali budak
tersebut.

Kedua, wasiat tersebut berlaku pada salah satu dari dua
budak, dan keduanya ditangguhkan di antara pam ahli waris dan
penerima wasiat hingga mereka berdamai. Karena kita sudah tahu

bahwa penerima wasiat berhak atas salah satu dari dua budak

tersebut meskipun tidak definiUf.

28- Bab: Penyakit yang Karenangra Pemberian
Orang yang Sakit Itu Hukumnya Boleh atau Tidak

Boleh

Sakit ada dua macam. Setiap sakit yang biasanya

dikhar,rntirkan mengakibatkan kematian, pernberian orang yang

sakit dalam keadaan tersebut dihukumi sebagai urasiat jika dia
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mati. Sedangkan setiap sakit yang biasanya tidak mengakibatkan

kematian, pemberian orang yang sakit dalam keadaan tersebut

dihukumi sama seperti pemberian orang yang sehat meskipun dia

mati akibat sakit tersebut. Mengenai penyakit yang biasanya

dikhawatirkan mengakibatkan kematian, setiap demam yang tems

berlanjut hingga menghabiskan tenaga, demam apapun ihr,

merupakan penyakit yang mengkhawatirkan, kecuali penyakit

malaria. Karena jika penyakit malaria berlangsung lama, maka

biasanya itu tidak mengkhawatirkan. Jadi, apa yang diberikan oleh

orang yang mengalami demam malaria secam berkelanjutan -saat
dia sedang demam- itu seperti pemberian orang yang sehat.

Sedangkan apa yang diberikan oleh orang yang demam selain

demam malaria ifu dianggap sebagai pemberian orang yang sakit.

Jika penyakit malaria disertai penyakit lain, sedangkan

penyakit tersebut menakutkan, maka pemberiannya seperti

pemberian orang yang sakit selama dia belum sembuh dari
penyakit tersebut. Misalnya adalah penyakit radang selaput dada,

mimisan yang berkelanjutan, nyeri pada lambung, dan lain

sebagainya. Masing-masing penyakit ini merupakan penyakit yang

menakutkan. Jika seseorang mulai merasakan sakit di pemt

selama sehari atau dua hari, tetapi dia tidak mengalami

pendarahan dan tidak ada sesuafu yang keluar selain kotoran,

maka itu tidak menakutkan. Tetapi jika berlanjut sesudah dua hari

hingga menghabiskan tenaga atau menghalangrnya unhrk tidur,

atau perutnya melilit{ilit, maka itu penyakit yang menakutkan. Jika
penrhya tidak melilit-lilit, tetapi disertai dengan zajir,rgo maka ihr
mengkhawatirkan.
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Adapun penyakit yang sulit ditengarai antara menakutkan
atau tidak menakutkan itu ditanpkan kepada pam ahlinya. Jika
mereka mengatakan bahwa penlakit tersebut mengkhawatirkan,

maka pemberian oremg 5nng menderita perryrakit tersebut dihukumi
sebagai pemberian orcng yang sakit- Jika mereka mengatakan

tidak mengkhawatirkan, maka pemberiannya dihukumi sebagai

pemberian orang yang sehat.

Jika seseokmg mengalami pendarahan hebat hingga

akalnya berubah, atau dia hilang akal meskipun tidak sampai

berubah, maka dalam keadaan seperti ifu dia dianggap

mengkhawatirkan. Jika keadaannlra itu berlangsung lama, maka
ketenfuannya seperti ifu. Barangsiapa yang tenrs-menerus keluar
lendir, maka itu juga menakutkan. Jika seseorang mengalami
penyakit lumpuh yang berkepanjangan, maka biasanya penyakit
ini berkepanjangan, tetapi dia tidak menakutkan. Demikian pula,
jika dia mengalami batr"rk, maka biasanla batuk itu
berkepanjangan, tetapi dia tidak menakutkan.

Seandainya seseormg terkena wabah sampar maka ifu
adalah penyakit yang mengkhauntirkan hingga r,vabah sampar

tersebut hilang. Barangsiapa lnng mengalami luka yang tembus

hingga ke rongga badan, maka ihr mengkhawatirkan. Barangsiapa
yang mengalami suafu luka tetapi fidak sampai kepada kematian,

sedangkan dia tidak mengalami demam, tidak membuatnya diam
saja, tidak menimbulkan rasa sakit yang Udak bisa ditahan, tidak
membuatnya bergetar dan kesakitan, sertia tidak memakan daging

dan tidak membuat bengkak, maka itu tidak mengkhawatirkan.

Tetapi jika dia mengalami sebagian dari keadaan tersebut, maka

itu mengkhar,rntirkan.
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Selanjutnya, seluruh penyakit yang tidak saya sebutkan itu
perlu ditanyakan kepada para ahlinya- Jika mereka mengatakan

bahwa penyakit tersebut mengkhawatirkan, maka pemberian

orang yang menderita penyakit tersebut dihukumi sebagai

pemberian orcmg yang sakit. Jika mereka mengatakan tidak
mengkhawatirkan, maka pemberiannya dihukumi sebagai

pemberian orcrng yang sehat. Setidaknya pertanyaan dan

kesaksian tentang penyakit tersebut diberikan oleh dua saksi yang

adil.

29- Brab: Pemberian Perempuan Hamil dan
Selainnya yans Dikhawatirkan

Pemberian yang dilakukan perempuan hamil hulmmnya
boleh hingga dia merasakan tanda-tanda kelahiran atau keguguran,
karena itu adalah keadaan lrang mengkhauratirkan sekiranSa ada
penyakit di luar kehamilan gnng seandain5ra terjadi pada selain
perempuan yang hamil maka pemberiannya dihih.rrg sebagai

pemberian orcmg yang sakit. Jika perempuan png hamil ifu telah
melahirkan dan merasakan sakit akibat luka, atau pendarahan,

atau sisa-sisa dorongan, atau hal-hal lain yang mengkhawatirkan,

maka pemberiannya dihifung sebagai pemberian ormg yang sakit.
Jika dia tidak merasakan hal-hal tersebut, maka pemberiannya
dihifung sebagai pemberian oftmg yang sehat.

Jika seoftmg perempuan atau laki-laki dipuhrl dengan
cambuk, kay,r, atau bafu hingga pukulan tersebut mengakibatkan
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lobang, atau memar, atau muntah, maka semua ifu menakutkan.
Sebelum dia mencapai keadaan ini, yaifu di arrnl dia menerima
pukulan, jika tindakan Snng dilakukan padanlra itu menakutkan,
namun dalam beberapa hari ada tanda png mern-rnjukkan bahwa
dia bisa bertahan sesudahnyra, maka ifu fidak mengkharrratirkan.

30. Bab: Pemberian Seseorang di Wakfu Perang
dan Saat di L-aut

Pemberian seseorang saat sedang borperang ifu hukumnya
boleh hingga terjadi pertempuran besar-besaran di dalamnya.
Ketika telah terjadi pertempuran besar$esaran, maka
pemberiannya sarna seperti pemberian omng saht, baik dia
memerangi umat Islam atau memerangi musuh.

Ar-Rabi' berkata: Setahu saya Aqrsyaf i memiliki
pendapat lain, yaitu pemberiannya sarna sep€rti pernberian orang

Snng sehat hingga dia terluka. Aq,rSSpf i berkata: Seandainp dia
dibawa untuk dikenai qishash benrpa penssal kepala, maka
pemberianngn tetap dianggap sebagai pemberian oriutg sehat

karena bisa ladi dia dimaafkan. Jika dia ditaunn oleh pasukan

Islam, maka pemberian hulmmryra boleh. Jil{a dia ditaunn
pasukan musyrik tetapi mereka tidak membr.rnuh taunnan, maka
hukumnla sama. Tetapi jika dia ditawan oleh pasrkan musgnik
yang biasan5ra membunuh tawanan, maka perrberianrqTa dianggap
sebagai pemberian orrng sakit, karena biamnya mereka
membunuh. Seseorang sehmanSn tdak pernah terlepas dari
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harapan hidup dan takut mati. Akan tetapi, ketika keadaan yang

dominan menurutnya dan menunrt orang lain adalah khawatir

mati, maka pemberiannya dianggap sebagai pemberian orang

sakit. Sedangkan jika yang lebih dominan menurutnya dan

menumt orang lain adalah afilan dari ancaman mati seperti sakit,

tertawan atau keadaan apapun, maka pemberiannya dianggap

sebagai pemberian orang sehat-

Jika dia berada di tangan onmg-orang musyrik lrang
memenuhi janji lalu mereka mernberinlra jaminan keamanan, baik

dengan kompensasi atau tanpa kompensasi, maka pemberiannya

dianggap sebagai pemberian orang sehat.

31" Bab: Wasiat untuk Ahli Waris

-\v1t,

'*:t;*;6,--Y e**u-,r
l7g4.Sufyan mengabarkan kepada k"-;dari Sulaiman Al

Ahwal, dari Mujahid, yaitu dalam sebuah hadits, "ndak ada owsiat

unfuk ahli w,/ais.'L97

1795. Saya melihat hadits ini kuat menurut mayoritas ahli
sejamh perang yang saya jumpai, bahwa Rasulullah S bersabda

J;:it 0111.- * L,}t t1?i
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dalam khutbah beliau pada waktu Fathu Makl<ah, 'Tidak ada
wasiat unfuk ufi11 **it. 492

Saya juga tidak menemukan perbedaan pendapat di antara
para ulama. Ketika Rasulullah s bersaMa, 'Tidak ada wasiat
unfuk ahli waris, " maka hukum wasiat ifu sama dengan hukum
sesuafu yang belum ada. Manakala seseorang bennsiat terhadap
ahli waris, maka kami menangguhkan wasiat tersebut- Jika
pemberi wasiat meninggal dunia dalam keadaan penerima rrnsiat
tetap sebagai ahli rrnrisnya, maka wasiat tidak berlaku baginla.

Jika muncul ahli waris bug, pemberi wasiat yang
menghalangi penerima wasiat, atau penerima r,rnsiat keluar dari
keberadaannya sebagai ahli waris pada hari pemberi wasiat
meninggal dunia, seperti ketika dia benrnsiat pada u/alfu sehat
untuk istrinya kemudian dia menalaknya tiga kali kemudian dia
meninggal dunia pada saat itu juga sehingga istinya ifu tidak
mewarisinya, maka wasiat unfuknya berlalar karena perempuan
tersebut tidak lagi menjadi ahli waris. wasiat ditolak dan berlalar
hunyu ketika dia memiliki hukum, sedangkan perempuan tersebut
tidak memiliki hukum kecuali sesudah kematian pemberi wasiat,
apakah wasiat tersebut berlaku atau batal.

Seandainya seseoftmg berwasiat kepada omng lafoi dakn
keadaan ada ahli r,raris yang menghalangi penerima wasiat,
kemudian ahli waris yang menghalangi itu meningsat dunh
sebelum pemberi wasiat sehingga perrerima wasiat rnenjdi atrE

waris; atau berwasiat kepada seorang p€r€rrrpuan kemudian dia
menikahinya, lalu dia mati dalam keadaan p€rerntrran ifu menjidi

re2 Silafotl bar;a tlld:trilhaeuno. (1780) dahm bab t€rilang wasiif prE draps.
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istrinya, rnaka wasiat unfuk keduanya batal secara bersama-sama

karena wasiat tersebut menjadi wasiat untuk ahli waris.

Seandainya seseorang berwasiat kepada ahli waris dan

orang asing (bukan ahli waris) bempa seorang budak, atau

beberapa budak, atau sebuah rumah, atau pakaian, atau harta

yang disebutkan, maka bagian untuk ahli waris batal sedangkan

bagian untuk orang asing ihl berlaku sesuai porsinya, yaihl

setengah dari semua yang diwasiatkan unfuk ahli waris dan orang

asing tersebut. Akan tetapi, seandainya dia berkata, 'Aku

berwasiat demikian kepada fulan dan firlan," maka jika dia

menyebutkan sepertiga untuk ahli waris dan dua pertiga untuk

orang asing, maka wasiat berlaku unfuk orang asing sebesar porsi

yang dia sebutkan, sedangkan porsi unfuk ahli waris dikembalikan.

Seandainya dia memiliki anak yang mewarisinya, sedangkan

anaknya ihr memiliki ibu yang melahirkannya, atau mengasuhnya,

atau menynrsuinya, atau ayah persusuan, atau isfui, atau anak yang

tidak mewarisinya, atau pelayan, atau selainnya, kemudian dia

berwasiat unhrk mereka semua, atau sebagian dari mereka, maka

wasiat unfuk mereka hukumnya boleh karena mereka semua

bukan ahli waris. Mereka semua bisa memiliki apa yang dia

wasiatkan- Tidak ada yang lebih berhak atas wasiaforya selain

orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya dan

orang-orang yang memiliki hubungan dengan anaknya. Allah &
rnenyebut wasiat dalam firman-Nya , L;Ji'{fr,;f41$in ,$
'r-;;EU i-3t[ +;ji W '!; ot, "Diwajibkan atas kamu, apabila

maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia
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maninggalkan harta, berwasiat unfuk kdua o,zng fua dan karib
kenbat "(Qs.Al Baqarah [2]: 180)

Biasanya, mereka berasal dari golongan kerabat dekat saja,
karena mereka menguji anak-anak pemberi wasiat dengan
kekerabatan. Kemudian biasanya mereka memiliki kedudukan

!,ang lebih dari itu, yaitu menguji mereka dengan hubungan
dengan a5nh mereka lantaran memiliki wasiat.

Seyogianya ulama yang melarang seseorang menerima
rrrasiat karena khawatir menimbulkan mudharat para ahli waris
atau memberikan manfaat kepadanya ifu juga melarang orang

lrang memiliki hubungan kekerabatan; dan agar mendakwakan
png telah mereka ketahui memiliki hubungan dekat dengan para
ahli waris ifu tidak dimerdekakan. Akan tetapi, seseorang tidak
boleh menghalangi wasiat bugr selain ahli waris berdasarkan
l<habr dari Rasulullah #i, serta berdasarkan pendapat yang tidak
diperselisihkan oleh pam ulama yang sala iumpal.

32. Bab: Yang Berlaku dan 37ang fidak Berlahu
dalam Wasiat untuk Ahli Waris

Jika seseomng ingm ben nsiat kepada seorcng ahli waris,
kemudian dia berkata kepada para ahli waris 5rang lain, "Aku ingin
berwasiat sepertiga hartaku kepada fulan ahli rrrarisku itu. Jika
kalian memperken hal ifu, maka aku akan
melalnfiannya. Tetapi jika kalian tdak memperkenankannya,
maka alcr benrnsiat dua pertiga hartaku kepada orang yang boleh
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menerima wasiat," kemudian mereka mengadakan kesaksian atas

diri mereka bahwa mereka telah memperkenankan semua yang dia

wasiatkan dan mengetahuinya, kemudian dia mati, maka mereka

diberi pilihan dalam hubungan dengan Allah & untuk

memperkenankannya karena hal itu merupakan kejujuran,

memenuhi janji, menghindari khianat, menaati mayit, dan berbuat

baik kepada orang yanE masih hidup. Jika mereka tidak

melakukannya, maka hakim tidak memaksa mereka unhrk

memperkenankannya.

Sepertiga harta mayit tidak keluar untuk apapun manakala

dia tidak mengeluarkan untuknya. Alasannya adalah perkenan

mereka sebelum pemberi wasiat meninggal dunia ifu fidak

berkonsekuensi hukum pada mereka, karena mereka

memperkenankan sesuatu yang tidak boleh bagi mereka. Tidakkah

Anda melihat bahwa terkadang mereka berjumlah tiga orang, dua

orang, atau safu orang, tetapi kemudian mereka memperoleh

anak-anak yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka,

sehingga dengan demikian mereka memperkenankan keseluruhan

dari sepertiga, padahal mereka hanya berhak sebagiannya. Bisa

jadi rnunc'ul bagi pemberi wasiat ahli,waris selain rnereka yang

menghalangi mereka, dan mereka mati sebelum ahli waris itu.

Karena ifu, dalam salah satu dari dua keadaan itu, mereka

bukan memperkenankan sesuafu yang mereka miliki. Kondisi

maksimal mereka adalah mereka tidak memilikinya unfuk selama-

Iamanya kecuali sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya mereka

memperkenankannya trnhrk seorang ahli waris, maka bisa jadi

orang yang diberi wasiat ifu meninggal dunia sebelum pemberi
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wasiat. Seandainya wasiat itu berlaku dengan wasiat mayit, dan
izin mereka mengakibatkan kepemilikannya, maka penerima
rrasiat tidak memilikinya, dan tidak ada sedikit pun dari harta

mayit kecuali dengan kematiannya. Maka, demikian pula orang-
orang yang memperkenankannya wasiat unfuk ahli waris ifu
sebenamya memperkenankan sesuatu yang tidak mereka miliki,

dan bisa jadi mereka tidak memilikinya untuk selamalamanya.

Demikian pula seandainya pemberi r,uasiat meminta izin

kepada mereka untuk berwasiat melebihi sepertiga lalu mereka

mengizinkannya. Demikian pula seandainya salah seorang di
antara mereka berkata, "Warisanku darimu unfuk saudaraku fula.,,

atau unfuk anakku fulan," maka tidak boleh karena ihr

berarti dia memberi sesuatu yang tidak dia miliki. Demikian pula

seandainya dia meminta izin mereka unfuk memerdekakan budak-

budaknya lalu dia memerdekakan mereka sesudah kematiannya,

namun budak-budak tersebut tidak tercakup sepertiga, maka

mereka berhak mengembalikan budak yang tidak tercakup

sepertiga. Tetapi dalam semua ini dia diberi pilihan untuk
memperkenankannya.

Akan tetapi, seandainya seseorang berwasiat unfuk ahli

waris lalu dia berkata, 'Jika para ahli waris lain

memperkenankannya, maka wasiat untr-rk ahli waris ifu. Jika tidak,

maka wasiat ini untuk fulan (orang lain), atau unfuk di jalan

Allah $, atau unhrk sesuafu yang bisa diberi wasiat," maka wasiat

berlaku sesuai yang dia katakan. Jika para ahli waris

membolehkannya, maka wasiatnya berlakr- Jika mereka

menolaknya, maka itu hak mereka- Mereka hanrs menyalurkan

wasiat kepada orang yang diberinga wasiat manakala para ahli

483



AlUrrun

waris tidak memperkenankannya, karena ifu adalah wasiat unhrk

selain ahli rryaris.

Demikian pula, seandainya seseoftrng berwasiat unhrk

orang lain dengan mengatakan, "Jika orang itu mati sebelum aku,

maka apa yang aku wasiatkar unfuknya itu dialihkan kepada

fulan," kemudian penerima wasiat itr.I mati sebelum pemberi

wasiat, maka wasiat tersebut beralih kepada fulan. Demikian pula,

seandainya dia berkata, "Fulan memperoleh sepertiga hartaku

kecuali frrlan (yang lain) datang. Jika fulan yang lain datang ke

negeri ini, maka wasiat jafuh kepadanya," maka wasiahya berlaku

sesuai png dia katakan-

33. Bab: Ahli Waris yang Boleh dan yang Tidak
Boleh Mendapatkan Wasiat

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

Syafi'i berkata: Jika mayit berwasiat kepada orcrng yang tidak

boleh menerima wasiat, baik dia ahli waris atau selainnya, atau dia

berwasiat berupa sesuafu yang tidak boleh dia wasiatkan seperti

melebihi sepertiga harta warisan, kemudian dia mati dalam

keadaan para ahli waris mengetahui apa yang dia wasiatkan dan

harta yang dia tinggalkan, lalu mereka berkata, "Kami

memperkenankan apa yang dia lakukan," maka dalam hal ini ada

dua pendapat, yaihr:

Pertama, perkataan mereka sesudah mereka tahu dan

menceritakan warisannya, "Kami memperkenankan apa yang dia
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lakukan" itu hukumnya boleh bagi orang yang mereka
perkenankan, sarna seperti hibah seandainya mereka
menyerahkannya kepadanya dari tangan mereka- Mereka tidak
pun!,a hak unfuk memintan5ra kembali. Barangsiapa yang

berpegang pada pendapat ini, maka dia juga mengatakan bahwa

wasiat sesudah mati itu berbeda dari pemberian orang hidup yang

tidak berlaku kecuali dengan serah terima. Alasannya adalah

karena pemberi wasiat iftr sudah mati, dan dia tidak dianggap
sebagai pemilik dan pemegang sesuatu yang dia keluarkan dari
kedm tangannya, melainkan itu adalah campur tangan darinp
terhadap para ahli waris unfuk penerima wasiat.

Jadi, perkataann5la dalam wasiahrya ifu menetapkan hak
bagi pemberi wasiat ben-rpa apa lnng boleh bagi mereka. Dia
menetapkan bag, mereka apa lnng dia tetapkan bagi para
penerima warisan. Jika demikian keadaannya, lalu para ahli waris
memperkenankannya sesudah mereka mengetahui dan
memilikinya, maka iht berarti mereka memotong hak-hak mereka
dari vrnrisan mereka untuk apa lnng diwasiatkan mayit sehingga

berlaku sesuai apa !,ang dilaldon mayit, dan hukumnya boleh
seperti kebolehan apa yang dia kerial<an dan frdak mereka tolak.
Apa png mereka karankan bagi penerima unsiat itu bulon
sesuafu di tangan mereka lahr mereka mengehrarkanrnya kepada
pernberi wasiat, melainkan s€suatu png tijak sarnpai kepada
mereka kecuali dengan p€rnrtara mayt Jika mereka
men!,€rahkan hak-hak merdra, rnaka h* tersetut diserahkan

kepada orcng yang rnerdea nrenyerafrkarrryar

mereka membebaskan dari hfurg dan dakuraan,

sehhgga orang 5ang mereka bebaskan ihr terbebm darinya. Amu
seperti mereka membebaskan dari hak-hak mereka atas sjruf'ah
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Ialu hak-hak mereka terhadapnya pun terpufus. Pendapat ini

memiliki alasan yang bisa diterima.

Kedua, apa yang ditinggalkan mayit dan tidak boleh

diwasiatkan itu menrpakan kepemilikan yang dipindahkan Allah &
kepada mereka. Karena ifu, keberadaannya di tangan mereka atau

tidak di tangan mereka ifu hukumnya sarna- Per{<enan mereka

terhadap apa yang dilakukan mayit sebenamya menrpakan hibah

dari mereka kepada orang yang mereka beri hibah- Barangsiapa

yang mereka beri hibah, maka hukumnya boleh, dan mereka

berhak menariknya selama mereka belum menyerahkannya.

Seperti seandainya mereka memiliki harta titipan di tangan orang

lain, lalu mereka menghibahkan sebagiannya kepada orang lain,

sehingga hibah tersebut udak terlaksana kecuali dengan serah

terima. Pendapat ini juga memiliki alasan yang bisa diterima.

Jika mereka mengatakan, "kami memperkenankan apa

yang dia lakukan, tetapi karni Udak mengetahuinya, dan kami

mengiranya sedikit," maka menurut dua pendapat di atas

sebaiknya dikatakan, "Perkenankanlah dalam jumlah yang sedikit,

dan bersumpahlah bahwa kalian tdak memperkenankannya

kecrrali dalam keadaan kalian mengiranya seperti ini." Kemudian

mereka berhak menarik sisanSa.

Demikian pula seandainya mereka tidak berada di tempat.

Jika diajukan bukti bahwa mereka sebenamya mengetahuinya,

maka bukti ini berlaku pada mereka menurut pendapat ulama yang

memberlakukan perkenan mereka tanpa adanya serah terima-

Bukti ini berlaku pada mereka jika mayit berwreiat dua pertiga

hartanya, atau selunrh hartanya, atau bagian tertenfu dari

hartan5ra, jika mereka tahu berapa harta png dia tinggalkan.
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Misalnya rnayit berurasiat sesuafu Sang dia sebutkan, kemudian dia

berkata, "Unhrk fulan sekian dan sekian dinar, trnfuk fulan

budakku yang bemama fulan, dan untuk fulan sekian dan sekian

untaku," lalu mereka berkata, "Kami memperkenankan

pemberianmu ifu," Kemudian mereka berkata, "Kami

memperkenankannya karena kami mengira hanya lebih sedikit dari
sepertiga, karena kami mengetahui adanya suafu harta miliknya

tetapi kami tidak menemukannya, atau kami menengarai bahwa

dia tidak memiliki hutang tetapi temyata dia merniliki hutang,"

maka ada dua pendapat, nfu:

Putana, perkataan ini tetap berlaku bagi mereka menurut
pendapat orang 5ang memberlakukan mereka, karena

mereka memperkenankan apa lang mereka ketahui dan apa yang

Udak ditolerir sekiranya mereka tidak tahu.

Kdua, mereka berhak bersumpah dan menarik perkenan

mereka, karena pemberian ini hanya boleh dari harta mayrt.

Kepada mereka dikatakan saat mereka bersumpah,
"Perkenankanlah seukuran yang kalian kira melerryati sepertiga,

yaifu seperenam atau seperempat, abu kurang ddi ifu, atau lebih

dari ifu-"

34- Bab: Perselisihan di antara Para Ahli Waris

Jika sebagian ahli waris memperkenankan dalam hal-hal

yang perkenan mereka berlaku, sedangkan sebagian yang lAin

tidak memperkenankannya, maka perkenan tersebut berlaku untuk

487



Al Umrn

bagian ahli waris yang memperkenankan untuk yang dia

perkenankan. Misalnya, jika ahli waris berjumlah dua orang, maka

penerima wasiat memperoleh setengah wasiat unfuk yang melebihi

sepertiga.

Seandainya di antara para ahli waris ifu ada yang masih

kecil, atau sudah baligh tetapi terbatasi hak transaksinya, atau

lemah akal, maka tidak seorang pun di antara mereka yang

memperkenankan bagiannya dengan suafu wasiat yang melebihi

sepertiga. Wali salah seorang di antara mereka juga tidak boleh

memperkenankannya atas bagian anak tersebut. Seandainya wali

memperkenankan hal itu pada hartanya, maka dia terkena

pertanggungan atas hartanya. Jika harta itu masih diternukan di

tangan orang yang diberi perkenan, maka harta tersebut diambil

dari tangannya. Wali berhak menuntut kepada oftmg yang

diberinya karena dia telah memberinya sesuatu yang tidak dia

miliki.

35. Wasiat untuk Kerabat

Jika seseorang berwasiat dan berkata, "Sepertiga hartaku
unhrk kerabatku, atau unfuk orang-orang yang memiliki
hd{erabatan denganku, atau unfuk orang-orang yang memiliki
hubungan rahim denganku," maka semua ifu hukumnya sarna.

Kekembatan dari ialur qnh dan ibu itu hukumnya sarna dalam hal
wasiat. YaOg paling dekat kekerabatannln dan yang paling jauh

iuga,"sama dalam hal wasiat. ndak ada perbedaan antara laki-laki
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dan perernpuan, kaya dan miskin, kecil dan besar, karena mereka

diberi atas nama kekerabatan. Jadi, narna kerabat itu melekat pada

mereka semua, sebagaimana orcmg yang terlibat dalam perang

dibagi baEan dari harta rampasan p€Nang karena fuktor kehadiran.

Jika seseomng berasal dad kabihh Arai$, lalu dia
berroasiat unfuk kerabatnya, maka hukumnya tdak boleh

meskipun masing-masing dapat dikebhui nasabnSra kecr-rali ada

kekerabatan antara dia dengan oftmg yang bertemu dengannya

pada a5ah. Jika di kalangan maq/aralot urnurn diketahui bahwa

orang lnng merrgatakan 'Quraiq; kembatku" itu malsrdnya bukan

sernua orang Quraby, dan bukan px-rla orang 3nng l€bih jauh dari
mereka; dan orang lnng mengatakan "unfuk kerabatku"

maksudnga bukan orang yang paling dekat kekerabatannya, atau

Snng memiliki hubungan kekerabatan 1rang lebih jauh darinya

dengan jalan ayah; dan jika dia dekat maka dia dimasukkan ke

dalam kelompok yang oleh maryaratat urnurn disebut

dawiqanbah (orang-orang yang merniliki kekerababn), maka

perlu dilihat kepada kabilah mana dia menlBndarkqn diri, seperti

Bani AbduManaf. Selanjutnln, Elani Abdulvlanaf sendfui dapat

dipilah-pilah; dari keturunan siapa mereka. Dari sini dbebutlah

Bani Muththalib. Apakah Bani Muththalib dapat didhh-trhh lagi?

Jawabnya, gd. Mereka terdiri dari kabilah. Dari

keturunan siapa mereka? Jawabngra, dari ketr-mman AM Yazid bin

Hasyim bin Muththalib. Apakah mereka masih bisa dipihh-pilah?

Jawabnya, ya. Mereka juga terdiri dari beberapa kabilah. Dari
siapa mereka? Jawabn5ra, dari Bani Ubail bin Abd bin Yazid.

Apakah mereka juga masih bisa dipilah-pilah? Jaunbnla, ya. Ada
Bani Sa'ib bin Ubaid bin Abd bin Yadd. Dapat dkatakan bahwa

Bani Syafi', Bani Ali, dan Bani Abbas, mereka serrffir berasal dari
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Bani Sa'ib. Apakah mereka masih bisa dipilah-pilah? Jawabnya,

ya. Setiap cabang bani di antara mereka dapat dipilah dari yang

lain.

Jika seseorang berasal dari Bani Syafi', lalu dia berkata

untuk kerabatnya, maka yang dimaksud adalah kefurunan Syafi',

bukan keturunan Ali dan bukan keturunan Abbas. Alasannya

adalah karena mereka semua dapat dipilah dengan se@ra tegas

dari cabang yang lain. Semua ifu dapat diketahui manakala yang

mereka maksud adalah bapak-bapak mereka, bukan bangsa dan

kabilah dalam kaitan dengan nenek moyang, sikap saling

menolong, saling menikahi, dimana sebagian dari mereka

bercampur dengan sebagian yang lain.

Seandainya seseorang berkata, "Sepertiga hartaku unfuk

kerabatku yang paling dekat, atau kerabatku yang paling pendek,

atau kerabatku yang paling melekat," maka semua perkataan ini

hukumnya sama. Kami akan melihat orang yang paling dekat

hubungan rahimnya dari jalur ayah dan ibu, kemudian kami

memberikan wasiat ifu kepadanya. Kami fidak memberikan harta

wasiat ifu kepada selainnya yang lebih jauh darinya. Misalnya,

kami mendapati dua paman dari jalur ayah, dua paman dari jalur

ibu, anak-anak paman dari jalur ayah, dan anak-anak paman dari
jalur ibu. Kami akan memberikan harta wasiat itu kepada dua

pamannya dari jalur ayah dan dua pamannya dari jalur ibu, bukan

kepada anak-anak paman dari jalur ayah dan ibu, karena paman-

paman tersebut bertemu dengannya pada ayah dan ibunya

sebelum anak-anak paman dari jalur,ayah dan ibu ifu.

Demikian pula, seandain5ra kami mendapatinya memiliki

beberapa saudara satu ayah, beberapa saudara sahr ibu, dua

490



AlUmm

paman dari jalur aph dan dua paman dari jalur ibu, maka kami
memberikan harta tersebut kepada saudara-saudaranya yang

seayah dan saudara-saudaranya yang seibu, bukan kepada kedua

pamannya dari;alur ayah dan ibu, karena mereka saudara-saudara

itu bertemu dengannya pada ayah dan ibunya se@ra lebih dekat

sebelum kedua pamannya dari jalur ayah dan kedua pamannya

dari jalur ibu.

Seandainya bersama saudara-saudara seayah dan saudara-

saudara seribu itu ada saudara-saudara kandung, maka harta jahrhr

kepada mereka, bukan kepada saudara-saudara seayah dan
saudara-saudara seibu. Karena apabila kita mempertimbangkan

kekerabatan dari jalur ayah dan ibu secara sarna, lalu saudara-

saudara sekandung ifu menggabungkan ayah dan ibu, maka

mereka lebih dekat dengan mayit. Seandainya bersama saudara-

saudara sekandung itu ada cucu dan lebih bawah lagi yang tidak
mau,rarisi, maka harta jafuh kepadan5ra, bukan kepada saudara-

saudara karena cucu ifu adalah anaknya sendiri, sedangkan anak

sendiri itu lebih dekat daripada anak ayah"Vu S*+ainya bersama

cucu ifu ada kakek, maka anak lebih utama dari kakek meskipun

kakek itu lebih dekat.

Seandairyra bersama saudara-saudara seayah atau seibu ifu
ada kakbk, maka saudara-saudara lebih kuat daripada kakek

menurut pendapat yang mengatakan bahwa saudara-saudara ifu
lebih berhak atas perunlian mantan saha5n daripada kakek karena

mereka lebih dekat kepadanya, dan karena mereka bertemu
dengan mayrt sebelum mayit ifu bertemu dengan kakek.

Seandainya dalam semua ini dia mengatakan, "sepertiga

hartaku unfuk sekelompok kerabatku," maka jika kerabat yang
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paling dekat dengannya ada tiga orang atau lebih, maka hartanya
jatuh kepada mereka, baik mereka itu laki-laki atau perempuan.

Jika mereka hanya dua orang, kemudian yang sesudah mereka

ada safu orang atau lebih, maka unfuk dua orang ifu mendapat

dua pertiga dari sepertiga, sedangkan untuk yang satu atau lebih

mendapat sisa dari sepertiga. Jika mereka safu orang, maka dia

mendapat sepertiga dari sepertiga. Sedangkan kerabat yang

sesudahnya jika mereka dua orang atau lebih, maka mereka

mendapat dua pertiga dari sepertiga. Seandainya kerabat yang

paling dekat hanya satu orang, sedangkan yang di bawahnya ada

safu orang, maka masing-masing dari keduanya mengambil

sepertiga dari sepertiga, sedangkan kekerabatan yang sesudah

keduanya mengambil sisanya, baik jumlahnya safu atau lebih,

dengan dibagi sama rata di antara mereka.

36- Bab: Wasiat untuk Janin dalam Perut dan
Wasiat Berupa Janin dalam Perut

Boleh berwasiat berupa janin yang masih dalam perut dan

berrwasiat unfuk janin yang berada dalam perut asalkan telah

terwujud pada saat terjadi wasiat kemudian dia keluar dalam
keadaan hidup. Seandainya seseorang berkata, "Janin yang ada

dalam perut budakku Sang bemama fulanah itu untuk fiJan,"
kemudian dia meninggal dunia dan budak perempuannya ifu
melahirkan anak kurang dari enam bulan seiak dia mengucapkan

wasiat, maka janin tersebut menjadi milik orcung yang diberinln
wasiat. Tetapi jika budak perempuan itu melahirkan pada enarn
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bulan atau lebih, maka anaknya tidak menjadi milik penerima
wasiat karena terkadang kehamilan ifu terjadi belakangan sehingga

kehamilan yang terjadi belakangan itu bukan obyek lrang
dir,msiatkan.

Seandainya seseoftrng berkata, "Anak budak perempuanku,

atau budak perempuanku, atau budak laki{akiku ifu meniadi r,rrasiat

unhrk janin yrang ada dalam perut fr.rlanah-seormg perempuan
yang dia sebutkan naman5ra," maka jika perempuan tersebut
melahirkan kurang dari enam bulan sejak hari dia mengucapkan

wasiat, maka wasiatnya sah- Tetapi jika dia melahirkan pada enam
bulan atau lebih sejak hari dia mengucapkan wasiat, maka wasiat
tertolak. Karena terkadang kehamilan terjadi seudah wasiat,
sehingga anak yang dikandung itu bukan merupakan penerima

wasiat. Jika janin yang diwasiatkan adalah budak laki-laki, atau
budak perempuan, atau budak laki-laki dan perempuan, atau lebih

dari ifu, maka wasiat dibagi di antara mereka semua;

boleh bagi penerima wasiat mereka. Jika janin yang diberi wasiat
adalah anak laki{aki, atau anak perempuan, atau lebih dari satu,

maka wasiat dibagi di antara mereka se@ra sarna. Jika pemberi
wasiat meninggal dunia sebelum p€rempuan yang kandungannlra

diuasiatkan atau diberi rrrasiat ifu melahirkan, maka urasiat

ditangguhkan hingga dia melahirkan. Jika dia melahirkan kurang

dari enam bulan, maka wasiat tersebut berlaku.
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37. Bab: Wasiat yang Muflak dan Wasiat atas
Sesuafu

Barangsiapa yang berwasiat dengan mengatakan, "Jika aku

mati dari sakitku ini, maka frrlan -seorang budak miliknya-
merdeka, dan fulan memperoleh wasiat sekian, hartaku

disedekahkan (diwakafkan) sekian," kemudian dia sehat dari

sakitnya ifu dimana dia membuat urasiat, kemudian dia mati

sesudah ifu secara tiba-tiba, atau dari sakit selain sakit tersebut,

maka wasiat tersebut batal karena dia membuat wasiat hingga

jangka wakfu tertentu. Barangsiapa yang diberi wasiat atau

dimerdekakan dengan suafu syarat, sedangkan syarat tersebut

tidak ada, maka wasiat dan kemerdekaan tidak terjadi. Demikian
pula, jika dia membuat batasan dalam wasiatrya dengan

mengatakan, "Jika aku mati pada tahun ini, atau dalam sakitku

ini," lalu dia mati akibat sakit yang lain, maka wasiatnya batal. Jika

dia menyamarkan semua ini dengan mengatakan, "lni adalah

wasiatku selama aku tidak mengubahnya," maka 5nng berlaku

sesuai dengan ucapannya, yaifu wasiatnya berlaku selama dia

belum mengubahnya. Akan tetapi, seandainya dia berkata

demikian dan mempersaksikan bahwa rarasiahya ini berlaku

selama dia belum mengubahnya, maka wasiahrya ifu terlaksana.

Jika dia berwasiat dengan mengatakan, "Jika aku

mengalami kecelakaan yang mematikan," maka ihr merupakan

wasiat yang tidak terikat dan dia tidak menetapkan batasannya.

Atau iika dia mengatakan, 'Manakala aku mengalami kecelakaan

lnng rn€xrratikan, atau aku mati," maka wasiatnya berlaku, dan
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semua yang ada di dalamnya terlal$ana asalkan boleh manakala

dia mati dan belum mengubahnya.

38. Bab: Wasiat untuk AhIi Waris

Allah S berfirman,

W 1j aLlii{d;;6y'${; e!
'up;ltSZ-'*-i$\-4;J'iiSi-:tg*;i

'Diormjibkan abs l<amu, apbib nnut haf,ak menjemput
s*eonEng di antam kamu, jil<a dia nafuggpl@n Intb, bentmsiat

untuk kdua o,zng tua dan kadb kmbt dangan cam gang bik,
(sebsai) kewjiban bagi omng-orang yang bqalsya-" (Qs. AI
Baqarah [2]: 180)

Dalam alnt tentang warisan, Allah e berftmrarL

G

5; X 1,( oyt; c+ i'Ai t+; r".;i # *:_ ;:!j
LAtr#,t6l,r,p5irt&i"g

"Dan unfuk dua omng ibu hpk, bgi nasing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalaA nka pnq mainggal itu
mempunyai anak; jika omng Snng maningal Mak mempunyai
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anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya

mendapatsepertiga. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Allah @ menyebutkan orcmg-orang yang meruarisi dalam

beberapa ayat dalam Kitab-Nya.

Penggabungan perintah Allah @ terhadap wasiat kepada

kedua orang fua dan kerabat ifu mengandung kemungkinan

makna.

Pertama, kedua orcmg fua dan para kerabat memiliki dua

perintah ifu secara bersama-sama, sehingga pemberi wasiat harus

membuat unsiat unhrk mereka, sehingga mereka mengarnbil

dengan wasiat, dan mereka juga memperoleh warisan.

Kedua, perintah wasiat furun unfuk menghapus agar wasiat

tetap berlaku bagi mereka. Namun kami menemukan dalil yang

menunjukkan bahwa wasiat unfuk kedua orang fua dan kerabat
yang mewarisi ifu terhapus dengan ayat-ayrat tentang warisan dari

dua sisi, yaitut

Pertama, beberapa l<habar yang tidak tercambung sanadnya
dari Nabi @ melalui jalur pam periuayat Hijaz. Di antaranya

adalah:

O/ u?1 t .o.tI A-* 0 ,,,
a/
dl -\v11

/o

f LJ

it; hr Jr. '"rat al ;2t*: g r 'tir ofi-J
.O

//t4

))t), )U
ta

Li
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L796. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Nabi $ bersabda, "Tidak

ada wasiat unfuk dhli wais.'tr93

Ada pula khabar lain yang valid dengan jalur riwayat ini.
Kami juga menemukan khabar lain yang tersambung sanadnya
dari Nabi S dengan makna seperti ini. Selanjuhrya, kami tidak

mengetahui para ulama di bertagai negeri berteda pendapat

bahwa wasiat unfuk kedua orang fua telah dihapus dengan ayat-'
aSnt tentang warisan.

Oleh karena ia telah dihapus, maka dimungkinkan wasiat

unfuk kedua orang fua ifu gugur, hingga seandainya seseorang

berwasiat unfuk keduanya, maka wasiat tersebut tidak boleh.

Pendapat inilah yang kami pegang. Tidak ada riwayat dari
Nabi $, dan kami tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat

tentang hal ini. Ketiadaan riwayat dan perbedaan pendapat para

ulama menunjukkan pendapat yang kami sampaikan ini, meskipun

dimungkinkan bahwa yang dihapus adalah karajibannya saja

sehingga apabila seseorang berwasiat unfuk mereka maka

hukumnln boleh.

Jika seseorang berwasiat unfuk kedua orang fua lalu para

ahli waris memperkenankannya, maka bukan dengan wasiat

keduanya mengambil harta tersebut, melainkan mereka

mengambiln5ra karena para ahli waris memberikan harta mereka

kepada keduanya, karena kami telah membatalkan hukem wasiat

unhrk kedua oftrng fua dimana nash mansukh dalam wasiat

berlaku unhrk kedua orang fua. Nash tersebut juga menyebutkan

le3 gu4i1r ini telah disebutkan berikut bWrit'nya pada rrc. (1780) dalam bab
tentang wasiat yang dihapus. Lihat juga hadits no. (179/+:l bn (1795).
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kerabat bersama mereka secara garis besar. Oleh karena kedua

orang fua ifu mewarisi, maka kami mengqiyaskan setiap yang

mewarisi kepada kedua orang fua. Seperti itulah khabar dan
Nabi $. Oleh karena di antara para kerabat itu ada yang mewarisi

dan ada yang tidak mewarisi, maka kami membatalkan wasiat
untuk kerabat yang mewarisi berdasarkan nash dan qiyas, serta

berdasarkan khabar, "Tidak ada wasiat unfuk ahli waris. "

Sedangkan wasiat untuk sanak kerabat dan selain ahli waris
ifu kami perkenankan, siapa pun dia. Jadi, ketenfuan dasar dalam
wasiat adalah untuk orang yang diberi wasiat dalam Kitab Allah &
dan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah $. Saya

mengetahuinya para ulama terdahulu berbeda pendapat tentang
hal ini, yaitu harus dilihat wasiat terlebih dahulu. Jika wasiat
diberikan kepada orang yang manrarisi mayit, maka saya

membatalkannya. Tetapi jika wasiat diberikan kepada orang yang
tidak mewarisi mayit, maka saya membolehkannya menurut cara
yang dengannya wasiat diperbolehkan.

Menumt saya, Allah & Uuf,atahu, dalam ayat yang saya

sampaikan dan hadits dari Nabi $, serta ken5rataan bahwa para

ulama terdahulu tidak berbeda pendapat tentang hal ini, dapat
dipahami bahwa para ahli waris dihalangi unfuk memperoleh
wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan.

Karena harta yang ditinggalkan orang yang mati itu diambil
dengan jalan warisan atau wasiat. oleh karena hukum keduanya
itu berbeda, maka seseorang tidak boleh menggabungkan dua
hukum yrang berbeda dalam safu hukum dan dalam satu keadaan,
sebagaimana tidak boleh dia diberi sesuahr dan lawan dari sesuatr"r
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itu- Ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna lain sama

sekali.

SeandainSra seseorang berpandangan bahwa wasiat unfuk
ahli waris tdak boleh unhrk mencegah kecrrigaan terhadap
pemberi wasiat sekiranya dia pilih kasih kepada salah satu ahli
warisnya, maka seandainya bukan karena keletihan yang dirasakan
sebagian omng yang menggeluti Fiqih, maka menurut saya -Allah
Mahatahu- orang yang berpandangan demikian fidak perlu

dijawab. Karena barangsiapa yang sarrrar memahami hal ini hingga
tidak melihat dengan jelas kesalahan di dalamnya, maka
tampaknya dia tidak membedakan antara sesuafu dengan
lawannya.

Jika ada yang bertan5ra, "Di mana perbedaannya?"

Jawabnya, "Anda pasti pemah melihat seoftrng Arab yang

bertemu dengan kerabatrya sesudah tiga puluh tahun, dimana
bapak-bapak kerabatnya itu telah membunuh bapak-bapaknya,

dan bapak-bapakn5n juga telah mernbunuh mereka. Sedemikian

sengit permusuhan di antara mereka hingga mereka saling

menumpahkan darah, melanggar kehormatan, memutuskan
silatr.rrahmi, meniadakan nasab dalam syair dan selainnya.

SebenamSra dia juga tidak respek terhadap apa yang dilakukan
oleh bapak-bapaknya dan permusuhan kerabatnya dengan

sedemikian sengit, dengan menghabiskan hartanya unfuk
menumpahkan darah mereka- Di antara kerabatnya yang

matarisinyra itu ada orang yang dahulu membunuh kedua orang
tua. Dia lantas berwasiat di w'dkfu sakittya ifu unfuk para

pembunuh ifu, padahal merel<a adalah pam ahli warisnya bersama

orang lain dari kalangan kerabatrya. Dalam hal ini ahli waris
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bersama mereka dalam kondisi permusuhan, atau dalam kondisi

damai, berbuat baik dan memperbaiki hubungan. Seperti ihr pula

bapak-bapak keduanya. Apakah boleh berwasiat untuk musuh-

musuhnya sedangkan dia tidak crrriga terhadap mereka?

Jika dia menjawab, "Tidak," maka dikatakan, "Demikian

pula, seandainya dia termasuk mantan sahaya. Para mantan

sahayanya ifu telah mencapai kedekatan sedemikian rupa

dengann5ra dan dengan bapak-bapaknya. Dia lantas berwasiat

kepada para ahli warisnya dari kalangan mantan sahayanya, dan

bersama mereka ada anak perempuannya. Apakah boleh

berwasiat unfuk mereka sedangkan dia tidak mencurigai mereka?"

Jika dia menjawab, "Tidak," maka dapat dikatakan, "Demikian

pula isfoinya. Seandainya iskinya ifu melarikan diri dari

bertanggungjawab kepadanya, sangat pendusta, menuduhnya

berzina, meminuminya racun unfuk membunuhnya, dan

memukulnya dengan besi hingga mati," kemudian dia melarikan

diri dan menolak unfuk ditangkap, sedangkan suaminya juga tidak

mau menceraikannya dengan fujuan unfuk menyusahkan

perempuan tersebut, kemudian suaminya itu mati dan berralasiat

untuk perernpuan tersebut, maka apakah wasiatnlra itu tidak boleh

karena dia adalah ahli waris?"

Jika dia menjawab, 'Ya,' maka dapat dikatakan,
"Seandainya orang asing mati dalam keadaan tidak memiliki ahli

waris yang pemah memberikan nikmat besar kepadanya pada

waktu kecil atau sesudah besar, banyak berbuat baik kepadanya,

dan sangat menyalangrnln, Ialu dia berwasiat sepertiga hadanya,

apakah hukumnya boleh?" Jika dia menjawab, "Ya," maka

dikatakan, "Demikian pula, boleh memberikan wasiat unfuknya
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meskipun para ahli warisnya ifu adalah musuh-musuhnya?" Jika

dia menjawab, "Ya, boleh memberinya wasiat sepertiga harta, baik
para ahli warisnya ifu musuh baginya atau bukan musuh," maka

dikatakan, "Apa pendapat Anda seandainSn tidak ada dalil bahvrn

wasiat batal unfuk ahli waris, dan bahwa jika nash hanya

membatalkan wasiat untuk ahli waris, maka di dalamnya tidak ada

makna selain yang kami katakan.

Kemudian, prinsip yang saya sampaikan kepada Anda,

tidak seorang ulama pun yang mendahului Anda dalam memahami

sesuafu yang kami ketahui. Apakah Anda meninggalkannya?

Tidakkah Anda hams berpandangan bahwa Anda melihat

wasiatrya unfuk selama-lamanya? Jika wasiatnya unfuk seseorang

yang mempakan musuhnya atau orang yang dibencinya atau

seseorang yang bukan kawan dekat dengann5ra, maka Anda

membolehkan wasiat meskipun dia ahli waris? Tetapi jika wasiat

diberikan kepada teman dekat, atau kepada orang 5ang berjasa

padanya, atau yang bukan musuh baginya, maka Anda

membatalkannya? Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda telah

keluar dari hadits yrang diriwayatkan dari Nabi ,$, serta keluar dari

perkara yang termasuk perkara yang tidak diperselisihkan oleh

para ulama.

Apa pendapat Anda seandainya dia memiliki seorang budak

yang dia tahu bahvrn budak itu merupakan orang yang paling dia

cintai dan paling dia percayai, dan dia juga menguctrkan hartanya

kepada budak itu saat dia masih hidup, sedangkan dia memiliki

anak yang tidak seperti anaknya. Kemudian anaknya ifu mati

sehingga ahli warisnya menjadi musuh bagin5n, kernudian dia

memerdekakan budaknya itu dalam wasiatngra? Tidakkah Anda
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harus memperkenankan kemerdekaan budak ifu karena ada

kecurigaan kepadanyn saat dia masih hidup, karena dia lebih pilih

kasih terhadap budaknya dengan hartanSra itu daripada anaknya

sendiri; serta ada kecurigaan kepadangra saat dia masih hidup
karena budak tersebut keadaannya seperti ifu sedangkan ahli

warisnya adalah musuh baginya?"

Apa pendapat Anda seandainln ahli warisnya adalah
musuh baginya, lalu dia berkata, 'Demi Allah B, dia tidak ada

menghalangiku unfuk meninggalkan wasiat sehingga warisan akan
jatuh seluruhnSra kepadamu kecuali keinginan agar Allah &
menjadikanmu miskin dan tidak menjadikanmu kaSn. Akan tetapi,

aku berrarasiat sepertiga hartaku kepada selainmu," kemudian dia
pun berwasiat kepada orang lain? Tidakkah jika orcmg ini
memperkenankan maka dia telah memperkenankan wasiat yang

seyogianya ditolak, dan menolak wasiat yang s€yogianya boleh.

Apa pendapat Anda seandainya Sunnah menunjukkan

bahwa mayit boleh berwasiat sepertiga hartanya, dan dia tidak
dihalangi sedikit pun unfuk berr,,msiat sepertiga hartan5a kecuali

kepada ahli r*nrisnya, manakala ada seseorang yang memiliki hak
campur padanya dengan melarangnya bu/asiat kepada selain ahli

waris dalam keadaan apapun? Tidakkah kita telah menyalahi

Sunnah?

Apa pendapat Anda seandainya huhrm sepertiga harta itu
diserahkan kepadanya, dimana dia menynlurkannya kepada orang
yang dia lihat bukan ahli ',uaris, seandainla ahli warisnya berada
dalam permusuhan dengannlra sebagaimana yang telah saya
jelaskan, padahal oremg llang diberi trnsidt ifu jauh nasabnya, atau
mantan sahap baginlp, lalu dia mengakui hak harta bagi orang
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lain padahal dahulunya dia menyangkalnya; atau tidak diketahui

dia mengakui hak harta baginya, dan tidak pula dakvaan orang

lain? Seandainya seseorang membolehkannya berwasiat dengan
jumlah yang mengeluarkan ahli waris dari seluruh warisan, maka

tidakkah dia telah membolehkan wasiat lebih dari sepertiga

padahal penerima dicurigai bahwa dia telah menjadi ahli waris?

Jika dia membatalkannya, maka itu berarti dia membatalkan

pengakuan akan hutang yang sebenamya lebih kuat haknya

daripada warisan, karena warisan tidak difunaikan kecuali sesudah

hutang ditunaikan?

Hukum didasarkan pada aspek yang tampak, dan Allah &-
lah yang mengumsi sisi yang tidak tampak. Barangsiapa yang

memufuskan hukum pada manusia dengan penyelidikan hingga ke

aspek-aspek yang tersembunyi, maka dia telah menjadikan bagi

dirinya sesuatu 5rang telah Allah & dan Rasul-Nya larang padanya,

karena Allah &{ah yang mengurusi pahala dan hukuman pada

yang tidak tampak, karena tidak ada lrang mengetahuinya selain

Allah &.
Allah @ membebani para hamba untuk memperlakukan

hamba-hamba yang lain berdasarkan aspek yang tampak.

Seandainya ada seseorang yang berhak mengambil kepufusan

berdasarkan sisi tersembunyi 5rang ada petunjukn3n, maka ifu
adalah hak Rasulullah &. Apu yang kami sampaikan ini berlaku

dalam semua ilmu. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan pendapat Anda bahwa tidak boleh menghukumi

dengan aspek yang tersembunyi?" Jawabnya adalah Kitab
Allah @, kemudian Sunnah Rasulullah $.
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Aliah E berfirman tentang orang.oftrng munafik kepada

Nabi-Nya S,

&-XS 
" ;i 3;j Jiy # \j(,'ori{5i'!ir 61-

r-'Iii@ <-3+{3 L#-,o(rfr-r;fryo

"iitUr;,1_,15'e"fr6
'Apabila orang-orirng muna{ik dabng kepadamu, mereka

berkata, 'I{ami mengakui, bahorm lamu benar-benar
Rasul Allah.' Dan Allah mengebhui bahun kamu
benar-benar Rasul-N5n; dan Allah mengetahui bahwa
sesungguhnya onng-orang munafik ifu benar-benar orang
pendusta. Mereka ifu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai
lalu merela (manrcia) dari jalan Allah." (Qs. Al
Munaafiquun [63]: 1-2)

Rasulullah $ mengakui pemikahan dan waris di antara

mereka. Beliau juga menyediakan bagian r.rrhrk mereka manakala
mereka ikut serta dalam peraryl. Beliau juga menghukumi mereka
sesuai hukum-hularm umat Islam. Padahal Allah & telah
mengabarkan kekaftran mereka, serta mengabari Rasulullah #B
bahwa mereka ifu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai agar
tidak dibunuh dengan pura-pura bersumpah bahwa mereka
beriman.
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7797. Rasulullah S bersabda, "Aku hanyalah manusia
biasa, sementara kalian mengajukan gugatan kepadaku. Bisa saja
sebagian dari kalian lebih lihai dengan argumennya daripada
sebagian wng lain, sehingga aku pufuskan unfuknya sesuai yang
aku dengar darinya. Barangsiapa Wng aku pufuskan unfuknjn
suatu hak saudaranya, maka dia mengambilnya, karena
sejatinya aku hanya mengambilkan unfuknya sebagian dari api
nn uku.'tr94

l9a fuy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dari Hisl,ram bin Urwah dari ayahnya
dari Zainab binti Abu salamah dari Ummu salamah bahwa Rasutullah $ bersabda...
(hadits)

Hadits ini terdapat dalam pernbahasan tentang peradilan, bab tentang pengakuan
dan ijtihad serta keputusan hukum berdasarkan aspek yang tampak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: peradilan, bab:
Anjuran untnk Memutuskan secara Benar, 2/719) dari jalur Hisyam bin Urwah dari
ayahnya dari Zainab binti Abu salamah dari Ummu salamah istri Nabi $ dengan
redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab:
opnq vans Mengajukan Kesaksian Sesudah sumpah, 2/261, no. 26g0) dari jalur
Abdullah bin Musallamah dari Malik dan setemsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: peradilan, bab,
Keputusan Hukum Berdasarkan Aspek yang Tampak, serta Kepandaian Berargumen,
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Rasulullah s memberitahu mereka bahwa beliau

memutuskan berdasarkan aspek yang tampak, sedangkan halal

dan haram menurut Allah & adalah sesuai aspek yang

tersembunyi. Keputusan beliau tidak menghalalkan bagi orang

yang dimenangkan gugatannya perkara-perkara yang diharamkan

Allah & manakala dia mengetahuinya sebagai sesuafu yang

haram.

{*t *\t J2 "nr 
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1798. Rasulullah S bersabda,'Wahai -unrr,u'*",

Islam), telah tiba waktunya bagi kalian untuk berhenti dari perkara-

perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Barangsiapa di antara

kalian yang terlanjur melakukan sedikit dai kotoran ini, maka

hendaklah dia menutupi din dengan tabir Allah, karena

3/7337, no.4/1713) dari jalur Yahya bin Yahya dari Abu Muawiyah dari Hisyam

dengan redaksi yang serupa; juga dari ialur waki' dan hnu Numair dari Hisyam

d.n!u.r redaksi yang sempa; dan dari jalur Abdullah bin Wahb dari Yunus dari Ibnu

Syihab dari Urwah dengan redaksi yang serupa; dan dari beberapa jalur riwayat yang

lain.

505



Al llmm

yang menyodorkan pipinya kepada kami, maka kami
padanya Kitab 411u15.'4'e5

195 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: sanksi pidana, bab: Riwayat tentang orang
yang Mengaku Berbuat zina,2/825, no. l2l dari jalur Zaid bin Aslam bahwaino-.!
laki-laki mengaku berzina di zaman Rasulullah $, kemudian beliau meminta
diambilkan cambuk, kemudian beliau diberi cambuk yang patah. Beliau berkata, ,,Di

atas yang ini." Beliau lantas diberi cambuk baru yang belum dipotong serabutnya, lalu
beliau bersabda, "Di bawah yang ini." Kemudian beliau diberi cambuk yang sudah
dirapikan dan sudah lembut. Rasulullah,{t} lantas menyuruh mendera orang itu dengan
cambuk tersebut. Kemudian beliau bersabda seperti di atas.

Ibnu Abdil Barr berkata, "saya tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dengan
sanad yang bersambung dengan redaksi ini dari jalur riwayat manapun."

l-lh. At-Tamhid(5/32L)
Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang sanksi pidana bab penjerasan bahwa sanksi

pidana adalah pelebur dosa mengatakan, "Diriwayatkan dari Rasulullah $ sebuah
hadits yang masyhur bagi kami, tetapi dia tidak tersambung sanadnya-setahu saya.
Yaitu Rasulullah $ bersaMa, "Banngsiapa di antara kalian gng terlanjur melakukan
sedikit dai kotoran ini, maka hendaHah dia menutupi diri dengan tabir Altah, karena
barangsiapa yang menyodorkan pipintn kepada kami, maka kami tegakkan padan5n
Kitab Allah."

sebagaimana hadits ini diriwayatkan Asy-syafi'i dari Malik dengan sanad dan
matannya seperti yang terh.rlis dalam Al Muwaththa' bahasan tentang sanksi pidana
bab tentang cambuk yang digunakan untuk mendera. Kemudian dia berkata, ,Hadits
ini terputus sanadnya, tidak termasuk hadits yang menjadi argumen saat berdiri sendiri.
Kami mengetahui beberapa ulama di kalangan kami yang mengetahuinya dan
berpegang padanya, dan kami pun berpegang padanya."

Al Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin umar dalam N
Mustadnk (pernbahasan: Sanksi Pidana, 4/2M) dari jalur Abu Abbas Muhammad bin
Ya'qub dari Bahr bin Nashr dari Asad bin Musa dari Anas bin Iyadh dari yahya bin
said dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar.g, dia berkata, Rasululah 6$
bersaMa, "Jauhilah olelz kalian kotomn-kotoran jnng ditarang Attah ini. Bamngsiap
Snng memsakannya, maka hendaHah dia menutupi dirin5n dengan tabir Allah, dan
hendaHah dia bertaubat kepada Allah. Barangsiapa yang menyodorlan ptpintm
kepada l<arni, maka kami tqakkan padang Kitab (sanki) Attah."

Juga (4,/383) dari jalur Abu Abbas Muhammad bin ya'qub dari Rabi' bin
Sulaiman dari Asad bin Musa dan setemsnya. Al Hakim berkata, "Hadits 'vn shahih
menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Redaksi :tri2\usr berarti setiap perkataan atau pertuatan yang dipandang bunrk
seperti zina, minum khamer dan selainnya. sedangkan redaksi irii2 berarti pipi,
wajah dan ubun-ubun. Maksud kalimat ini adalah memperlihatkan sesuatu yrang lebih
baik dituhrpi.
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Beliau mengabarkan bahwa beliau tidak menyingkap hal-hal

yang tidak mereka tampakkan sendiri, dan bahwa jika mereka

mengutarakan suafu perbuatan yang dikenai sanksi, maka sanksi

itu diberlakukan pada mereka. Itulah yang diperintahkan Allah &.
Allah S berfirman, " Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan

orang lain." (Qs. Al Hujuraatl49): 12)

Rasulullah # jrgu berpesan,
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1799. Rasulullah $ mengadakan sumpah li'an di antara

dua saudara Bani Ajlan. Kemudian beliau bersabda,
" Perhatikanlah, jika perempuan ini melahirkan anak seperti ini,

maka anak itu milik orang yang difuduhnya." Kemudian
perempuan itu melahirkan anak dengan sifat-sifat seperti yang

disebutkan Rasulullah S, sehingga anak itu milik orang yang

dicurigai.195

196 Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang li'an maiwayatkan bangnk hadits di dua
tempat itu, dan kami akan menyampaikan di tempatrgra nanti, (no. 2354
dan sesudahnya). Di sini kami cukup mengatakan bahwa hadits tersebut ada dalam .4.1

Muwaththa' dan Ash-Shahihain, yaltl;
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1800. Rasulullah S bersabda, 'sesunggwhnya perkaranya
benar-benar jelas seandainya bukan karena hukum 4iluh.'4'97

Rasulullah S tidak menggunakan petunjuk yang jelas

terhadap dua perkara tersebut, padahal tidak ada pefunjuk yang
Iebih jelas daripada petunjuk tersebut. Yaitu berita beliau bahwa
anak tersebut akan lahir seperti ifu, kemudian anak itu pun lahir
sesuai yang dikatakan Rasulullah S. selain itu masih banyak lagi

contoh yang sempa.

Karena ifu semua, keputusan hukum yang didasarkan pada
penyelidikan terhadap sisi-sisi rahasia. setidaknya keputusan
hukum dengan penyelidikan yang saya sampaikan itu bertentangan
dengan perintah Allah & untuk memutuskan hukum di antara

Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang b'an,2/s66-557) dari
jalur hnu Syihab bahwa sahl Sa'd As-Saidi mengabarinya bahwa Uwaimir Al Ajlani...
kemudian dia menyebutkan hadits tersebut.

Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kebolehan Thalak riga Kari, 3/4021 dan
jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Muslim (pembahasan: Li'an, 2/7129, no. l/14921dari jalur yahya bin yahya
dari Malik dan seterusnya.

1e7 Asy-Syaf i mengulang kalimat ini dalam Ar-Risalah, no. 42g, hlm. 149),
dalam bahasan tentang tidak berlakunya istihsan (penilaian baik) di akhir . Di sani
disebutkan, "Sesungguhnya perkaranya benar-bmar jelas seandainya tidak ada
keputusan Allah." Redaksi terakhir ini ada pada Abdurrazzaq dai- riwayat Daud bin
Hushain dari Ikrimah dari hnu Abbas. Perinciannya akan disampaikan pada no. 22go
dalam bahasan tentar,ry li'an.

semua riwayat yang diriwayatkan oleh Asy-syafi'i secara tersambung sanadngra.
tidak memuat redaksi ini. Allah Mahatahu.
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hamba-hamba-Nya berdasarkan aspek yang tampak, dan dengan

aspek itulah Rasulullah S memutuskan hukum.

Ada sebagian orang yang tidak menghindari keputusan

hukum dengan penyelidikan terhadap aspek-aspek rahasia

manakala perkataan tentangnya berbeda-beda, sehingga

seandainya dia tidak berdosa lantaran menyalahi Kitab dan Sunnah

yang saya sampaikan, maka sudah pantas sekiranya sebagian

besar pendapatnya ditinggalkan lantaran pandangannya yang

lemah terhadapnya. Alasannya adalah karena dia menyelidiki

sesuafu yang halal lalu dia mengharamkannya, tetapi kemudian dia

melakukan sesuatu yang lebih pantas dia harapkan'dari yang halal

itu. Sedangkan jika dia boleh mengharamkan setelah melakukan

penyelidikan tersebut, maka dia tidak mengharamkannya.

Jika ada yang bertanya, "Apa contohnya dalam jual-beli?"

Jawabnya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membeli

kuda dengan syarat kuda tersebut bunting?" Jika dia menjawab,

"Jual-beli tersebut tidak sah, karena apa yang ada dalam peruforya

itu tidak tampak, dan dia tidak dipertanggungkan dengan sifat

padanya," maka diajukan pemyataan, "Demikian pula seandainya

dia membeli kuda dan janin yang ada dalam perutnya dengan

harga satu dinar." Jika dia berkata, "Benar," maka diajukan

pertanyaan, "Apa pendapat Anda seandainya dua pelaku jual-beli

sama-sama paham barang, kemudian keduanya berkata, "Kuda ini

seharga lima dinar jika tidak bunting, dan sepuluh dinar jika

bunting. Karena itu, saya mengambil dari Anda dengan harga

sepuluh dinar. Seandainya bukan karena menurutku kuda ini

bunting, maka aku tidak melebihkanmu di atas lima dinar. Akan
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tetapi, kami tidak mensyaratkan sifat bunting padanya karena
dapat merusak jual-beli. "

Barangkali ada yang berkata, "Jual-beli ini boleh karena
sifat ada pada kuda, bukan pada anak kuda yang ada dalam
perutnya. Niat keduanya juga sama. Pemyataan keduanya
mengenai penambahan harga lantaran adanya janin dalam perut
itu tidak merusak jual-beli manakala transaksi tidak terjadi atas
sesuatu yang merusak jual-beli. Saya tidak menghukumi jual-beli di
sini rusak karena faktor niat." Jika dia berkata demikian, maka
diajukan pertanyaan, "Demikian pula, tidak halal menikah secara
mut'ah, dan nikah tersebut terhapus?" Jika dia menjawab, "ya,,,
maka dialukan pertanyaan, "Bagaimana jika laki-laki yang menikah
ifu jejaka atau berkeluarga?" Jika dia menjawab, "ya," maka
dikatakan, "Bagaimana jika dia ingin menikahi seorang perempuan
dan berniat unfuk tidak menahannya kecuali dalam sehari atau
sepuluh hari, melainkan hanya untuk menyalurkan kebufuhan
terhadapnya? Hanya saja, keduanya mengadakan akad nikah
secara mutlak tanpa syarat." Jika dia menjawab, "Nikah ini halal,"
maka diajukan pertanyaan, "Apakah Anda tidak menilai nikah
tersebut rusak karena faktor niat manakala akadnya sah?" Jika dia
menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Apakah Anda
mendapati dalam jual-beli sesuafu yang mempakan celah menuju
kerusakan; atau mendapati dalam nikah sesuafu yang merupakan
celah menuju kerusakan, yang karenanya Anda menilai rusak jual-

beli atau nikah, dimana Anda lebih kuat unfuk menilai rusak jual-
beli daripada menilai rusak pembelian kuda bunting sebagaimana
yang Anda jelaskan, setiap yang mengandung selain kuda, serta
pemikahan seperti yang Anda gambarkan? Jika Anda tidak menilai
rusak jual-beli dan nikah karena faktor niat yang sama di antara
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dua pihak dalam jual-beli dan nikah, maka apa yang niat keduanya

terlihat nyata sebelum akad, sebelumnya dan sesudahnya?"

Saya katakan, "Saya tidak menilai rusak satu pun dari

keduanya karena akad jual-beli dan akad nikah itu te4adi secara

sah, sedangkan niat tidak berdampak apapun, dan dia juga tidak

disertai ucapan. Niat yang tidak disertai dengan ucapan itu lebih

pantas untuk tidak berdampak apapun yang dapat merusak jual-

beli dan nikah."

Oleh karena niat atau ucapan dua pelaku jual-beli itu tidak

merusak jual-beli keduanya, lalu mengapa Anda menilai rusak jual-

beli keduanya lantaran Anda menebak-nebak bahwa keduanya

atau salah sahr dari keduanya meniatkan sesuatu sedangkan akad

terjadi secara sah? Mengapa Anda menilai rusak akad yang sah

Iantaran tebak-tebakan Anda bahwa dia meniatkan sesuatu yang

seandainya dia syaratkan dalam jual-beli atau nikah maka

pemikahan tersebut tidak sah? Jika dia bertanya, "Apa

contohnya?" Maka jawabnya, "Seperti yang Anda jelaskan ifu."
Hanya Allah *& jra yang memberi kita taufiq.

39. Bab: Cabang dari Wasiat untuk Ahli Waris

Setiap obyek yang diwasiatkan oleh orang yang sakit pada

masa sakitnya dimana dia mati akibat sakit itu (diwasiatkan) untuk

seorang ahli waris berupa kepemilikan harta atau manfaat dengan
jalan apapun itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh memberikan

wasiat tersebut kepada ahli waris dengan jalan apapun.
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40. Wasiat untuk Ahli Waris

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i berkata: Jika seseorang meminta izin untuk memberikan
wasiat kepada seorang ahli waris, baik di wakfu sehat atau sakit,
baik mereka mengizinkan atau tidak mengizinkan, maka semua ifu
hukumnya sama. Jika mereka merealisasikan izin mereka, maka
itu lebih baik bagi mereka dan lebih bertakwa kepada Alrah &,
serta lebih bagus bagi ucapan mereka yang memperkenankannya.
Jika mereka tidak melakukannya, maka hakim tidak boreh
memaksa mereka untuk melakukannya. Pendapat ini termasuk
pendapat yang dituturkan dari Rasulullah $ tentang warisan.
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1801. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Az-Zrfrri berkata: Ulama Irak mengkiaim

bahwa kesaksian orang yang dikenai sanksi had ttdak boleh.

Karena ifu, aku bersaksi bahwa fulan benar-benar mengabarkan

kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab;g; berkata kepada Abu

Bakrah, "Bertobatlah, niscaya kesaksianmu diterima -atau: Jika

kamu bertobat, maka kesaksianmu diterima-." Sufuan berkata: Az-

Zuhri menyebutkan nama orang yang mengabarkan kepadanya,

dan aku menghafalnya, tetapi kemudian aku lupa dan ragu. Ketika

kami berdiri, aku bertanya kepada orang yang hadir, lalu Umar bin

Qais berkata kepadaku, "Dia adalah Said bin Musayyib." Aku
bertanya, "Apakah kamu ragu dengan apa yang dikatakan oleh

Az-Zuhri?" Dia menjawab, "Tidak, dia adalah Said bin Musayyib,

tanpa ragu."198

l9B Asy-Syaf i meriwayatkarr atsar ini lebih dari satu kali. Dia meriwayatkannya
dalam bahasan tentang dakwaan dan kesaksian dalam bab tentang bolehnya kesaksian
orang yang dikenai sanksi hadd. Juga dalam bahasan yang sama bab tmtang
pendakwa dan terdakwa, serta dalam bab tentang kesaksian orang yang menuduh zina
secara ringkas.

Dalam bab tentang pendakwa dan terdakwa, atsarini berbunyi demikian:
Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-

Zuhri berkata: Ulama lrak mengl<laim bahwa kesaksian orang yang dikenai sanksi .6ad
itu tidak boleh. Karena itu, aku bersaksi bahwa Said bin Musayyib benar-benar
mengabariku bahwa Umar bin Khaththab rg berkata kepada Abu Bakrah,
"Bertobatlah, niscaya kesaksianmu diterima-atau: Jika kamu bertaubat, maka
kesaksianmu diterima. "

Asy-Syafi'i berkata: Aku mendengar Sufuan menceritakannya hadits ini seperti ini
berkali-kali, kemudian aku mendengamya berkata, "Aku ragu siapa yang berkata
seperti itu." Sufyan berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar diberitahu -kemudian dia
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Saya sering mendengamya menceritakan atsar ini, dimana
dia menyebutkan nama Said. Saya sering mendengarnya
mengatakan: dari said. Penghafal Hadits lainnya meriwayatkan
dari Said, tidak ada keraguan dalam riwayatnya. Dia
menambahkan bahwa Umar i&, meminta ketiganya unfuk
bertobat, kemudian dua orang bertobat sehingga Umar a{S;

memperkenankan kesaksian keduanya. Sedangkan Abu Bakrah
menolak unfuk bertobat sehingga umar ;S; menolak kesaksiannya.

4I-. Masalah tentang Memerdekakan Budak

Barangsiapa yang berwasiat unfuk memerdekakan
budaknya tetapi tidak tercakup ke dalam sepertiga, lalu sebagian
ahli warisnya memperkenankannya sedangkan sebagian yang lain
tidak memperkenankannya, maka budak itu dimerdekakan
seukuran yang tercakup sepertiga dan seukuran porsi dari ahli

menyebutkan nama seorang laki-laki, tetapi kernudian lupa menghafal namanya.
Kemudian aku bertanya namanya, lalu umar bin eais berkata, "Dia adalah said 6in
Musayyib." Sutnn tidak ragu lagi bahwa dia adalah hnu Musayryib... Aku bertanya
kepada Sufuan, "Apakah kamu ragu ketika dia mengabarimu bahwa dia adalah Said?'
Dia menjawab, "Tidak, memang seperti yang dia katakan -maksud umar bin eais.
Hanya saja, aku sempat dihinggapi keraguan."

Dalam bab tentang kesalsian orang yang dijatuhi sanksi rSad Asy-syafi'i berkata:
Aku bertany'a kepada Sufuan, "Apakah dia Said?" Dia menjawab, "ya, namun aku
mgu. Tetapi ketika dia mengabariku, aku tidak ragu lagi. Saya tidak memastikan
hafalannya dari Az-Zuhri. "

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-sunan wa Al Atsar (7/284) mengatakan,
"Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli meriwayatkan dari Abu Walid dari Sulaiman bin
Katsir dari Az-Zuhn dari hnu Musagryib bahwa Umar rg:, berkata kepada Abu Bakrah,
Syibl bin Ma'bad dan Nafi', "Barangsiapa di antam kalian yang bertaubat, maka
kesaksiannya diterima. "
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waris yang membolehkan" Perwalian jatuh kepada orang yang

memerdekakannya, bukan kepada orang yang memperkenankan

meskipun dia mengatakan, "Aku memperkenankan." Saya tidak

menolak dan membatalkan apa yang dilakukan mayit karena

barangkali dia berkewajiban unfuk memerdekakannya di masa

hidupnya, atau karena alasan lain seperti ini yang dia sebutkan.

Barangsiapa yang berwasiat kepada orang lain berupa

sepertiga dari budak-budak, sedangkan di antara budak-budak ada

budak yang harus menerima wasiat merdekakan manakala dia

memilikinya, maka dia memiliki hak pilih antara menerima atau

menolak wasiat. Jika dia menerima wasiat, maka budak itu
merdeka sebagai tanggungannya manakala dia memilikinya.

Kemudian sisanya dinilai untuk dia genapi jika dia dalam keadaan

lapang, dan dia berhak atas perwaliannya.

Seseorang terkena kewajiban kemerdekaan unfuk setiap

budak yang melahirkannya, baik itu ayah, kakek ayah, kakek ibu,

serta orang fua dari jalur manapun meskipun jauh. Dernikian pula

dengan setiap orang yang dia lahirkan dari jalur manapun

meskipun jauh. Sedangkan saudara, paman dan kerabat selain

mereka tidak serta-merta merdeka sebagai tanggungannya.

Barangsiapa yang berwasiat unfuk seorang anak kecil yang

belum baligh berupa budak yang merupakan ayah atau kakek anak

kecil itu sendiri, maka pembawa wasiat boleh menerima wasiat

karena tidak ada keraguan baginya sekiranya budak yang

diwasiatkan itu merdeka sebagai tanggungan anak kecil tersebut,

dan dia berhak atas perempuannya. Jika dia berwasiat

sebagiannya, maka wali anak tersebut tidak boleh menerima wasiat

atas nama anak kecil tersebut. Jika wali menerimanya, maka
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budak tersebut tidak dinilai untuk digenapi si anak, melainkan
budak tersebut dimerdekakan sesuai kepemilikan si anak.
Tindakan wali hanya boleh berlaku untuk yang memberikan nilai
tambah bagi harta si anak, atau tidak menguranginya, atau yang
harus dia lakukan. Adapun tindakan yang dapat mengurangi harta
anak itu hukumnya tidak boleh dilakukan walinya. sedangkan
tindakannya ini diakibatkan pengurangan tetapi harus dia lakukan.

Jika budak merupakan milik dua orang lalu yang satu
memberi yang lain lima puluh dinar dengan syarat dia
memerdekakannya, atau dia memerdekakan bagiannya dari budak
ifu, lalu dia memerdekakannya, maka budak itu merdeka sebagai
pertanggungannya. Sedangkan sekufunya ifu menunfutrya atas
setengah dari lima puluh, dan dia mengambilnya bersama setengah
dari nilai budak. Dia pun berhak atas perwaliannya. sementara
tuan menunfut kepada budak atas dua puluh lima dinar yang telah
diambil fuan darinya. Seandainya fuannya mengatakan, ,,Jika

kamu menyerahkan kepadaku lima puluh, maka kamu merdeka,,'
maka dia tidak merdeka, dan sekufunya berhak unfuk mengambil
darinya setengah dari lima puluh karena ifu adalah harta budak,
sedangkan harta budak ifu dibagi di antara keduanya.

Barangsiapa yang mengatakan, "Jika aku mati, maka
setengah budakku merdeka," maka setengah budaknya merdeka,
sedangkan setengah yang lain tidak merdeka dengan dibebankan
padanya meskipun tercakup ke dalam sepertiga hartanya. Karena
ketika dia sudah meninggal dunia, maka kepemilikannya atas

hartanya telah terpufus. Dia hanya boleh mengambil dari hartanya
saat dia masih hidup. Manakala dia menjafuhkan kemerdekaan
budak dalam satu keadaan dimana dia tidak memegang
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kepemilikan harta, maka tidak jatuh dari kemerdekaan budak itu

selain yang dia jatuhkan. Kalau saja kita di masa hidupnya-
dimana dia memerdekakan setengah budak, sedangkan setengah

yang lain milik orang lain, dan dia dalam keadaan miskin-tidak
memerdekakan budak itu dengan dibebankan padanya, maka

terlebih lagi sesudah mati dia mati dimana dia tidak memegang

kepemilikan harta seperti dalam keadaan dia memerdekakan

btrdaknya itu, dan dia juga tidak menghasilkan kepemilikan lagi

sesudahnya.

Seandainya dia memerdekakannya secara total pada wakfu

sakit, maka seluruh budak itu dimerdekakan dengan dibebankan

padanya karena dia memerdekakan budak dalam keadaan

memiliki selumhnya, atau tercakup ke dalam sepertiga harta. Jika

dia mati sedangkan nilai budak ihr tercakup ke dalam sepertiga

hartanya, maka seluruh budak menjadi merdeka, dan ketenfuannya

disesuaikan dengan tadbir 199 6ur', wasiat.

Jika budak dimiliki dua orang atau lebih, kemudian salah

seorang di antara mereka memerdekakannya sedangkan dia dalam

keadaan kaya, sementara para sekufunya tidak ada di tempat,

maka budak itu dimerdekakan seluruhnya. Budak ihr lantas dinilai,

lalu dia menyerahkan bagian mereka dari budak ifu kepada wakil-

wakil para sekutunya, dan budak ifu pun mereka. Dia berhak atas

perwalian budak itu. Jika mereka tidak memiliki wakil, maka

bagian mereka diserahkan kepada orang yang menjaminnya

dengan diawasi oleh qadhi, atau disimpan di tangan orang yang

memerdekakan ifu jika dia kaya. Dia tidak mengeluarkannya dari

199 Kemerdekaan budak yang kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal
dunia.

5L8



Al Umm

tangannya jika dia kaya dan amanah. Dia hanya mengeluarkan
harta ihr jika dia tidak amanah.

Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka
dengan syarat kamu menanggung seratus dinar, atau perayanan
selama setahun, atau melakukan pekerjaan demikian," Ialu budak
tersebut menerima kemerdekaan itu dengan syarat ini, maka dia
wajib menunaikannya, dan itu menjadi hutang baginya. Jika dia
mati sebelum memberikan pelayanan, maka mantan fuannya ihr
menuntut nilai pelayanan atas harta budak jika dia memiliki harta.

Seandainya budak itu menjawab, "Aku menerima
kemerdekaan, tetapi aku tidak menerima kewajiban yang kamu
bebankan padaku," maka dia tidak menjadi merdeka. yu'g
demikian ifu seperti pemyataan Anda, "Kamu merdeka jika kamu
menanggung serafus dinar, atau menanggung kepadaku sekian
dan sekian." Seandainya dia berkata, "Kamu merdeka, dan kamu
berkewajiban serafus dinar; atau kamu merdeka, kemudian kamu
menanggung serafus dinar atau pelayanan," maka jika budak ihr
mengambil beban atas dirinya, atau tidak mengambil beban atas
dirinya, maka dia tetap merdeka dalam dua keadaan itu, dan dia
tidak terkena peftanggungan apapun. Karena pemiliknya telah
memerdekakannya, kemudian barulah dia menetapkan sesuafu
pada budak, sehingga ifu sama dengan menetapkan suatu
kewajiban atas seseorang yang bukan miliknya lagi, dan dengan
ucapannya ifu dia tidak menciptakan suafu syarat. Karena ifu
budak tersebut tidak menanggung kewajiban ifu kecuali dia rela
menanggungnya.

Jika seseorang memerdekakan safu bagian miliknya dari
seorang budak, maka perlu dilihat keadaan orang yang
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memerdekakan bagiannya itu. Jika dia kaya pada waktu dia

memerdekakannya, maka saya menghukumi budak tersebut

merdeka, rrremberikan perwalian kepadanya, dan membebaninya

dengan bagian para sekutunya. Saya akan menilai budak itu pada

waktu terjadi kemerdekaan budak, dan menjadikan budak itu

merdeka seketika saat terjadi kemerdekaan. Semua perbuatan

pidana yang dia lakukan, atau perbuatan pidana terhadapnya,

kesaksian, sanksi had dan semua hukum yang berlaku baginya

adalah hukum orang merdeka meskipun orang yang

memerdekakan itu belum menyerahkan nilainya kepada para

sekutunya, dan meskipun masalahnya itu belum diadukan kepada

qadhi kecuali setahun kemudian atau lebih dari itu.

Jika nilainya pada waktu dia memerdekakan budak itu
adalah serafus dinar, kemudian nilainya berkurang, tetapi dia tidak

mengajukannya kepada hakim hingga nilainya merosot menjadi

sepuluh, atau justru nilainya bertambah hingga menjadi seribu,

maka hukumnya sama, dan nilainya tetap seratus. Jika yang

dimerdekakan adalah budak perempuan, kemudian dia telah

melahirkan beberapa anak sesudah dimerdekakan, maka nilainya

adalah nilai ibu pada hari terjadi kemerdekaan padanya, baik

dalam keadaan dia hamil atau tidak hamil. Tidak ada nilai apapun

untuk kehamilan yang terjadi belakangan, dan tidak pula kelahiran

sesudah kemerdekaan karena mereka adalah anak-anak yang

merdeka.

Seandainya budak dimiliki dua orang, lalu yang pertama

memerdekakannya, dan yang kedua memerdekakan sesudah yang

pertama, maka kemerdekaannya batal. Alasannya adalah karena
jika yang pertama kaya, maka dia berhak atas perwalian budak
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dan dia menanggung nilainya. Tetapi jika dia miskin, maka
kemerdekaan yang dilakukan orang kedua hukumnya boleh, dan
perwalian dibagi di antara keduanya. Jika keduanya
memerdekakan budak secara bersama-sama, dimana yang sahr

tidak mendahului yang lain dalam memerdekakan budak, maka
budak tersebut merdeka dan keduanya memiliki perwalian atas

budak dengan dibagi di antara keduanya. Demikian pula,

seandainya keduanya memberikan wewenang kepada seseorang

unfuk memerdekakannya lalu orang ifu memerdekakannya, maka
budak tersebut merdeka, dan pernr,aliannya dibagi di antara
keduanya.

Seandainya yang satu berkata kepada temannya, "Jika

kamu memerdekakannya, maka dia merdeka," kemudian
temannya itu memerdekakannya, maka budak tersebut merdeka
sejak orang yang memerdekakan ifu mengucapkan kata merdeka_

Tetapi budak tersebut tidak menjadi merdeka seandainya dia
mengatakan, "Jika aku memerdekakanmu, maka kamu merdeka."
Karena dia menjafuhkan kemerdekaan sesudah kesempurnaan
yang pertama, dan dia menjadi seperti orang yang berkata, "Jika

kamu memerdekakannya, maka dia merdeka." Ucapan yang lain
tidak dipertimbangkan.

Jika budak milik dua orang sekutu, lalu yang safu

memerdekakannya dalam keadaan miskin, maka bagiannya ihr
yang merdeka. Sekutu yang memerdekakan itu berhak atas

setengah hartanya (seandainya budak ifu memegang harta ), dan
pemilik yang tidak memerdekakan itu berhak atas setengah

hartanya. Tetapi seandainya sekutu yang memerdekakan ifu kaya,

maka budak tersebut merdeka, dan sekufu tersebut menanggung
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setengah nilai budak kepada sekutunya. Sesudah itu harta budak

itu dibagi di antara keduanya. Tidak ada harta bagi budak, karena

hartanya itu menjadi hak pemiliknya, sehingga pemiliknya bebas

untuk mengambilnya jika dia mau. Kemerdekaannya ifu bukan

merupakan hibah hartanya.

Harta tersebut bukan harta budak, dan kemerdekaan terjadi

pada budak, bukan pada hartanya. Seandainya seseorang berkata

kepada budak, "Kamu merdeka," dan juga berkata kepada harta

budak ifu, "Kamu merdeka," maka budak ifulah yang merdeka,

sedangkan harta tidak merdeka sama sekali. Harta berupa hewan

atau selainnya tidak terkena kemerdekaan, karena kemerdekaan

hanya terjadi pada anak Adam.

Jika seseorang memerdekakan budak yang mempakan
milik bersama antara dirinya dan orang lain, sedangkan dia

memiliki harta untuk menanggung biaya kemerdekaan budak ifu
sebesar tiga perempat dari budak, atau kurang dari ifu, atau lebih

dari itu, tidak cukup untuk seluruh budak, maka budak itu merdeka

sesuai yang tercukupi dengan harta orang tersebut. Orang yang

memerdekakannya itu berhak atas perempuannya sesuai ukuran
yang dia merdekakan. Sedangkan sisanya tetap menjadi budak,

baik budak itu beragama Islam atau Nasrani. Jika budak

dimerdekakan oleh orang Nasrani, sedangkan orang Nasrani ifu
kaya, maka budak tersebut merdeka seluruhnya, dan orang

Nasrani itu berhak atas perwaliannya.

Perwalian orang Nasrani sama seperti perwalian orang

muslim, namun dia tidak bisa mewarisi budak karena berbeda
agama, sebagaimana dia tidak bisa mewarisi anaknya. Tetapi jika

dia masuk Isl.am sesudah ifu kemudian mantan sahaya yang dia
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merdekakan ifu mati, maka dla mewarisinya. Orang Nasrani
tersebut tidak keluar dari keberadaannya sebagai pemilik yang

memerdekakan budal*yu, sehingga kemerdekaan yang dilakukan
pemilik itu hukumnya boleh.

^/AA\J/./* "1r ,V.irr J;, Jri 4 -\A.y
I lz o 4'JbI .J.r$jt ,&)

7802. Rasulullah S bersabda, "Wala' itu milik orang yang

memerdekakan.'2oo

Tidak boleh terjadi seorang Nasrani memiliki budak seorang

muslim tetapi ketika dia memerdekakannya maka kemerdekaannya

itu tidak boleh. Adapun pemyataan bahwa pemilik yang

memerdekakan itu berlaku memerdekakannya tetapi dia tidak

memiliki perwalian atas mantan budaknya ifu, saya tidak

mendengar pendapat seperti ini. Pendapat ini jelas menyalahi

Sunnah. Jika seseorang memiliki ayahnya atau ibunya dengan
jalan warisan, maka serta-merta keduanya merdeka dengan

dibebankan padanya. Jika dia memiliki sebagian dari keduanya,

maka keduanya bebas seukuran yang dia miliki, dan dia tidak wajib

menanggung nilai sisanya. Karena kepemilikan tersebut harus dia

terima dan dia tidak boleh menolaknya, lantaran dia tidak boleh
menolak warisan karena Allah & telah menetapkan hukum berup
pemindahan warisan orang mati kepada orang hidup yang

200 go6i1r ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. 11756\ dalam bab
tentang warisan.
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mewarisi. Akan tetapi, seandainya dia diberi wasiat, hibah atau

sedekah, atau dia memiliki keduanya dengan suatu jalan

kepemilikan yang dia kehendaki, bukan dengan jalan warisan,
maka keduanya merdeka dengan dibebankan padanya.

Jika dia memiliki sebagian dari keduanya saja dengan jalan

selain warisan, maka dia diharuskan unfuk menggenapinya.

Seperti seandainya dia membeli keduanya. Karena dia berhak

untuk menolak seluruh kepemilikan ini, dan dia tidak harus

menerimanya. Dia tidak menjadi pemiliknya kecuali dia
menghendakinya. Dengan demikian, pilihannya untuk memiliki itu
mengakibatkan kepemilikan harta yang memiliki nilai (yang harus

dia tanggung), sedangkan kemerdekaan mesti jatuh pada budak
tersebut, baik pemiliknya itu suka atau tidak suka.

Seandainya seseorang memerdekakan bagian miliknya dari
budak, Ialu budak tersebut dinilai unfuk dia genapi, lalu dia berkata
saat penilaian, "Budak ih.r kabur atau mencuri," maka dia dibebani
unhrk mengadakan bukti dan kesaksian. Jika dia dapat
mendatangkannya, maka budak itu juga dinilai. Jika sekutunya
mengakui, maka budak itu juga dinilai untuk dia genapi. Jika
sekutunya tidak mengakui, maka sekutunya itu bersumpah. Jika
dia telah bersumpah, maka budak itu dinilai dalam keadaan bebas

dari pelarian diri dan pencurian. Jika dia menolak unh.rk

bersumpah, maka kami mengembalikan sumpah kepada orang
yang memerdekakan. Jika dia bersumpah, maka kami menilai
budak dalam keadaan melarikan diri dan mencuri. Jika dia
menolak unhrk bersumpah, maka kami menilai budak dalam
keadaan normal.

524



AlAnm

42- Bab: Wasiat Sesudah Wasiat

Seandainya seseorang bemuasiat secara mutlak, kemudian
sesudah ifu dia membuat wasiat yang lain, maka dua wasiat
tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Demikian pula, jika
dia membuat wasiat pertama, maka wasiat ifu disampaikan kepada
seseorang; dan jika dia membuat wasiat yang kedua, maka wasiat
itu disampaikan kepada orang lain. Masing-masing dari dua wasiat
ifu diberikan kepada orang yang diberi wasiat.

Jika dalam wasiat pertama itu dia mengatakan agar
wasiatnya, pelunasan hutangnya dan peninggalannya diserahkan
kepada fulan (pembawa wasiat pertama), dan dalam wasiat yang
kedua dia berkata seperti ifu (unfuk pembawa wasiat kedua), maka
masing-masing wasiat yang tidak terdapat dalam wasiat lain ifu
diserahkan kepada pembawa wasiat masing-masing, bukan kepada
pembawa wasiat yang lain. Sedangkan pelunasan hutangnya dan
pengelolaan warisannya diserahkan kepada keduanya secara

bersama-sama. Apa yang ada dalam wasiat yang safu tidak berada
dalam wasiat yang lain, tetapi pembawa wasiat yang satu

bersekutu dengan pembawa wasiat yang lain dalam wasiat yang
lain.

43- Bab: Penarikan Wasiat

Apabila seseorang membuat suatu wasiat secara sunnah,

maka dia boleh membatalkan seluruhnya, atau menggantinya
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dengan yang dia suka, baik berupa tadbiratau selainnya selama dia

belum mati. Tetapi jika dalam wasiatnya ihr ada pengakuan

hutang, atau selainnya, atau kemerdekaan yang sifatnya jah.rh

seketika, maka itu merupakan sesuafu yang dia wajibkan atas

dirinya saat masih hidup, bukan sesudah mati, sehingga dia tidak
boleh menariknya sedikit pun.

44- Bab: Tindakan yang Dianggap dan yang Tidak
Dianggap Sebagai Penarikan dan Pengubahan

Wasiat

Jika seseorang berwasiat berupa seorang budak tertenhr
kepada seseorang, kemudian dia berwasiat dengan budak yang

sama kepada orang lain, maka budak tersebut dibagi di antara
keduanya setengah-setengah. Seandainya dia berkata, "Budak

yang saya wasiatkan itu unfuk fulan dan fulan, atau aku wasiatkan
budak yang saya wasiatkan itu kepada fulan dan fulan," maka ifu
dianggap sebagai pembatalan wasiat pertama, dan wasiatnya jatuh

kepada yang terakhir dari dua wasiat tersebut.

Seandainya seseorang berwasiat untuk seseorang berupa
seorang budak, kemudian dia ber-wasiat agar budak itu dijual, maka
ini menjadi indikasi akan pembatalan wasiatnya ifu. alasannya

adalah karena penjualan dan wasiat ifu tidak bisa dilakukan secara

bersama-sama pada seorang budak. Demikian pula, seandainya
dia berwasiat unfuk seseorang berupa seorang budak, kemudian
dia berwasiat agar budak ifu dimerdekakan, atau agar mengambil
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harta darinya dan memerdekakannya, maka semua ifu dianggap
sebagai pembatalan wasiat yang pertama. Seandainya seseorang
berwasiat unfuk orang lain berupa seorang budak, kemudian dia
menjualnya, atau mengadakan akad kitabah dengannya, atau
melakukan tadbir terhadapnya, atau menghibahkannya, maka
semua ifu dianggap sebagai pembatalan wasiat.

Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain
kemudian dia mengizinkannya untuk bemiaga, atau mengufusnya
sebagai pedagang ke suafu negeri, atau menyewakannya, atau
mengajarinya menulis, membaca Al Qur'an, ilmu-ilmu lain,
keahlian, atau memberinya pakaian, atau menghibahkan harta
atau menikahkannya, maka semua itu tidak dianggap sebagai
penarikan wasiat.

Seandainya obyek yang diwasiatkan berupa makanan lalu
dia menjualnya, atau menghibahkannya, atau memakannya; atau
berupa gandum hinthah lalu dia menggilingnya, atau berupa
gandum lalu dia mengadonnya atau membuatnya menjadi roti,
atau gandum hinthah lalu dia menjadikannya sawiq, maka semua

ini sama seperti pembatalan wasiat. Seandainya dia berwasiat
untuk orang lain berupa gandum hinthah yang ada dalam rumah
ini, kemudian dia mencampumya dengan gandum hinthah lain,

maka ihr dianggap sebagai pembatalan wasiat. Seandainya dia
berwasiat berupa suafu takaran gandum hinthah, kemudian dia
mencampumya dengan gandum hinthah yang sama, maka itu
tidak dianggap sebagai pembatalan wasiat, dan penerima wasiat
berhak atas takaran gandum hinthah yang diwasiatkan untuknya.
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45. Pengubahan Wasiat Kemerdekaan Budak

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami secara dikte, dia

berkata: Pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya sesuka hati,

baik berupa tadbir atau selain tadbir. Karena wasiat adalah

pemberian yang dia jatuhkan sesudah meninggal dunia, sehingga

dia boleh menariknya selama pemberian ifu belum sempuma bagi

penerimanya men!rusul kematian pemberi.

Wasiat boleh diberikan oleh setiap orang yang memahami

wasiat, yaifu orang yang sudah baligh dalam keadaan terbatasi hak

transaksinya, atau dia belum baligh. Karena kami menahan

hartanya selama dia belum mencapai keadaan bijak. Jika dia telah

mencapai keadaan dimana kepemilikannya bisa berpindah kepada

orang lain, maka kami tidak menghalanginya unfuk taqamrb
kepada Allah $p dengan mendermakan hartanya dengan cara yang

diperkenankan Sunnah, yaihr sepertiga dari hartanya. Kami

membatasi wasiat hanya sampai sepertiga harta.

1803. Argumen tentang pembatasan wasiat hingga

sepertiga harta dan tentang kebolehan wasiat unfuk selain kerabat

adalah hadits Imran bin Hushain, bahwa ada seorang laki-laki yang

memerdekakan enam budak miliknya menjelang kematian, lalu
Nabi S mengundi di antara mereka. Beliau memerdekakan dua

budak dan menetapkan empat budak yang lain sebagai budak.

Jadi, beliau membatasi wasiatnya itu hingga sepertiga harta.

Menjadikan kemerdekaan budak yang dilakukan pada waktu sakit
jika dia meninggal adalah wasiat. Beliau membolehkan wasiat
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unfuk para budak, dan mereka bukan kerabat. Tetapi saya lebih

senang sekiranya seseorang berwasiat unfuk kerabatnya. 201

Jika seseorang berwasiat untuk orang lain berupa sepertiga

hartanya, atau se,suafu yang dia sebutkan berupa dinar, dirham,
atau barang, sedangkan dia memiliki harta yang tersedia di tempat
tetapi tidak cukup unfuk menunaikan wasiat dan juga memiliki
harta yang tidak berada di tempat tetapi melebihi ukuran wasiat,

maka kami memberikan kepada penerima wasiat sepertiga dari

harta yang tersedia di tempat. Adapun sisanya kami tahan. Setiap

kali datang harta tersebut, maka kami menyerahkan dua
pertiganya kepada ahli waris dan sepertiganya kepada penerima

wasiat, hingga wasiatnya terpenuhi.

Jika harta yang tidak berada di tempat itu rusak, maka

harta tersebut msak sebagai hak penerima wasiat dan hak para

ahli waris. Jika harta ifu terlambat datang, maka keterlambatan ifu
sama-sama terjadi pada keduanya. Kedudukan terbaik bagi

penerima wasiat adalah seperti ahli waris selama wasiat unfuknya
tercakup ke dalam sepertiga harta. Jika wasiat untuknya tidak
tercakup sepertiga harta, maka gugurlah wasiatnya. Adapun
menambahkan seseorang unfuk selama-lamanya di atas ukuran

yang diwasiatkan unfuknya, baik sedikit atau banyak, maka itu
hukumnya tidak boleh kecuali para ahli waris rela sehingga mereka

menghibahkan kepadanya dari harta mereka sendiri.

Apa pandangan Anda terhadap seseorang yang mengklaim

bahwa seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain sebesar

tiga dirham, sedangkan dia meninggalkan harta tiga dirham dan

201 p1u6L ini telah disebutkan berikut tal<hninya pada no. 117791 datam bab
tentang pemerdekaan budak dan wasiat pada waktu sakit.
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harta yang tidak ada di tempat sebesar satu juta dirham, lalu dia

mengatakan, "Saya memberikan pilihan kepada para ahli waris

antara memberi penerima wasiat tiga dirham ini seluruhnya, lalu

sepertiga harta mayit (yang diwasiatkan) itu diserahkan kepada

mereka semua; atau saya memaksa mereka untuk membayarkan

satu dirham dari tiga dirham karena itulah sepertiga dari harta

yang tersedia di tempat, dan saya memberikan kepada penerima

wasiat dua pertiga dari sepertiga harta untuk yang tidak berada di
tempat."

Tidakkah yang ini lebih dekat kepada yang benar dan lebih
jauh dari kezhaliman, seandainya dia memberikan mereka pilihan

antara memberi penerima wasiat sahr dirham dari tiga dirham?

Jika menurutnya tidak boleh memaksa mereka unfuk
menyerahkan dua dirham karena tidak boleh menyerahkan wasiat
kepada penerima wasiat, sedangkan para ahli waris tidak
menerima warisan mereka, maka memberi penerima wasiat senilai

ribuan dirham itu lebih haram baginya dan lebih mencolok
kezhalimannya. Keadaan terbaik bagi penerima wasiat adalah

dilunasi seluruh wasiatnya, tidak ditambahi sedikit pun, dan tidak
terkurangi. Adapun tambahan itu hukumnya tidak halal.

Sebaliknya, setiap kali datang harta mayit, maka kami memberikan

dua pertiganya kepada para ahli waris dan sepertiganya kepada
penerima wasiat hingga wasiat untuknya terpenuhi.

Demikian pula, seandainya seseorang berwasiat berupa

seorang budak tertentu, sedangkan budak tidak meninggalkan

selain budak itu kecuali harta yang tidak berada di tempat, maka
kami menyerahkan sepertiga budak kepada penerima wasiat, dan
dua pertiga budak kepada para ahli waris. Setiap kali sebagian

530



Al Unun

harta mayit yang tidak berada di tempat itu datang, maka kami
memberi penerima wasiat sepertiganya. Kami tambahkan kepada
penerima wasiat bagian unfuk menggenapi budak hingga budak itu
terkuasai seutuhnya. Atau wasiatnya itu tidak tercakup ke dalam
sepertiga harta warisan, sehingga penerima wasiat berhak atas
jumlah yang tercakup ke dalam harta warisan.

Saya tidak peduli apakah mayit meninggalkan rumah, atau

tanah, atau selainnya, karena tidak ada sesuafu yang terjamin di
dunia. Ada kalanya rumah hancur dan terbakar, atau terkena

banjir sehingga meluluhlantakkan tanah dan bangunannya. Adalah

tidak adil sekiranya para ahli waris memperoleh dua pertiga
berdasarkan Kitab Allah &, sedangkan penerima wasiat diberi

sepertiga secara sukarela dari mayit, lalu dia diberi sepertiga
sedangkan para ahli waris tidak diberi dua pertiga.

46. Bab: Wasiat Perempuan yang Hamil

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i dia berkata: Wasiat perempuan yang hamil itu
hukumnya boleh selama dia tidak mengalami sakit selain

kehamilan, seperti penyakit-penyakit yang penderitanya berisiko

mati, atau dia menetap di beberapa perkampungan sehingga dia

mengalami keguguran. Seandainya saya sekali wakfu
membolehkan perempuan yang hamil berwasiat dan sekali wakfu
tidak boleh berwasiat, maka ulama lain boleh mengatakan, "Jika

pada saat awal kehamilan itu dia menjadi lesu, kesehatannya
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menurun, dan tidak suka makan, maka saya tidak membolehkan

wasiatnya dalam kondisi ini. Dan saya membolehkan wasiatnya

manakala dia tetap sehat selama kehamilan, tidak lesu, tidak
menganfuk, dan tidak kehilangan nafsu makan." Kemudian,

pendapatnya itu lebih layak diterima daripada pendapat ulama
yang membedakan keadaan perempuan yang hamil sebelum

mengalami keguguran.

Dalam hal ini tidak ada kemungkinan makna yang bisa

diterima selain yang kami katakan, karena keguguran mempakan
kejadian yang muncul belakangan, sama seperti kerusakan barang,

atau seperti penyakit yang paling mengkhawatirkan di bumi. Atau
wasiatnya tidak berlaku sama sekali manakala dia hamil karena

keadaannya saat hamil itu berbeda dari keadaan saat tidak hamil.

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang ikut dalam
perang, "Hibahnya berlaku, dan semua tindakan yang dia ambil
terhadap seluruh hartanya juga berlaku selama dia belum terluka.
Jika dia telah menderita luka yang mengkhawatirkan, maka itu
seperti penyakit yang mengkhawatirkan, atau penyakit yang paling

rnengkhawatirkan, sehingga dia tidak boleh melakukan tindakan

terhadap hartanya kecuali terhadap sepertiga hartanya. Demikian
pula orang yang ditawan. Dia boleh melakukan tindakan terhadap
harranya. Demikian pula orang yang telah dijatuhi qishash bukan
hukuman mati atau terluka, karena bisa jadi dia tetap hidup.
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47 . Sedekah Orang Hidup untuk Orang Mati

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami secara dikte, dia
berkata: Ada tiga amalan yang dikerjakan oleh orang lain tetapi

manfaatnya sampai kepada mayit, yaitu haji yang ditunaikan

unfuknya, harta yang disedekahkan unfuknya, dan doa. Adapun
selain ifu, seperti shalat dan puasa, pahalanya hanya unfuk orang
yang mengerjakannya, bukan untuk mayit. Kami berpegang pada
pendapat ini, bukan pendapat yang lain, dengan berargumen

dengan Sunnah tentang haji secara khusus. Umrah dapat

disamakan dengan haji berdasarkan qiyas, dan yang berlaku adalah

haji yang wajib, bukan haji sunnah. Seseorang tidak boleh

menghajikan orang lain secara sunnah karena haji merupakan

amalan fisik.

Adapun ibadah harta, jika seseorang terkena kewajiban
harta kepada Allah S seperti zakat dan selainnya, maka boleh

ditunaikan oleh orang lain berdasarkan perintahnya. Karena fujuan

dari fardhu di dalamnya adalah menyampaikan harta ihr kepada
yang berhak, bukan amalan badan. Jika seseorang mengerjakan

atas namaku sesuafu yang wajib atas hartaku, maka dia telah

menunaikan kewajiban atas namaku.

Adapun doa mempakan amalan yang dianjurkan Allah &
dan diperintahkan Rasulullah $. Oleh karena seseorang boleh

mendoakan saudaranya saat masih hidup, maka boleh juga dia

mendoakan saudaranya sesudah mati, dan berkah doa tersebut
akan sampai kepadanya. Selain itu, Allah & it" Mahaluas untuk

menyempumakan pahala bagi orang yang hidup dan membuat
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orang yang mati ikut merasakan manfaatnya. Demikian pula setiap

kali seseorang melakukan amalan sunnah bagi orang lain seperti

sedekah sunnah.

48. Bab: Para Pembawa Wasiat

Tidak boleh menyerahkan wasiat kecuali kepada laki-laki

yang baligh, muslim dan adil; atau kepada perempuan dengan

sifat-sifat seperti itu. Tidak boleh menyerahkan wasiat kepada

budak milik orang lain, atau budak pemberi wasiat, atau budak

penerima wasiat, atau seseorang yang belum sempuma

kemerdekaannya seperti budak mukatab dan selainnya. Tidak
boleh seorang muslim menyerahkan wasiat kepada seorang

musyrik.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa tidak boleh

menyerahkan wasiat kepada orang yang Anda sebutkan di atas?"

Jawabnya, wasiat ifu tidak seperti perwakilan seseorang terkait

suafu hak. Kami tidak menolak seseorang yang memberikan
perwakilan kepada seorang budak yang kafir lagi pengkhianat

karena dia lebih berhak atas hartanya sendiri. Kami
membolehkannya untuk mewakilkan sesuafu yang boleh dia

wakilkan terkait hartanya. Kami juga tidak mengeluarkan dari

tangannya apa yang dia serahkan kepada wakilnya, dan kami tidak

menjadikan orang yang amanah dalam menjaganya.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang

membolehkan dalam wasiat apa yang dia perbolehkan dalam
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perwakilan, yaifu perwakilan seperti ini dan yang semisalnya.

Manakala mereka cenderung untuk tidak membolehkan hal ini
dalam wasiat, maka tidak ada cara yang tepat dalam wasiat selain

mayit memperhatikan agama orang yang dia serahi wasiat dan

kerelaannya dalam menjadi wali anaknya sehingga dia
menyerahkan anaknya ihl kepadanya sesudah dia meninggal

dunia. Ketika harta telah keluar dari kepemilikan mayit, maka
harta ifu dimiliki ahli waris, atau orang yang berpiutang, atau
penerima wasiat; bukan dimiliki mayit lagi.

Jika telah dibuat keputusan unfuk mereka terkait apa yang

menjadi hak mereka, dimana hakim boleh mengambil inisiatif
unhrk membuat kepufusan karena dia mempertimbangkan

kepenthgan mereka, maka saya memperkenankan keputusan itu.

Dalam hal ifu ada safu makna, yaitu orang yang diserahi wasiat itu
haruslah orang yang memiliki rasa belas kasih kepada mereka,
yaitu orang yang tepercaya lantaran cinta kepada mayit atau

kepada para penerima wasiat. Jika seseorang menyerahkan wasiat
kepada laki-laki atau perempuan yang merdeka dan adil, maka

kami memperkenankan penyerahan wasiat itu kepada keduanya

berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan, yaitu hakim
memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam

menyerahkan wasiat kepada salah satu dari keduanya.

Manakala hakim tidak menyerahkan wasiat kepada orang
yang memiliki sifat-sifat ini, maka tampak jelas bagi kami bahwa

dia telah melakukan kesalahan dengan sengaja, atau keliru dalam

ijthad. Kami tidak menolerir kesalahannya manakala tampak jelas

bagi kami. sebagaimana kami memperkenankan perintah hakim
dalam hal yang dimungkinkan benar, tetapi kami tidak
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memperkenankannya dalam hal yang nyata-nyata salah. Kami

memperkenankan perintah wali terkait apa yang dia lakukan

sebagai upaya menjaga maslahat, dan kami menolak tindakannya

terhadap harta mayit tanpa mengupayakan maslahat.

Kami memperkenankan perkataan seorang laki-laki dan

perempuan terkait dirinya dalam hal yang dimungkinkan benar,

tetapi kami tidak memperkenankannya dalam hal yang tidak

dimungkinkan benar. Demikian pula, setiap orang yang kami

batasi dengan syarat menjaga maslahat agar tindakannya boleh

dalam satu keadaan itu tidak boleh dalam keadaan yang berbeda

dari keadaan yang pertama.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada orang yang

boleh membawa wasiat, maka kami membolehkan wasiat tersebut.

Kemudian, jika pembawa wasiat mengalami suafu keadaan yang

mengeluarkannya dari batasan orang yang kapabel untuk diserahi

fugas atau dari batasan orang yang amanah, maka saya

mengeluarkan wasiat dari tangannya manakala dia tidak lagr

amanah. Saya akan mendukungnya dengan pihak kedua manakala

dia amanah tetapi lemah, yaitu lemah dalam menjalankan fugas

tetapi kuat dalam menjaga amanah. Jika dia lemah dalam hal

amanah, maka saya keluarkan amanah dalam keadaan apapun.

Setiap kali orang yang dijadikan pengganti pembawa wasiat

mengalami perubahan amanah atau menjadi lemah, maka dia

menjadi seperti pembawa wasiat yang dia gantikan, sebagaimana

pembawa wasiat ifu digantikan manakala keadaannya berubah.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada dua orang lalu

salah safunya meninggal dunia, atau keadaannya berubah, maka
pembawa wasiat yang meninggal dunia atau yang berubah
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keadaannya ifu diganti dengan orang lain, karena mayit tidak rela

dengan pelaksanaan fugas oleh salah safunya saja tanpa
menyertakan orang lain.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada orang lain lalu

pembawa wasiat ifu meninggal dunia, namun pembawa wasiat ifu
mewasiatkan apa yang diwasiatkan kepadanya kepada orang

ketiga, maka pembawa wasiat dari pembawa wasiat itu bukan

merupakan pembawa wasiat dari mayit yang pertama, karena

mayrt pertama tidak rela dengan pembawa wasiat yang terakhir.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menyerahkan wasiat
kepada fulan, tetapi jika terjadi sesuafu padanya maka saya

menyerahkan wasiat kepada orang yang diserahinya wasiat," maka
hukumnya tidak boleh karena dia hanya berwasiat harta, bukan
yang lain. Qadhi seyogianya meneliti orang yang diberi wasiat oleh
pembawa wasiat yang meninggal dunia itu. Jika pembawa wasiat
yang ditunjuknya itu kapabel dan amanah, dan qadhi tidak
menemukan orang yang lebih amanah darinya atau setara

amanahnya dalam menjaga peninggalan mayit dari kalangan

kerabat mayit, atau yang memiliki hubungan rasa dengan mayit,

maka dialah yang diprioritaskan dalam menjaga peninggalan

mayit. Tetapi jika qadhi menemukan orang yang lebih kapabel dan

lebih cakap dalam menjalankan tugas-fugas ini daripada orang
yang dihrnjuk pembawa wasiat pertama, maka qadhi menyerahkan

fugas kepada orang yang menuruforya lebih memberi manfaat bagi

orang yang menyerahkan urusan ini kepadanya.

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara dua pembawa

wasiat, atau di antara dua wali, atau di antara wali dan pembawa

wasiat mengenai harta, maka dibagilah harta yang bisa dibagi,
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sehingga masing-masing diserahi setengah harta. Sedangkan harta

yang tidak bisa dibagi, saya perintahkan agar harta tersebut dijaga

bersama-sama.

Jika mayit menyerahkan wasiat kepada seseorang unhrk
menikahkan anak-anak perempuannya, sedangkan orang tersebut

adalah wali mereka, dimana tidak ada yang lebih berhak daripada

orang tersebut, lalu dia menikahkan mereka dengan perwalian

nasab, bukan dengan perwalian wasiat, maka hukumnya boleh.

Tetapi jika pembawa wasiat itu bukan wali mereka, maka dia tidak
boleh menikahkan mereka. Perkenan kepada pembawa wasial

unfuk menikahkan ifu membatalkan para wali yang lain manakala
para wali itu ahli nasab. Tidak boleh menjadi wali selain orang
yang memiliki nasab.

Jika ada yang bertanya, "Bukankah dengan wasiat mayit ifu
dia boleh menjadi wali dalam urusan yang mayit menjadi wali?"
Jawabnya, sesungguhnya mayit tidak memiliki perwalian atas

orang yang hidup, sehingga kalau demikian seseorang menjadi

wali karena perwalian mayit. Ketika mayit telah meninggal dunia,

maka penrralian itu jafuh kepada orang yang paling dekat dengan

anak perempuan yang dinikahkan dari jalur ayahnya sesudah

ayahnya meninggal dunia, baik anak perempuan itu suka atau

tidak suka. Seandainya hal ini boleh bagi pembawa wasiat ayah,

maka boleh pula bagi pembawa wasiat saudara dan mantan

sahaya. Akan tetapi, hal itu tidak boleh bagi pembawa wasiat."

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya ayahnya mewakilkan
seseorang unfuk menikahkannya, dan hal ifu hukumnya boleh?"
Jawabnya, benar. Tetapi walinya ifu masih hidup, dan perwalian
pada saat ifu berada di tangan orang yang hidup di antara
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keduanya. Wakil ayahnya ihl hanya menggantikan kedudukan

ayahnya.

Jika seseorang berkata, "Aku telah menyerahkan wasiat

kepada fulan atas harta peninggalanku," atau dia berkata, "Aku

telah menyerahkan wasiat kepadanya atas hartaku," atau dia

berkata, "Atas apa yang aku tinggalkan...."

Ar-Rabi' berkata: Saya yang menjawabnya. Saya katakan,

dia menerima wasiat berupa harta, sedangkan urusan nikah tidak

bisa diserahkan kepadanya sama sekali. Perwalian nikah hanya

jatuh kepada kerabat yang paling dekat dengan perempuan yang

dinikahkan.

49. Bab: Tindakan yang Boleh bagi Pembawa
Wasiat Terhadap Harta Anak Yatim

Pembawa wasiat mengeluarkan sebagian dari harta anak

yatim setiap kali ada kewajiban atas anak yatim, seperti zakat dan

denda pidana; serta kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa

dikesampingkan seperti pakaian dan nafkah dengan jalan yang

ma'ruf. Jika anak yatim telah baligh tetapi belum bijak, maka

pembawa wasiat boleh menikahkannya. Jika dia membutuhkan

pelayan dan semisalnya, maka dibelikan budak pelayan unfuknya.

Jika dia membelikan kebuhfian hidup dan pakaian lalu dicuri,

maka dia mengadakan penggantinya.

Jika anak yatim itu memsaknya, maka diberikan

penggantinya satu hari, dan dia disuruh untuk menjaga
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pakaiannya. Jika dia tetap merusaknya, maka perbuatannya ifu

diadukan kepada qadhi. Sebaiknya qadhi menahannya karena

perbuatannya memsak pakaian dan menakut-nakutinya. Tidak ada

larangan bagi qadhi untuk menyruruh pembawa wasiat untuk
memberinya pakaian yang sederhana saat di rumah dan tidak
dipakai untuk keluar rumah. Jika qadhi melihat pembawa wasiat
telah berhasil mendidiknya, maka qadhi men5ruruh untuk
memberinya pakaian yang pantas dipakai keluar rumah. Pembawa

wasiat juga memberikan nafkah kepada istrinya jika dia

menikahkannya, menyediakan pelayan bagi istrinya jika

membufuhkan dengan jalan yang ma'mf, dan memberi keduanya
pakaian.

Demikian pula, pembawa wasiat memberikan nafkah

kepada budak perempuannya jika dia membelikannya unfuk
digauli anak yatim yang diwalikannya itu. Saya tdak
menganjurkannya unfuk menyediakan dua ishi sekaligus, dan tidak
pula dua budak perempuan unfuk digauli meskipun hartanya
mencukupi. Karena kami hanya menyediakan kebufuhan
secukupnya asalkan telah keluar dari batasan sempit. Memiliki
seorang ishi atau seorang budak perempuan untuk digauli
bukanlah kondisi yang sempit. Atau anak yatim tersebut boleh
mengambil selir (budak perempuan) manakala hartanya

mencukupi. Ini termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk
menjaga maslahatnya jika dia bisa berhubungan. Tetapi jika

kemaluannya terpotong atau dia mengalami impotensi, lalu dia
menginginkan budak perempuan untuk dia gunakan bersenang-
senang (tidak sampai digauli), maka tidak dibelikan untuknya. Jika
dia inginkan budak perempuan untuk melayaninya, maka dibelikan

unfuknya.
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Jika dia ingin bersenang-senang dengan budak perempuan

ihr, maka dia boleh melakukannya. Jika dia menginginkan seorang
istri, maka dia tidak dinikahkan karena ini termasuk perkara yang

bisa dihindari. Jika walinya menikahkannya tetapi dia sering
menceraikan istrinya, maka saya menganjurkan agar dia

mengambil budak perempuan sebagai selir. Jika dia

memerdekakan budak perempuannya ifu, maka pemerdekaannya

ditolak.

50. Wasiat yang Berasal dari Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Ini adalah surat yang ditulis
oleh Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i pada bulan
Sya'ban tahun 203 H. Dia (Asy-Syafi'i) mempersaksikan Allah &
yang mengetahui pandangan khianat dan apa yang tersembunyi
dalam dada. Cukuplah Allah & sebagai saksi. Dia

mempersaksikan Dzat yang mendengar bahwa dia bersaksi bahwa
tiada tuhan selain Allah ft& yu.,g Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya,

dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Dia
senantiasa berpegang pada keyakinan itu hingga Allah &
mencabut nyawanya dan membangkitkannya. Dia berwasiat

kepada dirinya dan sekelompok orang yang mendengarkannya
agar menghalalkan apa yang dihalalkan Allah S dalam Rasul-Nya,

kemudian melalui lisan Nabi-Nya Muhammad #&, serta
mengharamkan apa yang diharamkan Allah & dalam Kitab-Nya

kemudian dalam Sunnah; serta tidak beralih dari pemahaman itu
kepada pemahaman yang lain.
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Perbuatan tersebut sama dengan meninggalkan ridha

Allah S. Selanjutnya dia berwasiat agar meninggalkan hal-halyang

menyalahi Kitab dan Sunnah, yaitu perkara-perkara yang baru

(bid'ah); menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban Allah & dalam

hal ucapan dan perbuatan; menahan diri dari perkara-perkara

yang diharamkan Allah tE karena dilandasi rasa takut kepada

Ailah &, serta banyak mengingat hari dimana manusia berdiri di

hadapan-Nya untuk dihisab.

Allah S berfirman,

e:i*t11 t# rp A tj(,,#'iL E ii
o.r' z !z't| ,/r// .//'/ l'+ i 4t: 

-jl+-;ll-t l d.i.Lr9L4^1,..)lJ )-:P ,y
"Pada hai ketika tiap-tiap dii mendapati segala kebajikan

dihadapkan (di mukanya), begitu fiuga) kejahatan yang telah

dikerjakannya; Dia ingin kalau kimnya antara dia dengan hari itu

ada masa yang jauh. "(Qs. Aali Imraan [3]: 30)

Selanjutnya dia berwasiat agar mendudukkan dunia

sebagaimana Allah & mendudukkannya, karena Allah & tidak

menjadikannya sebagai negeri tempat tinggal kecuali unhrk

sementara. Allah S menjadikan dunia ini hanya sebagai negeri

amal, dan menjadikan akhirat sebagai negeri tempat tinggal dan

balasan atas kebaikan dan keburukan -jika Allah & tidak

memaafkan. Janganlah seseorang menjadikan orang lain sebagai

kawan baik kecuali orang yang dijadikan Allah & sebagai manusia

yang terpilih, yang mencintai karena Allah & dan diharapkan

memberi manfaat ilmu agama dan adab yang baik di dunia.
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Hendaklah setiap orang mengenali zamannya, mengharap kepada
Allah @ agar terbebas dari keburukan dirinya, tidak mengumbar

ucapan atau perbuatan yang tidak penting, seda mengikhlaskan
niat karena Allah & dalam ucapan dan perbuatan. Allah &lah
yang mencukupinya dari selain-Nya, sedangkan selain-Nya tidak
bisa mencukupi dari-Nya.

Dia (Asy-Syafi'i) berwasiat bahwa bilamana terjadi kematian
padanya sesuai yang ditakdirkan Allah ts pada makhluk-Nya, yang

mana saya memohon pertolongan kepada Allah & dalam

menghadapi hal itu dan perkara-perkara yang terjadi sesudahnya,

serta memohon perlindungan dari setiap kengerian yang

menghalangi jalan menuju surga dengan rahmat-Nya; Asy-Syaf i
tidak mengubah wasiatnya ini, agar hendaknya wasiat ini dikelola

oleh Ahmad bin Muhammad bin Walid AI Azraqi dalam

mengawasi hamba sahaya yang dia tinggalkan di Makkah. Jika

hamba sahaya yang ditinggalkan Muhammad bin Idris itu tidak
mati, maka Ahmad memerdekakannya atas nama Muhammad bin
Idris. Jika terjadi sesuaht pada Ahmad bin Muhammad sebelum dia

menjalankan fugasnya, maka urusannya digantikan oleh orang
yang mengurusi urusan Muhammad bin ldris sesudah Ahmad, lalu

dia menjalankan kewenangan yang diserahkan kepada Ahmad.

Muhammad bin Idris berwasiat bahwa budak

perempuannya yang berdarah Andalusia bemama Fauz, yang

sedang men5rusui anaknya menamai Abu Hasan bin Muhammad

bin Idris manakala Abu Hasan bin Muhammad bin ldris telah

genap dua tahun dan tidak membufuhkan persusuannya, atau dia

mati sebelum itu, bahwa budak tersebut merdeka demi mencari
ridha Allah &.
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Jika Abu Hasan telah genap dua tahun tetapi tampaknya

persusuan lebih baik baginya, maka budak ihr meny-rsui setahun

lagi, dan sesudah itr-r dia merdeka demi mengharap ridha Allah i#.

Kecuali jika terlihat bahwa Abu Hasan lebih baik tidak disusui lagi,

atau dia mati, sehingga budak tersebut merdeka dengan sebab

manapun dari dua sebab tersebut. Manakala Abu Hasan dibawa

keluar ke Makkah, maka budak itu juga dibawa keluar bersamanya

hingga sempurna persusuan yang saya sampaikan, kemudian

budak tersebut merdeka. Jika dia telah merdeka sebelum pergi ke

Makkah, maka dia tidak dipaksa untuk pergi ke Makkah.

Muhammad bin Idris berwasiat agar ibunya Abu Hasan

yang merupakan ummuwalad dan bernama Dananir, dan budak

perempuannya diberi tanah hitam (yang sudah ada tanamannya)

sebagai wasiat unfuknya, atau dibelikan untuknya seorang budak

perempuan, atau dibagi di antara keduanya dua puluh lima dinar,

atau diserahkan kepadanya dua puluh dinar sebagai wasiat

untuknya. Yang mana saja dari semua ini yang dipilih ibunya Abu

Hasan, maka ihrlah yang diserahkan kepada budak tersebut. Jika

anaknya yaihr Abu Hasan meninggal dunia sebelum ibunya

membawanya pergi ke Makkah, maka wasiat ini unfuknya jika dia

menginginkan. Jika Fauz belum merdeka hingga dia pergi bersama

Abu Hasan ke Makkah, maka dia dibawa bersama anaknya

bersama Abu Hasan. Jika Abu Hasan meninggal dunia sebelum

dia membawanya pergi ke Makkah, maka Fauz merdeka dan

diberi tiga dinar.

Muhammad bin ldris berwasiat agar sepertiga hartanya

dibagi menjadi dua puluh empat bagian. Kemudian, diwakafkan

dua bagian dari dua puluh empat bagian itu diwakafkan kepada
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Dananir selama anaknya masih hidup dan dia tinggal bersamanya
unfuk memberinya nafkah dari harta tersebut. Jika anaknya yang
bernama Abu Hasar ifu mati, dan dia tinggal bersama anak
Muhammad bin l,lris, maka bagian tersebut tetap menjadi haknya.
Manakala dia rneninggalkan anaknya dan anak Muhammad bin
Idris, maka apa yang diwasiatkan Muhammad bin Idris untuknya
dihentikan.

Jika Fauz tinggal bersama Dananir sesudah Fauz merdeka,
sedangkan Dananir tinggal bersama anaknya yang bemama
Muhammad atau anak lain dari Muhammad bin ldris, maka Fauz
diberi wakaf satu bagian dari dua puluh empat bagian dari
sepertiga harta Muhammad bin Idris untuk dijadikan nafkah
baginya, selama dia tinggal bersama Dananir dan bersama anak
Muhammad bin Idris. Jika Fauz tidak tinggal lagi, maka wakafnya
dihentikan dan dikembalikan kepada Dananir, ibunya anak
Muhammad bin Idris.

Muhammad bin ldris juga berwasiat untuk orang-orang fakir
dari keluarga Syafi' bin Sa'ib sebesar empat bagian dari dua puluh
empat bagian dari sepertiga hartanya; diserahkan kepada mereka
secara merata, baik kecil atau besar, lakilaki atau perempuan.
Muhammad bin ldris juga berwasiat untuk Muhammad bin walid
Al Azraqi sebesar enarn bagian dari dua puluh empat bagian dari
sepertiga hartanya. Muhammad bin ldris juga berwasiat unfuk
memerdekakan budak sebesar lima bagian dari dua puluh empat
bagian dari sepertiga hartanya. Hendaknya dipilih budak terbaik
dan paling terpuji di antara budak-budak yang sanggup
dimerdekakan dengan bagian tersebut. Di antara budak-budak itu
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dibeli Mas'adah Al Khayyath jika pemiliknya menjualnya untuk

dimerdekakan.

Muhammad bin Idris juga berwasiat agar diberikan sedekah

kepada tetangga-tetangga rumahnya yang tinggal di DzuThuwa,

Makkah, sebesar satu bagian dari dua puluh empat bagian dari

sepertiga hartanya. Sedekah ini mencakup mereka yang masih

memiliki hubungan perwalian dengan Idris dan ibunya, baik laki-

laki atau perempuan. masing-masing dari mereka diberi tiga kali

lipat daripada yang diberikan kepada seorang tetangganya.

Muhammad bin Idris juga berwasiat unfuk Ubadah As-

Sindiyyah, Sahl, dan anak keduanya, serta Salimah mantan sahaya

ibunya. Barangsiapa yang dimerdekakan Muhammad bin Idris

dalam wasiatnya dengan satu bagian dari dua puluh empat bagian

dari sepertiga hartanya, maka Ubadah diberi satu kali lipat dari

yang diberikan kepada masing-masing mereka, sedangkan sisanya

disamakan. Mantan-mantan sahayanya tidak diberi kecuali yang

berada di Makkah. Setiap bagian yang dia wasiatkan dari sepertiga

hartanya ifu berlaku sesudah pengangkutan dan wasiat yang dia

buat di Mesir, sehingga wasiat di Mesir ifu didahulukan. Kemudian

sisa dari sepertiga itu dihitung dan dikeluarkan bagian-bagian yang

disampaikan dalam suratnya.

Muhammad bin ldris menyerahkan pelaksanaan wasiat-

wasiatnya di Mesir kepada Allah @, kemudian Abdullah bin Abdul

Hakam Al Qurasyi, Yusuf bin Amr bin Yazid Al Faqih, Said bin

Jahm Al Ashbahi. Siapa saja di antara mereka yang meninggal

dunia, atau tidak berada di tempat, atau tidak mau menjalankan

wasiat, maka yang ada di tempat dan mau menjalankan wasiat itu

menggantikan kedudukan orang yang tidak ada di tempat untuk
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menjalankan wasiat Muhammad bin Idris atau dia

meninggalkannya.

Muhammad bin Idris berwasiat kepada Yusuf bin Amr bin
Yazid, Said bin Jahm dan Abdullah bin Abdul Hakam agar mereka

men5msulkan anaknya yang bemama Abu Hasan kapan saja

mereka sanggup dengan keluarganya di Makkah. Dia tidak boleh

dibawa menaiki kapal saat ada jalan yang aman melalui darat.

Hendaknya mereka menyerahkan Abu Hasan dan ibunya kepada

orang yang tepercaya, serta menjalankan apa yang diwasiatkannya

di Mesir, mengumpulkan hartanya dan harta Abu Hasan anaknya

di Mesir, serta menyerahkan semua itu bersama budak Abu Hasan

bersamanya di Makkah, agar diserahkan kepada pembawa wasiat

Muhammad bin Idris di Makkah.

Apa saja yang tertinggal milik murid atau anaknya Abu

Hasan bin Muhammad di Mesir, maka Said bin Jahm, AMullah
bin Abdul Hakam dan Yusuf bin Amir adalah pembawa wasiat dan

wali bagi anaknya. Apa saja yang menjadi miliknya dan milik
mereka di Mesir sesuai syarat bahwa yang berada di tempat di

antara mereka dalam setiap tugas yang diserahkan kepadanya ifu
menggantikan kedudukan seluruhnya. Harta apa saja yang telah

mereka serahkan kepada para penerima wasiat murid di Makkah

dan para wali anaknya yang sanggup diserahi, maka mereka telah

keluar darinya.

Mereka juga mengurusi hutang piutang Muhammad bin

Idris dengan cara menagih dan membayar hutang jika memang

ada hutang piutang di Mesir. Mereka juga diberi kewenangan

untuk menjual apa saja dari harti-'warisannya yang menumt

mereka pantas dijual, sefia mengumsi semua hak dan
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kewajibannya di Mesir, dan memegang perwalian anaknya Abu

Hasan selama dia tinggal di Mesir, dan mengurusi seluruh

peninggalan Muhammad bin Idris di Mesir, baik berupa tanah atau

selainnya.

Muhammad bin Idris menyerahkan perwalian anaknya

selama di Makkah dan di mana saja mereka berada kepada

Utsman, Zainab, dan Fathimah anak-anak Muhammad bin Idris;

serta perwalian anaknya yang bemama Abu Hasan bin

Muhammad bin Idris dari Dananir ummuwaladrrya ketika dia telah

meninggalkan Mesir; serta mengurusi seluruh harta anak-anaknya

yang disebutkan, dan anak-anak lain yang mungkin lahir

belakangan bagi Muhammad bin Idris, hingga mereka baligh dan

bijak; serta mengumsi harta benda mereka di manapun berada

kecuali yang dikelola oleh para pembawa wasiatnya di Mesir.

Perwalian ini diserahkan kepada mereka selama masih ada di

antara mereka yang mau menjalankannya. Jika mereka semua

telah meninggalkannya, maka perwalian ini diserahkan kepada

pembawa wasiatnya di Makkah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin

Walid Al Azraqi dan Ubaidullah bin Ismail bin MiqrazhAsh-Shanaf.

Jika Ubaidullah wafat atau tidak mau menerima wasiat

Muhammad bin Idris, maka Ahmad bin Muhammad{ah yang

menjalankan semua itu.

Muhammad bin Idris memohon kepada Allah $$ yang

Mahakuasa atas apa saja yang Dia kehendaki, semoga Dia

melimpahkan karunia pada Muhammad hamba-Nya dan Utusan-

Nya, serta merahmatinya karena dia fakir terhadap rahmat-Nya,
serta melindunginya dari siksa api neraka. Sesungguhnya Allah @
tidak butuh menyiksanya. Semoga Allah @ memberikan pengganti
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unfuk setiap yang dia tinggalkan dengan sebaik-baiknya pengganti
unfuk seorang mukmin, menjaga mereka dari rasa kehilangannya,
mengobati hati mereka akibat musibah sepeninggalnya, menjaga
mereka dari maksiat kepada-Nya dan mengerjakan hal-hal yang
buruk bagi mereka, serta menjaga mereka dari kebutuhan
terhadap salah satu makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bersaksi atas dirinya pada
waktu sakit bahwa Salim Al Hajjam bukan budak miliknya,
melainkan milik salah seorang anaknya, dan hal itu telah
dipersaksikan padanya. Jika budak ifu dijual, maka ifu terserah
kepada keputusannya, karena budak ifu bukan harta saya sedikit
pun. saya telah berwasiat sepertiga hartaku. sepertiga hartaku ini
tidak mencakup barang-barang yang tidak berharga seperti pecah-
belah, karpet, tikar, alat-alat rumah tangga, sisa-sisa makanan di
mmah, serta barang-barang lain yang tidak dibuhrhkan dan tidak
berharga.

Muhammad bin Idris bersaksi atas hal itu.

51- Bab: Perwalian dan Sumpah

Ar-Rabi' bin Sulaiman rnengabarkan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin ldris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Allah & memerintahkan agar manusia

dihubungkan kepada dua hubungan. Barangsiapa yang memiliki
ayah, maka hendaklah dia dihubungkan nasabnya kepada
ayahnya. Barangsiapa yang tidak memiliki ayah, maka hendaklah
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dia dihubungkan kepada mantan tuannya. Ada kalanya seseorang

memiliki ayah dan memiliki mantan hrannya sehingga dia

dihubungkan kepada ayahnya dan mantan tuannya. Tetapi

nasabnya yang paling utama untuk didahulukan adalah ayahnya.

Selain kepada mantan tuannya, Allah & jrga memerintahkan agar

mereka dihubungkan kepada persaudaraan agama. Demikian pula,

mereka dihubungkan kepada persaudaraan agama selain

dihubungkan kepada nasab. Persaudaraan dalam agama bukan

nasab melainkan hanya sifat yang melekat pada seseorang lantaran

dia memasuki agama, dan dia keluar dari sifat tersebut menyusul

tindakannya keluar dari agama tersebut.

Penghubungan kepada perwalian sahaya dan kepada ayah

manakala telah ditetapkan itu tidak dihilangkan oleh mantan

sahaya dari atas, dari bawah, dari ayah dan dari anak.

Kata nasa6 merupakan kata yang mencakup makna-makna

yang beragam. Ada kalanya seseorang dihubungkan kepada ilmu,

kebodohan, keahlian, dan perniagaan. Semua ini merupakan

nasabyang dimunculkan belakangan dari perbuatan empunya atau

karena empunya meninggalkan suafu perbuatan. Di antara mereka

ada yang termasuk kelompok ketiga, yaitu tidak diketahui nama

ayahnya dan tidak memiliki perwalian sahaya, sehingga mereka

dihubungkan kepada penghambaan kepada Allah S, agama dan

keahlian mereka.

Dasar pendapat saya ini ada dalam Kitab Allah S, Sunnah

Nabi-Nya S, dan ijma' para ulama.

Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya ,[$,
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#*unie#;yiiqr"
"Panggilkh mereka (anak-anak angkat itu) dengan

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada
sisi Allah ffi, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak

mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu

seagama dan maula-maulamu. "(Qs. Al Ahzaab [33]' 5)

Allah & juga berfirman,

J;l {$ ffi )i;';ij 6 "lt 35'b
fr6sJL5,1{"

'Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang
Allah ffi telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu fiuga)

telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istimu dan
bertakwalah kepada Allah +Et'. "(Qs.AlAhzaab [33]: 37)

Allah & jugu berfirman,

v1 +ui 
";t_ 

)F c5u),u S u16,
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c;43E"b3 ;Jt;'i ;t biA,'PC* 3G" i1i

@ Cs;r5i;c*Ui
"Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak ifu berada di

tempat yang jauh terpencil, 'Hai anakku, naiklah (ke kapal)

bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang

yang kafir.' Anaknya menjawab, 'Aku akan mencari perlindungan

ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!' Nuh berkata,

'Tidak ada yang melindungi hai ini dai adzab Allah & selain

Allah & (saja) Yang Maha Penyayang.' Dan gelombang menjadi

penghalang antara maka iadilah anak ifu termasuk

orang-orang yang ditenggelamkan "(Qs. Huud llll 42-43)

Allah S berfirman,

of iv;t @ 6A* oKx;"Ct\$i e f'V

@ w d; d;\; H_{;'€i:v (/i;'l-it
"Ceitakanlah (hai Muhammad) kisah lbrahim di dalam AI

Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang

sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika dia

berkata kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu

menyembah sesuafu yang tidak mendengar, tidak melihat dan

tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"' (Qs. Maryam [19]: 41-

42)

Allah & berfirman,
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"KamLt tidak akan mendapati sesuafu kaum yang beiman

kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan
orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekatpun
orang-orang ifu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-

saudara atau pun keluarga mereka. "(Qs. Al Mujaadilah l58l:22)

Allah membedakan mereka dengan faktor agama, tetapi
Allah #i tidak memutuskan nasab di antara mereka. Hal itu
menunjukkan bahwa nasab ifu bukan bagian dari agama sama
sekali. Nasab itu tetap, tidak hilang. Sedangkan agama merupakan
sesuafu yang bisa mereka masuki dan bisa mereka tinggalkan.
Anaknya Nuh & dihubungkan nasabnya kepada ayahnya padahal

anaknya Nuh S itu kafir. Ibrahim Khalilullah & juga dihubungkan

nasabnya kepada ayahnya padahal ayahnya kafir.

Allah & berfirman,

b4)i'p:*;,-{ 1;r;-,*
"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu

oleh syetan "(Qs. Al A'raaf 17]27)

Semua anak cucu Adam dihubungkan nasabnya kepada
Adam, baik mereka mukmin atau kafir. Rasulullah S juga

menghubungkan umat Islam atas perintah Allah @ kepada bapak-
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bapak mereka, baik mereka kafir atau mukmin. Demikian pula,

mantan sahaya dihubungkan kepada mantan fuan mereka

meskipun mantan sahaya mukmin sedangkan mantan hrannya

musyrik.
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1804. Malik dan Sufuan mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi S melarang

penjualan perwalian sahaya dan menghibahkannya. 202

202 gp. Ath-Thabmni (pernbahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Jatuhngra

Perwalian Sahaya Kepada Orang yang Memerdekakan ,2/782, no. 20).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan, Kemerdekaan Budak,

bab: Penjualan dan Hibah Perwalian sahaya, 2/2l71dari jalur Abu walid dari Syu'bah

dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya; dan juga (pembahasan: Faraidh, bab: Dosa

Orang yang Memutuskan Perwalian Sahayanya, 4/242, no- 67561 dari jalur Abu

Nu'aim dari Sufyan dan seterusnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak,

bab: l-arangan Menjual dan Menghibahkan Perwalian Sahaya, 2/1L45, no. 1611505)
dari beberapa jalur riwayat; di antaranya adalah dari jalur Sufuan bin Uyainah dan

Sufyan bin Said Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar dan seterusnyra..

Muslim berkomentar sesudah menyebutkan salah safu jalur riwayatnya, "Mereka

semua berkisar pada Abdullah bin Dinar dalam hadits ini."
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1805. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada'Lurn,, dia berkata:
Muhammad bin Al Husain mengabarkan kepada kami, dari
Ya'qub, dari Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar, dari Nabi S,
beliau bersabda, "Perwalian mantan sahaya merupakan jalinan
seperti jalinan nasab/os tidak dijual dan tidak dihibahkan.'2M

203 yu6lu kalimat "Perunlian mantan sahaya merupakan jalinan sepati jalinan
nasab'adalah tercampumya dalam perwalian, dan bahwa dia berlaku seperti nasab
dalam hal warisan, seperti bercampumya benang memanjang dan benang melebar
pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan
yang kuat di antara keduanya. Uh. An-Nihalnj)

2M Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. 1757. penglsiuk
sanad di sana menyebutkan bahwa hadits ini berasal dari Ats-Tsauri dan hnu Uyainah
dari Abdullah bin Dinar dari hnu umar, "Rasulullah $ melarang penjualan perwatian
sahaya dan menghibahkannya." Ini mempakan hadits sebelumnya..

Akan tetapi, dan takhrij hadits dapat diambil kejelasan bahwa hadits dengan
reiaksi ini adalah shahih dengan berbagai jalur riwayatnya dan bukfi-buku penguatryra.
Allah Mahatahu.
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1806. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, bahwa Ali & berkata, "Perwalian sahaya itu

sama kedudukannya dengan sumpah. Letakkanlah ia di tempat

Allah ffi meletakkannya! "205
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2os 61 gui1.,uqi dalam Ma'nfah,As-Sunan wa Al Atsar(7/5081 berkata, "S4erti
inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Sufyan, dan Abbas Ar-Nursi meriwalBtkannSra

dari Sufi7an, dia berkata, "Perwalian sahaya itu sama kedudukannya dengan nasab;

udak dijual dan udak dihibahkan. Tempatkanlah dia di ternpat Allah
menempatkannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dari AIi, dia berkah,
"PeruJalian sahaya adalah satu cabang dari nasab."

Al Baihaqi menyitir hadits tersebut berikut sanad-sanadnya dalam Sunan Al
KubralTO/2941

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembahasan: Perwalian Sahaya, bab: Peniualan dan Hibah Perwalian Sahaya, 9,/3,

no. 15140) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Petwalian

sahaSa itu sama kedudukanryn dengan sumpah. Dia tidak d[ual dan dihibahkan.

Tanpatkanlah dia di tempat Allah menernpatkannln. "
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1807. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari
hnu Umar, dari Aisyah, bahwa dia ingin membeli seorang budak
perempuan untuk dia merdekakan. Kemudian para pemilik budak
perempuan ifu berkata, "Kami menjualnya kepadamu dengan
syarat perwaliannya tetap ada pada kami." Aisyah lantas
menceritakan hal itu kepada Rasulullah $, lalu beliau bersabda,

"Hal ifu tidak bisa menghalangimu, karena sahaSn ifu
milik orang yang memerdekakan.'206
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205 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak dan perwalian Sahaya,
bab: Jahrhnya Perwalian sahaya kepada orang yang Mernerdekakan, 2/781, no. 18);
dan Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jika seseorang Menetapkan Syarat-
syarat dalam Jual-Beli yang Tidak Halal, 2/706, no. 2L69) dari jalur AMullah bin
Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab:
Perwalian Sahaya Hanya Jatuh kepada orang yang Memerdekakan, 2/fi4r, no-
S/LSC/,I dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.
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1808. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah 4,, dia berkata: Barirah datang

menemuiku dan berkata, "Aku mengadakan kikbah dengan
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pemilikku sebesar sembilan uqiyah emas, dalam setiap tahun satu

uqiph. Karena itu, tolonglah aku." Aisyah berkata kepadanya,

"Jika para pemilikmu mau agar aku menyiapkannya unfuk

mereka, dan perwalianmu jafuh kepadaku, maka aku akan

melakukannya." Barirah lantas pergi menemui para pemiliknya.

(Kemudian dia datang menemui Aisyah lagi), saat itu Rasulullah #
sedang duduk. Barirah lantas berkata, "Aku menawari mereka

demikian, tetapi mereka menolak, kecuali perwalian menjadi milik

mereka." Rasulullah $ mendengar hal itu lalu beliau bertanya

kepadanya, lalu Aisyah mengabarkan kepada beliau. Rasulullah S
pun bersabda, "Ambillah dia, dan syaratkanlah perwalian unfuk

mereka, karena perwalian ifu milik orang wng memerdekakan."

Aisyah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah $ berdiri di

tengah orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya,

kemudian beliau bersabda, "Apa alasan orang-orang ifu

mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah

Ta'ala? Syarat apa yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu batal,

meskipun itu serafus syarat Ketetapan dan syarat Allah ifu lebih

pantas (untuk dijalankan). Petwalian ifu hanya untuk orarlg t/ang

memerdekakan.'207

Dalam hadits Hisyam bin Urwah dari Nabi $ terkandung

beberapa dalil yang salah dipahami oleh sebagian ulama dalam

pandangan mereka. Dia mengatakan bahwa tidak ada larangan

2o7 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak dan Jahrhnp
Perwalian Sahaya kepada Orang yang Menrerdekakan,2/78, no- 17);

Al Bukhad (pernbahasan' Jual-Beli, bab: Jika Seseorang Menetapkan Syarat-

syarat dalam Jual-Beli yang Tidak Halal, 2/706, no. 2168) dari jalur Abdullah bin

Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab:

Petwalian Sahaya Hanya Jatuh kepada Orang yang Memerdekakan, 2/7143, no.

8/l5}4l dari jalur Abu Usamah gadai Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.
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menjual budak mukatab dalam keadaan apapun. Menurut saya, dia

telah keliru. Kitabah itu telah mengikat. Manakala budak mukatab
tidak mampu melunasi kewajibannya, maka barulah tidak ada

larangan bagi fuannya untuk menjualnya. Seseorang bertanya

kepadaku, "Barirah adalah budak mukatab, dan dia dijual.
Rasulullah S pun membolehkan penjualannya." Saya katakan

kepadanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa Barirah datang untuk
meminta tolong terkait kitabahtya, lalu dia pergi untuk
menawarkan dirinya kepada orang yang mau membelinya, dan

dia datang dengan membawa berita dari para pemiliknya?" Dia
berkata, "Ya, tetapi apa pendapat Anda tentang hal ifu?" Saya

katakan, "Apakah ini menunjukkan kerelaan darinya unfuk dilual?"

Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah hal ifu
mentrnjukkan ketidakmampuannya, atau kerelaannya akan

ketidakmampuannya?" Dia menjawab, "Mengenai kerelaannya

akan ketidakmampuannya, jika dia sudah rela dijual, maka hal itu
menunjukkan kerelaannya akan ketidakmampuan. Adapun
mengenai ketidakmampuannya, bisa jadi dia bukan tidak mampu,

tetapi dia rela dikatakan tidak mampu dengan harapan segera

dimerdekakan."

Saya katakan kepadanya, "Bagaimana jika budak mukatab
itu telah jafuh waktu pengangsurannya?" Dia menjawab, "Jika dia
tidak mampu dan tidak meminta banfuan kepada orang lain, maka

kami mengembalikannya sebagai budak. Kami lantas memberikan
hak kepada pemiliknya unhrk menjualnya, atau
memerdekakannya, atau membiarkannya menjadi budak." Dia
juga berkata, "Dalam hal ini tidak ada seorang ulama pun yang
berbeda pendapat, bahwa jika dia tidak mampu, maka dia
dikembalikan sebagai budak." Saya katakan, "Apakah
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ketidakmampuannya itu tidak diketahui kecuali dengan

mengatakan, 'Aku tidak mampu'; atau telah tiba batas akhir

pengangsurannya tetapi dia tidak membayar dan tidak pula

diketahui memiliki harta?" Dia menjawab, "Ya. Akan tetapi, apa

yang menunjukkan bahwa Barirah tidak memiliki harta?" Saya

katakan, "Permintaannya kepada Aisyah untuk menyediakan

beberapa uqiph emas, sedangkan dia masih menanggung

beberapa uqtyah emas, serta kerelaannya unfuk dijual menjadi

bukti bahwa dia tidak mampu sesuai Snng dia ucapkan."

Dia berkata, "Hadits ini benar-benar mengandung

kemungkinan makna seperti yang Anda sampaikan. Tetapi dia

juga mengandung kemungkinan diperbolehkannya menjual budak

mukatab. "saya katakan, "Makna teksfual hadits ini menunjukkan

makna yang saya sampaikan, dan hadits harus dipahami sesuai

tekshralnya. Kalaupun hadits ini mengandung kemungkinan makna

seperti yang Anda sampaikan dan yang saya sampaikan, namun

makna yang tepat untuk diambil adalah makna yang tidak

diperselisihkan oleh mayoritas ulama, bahwa budak mukatab tidak

boleh dijual hingga dia tidak mampu. Ketidaktahuan tentang

makna hadits yang diriwayatkan oleh Nabi S tidak boleh

dihubungkan kepada mayoritas ulama."

Jadi, tampak jelas dalam Kitab Allah @, kemudian dalam

Sunnah Rasul-Nya $, kemudian dalam pemaparan yang tidak

ditolak akal sehat, bahwa jika seseorang memiliki seorang budak

lalu dia memerdekakannya, lalu hukumn5n berpindah dari status

budak kepada merdeka, maka kesaksianngra sah, dia memperoleh

warisan, dan mendapatkan bagianqn dari umat Islam, dikenai

sanksi had seperh, mereka, dan diberi hak atas sanksi had. Jadi,
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kemerdekaan ini menunjukkan kemerdekaan bagi pemilik.

Manakala pemilik yang muslim memerdekakan budak yang

muslim, lalu perwaliannya ditetapkan pada mantan budak ifu,

maka pemilik yang memerdekakannya tidak berhak menolak

perwaliannya sehingga dia mengembalikan mantan budak itu
menjadi budak lagi. Dia juga tidak boleh menghibahkannya dan

menjualnya. Budak yang dimerdekakan atau keduanya sama-sama

tidak boleh melakukannya meskipun keduanya menyepakati.

Perwalian sahaya ini serupa dengan nasab yang tidak bisa

dipindahkan. Tampak jelas pula dalam Sunnah dan pemaparan

kami tentang perwalian sahaya bahwa perwalian sahaya dalam

keadaan apapun jatuh kepada orang yang memerdekakan. Tidak
ada kemungkinan makna selain makna tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" maka jawabnya

insya'Allah adalah: Allah @ berfirman,

g63i5 ,rlALc,s^3ifiy
"Sesungguhnya zakat-zakat ifu hanyalah unfuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin. "(Qs. At-Taubah [9]: 60)

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa zakat tidak
diberikan kecuali golongan yang disebut Allah ffi. Padahal dalam

firman Allah t& ini terkandung dua kemungkinan makna, yaitu

bahwa zakat diberikan kepada orang yang disebutkan namanya;

atau dia tidak diberikan kepada selain mereka sama sekali.
Demikian pula dengan sabda Nabi 6@, "Perwalian sahaya ifu milik
orang yang memerdekakan " Seandainya seseorang yang tidak
memiliki perwalian menunjuk seseorang sebagai walinya, atau ada

seseorang yang masuk Islam di tangan orang lain, maka orang itu
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tidak menjadi walinya karena faktor keislaman, dan tidak pula

karena faktor loyalitas, meskipun keduanya sama-sama

menyepakati hal ifu. Demikian pula, seandainya seseorang

mendapati seorang budak yang terbuang lalu dia mengambilnya.

Barangsiapa yang tidak menetapkan penualian baginya kecuali

karena nikmat yang dilimpahkan padanya (kemerdekaan), maka

tidak dikatakan bahwa mantan sahaya ini adalah maula seseorang,

dan tidak pula dikatakan bahwa dia adalah maula umat Islam.

Jika ada yang bertanya, "L-alu, mengapa jika budak tersebut

mati maka hartanya jafuh kepada umat Islam?" Jawabnya, bukan

dengan peru,ralian mereka mewarisinya, melainkan mereka

manuarisinya karena Allah Sb telah memberikan nikmat pada umat

Islam dengan cara menganugerahkan kepada mereka segala

sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan warisan budak ini

tidak ada pemiliknya dengan jalan perwalian atau nasab. Dia juga

tidak ada pemiliknya yang diketahui. Jika ada yang bertanya, "Apa

padanannya?" Jawabnya, tanah di wilayah umat Islam. Tanah

tersebut tidak ada pemiliknya yang diketahui, melainkan dia

menjadi milik orang yang menghidupkannya dari kalangan umat

Islam. Orang yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris itu

hartanya jatuh kepada kelompok umat Islam, bukan karena

mereka adalah walinya. Seandainya mereka memerdekakannya,

maka orang yang memerdekakannya di antara mereka tetap tidak

mewarisinya seandainya budak yang dimerdekakan itu kafir.

Seandainya hukum umat Islam terkait orang yang tidak

memiliki perwalian manakala dia meninggal dunia adalah mereka

mewarisinya dengan jalan perwalian hingga seolah-olah dia

dimerdekakan oleh sekelompok umat Islam, maka dalam hal ini
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kita harus melakukan dua hal. Pertama, melihat keadaan dia

dilahirkan, tanpa melekat status budak padanya, dan sebagai

seorang muslim. Dengan demikian, ditetapkan bahwa para ahli

warisnya adalah umat Islam yang hidup pada hari itu, bukan

orang-orang yang lahir belakangan. Jika mereka mati, maka kami

wariskan kepada para ahli warisnya yang masih hidup pada hari

ihr dari kalangan kaum laki-laki. Kedua, kami menjadikan orang

yang hidup dari kalangan umat Islam pada hari dia mati itu sebagai

ahli warisnya. Kami membagikan hartanya di antara mereka

seperti pembagian waris dengan jalan perwalian sahaya. Tidak

safu pun dari dua keadaan ifu kami memberikan hartanya kepada

penduduk suafu negeri tanpa menyertakan penduduk negeri lain.

Kami akan menghih-rng seluruh umat Islam yang ada di muka

bumi, kemudian kami beri masing-masing dari mereka bagian dari

warisannya, seperti yang dilakukan pada sekelompok orang yang

memerdekakan seorang budak lalu mereka terpencar-pencar.

Kami dan umat Islam memberikan warisannya kepada

penduduk negeri dimana dia meninggal dunia, bukan kepada yang

lain. Akan tetapi, kami memberikan untuk umat Islam dari jalan

yang saya sampaikan, bukan karena mantan budak yang mati ifu

merupakan maula seseorang. Bagaimana mungkin dia mempakan
maula seseorang sedangkan Rasulullah S bersabda, "Perwalian

sahaya ifu mitik orang yang memerdekakan " Dalam sabda beliau

ini meneguhkan dua hal, bahwa perwalian sahaya ifu milik orang

yang memerdekakan secara tegas, dan meniadakan bahwa

perwalian sahaya tidak jahrh kecuali kepada orang yang

memerdekakannya, sedangkan yang ini bukan orang yang

dimerdekakan.
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Barangsiapa yang memerdekakan budaknya secara sa'ibah
(tanpa mengambil perwalian sahaya dainya), maka

kemerdekaannya ifu tetap berlaku sedangkan perwaliannya tetap
jafuh ke tangannya. Orang yang memerdekakan budak secara

sa'ibah tidak berbeda dari selainnya dalam hal perwalian dan

warisan, karena keduanya sama-sama memerdekakan.
Rasulullah S telah menetapkan perwalian sahaya sebagai milik

orang yang memerdekakan. Demikian pula, jika seorang muslim

memerdekakan budak musyrik, maka perwalian sahaya jatuh

kepada muslim yang memerdekakan ifu. Tetapi jika budak yang

dimerdekakan ifu meninggal dunia, maka orang muslim tersebut

tidak mewarisinya lantaran berbeda agama. Demikian pula dengan

orang musyrik dzimmi dan bukan dzimmi kemerdekaannya sah,

dan perwalian latuh kepada orang musyrik yang memerdekakan

itu. Tetapi jika budak muslim yang dimerdekakan itu meninggal

dunia, maka orang musyrik yang memerdekakannya ifu tidak
mewarisinya karena berbeda agama.

1809. Rasulullah $ telah memutuskan bahwa orang

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi

orang muslim.2o8 Jadi, hal ini berlaku dalam nasab dan perwalian,

karena Nabi S tidak mengkhususkan salah seorang di antara

mereka tanpa memasukkan yang lain.

Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka

atas nama fulan," sedangkan fulan tidak menyuruhnya untuk
memerdekakan budaknya ifu, baik orang yang diatasnamakan ihr

2o8 gu6iL ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. (77471 dalam bab
tentang warisan.
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menerimanya sesudah terjadi kemerdekaan atau tidak

menerimanya, maka budak tersebut tetap merdeka atas nama

orang yang memerdekakan itu, bukan orang yang unh-rknya dia

merdekakan budak itu. Perwaliannya tetap jatuh kepadanya karena

dialah yang memerdekakan budak.

Jika maula yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan dia

memiliki kerabat dari jalur ayahnya, maka kerabatnya itu

mewarisinya berdasarkan bagian warisan atau ashabah; atau dia

memiliki saudara-saudara seibu maka mereka mewarisinya

berdasarkan bagian warisan; atau memiliki istri; atau budak yang

dimerdekakan ifu perempuan dan dia memiliki suami, maka orang-

orang yang memperoleh bagian warisan ifu menerima bagian

warisan mereka, atau ashabah memperoleh warisan jika masih ada

sisanya dari mereka. Jika tidak ada ashabah, maka fuan yang

memerdekakannya ifu menggantikan kedudukan asha bah sehingga

dia mengambil sisa dari para penerima bagian tertentu dari

warisan. Jika tuan yang memerdekakannya ifu meninggal dunia

sebelum budak yang dimerdekakan, kemudian budak yang

dimerdekakan ih-r meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki

ahli waris selain mantan fuannya, atau dia memiliki ahli waris

tetapi tidak sampai menghabiskan seluruh warisannya, maka

pewarisan karena perwalian itu berbeda dari perwalian karena

nasab sebagaimana yang akan saya gambarkan kepada Anda.

Jika tuan yang memerdekakan itu memiliki anak-anak laki-

laki dan perempuan yang masih hidup saat budak yang

dimerdekakan ifu meninggal dunia, maka saya membagikan harta

budak yang dimerdekakan atau sisa dari para penerima bagian

tertentu saya bagikan di antara anak-anak fuan yang
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memerdekakan. Kami tidak mewariskan kepada anak-anak
perempuannya sedikit pun. Jika mantan budak yang dimerdekakan

ifu mati dalam keadaan tuan yang memerdekakan tidak memiliki

anak laki-laki kandung, tetapi dia memiliki cucu atau lebih bawah

Iagi, atau kerabat nasab dari jalur ayah, maka saya melihat cucu-

cucu fuan yang memerdekakan yang hidup pada hari budak yang

dimerdekakan itu meninggal dunia. Jika ada di antara mereka

seseorang yang paling dekat kepada fuan yang memerdekakan

dengan safu jalur saja, maka saya menjadikan warisan untuknya

saja, tidak unfuk cucu-cucunya yang lain.

Jika mereka sama dalam hal kedekatan, maka saya bagikan

warisan di antara mereka secara merata. Jika budak yang

dimerdekakan mati dalam keadaan tidak memiliki anak, dan hran

yang memerdekakan juga tidak memiliki anak, sedangkan dia

memiliki saudara-saudara kandung, atau saudara-saudara seayah,

atau saudara-saudara seibu, maka tidak ada hak bagi saudara-

saudara seibu dalam perwalian meskipun tidak ada orang lain

bersama mereka. Warisan jatuh kepada saudara-saudara

sekandung, bukan saudara-saudara seayah meskipun saudara

sekandung hanya safu orang.

Demikian pula dengan kedudukan para saudara selama

mereka sama. Tetapi seandainya sebagian dari mereka lebih dekat

daripada sebagian yang lain, maka saya lihat terlebih dahulu. Jika
yang lebih dekat adalah anak-anak saudara kandung, atau salah

seorang di antara mereka, maka saya memberikan warisan

kepadanya. Demikian pula jika mereka sama dalam hal kedekatan

tetapi berbeda karena memiliki kekerabatan dengan ibu,

sedangkan yang lain tidak. Kesamaannya dengan mereka ifu
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ditentukan dengan kekerabatan ayah. Jika yang paling dekat

adalah anak saudara seayah, bukan anak-anak ayah dan ibu, maka

saya memberikan warisan kepada yang memiliki kedekatan

kekerabatan dengan fuan yang memerdekakan. Seperti ifu pula

kedudukan ashabah mereka semua; yang dekat atau yang jauh

dalam warisan perwalian sahaya.

Jika yang memerdekakan adalah seorang perempuan,

maka mewarisi budak yang dia merdekakan. Demikian pula

dengan budak yang dimerdekakan oleh budak yang dimerdekakan

perempuan tersebut. Tetapi seorang perempuan tidak mewarisi

budak yang dimerdekakan ayahnya, ibunya atau siapa pun, selain

dirinya dan selain budak yang dimerdekakan oleh budak yang

perempuan itu merdekakan meskipun lebih bawah lagi. Anaknya
perempuan yang memerdekakan ifu juga mewarisi budak yang dia
merdekakan, sebagaimana anak laki{akinya seorang laki-laki yang

memerdekakan ifu mewarisi, bukan anaknya yang perempuan.

Jika anak dan cucunya yang laki-laki hingga ke bawah dari
perempuan tersebut telah habis, kemudian budak yang

dimerdekakan itu meninggal dunia, maka dia diwarisi oleh ashabah

laki-laki yang paling dekat dengan perempuan yang

memerdekakan ifu, bukan ashabah selainnya.
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1810. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik

bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari

ayahnya, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa Al Ash bin

Hisyam wafat dan meninggalkan tiga orang anak laki-laki; dua

anak di antaranya adalah saudara seibu, dan seorang anak lagi dari

istri yang lain. Kemudian salah satu dari dua saudara seibu itu
meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan beberapa

perwalian sahaya. Dia lantas diwarisi oleh saudaranya yang seibu
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dan seayah berupa harta dan perwalian sahayanya. Kemudian

anak yang mewarisi harta dan perwalian sahaya ifu meninggal

dunia dengan meninggalkan anak dan saudara seayah. Kemudian

anaknya ihr berkata, "Aku menguasai apa yang dikuasai ayahku,

yaitu harta dan perwalian sahaya." Sedangkan saudaranya berkata,

"Tidak demikian. Kamu hanya menguasai harta, sedangkan

perwalian sahaya tidak. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya

saudaraku meninggal hari ini, tidakkah aku mewarisinya?"

Kemudian keduanya mengajukan gugatan kepada Utsman, lalu

Utsman memufuskan saudaranya ifu memperoleh perwalian

sahaya.2o9
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209 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kernerdekaan Budak dan Perwalian Sahaya,

bab: Warisan Perwalian Sahaya, 2/784, no- 22\.

Kata fr berarti dari perempuan lain. Anak-anak atlat bemrti saudara dari

beberapa ibu yang berbeda.
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1811. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Abu Bakar, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia

pemah duduk bersama Aban bin Utsman. Kemudian ada

sekelompok orang dari Juhainah dan sekelompok orang dari Bani

Harits bin Khazraj mengajukan gugatan kepadanya. Seorang

perempuan dari Juhainah menjadi istri seorang laki-laki dari Bani

Harits bin Khazraj yang bemama Ibrahim bin Kulaib. Kemudian

perempuan ifu meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan

peru;alian sahaya. Dia lantas diwarisi oleh anak laki{akinya dan

suaminya. Kemudian anaknya meninggal sehingga para ahli

warisnya berkata, "Kami berhak atas perwalian sahaya yang telah

dikuasai oleh anaknya." sedangkan orang-orang Juhainah berkata,

"Tidak demikian, karena mereka itu adalah mantan sahaya kerabat

perempuan kami, sehingga apabila anaknya meninggal maka

perwalian para sahaya ihr jatuh kepada kami, dan kdrnilah yang

mewarisi mereka." Aban bin Utsman lantas memufuskan orang-

orang Juhainah ifu berhak atas perwalian sahaya tersebut.2lo

210 gp. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 23).
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L812. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari

Yahya bin Said, dari Ismail bin Abu Hakim, bahwa Umar bin
Abdul Aziz memerdekakan seorang budak miliknya yang beragama

Nasrani, lalu budak itu meninggal sesudah dimerdekakan. Ismail

berkata, "lJmar bin Abdul Aziz men5ruruhku unfuk mengambil

hartanya dan memasukkannya ke baitul mal kaum ,rur1i*ir',."211

Kami berpegang pada semua ini.

52. Warisan Anak Terhadap Peruralian Sahaya

Jika seseorang mati meninggalkan beberapa dua anak laki-

laki dan beberapa anak perempuan, serta beberapa mantan
sahaya yang dia merdekakan, kemudian mantan sahaya yang dia

211 93. Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan dari Orang-orang
yang Berbeda Agama, 2/519, no. 13) Di dalamnya ada perbedaan redaksi tetapi tidak
mengubah makna.
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merdekakan itu mati, maka dia diwarisi oleh dua anak laki-lakinya.

Tidak safu pun dari anak perempuannya yang mewarisinya. Jika

salah satu dari dua anak laki-laki ifu mati dan meninggalkan anak,

kemudian salah safu dari mantan sahaya yang dimerdekakan ifu

mati, maka diwarisi oleh anak kandung orang yang memerdekakan

budak ifu, bukan anak-anak saudaranya. Karena seandainya orang

yang memerdekakan ifu mati pada hari budak yang dimerdekakan

ifu mati, maka warisannya jatuh kepada anak kandungnya, bukan

kepada cucunya. Kemudian, seperti ifu pula warisan anak dan

cucu unfuk selama{amanya hingga ke bawah lagi terhadap mantan

budak. Anaknya selama-lamanya dinisbatkan kepada tuan yang

memerdekakan pada hari budak yang dimerdekakan mati. Siapa di

antara mereka yang paling dekat kepadanya dengan satu ayah,

maka saya memberikan kepadanya seluruh warisan mantan sahaya

yang dimerdekakan.

Seandainya seseorang memerdekakan seorang budak,

kemudian yang memerdekakan itu mati meninggal dunia tiga anak

laki{aki, kemudian ketiga anak laki-laki itu mati, dimana anak

pertama meninggalkan safu anak lagi, anak kedua meninggalkan

empat anak laki-laki, dan anak ketiga meninggalkan lima anak laki-

laki, kemudian budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia,

maka mereka berbagi warisan budak yang dimerdekakan itu

dengan sepuluh bagian, dimana safu anak memperoleh satu

bagian, empat anak memperoleh empat bagian, dan lima anak

memperoleh lima bagian. Sebagaimana mereka berbagi atas

warisan kakek seandainya dia mati pada hari itu dalam keadaan

mereka adalah ahli waris, karena perbedaan keadaan warisan

perwalian sahaya dan harta.
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Seandainya kakek yang mati lalu dia diwarisi oleh tiga anak

laki-laki, kemudian tiga anak laki-laki itu mati sedangkan anak

pertama meninggalkan seorang anak laki-laki, anak kedua

meninggalkan empat anak laki-laki, dan anak ketiga meninggalkan

lima anak laki-laki, kemudian ternyata kakek memiliki hada, maka

cucu-cucu tersebut berbagi dengan ketenfuan bahwa kakek itu
tadinya diwarisi oleh tiga anak laki-laki. Sesudah ifu ketiga anak

laki-laki ihr diwarisi oleh anak-anak masing-masing.

Jadi, cucu yang sendirian ihr mewarisi warisan ayahnya

yang merupakan sepertiga dari harta warisan dari kakek. Ifulah

bagian ayahnya dari warisan kakek. Sedangkan empat cucu

memperoleh sepertiga warisan kakek dengan dibagi empat di

antara mereka, dan itu merupakan bagian warisan dari ayah

mereka. Sementara lima cucu memperoleh sepertiga harta warisan

kakek dengan dibagi lima di antara mereka, dan ifu merupakan

bagian ayah mereka dari warisan kakek mereka. Seandainya

bersama mereka ada anak-anak perempuan, maka mereka masuk

ke dalam warisan harta, tetapi mereka tidak masuk ke dalam

warisan perwalian sahaya.

Jika seseorang memerdekakan budak, kemudian orang

yang memerdekakan itu mati meninggalkan ayah dan beberapa

anak laki-laki, maka warisan perwalian sahaya jatuh kepada

anaknya yang laki-laki, bukan kepada anaknya yang perempuan

dan kakeknya. Kakek tidak mewarisi sedikit pun saat masih ada

anaknya orang yang memerdekakan selama di antara mereka

masih ada anak laki-laki; dan tidak pula cucu-cucunya hingga

bawah lagi. Jika orang yang memerdekakan ifu mati meninggalkan

ayah dan saudara-saudaranya sekandung atau seayah, maka harta
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jafuh kepada ayah, bukan kepada saudara-saudara, karena mereka

bertemu dengan mayit pada ayahnya, sehingga ayahnya lebih

berhak atas per.walian sahaya jika mereka tersambung dengan

mayit lantaran kel<erabatan ayah.

Jika orang yang memerdekakan itu mati meninggalkan

kakek dan saudara-saudara kandung atau seayah, maka para

sahabat kami berbeda pendapat terkait warisan kakek dan

saudara. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa warisan

jatuh kepada saudara, bukan kepada kakek. Karena yang

menghubungkan saudara dengan mayrt adalah ayah, bukan kakek.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga

mengatakan, "Demikian pula anak saudara dan cucunya hingga ke

bawah, karena ayahlah yang mempertemukan mereka dan mayit

yang memerdekakan budak dari arah kakek." Pendapat inilah yang

karni pegang. Para sahabat kami yang lain mengatakan bahwa

kakek dan saudara safu kedudukan dalam perwalian sahaya,

karena kakek bertemu dengan mayit yang memerdekakan pada

ayah pertama dihubungkan nasab kepada kakek, sehingga saudara

dan mayit dipertemukan oleh ayah, sehingga keduanya memiliki

kedudukan yang sama.

Orang yang pertama kali mayit dihubungkan nasab

kepadanya adalah ayah mayit, sedangkan mayrt adalah anaknya

dan kakek adalah ayahnya ayah mayit. Para sahabat kami ini

menjadikan kakek bersekutu dengan mayit yang memerdekakan;

kakek karena faktor keayahan, dan anak karena faktor kelahiran.

Mereka beranggapan bahwa keduanya sama kedudukannya.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga

mengatakan, "Kakek lebih berhak atas perwalian sahaya daripada
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anak-anak saudara. Manakala antara kakek dan saudaranya ifu
sama, maka harta diberikan kepada kakek karena kedekatannya
dengan mayit."

Saudara-saudara ifu lebih berhak atas penvalian sahaya
daripada kakek, dan anak-anak saudara lebih berhak atas
perwalian sahaya daripada kakek. Inilah ketenfuan yang berlaku
untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain
yang diqiyaskan kepadanya. Adapun jika tuan yang
memerdekakan ifu mati meninggalkan kakek dan pamannya dari
jalur ayah, kemudian budak yang dimerdekakan ifu mati, maka
hartanya jatuh kepada kakek, bukan kepada paman, karena
paman tidak bersambung kekerabatannya kecuali karena keayahan
kakek, sehingga paman tidak memperoleh apapun saat bersama
orang yang dengan kekerabatannya dia terhubung dengan mayit.

Seandainya seseorang mati meninggalkan paman dan
kakek ayahnya, maka ketenfuannya mengikuti qiyas pendapat
yang mengatakan bahwa saudara ifu lebih berhak atas perwalian
sahaya daripada kakek, yaitu harta jatuh kepada paman. Karena
dia bertemu dengan mayit pada kakek. Kakeklah yang
mempertemukannya sebelum orang yang menyainginya. Demikian
pula dengan anak paman hingga ke bawah, karena mereka
bertemu dengan mayrt pada ayah mereka sebelum kakek ayahnya.
Barangsiapa yang mengatakan saudara dan kakek itu saja, maka
kakek ayah dan paman itu kedudukannya sama, karena paman
bertemu dengan mayit pada kakel*yu, sedangkan kakek ayahnya
itu adalah bapak kakeknya.

Seandainya yang menyaingi kakek ayah adalah anak
paman, maka kakek ayah lebih berhak, sebagaimana kakek lebih
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berhak daripada anak saudara karena kedekatannya dengan orang

yang memerdekakan.

Jika orang yang memerdekakan ifu mati, kemudian budak

yang dimerdekakan mati dalam keadaan orang yang

memerdekakan tidak memiliki ahli waris, tetapi dia meninggalkan

saudara seibu dan anak paman, baik dekat atau jauh, maka harta

jatuh kepada anak paman, baik yang dekat atau yang jauh. Karena

saudara seibu ihr tidak menjadi ashabah. Jika saudara seibu itu

termasuk ashabahnya, sedangkan di antara ashabahtya ifu ada

yang lebih dekat darinya kepada saudara seibunya yang dia adalah

bagian dat'' ashabahlya, maka harta jafuh kepada orang yang

paling dekat kepada orang yang memerdekakan itu. Jika

saudaranya seibu yang merupakan bagian da'i ashabah*rya itu

sama dengan ashabahaya, maka warisan seluruhnya jatuh kepada

saudara seibu, karena dia setara dengan ashabahnya dari segi

nasab, dan dia memiliki kekhususan dari mereka dengan faktor

kelahiran dari ibu. Seperti itulah pendapat terkait ashabahrrya,

baik mereka jauh atau dekat; tidak ada perbedaan pendapat

tentang hal ini.

53. Perbedaan Pendapat tentang Perwalian Sahaya

Sebagian ulama berkata kepadaku, "Kitab, Sunnah, qiyas,

nalar dan atsar menunjukkan sebagian besar yang Anda katakan

mengenai pokok perwalian budak sa'ibah dan selainnya. Kami pun

tidak berbeda dari Anda kecuali dalam satu kasus, lalu kami
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mengqiyaskan kasus lain kepadanya sehingga menjadi beberapa

kasus." Saya bertanya, "Apa ifu?" Dia menjawab, "Jika seseorang

masuk Islam di tangan orang lain, maka dia memiliki per.walian

atasnya seperti yang dimiliki orang yang memerdekakan budak."
Saya bertanya, "Apakah ditolak pendapat yang mengatakan

bahwa Kitab dan Sunnah serta qiyas menunjukkan pendapat yang

kami sampaikan, bahwa orang yang memberi nikmat
kemerdekaan ifu ditetapkan baginya perwalian sahaya seperti
tetapnya nasab?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Manakala nasab telah ditetapkan, maka hukum yang berlaku di
dalamnya adalah anak itu diciptakan dari ayah. Benarkah

demikian?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "seandainya

ayah ingin meniadakan nasab sesudah mengakui bahwa anak ini
lahir darinya, dan si anak pun menginginkan hal itu, bukankah
keduanya atau salah seorang di antara keduanya tidak boleh
melakukannya?" Dia menjawab, "Benar. "

Saya katakan, "Seandainya seseorang yang tidak memiliki
ayah rela dihubungkan nasab kepada orang lain, dan orang lain ifu
juga rela, lalu keduanya saling membenarkan selain sama-salna
rela yang satu dihubungkan nasabnya kepada yang lain, padahal

diketahui bahwa ibunya anak yang dihubungkan nasabnya itu
bukan merupakan istri bagi laki-laki yang kepadanya nasab

dihubungkan, bukan pula budak perempuannya, dan dia pun tidak
pemah menggauli ibunya anak itu dengan jalan syrbhat, maka
keduanya atau salah satu dari keduanya tidak boleh melakukan hal
ifu." Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Alasannya adalah
karena kami menghubungkan nasab berdasarkan dua faktor.
Pertama, faktor firasy (kepemilikan hAk menggauli). Dengan
makna seperti inilah ditetapkan nasab karena faktor hubungan
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badan yang syubhat, serta karena faktor persefubuhan yang terjadi
dalam lembaga firasy." Dia menjawab, "Benar." Saya katakan,
"Hukum orang merdeka ditetapkan padanya, dan dia pun keluar

dari hukum budak?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan,
"Yang diperintahkan perwalian sahaya adalah tindakanmu
mengeluarkan budakmu dari status budak dengan cara

memerdekakannya, sedangkan kemerdekaan itu adalah perbuatan
yang berasal darimu, sedangkan budakmu tidak berhak

menolaknya?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Jika stafus

ini telah ditetapkan, maka dia tidak hilang karena faktor yang saya

sampaikan, yaitu telah tedadinya kemerdekaan budak, firasy dan
hubungan badan; serta apa yang saya sampaikan, yaifu

ditetapkannya hak-hak dalam nasab dan perwalian sahaya.

Apakah Anda tahu bahwa makna yang kita sepakati dalam
menetapkan nasab dan perwalian sahaya itu tidak bisa berpindah
meskipun kedua pihak (mantan sahaya dan orang ketiga yang

dihubungkan), serta fuan yang memerdekakan dan budak yang

dimerdekakan sama-sama rela. Dia atau keduanya tidak boleh

melakukan hal itu meskipun keduanya sama-sama rela-" Dia

menjawab, "Benar. Demikianlah pehrnjuk Sunnah dan a/sar serta

ijma' ulama. Apakah Anda mengetahui sebabnya?"

Saya katakan, "Salah safu penjelasan yang saya Anda dan

kami sampaikan sebenarnya sudah cukup. Alasan yang melandasi

hukum demikian itu jelas bagi saya." Dia bertanya, "Apa ifu?"
Saya jawab, "Sesungguhnya Allah 1P telah menetapkan bagi anak

dan ayah hak-hak dalam warisan dan selainnya. Hak-hak yang

ditetapkan bagi yang satu pada yang lain itu juga ditetapkan bagi

ayah pada cucu, serta bagi anak pada orang fua ayah, yaihr hak-

hak dalam warisan, perwalian sahaya, penebusan denda perbuatan
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pidana, perwalian nikah dan lain{ain. Seandainya ayah dan anak

meninggalkan hak keduanya dari semua itu yang ditetapkan bagi

diri keduanya, maka keduanya tidak boleh meninggalkan unh-rk

bapak, atau anak atau ashabah keduanya. Seandainya anak boleh

membatalkan haknya pada ayah dalam kewenangan

menshalatinya ketika dia meninggal dunia, menuntut darahnya

seandainya dia dibunuh, dan menerima tebusannya seandainya dia

menjadi korban pidana, maka dia tidak boleh membatalkan hak

bagi ayahnya, anaknya dan saudara-saudaranya, serta hak

ashabahtya. Karena padanya telah ditetapkan bagi ayah, anak

dan ashabahtya hak-hak, dimana orang tua tidak boleh

menghilangkan hak-hak itu sesudah ditetapkan. Seperti itu pula

keadaannya bagi anak."

Oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak boleh

seseorang menetapkan nasab orang yang diketahui tidak dia

lahirkan untuk bersaing dengan ayahnya, anak-anaknya dan

ashabahtya, sehingga dia merebut bagian mereka yang

sebenamya bukan haknya. Tidak pula seseorang dari umat Islam

diberikan warisan orang yang kepadanya nasabnya dihubungkan.

Budak yang dimerdekakan itu sama kedudukannya dengan anak

yang dilahirkan dalam hak-hak yang ditetapkan baginya seperti

tebusan pidana; dan ditetapkan padanya hukum sebagai orang

yang diwarisi dan selainnya. Demikian pula, seseorang tidak boleh

menghubungkan diri kepada seseorang yang tidak

memerdekakannya, karena yang ditetapkan seseorang pada

dirinya ihr juga ditetapkan pada anaknya, ayahnya dan ashabah-

nya, yaifu perwalian mereka. Karena ifu, seseorang tidak boleh

menetapkan atas mereka sesuatu yang tidak wajib bagi mereka

berupa tebusan diyat dan selainnya dengan perkara yang tidak
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tetap, dan mereka juga tidak berhak karena perkara yang tidak
tetap." Dia berkata, "Ketenfuan ini seperti yang Anda sampaikan,

insya'Allah."

Saya katakan, "Lalu, mengapa boleh menyamainya dalam
safu makna tetapi berbeda darinya dalam makna yang lain?

Penetapan hak-hak yang Anda sampaikan itu sama-sama berlaku
dalam nasab dan perempuan." Dia menjawab, "Menurut qiyas

terhadap hadits-hadits yang saya sampaikan, serta menurut apa
yang diketahui para ulama, adalah seperti yang Anda katakan
seandainya bukan karena suafu dalilyang menumt saya telah fuida
lupakan padahal ada argumen yang membantah Anda di
dalamnya." Saya bertanya, "Apa ifu?"

1813. Dia menjawab, "Hadits Umar bin Abdul A212."212

Saya bertanya kepadanya, "Bukankah hadits seperti ini
tidak valid menurut para ahli Hadits?" Dia menjawab, "Apakah itu
karena hadits ini bertentangan dengan hadits lain milik Anda yang

lebih kuat darinya?" Saya katakan, "seandainya Anda ditentang

oleh riwayat yang lebih valid darinya, maka Anda tidak menilainya

valid. Sedangkan kami harus menilai valid hadits yang valid, serta

menolak hadits yang lebih lemah." Dia bertanya, "Apa pendapat

212 gu611r dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz
dari Tamim Ad-Dari secara marfui bahwa perwalian itu menjadi milik orang yang di
tangannya seseorang masuk Islam, dan dia me'.,rrarisinya manakala orang yang masuk
Islam itu tidak merniliki ahli waris nasab. Takhrij hadits ini telah disebutkan pada no.
(r7sel.

Ini adalah sebagian dari dalil-dalil pihak yang berbeda dari Asy-Syafi'i, dan dia
telah menilainya lemah di sana sini. Tidak lama lagi dia akan mengatakan, "Karena
hadits ini berasal dari periwayat yang tidak dikenal dan sanadnya terputus."

Namun hadits ini dinilai shahih oleh sebagian ulama sebagaimana yang kami
sebutkan di ternpat tersebut.

58L



AlUmm

Anda seandainya hadits ini valid? Apakah hadits kami ini
bertentangan dengan hadits Anda dari Nabi.$ tentang perwalian

sahaya?" Saya jawab, "Seandainya hadits tersebut valid, maka dia

mengandung kemungkinan makna yang berlawanan, dan bahwa

hadits Anda tidak bertentangan dengan hadits kami, karena kami

menemukan alasan dua hadits tersebut secara bersama-sama

seandainya hadits Anda itr-r valid. Manakala kami menemukan

alasan di balik suatu hadits, maka kami menggunakan hadits

tersebut bersama hadits yang lain." Dia bertanya, "Lalu, apa

penjelasan tentang hadits ini seandainya dia valid?" Saya katakan,

"Dapat dikatakan bahwa perempuan bagi orang yang

memerdekakan ifu tidak berpindah darinya untuk selama-lamanya

meskipun dia memindahkan sendiri dari dirinya. Sabda Nabi $,
'Petwalian ifu milik orang yang memerdekakan'dapat diarahkan

sebagai berita tentang orang yang rnensyaratkan perwalian, yaitu

orang yang menjual budaknya kemudian dimerdekakan oleh orang

lain, bahwa perwalian tersebut menjadi hak orang yang

memerdekakan. Sabda beliau tersebut tidak diarahkan kepada

makna umum bahwa perwalian itu tidak lain adalah milik orang
yang memerdekakan, karena Rasulullah $$ juga memberikan

perempuan bagi selain orang yang memerdekakan, yaifu

seseorang yang di tangannya orang lain masuk Islam."

Dia berkata, "lni pendapat yang sangat moderat. Mengapa

Anda tidak menilai valid hadits ini dan berpegang padanya?" Saya

jawab, "Karena dia berasal dari seorang periwayat yang tidak
dikenal dan sanadnya terputus. Kami dan Anda sama-sama tidak
menilai valid hadits dari para periwayat yang tidak dikenal, dan

tidak pula yang sanadnya terpufus." Dia bertanya, "Apakah

menurut Anda hadits ini bertentangan dengan qiyas manakala
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tidak terjadi kemerdekaan budak terlebih dahulu?" Saya jawab,
"Ya. Alasannya adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu
menetapkan hak dan kewajiban padanya dengan terjadinya
kemerdekaan budak; dan bahwa jika hak ditetapkan mengikuti
penetapan kemerdekaan budak, maka tidak boleh menetapkan
sebaliknya." Dia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa
perempuan ditetapkan pada orang yang diwalikan karena faktor
masuk Islam karena dia lebih besar daripada kemerdekaan budak.
Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lain, maka seolah-

olah dia memerdekakan orang yang masuk Islam ifu."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang
budak kafir dzimmi milik orang lain yang masuk Islam di tangan
Anda? Apakah keislamannya itu berlaku?" Dia menjawab, "ya."
Saya bertanya, "Apakah perwaliannya jafuh kepadamu? Ataukah
dia dijual tanpa mempertimbangkan fuannya, dan dia menjadi
budak bagi orang yang membelinya?" Dia menjawab, "Dia dijual
dan menjadi budak bagi orang yang membelinya?" Saya bertanya,
"Kalau begitu, Anda tidak menganggap keislaman seseorang

sebagai kemerdekaan. Seandainya keislaman seseorang itu
dianggap sebagai kemerdekaannya, maka budak dzimmi ifu boleh
memerdekakan dirinya. Seandainya demikian ketenfuannya, maka
orang dzimmi yang mengenainya Anda berpendapat itu merdeka.
Keislamannya ifu tidak seperti kemerdekaan orang yang masuk
Islam di tangannya. Karena seandainya dia adalah budak milik
umat Islam, maka menurut kami dan menurut Anda mereka boleh
mempertahankannya sebagai budak, dan dia tidak keluar dari
tangan mereka meskipun budak tersebut masuk Islam. Jika saya

mengatakan, 'Dia adalah budak milik orang-orang kafir dzimmi,
sehingga seyogianya budak itu dijual dan hasil penjualannya
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diserahkan kepada mereka,' maka dia akan mengatakan, 'ia bukan

milik orang-orang kafir dzimmi. Bagaimana mungkin dia

mempakan budak milik mereka sedangkan dia tidak mewarisi

mereka dan kesaksiannya tidak diterima? Dia juga bukan budak

milik umat Islam, melainkan dia merdeka'."

Saya bertanya, "Apa alasannya keislaman seseorang ih-t

disamakan dengan kemerdekaan?" Dia menjawab, "Berdasarkan

khabar." Saya berkata, "seandainya khabartersebut valid, tenfulah

kami berpegang padanya bersama Anda." Saya juga bertanya

kepadanya, "Mengapa Anda berpendapat tentang orang yang

tidak memiliki perwalian dan tidak pula masuk Islam di tangan

seseorang, bahwa dia boleh menunjuk siapa saja yang dia mau

sebagai walinya?" Dia menjawab, "Berdasarkan qiyas. Umar +Sa

berkata tentang budak yang dibuang, "Budak ini merdeka, dan

baginya perwaliann ! a." 213

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai budak yang

dibuang manakala dia telah baligh? Apakah dia boleh

memindahkan perwaliannya?" Dia menjawab, "Jika saya

mengatakan, 'Tidak boleh karena waliyyul amr telah mengadakan

akad perwalian padanya,' maka Anda akan mengatakan, 'Apakah

wali boleh mengadakan akad padanya sedangkan tidak didahului

dengan kemerdekaan, dan budak ifu pun tidak mengadakan akad

atas dirinya?' Dan jika saya mengatakan, 'lni adalah kepufusan

hukum dan wal$yul amfl' Maka Anda akan mengatakan, 'Apakah

waliStyul amr dapat menjatuhkan hukum tanpa ada sebab yang

mendahului, dimana dengan sebab tersebut salah safu dari dua

pihak yang bersengketa memiliki hak pada lawannya? Atau,
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apakah hakim boleh melakukan jual-beli atas nama anak kecil
unfuk sesuafu yang harus baginya dan yang memberinya

maslahat? Jika seperti yang Anda jelaskan, apakah perwalian itu
ditetapkan dengan keputusan wali5ryul amr bagi orang yang

menemukan, sehingga para maula ifu diqiyaskan kepadanya?"'

Saya katakan, "Jika budak tersebut memberikan
perwaliannya kepada seseorang, maka perwalian ifu ditetapkan
padanya, dan Anda tidak memberinya hak untuk memindahkan
perwaliannya selama belum terjadi tebusan diyat untuknya. Tetapi,
Anda justru mengatakan bahwa dia boleh memindahkan
perwaliannya." Dia mengatakan, "Jika saya mengatakan, 'Hal itu
berlaku unfuk budak yang ditemukan,' maka Anda akan

mengatakan, 'Anda telah mengklaim bahwa orang yang telah

dijafuhi kepufusan hukum itu boleh menghapus hukum tersebut'."
Dia juga mengatakan, "Jika saya mengatakan, 'Budak yang

ditemukan dan orang yang menunjuk sendiri walinya ifu tidak
boleh memindahkan perwaliannya meskipun belum pemah terjadi
penebusan diyat,' maka Anda akan mengatakan, 'Kalau begitu,

keduanya berbeda'." Dia bertanya, "Di mana letak
perbedaannya?" Saya jawab, "Budak yang ditemukan itu tidak
menunjukkan sikap rela terhadap sesuatu. Dia hanya dikenai

kepuhrsan hukum tanpa ada kerelaan darinya." Dia berkata,
"Tetapi, dia menerima nikmat dari orang yang menemukannya."

Saya katakan, "Nikmat yang dirasakan oleh selain budak yang

ditemukan itu lebih besar daripada nikmat yang dirasakan oleh

budak yang ditemukan. Jika seseorang menyelamatkan orang lain

dari pembunuhan, kebakaran, dan penjara serta memberinya harta

benda, apakah dia memiliki perwalian atas orang yang dia

selamatkan itu?" Dia menjawab, "Tidak."
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Saya katakan, "Oleh karena orang yang menunjuk sendiri

walinya itu tidak ditetapkan perwalian padanya kecuali dengan

kerelaannya, maka dia berbeda dari budak temuan yang

perwaliannya ditetapkan tanpa ada kerelaan darinya. [-alu,

mengapa Anda mengqiyaskannya kepada budak temuan?" Dia

balik bertanya, "Lalu, apa alasan Anda menyalahi hadits

Umar;g;?" Kami jawab, "Hadits itu tidak valid. Dia berasal dari

seorang periwayat yang tidak dikenal. Kami memiliki hadits yang

valid dari periwayat yang dikenal, bahwa Maimunah ery iski

Nabi S! menghibahkan perwalian Bani Yasar kepada lbnu Abbas.

Jadi, Maimunah dan Ibnu Abbas @ memperkenankan hibah

perwalian. Mengapa Anda meninggalkannya?"

1814. Dia menjawab, "Rasulullah S melarang penjualan

dan hibah perwalian sahaya."214 Kami katakan, "Apakah larangan

beliau ifu dimungkinkan untuk selain hukum haram?" Dia

menjawab, "Larangan ini unfuk hukum haram meskipun

mengandung kemungkinan hukum yang lain."

Saya katakan, "Apabila seseorang yang paham beful

tentang Ibnu Abbas dan Maimunah ep bertanya kepada Anda,

'Apu fujuan larangan beliau?"' Dia menjawab, "Kalau begifu,

hadits tersebut tidak sampai kepadanya sama sekali, sehingga kami

katakan bahwa seseorang tidak bisa dijadikan hujjah saat

berhadapan dengan Nabi S." Saya katakan, "Mengapa Anda

melupakan hujjah ini terkait budak temuan? Anda tidak melihat

hujjah ini berlaku pada orang lain sebagaimana dia berlaku pada

2r4 gu6i1" ini telah disebutkan berikut takhnt'nya pada no. (1803) dalam bab
tentang perwalian dan sumpah.
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Anda bahwa ada kalanya suatu hadits dari Nabi 6$ itu tidak

sampai kepada sebagian sahabat beliau, dan bahwa suafu hadits

tetap pada makna tekstualnya, tidak dialihkan kepada makna

intrinsik dan khusus kecuali berdasarkan khabar dari Nabi 6$,
bukan dari selain beliau." Dia berkata, "seperti ifulah pendapat

kami." Saya katakan, "Ya, secara garis besar, dan dalam sebagian

perkara, bukan dalam perkara lain." Dia juga berkata, "Dalam hal

ini kami memiliki kesamaan dengan sebagian sahabat Anda."

Saya bertanya, "Apakah Anda memuji pendapat mereka?"

Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kami tidak menyamai

mereka dalam hal yang tidak Anda puji, dan dalam hal yang

menurut kami argumen yang benar ada dalam pendapat yang

lain." Salah seorang ulama Hijaz yang hadir berkata, "Apakah

seperti pendapat sahabat kalian bahwa tidak ada perwalian kecuali

bagi orang yang memerdekakan?" Mereka menjawab, "Ya, dan

itulah yang ditunjukkan oleh Sunnah." Dia berkata, "Di antara

kalian ada yang berbeda pendapat tentang budak sa'ibah dan

orang katir dzimmi yang memerdekakan budak muslim." Mereka

berkata, "Benar." Dia berkata, "Karena ifu, silakan sebagian dari

mereka berbicara kepadanya, atau aku yang mewakili kalian dalam

bicara." Mereka berkata, "lakukanlah! Tetapi jika Anda kurang
jelas, maka kami akan bicara." Dia berkata, "Saya akan berbicara

pendapat para sahabat Anda tentang perwalian budak sa'ibah.

Apa pendapat Anda tentang penualian budak sa'ibah dan

warisannya manakala dia tidak memiliki ahli waris kecuali tuan

yang menjadikannya sa'ibali?" Saya jawab, "Perwaliannya jafuh

kepada orang yang menjadikannya sa'ibah, dan warisannya juga

jafuh kepadanya." Dia bertanya, "Apa argumen Anda dalam

pendapat tersebut?" Saya katakan, "Argumennya jelas. Bukankah
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budak sa'ibah ifu milik orang yang memerdekakannya secara

sa'ibafr" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Rasulullah S bersabda, 'Perwalian ifu milik
orang yang memerdekakan 'Umat Islam juga memberikan warisan

budak yang dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya

manakala tidak ada orang yang menghalanginya karena faktor
bagian tertentu dalam warisan." Dia bertanya, "Apakah ada

argumennya?" Saya katakan, "Menurut hemat saya, orang yang

menempuh jalan tengah pastilah menginginkan argumen di
baliknya." Dia menjawab, "Benar."

Saya katakan, "Allah berfirman, 71Fy-S; W'ry'ii'{.;(.
)C Si i6-t Attah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya

bahihah, saa'ibah, washiilah dan haam.' (Qs. Al Maa'idah [5]:
103)." Dia bertanya, "Apa makna ayat ini?" Saya menjawab,

1815. Saya mendengar ulama yang saya terima dengan
baik pendapatnya mengklaim, bahwa ada seorang laki-laki yang

memerdekakan budaknya di masa jahiliyah secara sa'ibah dengan

mengatakan, "Aku tidak mewarisinya, dan dia diperlakukan seperti
unta washiilah dan haam, yaitu tidak dinaiki." Allah @ lantas

berfirman, 'Allah sekali-kali tidak pemah mensyariatkan adanya
bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam." (Qs" Al Maa'idah [5]:
1031zts Maksudnya adalah sesuai yang kalian jadikan ihr. Allah &

21s 6u611" ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. (L7671 dalam bab
tentang warisan. Di tempat tersebut Asy-Syafi'i mendefinisikan kata saa'ibah,

bahiirah dan haam. Akan tetapi, Asy-Syafi'i menerangkannya dengan lebih
rinci dalam bab tentang bahiinh, saa'ibah, washiilah dart haam sesudah bahasan
tentang sanksi pidana.
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membatalkan syarat-syarat mereka di dalamnya, dan menetapkan
bahwa perwalian ifu milik orang yang memerdekakan, dan
mengembalikan bahiirah, washiilah dan haam kepada kepemilikan
empunya manakala pemerdekaan terjadi dalam hukum Islam, yaifu
tidak berlaku pada hewan."

Dia bertanya, "Apakah ada seorang ulama yang menakwili
sa'ibah unfuk sebagian hewan temak?" Saya jawab, "Ya, dan ini
merupakan pendapat yang paling mendekati dengan apa yang

diketahui oleh ulama dan ahli Sunnah." Dia bertanya, "Apa
pendapat Anda tentang pernyataan, 'Aku memerdekakanmu
secara sa'ibalf' Tidakkah pemyataan ini berbeda dari pemyataan,
'Aku memerdekakanmu'?" Saya jawab, "Adapun ucapan, 'Aku
memerdekakanmu' itu tidak berlawanan. Sedangkan tambahan
kata sa'ibah ifu berlawanan." Dia berkata, "Dua kalimat tersebut
keluar secara bersama-sama. Hanya saja, yang terakhir ini
merupakan kemerdekaan yang didasari syarat." Saya katakan,
"Tidakkah Barirah dimerdekakan dengan syarat perwaliannya
jafuh kepada orang-orang yang menjualnya, lalu Rasulullah $
membatalkan syarat tersebut? Beliau lantas bersabda, 'Perwalian

ifu milik orang yang memerdekakan'. "Dia berkata, "Benar." Saya
berkata, "Jika Rasulullah ;$ membatalkan syarat penjual dan

pembeli yang memerdekakan, padahal akad terhadapnya sah

karena perwalian memang milik orang yang memerdekakan dan
beliau mengembalikan perwalian ifu kepada orang yang

Yang penting, Asy-Syaf i dalam bab ini menjelaskan bahwa penafsiran tentang
istilah-istilah ini-sebagaimana yang dia katakan-berasal dari penyimakan dari
beberapa kelompok Arab. Mereka bercerita tentang hal ini, dan cerita mereka memiliki
kesamaan bahwa cerita semacam ini tidak mungkin keliru, karena sebagian besar
ulama menceritakannya dari sebagian besar ulama sebelum mereka.

Maksudnya, makna ini dituturkan seara mutawatir.
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memerdekakan, maka bagaimana mungkin syarat orang yang

memerdekakan tidak batal dan dia tidak memberikan perwalian itu

kepada orang lain?" Dia berkata, "Bagaimana jika saya

mengatakan bahwa dia memiliki perwalian tetapi tidak

mewarisinya?" Saya menjawab, "Kalau begifu, katakan bahwa

perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan dan

mensyaratkan pada budak bahwa perwalian jatuh kepada orang

lain dan dia tidak mewarisinya." Dia juga berkata, "Saya tidak

boleh menetapkan perwalian baginya tetapi menghalanginya untuk

memperoleh warisan sedangkan agama keduanya sama."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang

seseorang yang memiliki ayahnya sebagai budak, dan dia

mengambil budak perempuan sebagai selir, lalu dia mati. Milik

siapakah perwalian keduanya?" Dia menjawab, "Milik orang yang

keduanya merdeka dengan kepemilikan dan perbuatannya." Saya

katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata

kepada Andar Nabi $ bersabda, 'Petwalian ifu milik orang yang

memerdekakan' Sedangkan tidak ada safu pun dari keduanya

yang merdeka. Yang ini mewarisi ayahnya lalu dia

memerdekakannya meskipun dia tidak suka; dan yang ini budak

perempuannya melahirkan dan dia tidak memerdekakannya

karena ada anak dalam keadaan dia masih hidup, lalu dia

memerdekakan budak perempuannya itu dengan adanya anak

sesudah dia meninggal dunia. Jadi, keduanya sama sekali tidak

memiliki perwalian karena keduanya bukan dimerdekakan. Adakah

argumen kami dan argumen Anda tentang hal ini selain

pemyataan bahwa jika status budak hilang darinya akibat orang

yang dihukumi memperoleh kepemilikan, apakah dia memiliki

perwaliannya?" Dia menjawab, "Tidak. Tetapi, bagaimana hal ini
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menjadi hujjah bagi anda sedangkan budak ini semakna dengan

budak-budak yang dimerdekakan?" Saya jawab, "Budak yang

dimerdekakan secara sa'ibah jahrh sebagai budak yang

dimerdekakan dengan cara biasa, dan dia lebih besar daripada

budak yang berada dalam makna budak-budak yang

dimerdekakan." Dia berkata, "Para ulama menyebutkan beberapa

hadits tentang hal ini." Saya katakan, "Kalau begifu, sebutkan

hadits-hadits tersebut!" Dia berkata, "Mereka menyebutkan bahwa

Hathib bin Abu Balta'ah memerdekakan budak secara sa'ibah."

Saya katakan, "Kami katakan, jika seseorang memerdekakan

secara sa'ibah, maka budak yang dimerdekakan itu merdeka, dan

perwaliannya jatuh kepadanya." Dia berkata:

1816. Mereka menyebutkan atsar dari Umar dan

Utsman ,eS, yang sejalan dengan pendapat mereka.276

216 yrln dimaksud dengan pendapat mereka adalah pendapat kalangan yang
berbeda dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu bahwa budak yang dimerdekakan secara sa'ibah
tidak diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Argumentasi mereka dengan

perkataan Umar;gl, akan tampak pada atsarbeikutrya, yaitu no. (1817).

Adapun dari Utsman rS, diriwayatkan atsar yang menunjukkan hal itu oleh Said
bin Manshur dalam /s-Sunan (pembahasan: Warisan, bab, Warisan Budak Sa'ibah,
l/7O4-705, no. 225) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Abu Bakar bin
Muhammad bin Amru bin Hazm bahwa seorang perempuan dari Hadhar, yaitu
Hadhar Maharib, memerdekakan seorang budak miliknya, lalu dia berkata, "Pergilah,

dan tunjuklah wali siapa saja yang kamu inginkan." Budak itu pun pergi dan
menyerahkan perwaliannya kepada Abdurrahman bin Ma'mar- Perempuan itu lantas
meninggal dunia sehingga para ahli warisnya mengadukan Abdurrahman bin Ma'mar
kepada Utsman bin Affan i{,,. Utsman ig, memanggilnya, kemudian dia menceritakan

kejadiannya kepada Utsman ;95. Dia berkata kepada budak itr,r, "Pergilah dan serahkan
perwalianmu kepada siapa saja yang kamu inginkan." Budak itu lantas kembali kepada
Abdurrahman dan menyerahkan perwalian kepadanya."
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1817. Sulaiman bin Yasar menceritakan bahwa ada

seorang sa'ibah yang dimerdekakan oleh sebagian orang yang

berhaji. Kemudian dia dibunuh oleh seorang laki-laki dari Bani

Makhzum. Umar;{}-, lantas menetapkan diyatnya atas Bani

Makhzum. Kemudian ayah dari anak yang dikenai diyat itu
berkata, "Bagaimana jika dia membunuh anakku?" Umar berkata,
"Kalau begitu, anakmu tidak berhak atas apapun." Orang itu
berkata, "Kalau begitu, dia ihr seperti arqam." Umar;$; berkata,

"Dia memang seperti arqam.'217

Saya katakan kepadanya, "Hadits ini lebih dekat dengan

pendapat kami seandainya dia valid." Dia bertanya, "Dari sisi

mana?" Saya jawab, "Karena seandainya Umar;& melihat

perwaliannya adalah milik umat Islam, maka dia pasti melihat

diyatnya menjadi tanggungan mereka. Akan tetapi, tampaknya
Umar l$; melihat bahwa diyatnya ditanggung oleh para maula (wali

sahaya) ifu. Oleh karena mereka tidak diketahui, maka Umar;ga

tidak melihat adanya kewajiban diyat di dalamnya hingga para

maula+rya ihr diketahui. Seandainya ketenfuannya seperti yang

mereka takwili, dan hadits ini mengandung kemungkinan terhadap

apa yang mereka katakan, maka ifu berarti mereka telah

menyalahinya." Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Mereka

mengklaim bahwa seandainya budak sa'ibah membunuh, maka

diyatnya ditanggung oleh umat Islam. Sedangkan kami
meriwayatkan dari Umar a!;!.; dan selainnya atsar yang semakna

dengan pendapat kami." Dia berkata, "Silakan Anda sebutkan!"

217 gu61L ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. (1763) dalam bahasan
tentang warisan.
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1818. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,
dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa Thariq bin Al Muraqqa'
memerdekakan sebuah keluarga secara sa'ibah, lalu warisan
mereka didatangkan. Umar bin Khaththab berkata, "Berikan

warisan itu kepada para ahli waris Thariq. Namun mereka
menolaknya, Ialu Umar berkata, "Kalau begifu, gunakan harta ifu
unfuk orang-orang seperti lnsysl<a."2r8

Dia berkata, "Tetapi, hadits Atha' ini mursal." Saya

katakan, "Tampaknya dia mendengamya dari keluarga Thariq.
Jika dia tidak mendengamya dari mereka, maka hadits Sulaiman
juga mursal." Dia bertanya, "Apakah ada hadits lain?" Saya jawab:

218 61.u. ini telah disebutkan berikut Akhriinya pada no. (1764) dalam bab
tentang warisan.
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1819. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman

bin Mihran, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorang laki-laki

memerdekakan budak secara sa'ibah, lalu budak ihr meninggal-

Abdullah berkata, "Warisannya untukmu-" Orang yang

memerdekakan itu berkata, "Aku tidak mau-" Abdullah berkata,

"Kalau begitu, letakkan warisan itu di baihrl mal, karena dia

memiliki banyak ahli waris."219
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219 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. 11766l dalam bab

tentang warisan.
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L820. Sufuan mengabarkan kepada kami, dia berkata' Abu

Thuwalah Abdullah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku,

dari Ma'mar, dia berkata: Salim maula Abu Hudzaifah adalah

budak milik seorang perempuan Anshar yang bemama Amrah

binti Yu'ar. Dia memerdekakannya secara sa'ibah, kemudian dia

terbunuh pada Perang Yamamah. Abu Bakar lantas datang

membawa warisannya. Dia berkata, "Berikanlah warisan ini

kepada Amrah!" Namun dia tidak mau menerimanya.2zo

Dia berkata, "Ada beberapa hadits yang berbeda tentang

halini."

182L. Saya katakan, "Apa yang kita butuhkan lagi sesudah

ada sabda Nabi S, "Petwalian ifu milik orang tmng
memerdekakan.'L2| Jika ada beberapa hadits yang berlainan,

maka yang harus kita lakukan adalah berpegang pada yang paling

dekat kepada Sunnah. Apa yang kami sampaikan ifu merupakan

makna Sunnah, selain argumen dengan Kitab yang telah kami

sampaikan."

Dia berkata, "Bagaimana jika mereka mengatakan bahwa

budak sa'ibah ifu dimerdekakan atas nama umat Islam." Kami

220 gu6i1" ini tetah disebutkan berikut taltfuit'nya pada no. (L7651 dalam bab
tentang warisan.

221 gu6i1. ini telah disebutkan berikut taHzrit'nya pada no. (1307-1808) dalam
bab tentang perwalian dan zumpah.
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menjawab, "Bagaimana jika seseorang mengatakan, 'Aku

memerdekakanmu atas namaku secara sa'ibah, bukan atas nama

orang lain,' dan dia mengadakan kesaksian atas ucapan ini

sebelum dan bersamaan dengan terjadinya kemerdekaan, lalu dia

berkata, 'Aku ingin pahalaku sempurna dengan cara perwaliannya

tidak kembali kepadaku'." Dia menjawab, "Jika mereka berkata

demikian, maka ucapan ini menunjukkan bahwa dia

memerdekakannya atas nama umat Islam." Kami katakan,
"Jawaban ini tidak bisa diterima. Dia mengatakan, 'Aku

memerdekakannya atas diriku sendiri,' lalu dia mengatakan, 'Dia

memerdekakannya atas nama umat Islam'." Dia berkata, "lni

merupakan perkataan yang tidak konsisten."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya dia

mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada umat Islam?

Apakah dia boleh memerdekakannya meskipun mereka tidak

menymruhnya unfuk memerdekakan? Seandainya dia

melakukannya, tenhrlah kemerdekaannya itu batal manakala dia

memerdekakan budak yang telah keluar dari kepemilikan kepada

orang lain tanpa perintah dari orang lain itu. Padahal dia

mengatakan, 'Saya memperkenankannya karena pemilik yang

memerdekakan itu telah diputuskan oleh Nabi S sebagai pemilik

perwalian'." Dia berkata, "Lalu apa argumen Anda untuk

membantah mereka terkait orang l<afir dzimmi yang budaknya

masuk Islam kemudian dia memerdekakannya?" Saya menjawab

seperti argumen pertama saya terkait budak sa'ibah, bahwa dia

tidak jauh dari keberadaannya sebagai budak yang dimerdekakan.
Rasulullah 4$ telah memutuskan bahwa perwalian sahaya itu jatuh

kepada orang yang memerdekakan. Atau, apakah jika agama

keduanya berbeda maka budak tersebut tidak boleh dimerdekakan
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sehingga kemerdekaannya batal?" Dia menjawab, "Tidak,

melainkan dia tetap dimerdekakan, dan kemerdekaannya sah."

Saya bertanya, "Setahu saya, tinggal satu kasus lagi yang

Anda pertanyakan." Dia menjawab, "Benar. Seandainya budak

tersebut meninggal dunia, maka orang yang memerdekakan tidak

mewarisinya." Saya katakan, "Apa yang menghalangi

pewarisannya? Yang menghalangi pewarisan bagi para ahli waris

juga bagi selain orang yang memerdekakan adalah faktor

perbedaan agama. Demikian pula, orang yang memerdekakan

terhalang oleh ahli warisnya dengan nasab lantaran adanya

perbedaan antara perwalian sahaya dan nasab." Dia bertanya,

"Apakah boleh ditetapkan hak perwalian baginya atas budak

sedangkan dia tidak mewarisinya?" Saya jawab, "Ya, sebagaimana

boleh ditetapkan status ayah bagi seseorang atas anaknya, tetapi

dia tidak mewarisinya manakala keduanya berbeda agama. Apakah

boleh dikatakan bahwa manakala orang kafir dzimmi

memerdekakan budak muslim, sedangkan orang kafir dzimmi

tersebut memiliki beberapa anak muslim, maka perwaliannya jahrh

kepada anak-anaknya yang muslim, bukan orang yang

memerdekakannya? Seandainya hak perwalian tidak latuh kepada

orang yang memerdekakan padahal dia memerdekakan, maka hak

perwalian ifu lebih jauh diperkenankan bagi anak-anaknya." Dia

berkata, "Anda sebenamya berpendapat seperti ini." Saya jawab,

"Di mana?" Dia berkata, "Anda mengklaim bahwa seandainya

seseorang memiliki anak-anak muslim sedangkan dia sendiri kafir,

lalu salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka anak

yang mati itu diwarisi oleh saudara-saudaranya yang muslim,

sedangkan ayahnya tidak mewarisinya." Saya katakan, "Benar.

fugumen ini justru membantah Anda." Dia bertanya,
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"Bagaimana?" Saya jawab, "Apakah menurut Anda stafus ayahnya

itu hilang dari mayit lantaran perbedaan agama?" Dia menjawab,
"Tidak. Dia tetap ayahnya dalam keadaannya ifu." Saya bertanya,
"Bagaimana jika ayahnya itu masuk Islam sebelum anaknya mati?

Apakah Anda memberikan warisan kepadanya?" Dia menjawab,
"Ya."

Saya katakan, "Yang mengharamkan warisan adalah

perbedaan agama." Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya,
"Mengapa Anda tidak berpendapat demikian unfuk para maulil
Yaihr dengan mengatakan bahwa maulanya adalah orang yang

memerdekakannya, dan dia tidak mewarisinya manakala agama

keduanya berbeda. Tetapi jika orang yang memerdekakan itu
masuk Islam, maka dia mewarisinya jika budak yang dimerdekakan

ifu meninggal dunia sesudah orang yang memerdekakan masuk

Islam." Dia menjawab, "Karena mereka mengatakan bahwa jika

orang kafir dzimmi memerdekakannya, maka perwaliannya

ditetapkan bagi umat Islam, tidak kembali kepadanya." Saya

bertanya, "Mengapa perwaliannya ditetapkan bagi umat Islam

sedangkan bukan mereka yang memerdekakannya?" Dia balik
bertanya, "Lalu, karena faktor apa mereka mewarisinya?" Saya
jawab, "Mereka bukan mewarisinya, melainkan warisannya jatuh

kepada mereka karena warisannya tidak ada pemiliknya yang

definitif." Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat

Anda, sedangkan yang diketahui adalah mereka tidak
mengambilnya kecuali sebagai warisan?" Saya katakan, "Apakah

boleh mereka mewarisi orang kafir?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang kafir
dzimmi itu mati sedangkan dia tidak memiliki ahli waris yang
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seagama dengannya? Untuk siapa warisannya?" Dia menjawab,
"Unhrk umat Islam." Saya bertanya, "Ifu karena warisannya tidak

ada yang memilikinya, bukan karena umat Islam mewarisinya." Dia

berkata, "Benar." Saya katakan, "Demikian pula dengan orang

yang tidak memiliki perwalian, baik dia budak temuan, atau orang

muslim yang tidak memiliki perwalian, atau perwaliannya ada di

tangan orang kafir sedangkan dia tidak memiliki kerabat yang

muslim."

Di awal bahasan saya telah menyampaikan bahwa harta

tersebut tidak diambil sebagai warisan. Dia berkata, "Tetapi di
antara para sahabat kami ada yang berbeda dari Anda dalam

makna lain. Dia mengatakan bahwa seandainya seorang muslim

memerdekakan seorang Nasrani lalu orang Nasrani ifu mati, maka
orang muslim tersebut mewarisinya. Yang dikatakan Nabi S
adalah, 'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dalam nasab'."

Saya bertanya, "Apakah ini ada dalam hadits?" Dia menjawab,
"Menurut mereka, hadits mengandung kemungkinan makna

seperti itu'."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya ada ulama

lain yang menentang kami dan mereka, dimana dia mengatakan

bahwa makna hadits ini berkaitan dengan perwalian sahaya." Dia

menjawab, "Dia tidak boleh berpendapat seperti ihr?" Saya

bertanya, "Mengapa? Apakah karena hadits tidak mengandung

kemungkinan makna seperti itu?" Dia menjawab, "Bukan, hadits

ini mengandung kemungkinan makna seperti itu (hubungan kafir
dan muslim secara nasab). Akan tetapi, hal ini (hubungan kafir

muslim secara perwalian sahaya) memang tidak terdapat dalam

hadits. Umat Islam berpendapat demikian dalam kaitannya dengan
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nasab." Saya katakan, "Tidak semua umat Islam mengatakannya

terkait dengan nasab. Di antara mereka ada yang menjadikan

seorang muslim mewarisi orang kafir sebagaimana dia

membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan kafir, tetapi
dia tidak menjadikan orang kafir mewarisi orang muslim." Dia
bertanya, "Apakah hadits Nabi $ ini berlaku umum?" Saya jawab,

"Ya, berlaku unfuk semua orang kafir. Argumen untuk membantah

ulama yang mengatakan bahwa hadits ini berlaku pada sebagian

orang kafir dari segi nasab sama seperti argumen unfuk
membantah orang yang mengatakannya dalam perwalian sahaya."

Dia berkata, "Mereka mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz

membuat kepufusan demikian."

1822. Saya katakan, "Saya sudah memberitahu Anda
bahwa Maimunah,a{&, menghibahkan perwalian Bani Yasar kepada

Ibnu Abbas i&.,, lalu dia menerima hibah perwalian tersebut.222

Saya juga telah katakan bahwa jika datang satu hadits dari Nabi S
yang bermakna umum, maka dia tetap dimaknai umum. Kita tidak
boleh mengarahkannya kepada salah safu kemungkinan makna
yang terkandung di dalamnya kecuali ada petunjuk dari Nabi @."
Dia berkata, "Seperti ifu pula pendapat kami." Saya katakan,
"Lalu, mengapa Anda tidak berpendapat seperti ini terkait orang

muslim yang memerdekakan orang Nasrani?"

7823. Selain itu kami meriwayatkan dari Umar bin Abdul
Aziz bahwa dia menempatkan warisan seorang mantan sahayanya

222 11u6i1, ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (lz6l) dalam bab
tentang warisan.

600



Al Urnm

yang beragama Nasrani di baitul -u1.223 Ini merupakan hadits
yang paling valid di antara dua hadits dari Umar bin Abdul Aziz,
serta paling pantas untuk dijadikan pegangan menurut kami.

Argumen lentang hal ini adalah sabda Nabi S,

j.6t \) ,;flt J::jr ,-r; y -\ Ay r

.g-:ir
1824. *Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan

orang kafir tidak mewarisi orang *ut1i-.'224

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz hadits yang
berlawanan dengan hadits ini.

Dia berkata, "Apakah .ada kemungkinan bahwa tindakan
yang dilakukan oleh umar bin Abdul Aziz menspakan tindakan
merelakan sesuatu meskipun sesuatu tersebut halal baginya?" Saya
jawab, "Ya, tetapi maknanya yang paling jelas kebenarannya
menurut kami adalah dia tidak boleh mewarisi orang kafir.
Tidakkah Anda melihat bahwa jika dia menghalangi warisan bagi
anak, orang fua.dan suami karena faktor kekafiran, maka warisan
perwalian sahaya itu lebih kuat alasannya unfuk dilarang karena
perwalian sahaya itu lebih jauh daripada hubungan nasab?',

Dia berkata, "Apa argumen Anda unfuk membantah
seseorang yang berbeda pendapat dari Anda terkait seseorang

223 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnyapada no. (1g12).
224 Hadits ini telah disebutkan berikut tat<hrifnya pada no. $7:q7-174g) dalam

bab tentang warisan, awal bahasan tentang Faraidh.
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yang memerdekakan budaknya atas nama orang lain tanpa ada

perintah dari orang lain ihr?"

1825. Saya jawab, "Dasar argumen saya kepadanya Anda

adalah hadits yang telah saya sampaikan bahwa Nabi @ bersabda,

'Perwalian ifu milik orang yang memerdekakan.Z25 Sn6ungkan

orang ini dianggap sebagai orang yang memerdekakan-" Dia

berkata, "Tetapi Anda mengklaim bahwa jika orang pertama

memerdekakan budaknya atas nama orang kedua dengan

perintahnya, maka perwalian sahaya ifu jafuh kepada orang yang

menyuruh memerdekakan budak ifu atas namanya, sedangkan ini

adalah orang yang atas namanya budak dimerdekakan." Saya

katakan, "Ya, karena jika orang pertama memerdekakan budak

atas nama orang kedua dengan perintah orang kedua, maka itu

berarti orang pertama mengalihkan kepemilikan atas budaknya

kepada orang kedua lalu dia memerdekakan budak ifu atas nama

orang kedua sesudah orang kedua memilikinya." Dia berkata,

"Apakah pemiliknya itu sudah menyerahkan budak kepada orang

kedua?" Saya jawab, "Jika orang pertama telah memerdekakan

budak atas nama orang kedua dengan perintah orang kedua, maka

kemerdekaan itu lebih bermakna daripada serah terimanya." Dia

bertanya, "Dari sisi mana?" Saya jawab, "Jika orang pertama

boleh menyumh orang kedua untuk memerdekakan budak orang

pertama sendiri lalu dia memerdekakannya, maka ifu karena orang

kedua merupakan wakil bagi orang pertama, dimana perintah

orang pertama berlaku efektif padanya selama dia belum menarik

225 gu611r ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (1807-1808) dalam

pembahasan tentang perwalian dan sumpah.
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perwakilannya. Seseorang boleh membeli budak dari orang lain
lalu pembeli memerdekakan budaknya sesudah keduanya berpisah
dari tempat transaksi dan sebelum dilakukan serah terima, dan
kemerdekaan itu berlaku efektif karena pembeli adalah pemilik
budak. Oleh karena itu, boleh pula manakala kemerdekaan budak
telah mengalihkan kepemilikan budak kepadanya sekiranya
kemerdekaannya itu berlaku efektif, atau budak ifu dimerdekakan
oleh orang lain dengan perintahnya."

Dia bertanya, "Apakah perwalian menjadi milik orang yang

men5ruruh?" Saya jawab, "Ya, karena dia adalah pemilik yang

memerdekakan." Dia bertanya, "Dari mana dia disebut sebagai

orang yang memerdekakan? Bukankah yang memerdekakan
adalah orang lain, yaifu atas namanya dan dengan perintahnya?"

Saya jawab, "Jika orang pertama memerintahkan orang kedua
untuk memerdekakan budak, kemudian orang kedua
memerdekakan budak atas nama orang pertama, maka ifu berarti
orang kedua mempakan wakil orang pertama, dan
kemerdekaannya berlaku. Orang pertamalah yang memerdekakan
manakala dia memberikan perwakilan dan kemerdekaan budak
berlaku efektif dengan perintahnya. "

Dia bertanya, "Mengapa Anda berpendapat bahwa jika

seseorang memerdekakan budak atas nama orang lain tanpa
perintahnya, maka kemerdekaannya itu berlaku?" Saya jawab,

"Ya, karena dia memerdekakan apa yang dia miliki." Dia bertanya,
"Apa pendapat Anda tentang perkataan, 'Budak ini merdeka atas

nama fulan.' Apakah perkataan ini memiliki arti?" Saya jawab,
"Jika yang dimaksud adalah makna yang memiliki hulmm, yang

503



AlUmrn

dengan itu kemerdekaannya ditolak atau perwalian dipindahkan,

makna tersebut tidak ada."

Dia bertanya, "Apa argumen tentang hal ini selain yang

Anda telah sampaikan? Apa tanggapan Anda terhadap pendapat

seorang ulama bahwa jika seseorang memerdekakan budak atas

nama orang lain tanpa ada perintahnya lalu orang lain ifu
menerima kemerdekaan tersebut maka dia berhak atas

penrualiannya?" Saya jawab, "Kalau dia berkata demikian, maka

padanya berlaku alasan hukum yang karenanya kami tidak lapang

hati unhrk mengatakan pendapat ifu." Dia bertanya, "Apa itu?"

Saya jawab, "Dikatakan kepadanya, 'Apakah kemerdekaan hanya

boleh dilakukan oleh pemilik budak?"' Dia menjawab, "Tidak."

Kami bertanya, "Jadi, kapan dia memiliki budak itu?" Dia

menjawab, "Ketika dia menerimanya." Saya bertanya, "Apa

pandangan Anda ketika dia menerima budak itu? Apakah dia

menerimanya sebagai orang merdeka atau masih menjadi budak?"

Dia menjawab, "Menurut saya, dia menerimanya sebagai orang

merdeka."

Kami bertanya, "Apakah dia bisa memerdekakan orang

merdeka atau memilikinya?" Dia menjawab, "Kalau begitu saya

katakan, bahkan ketika dia melakukan hal itu kami tahu bahwa dia

adalah pemilik budak ketika pemilik budak menghibahkan

kepadanya." Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya dia

mengatakan kepada Anda, 'Saya menerimanya tetapi saya

membatalkan kemerdekaan budak yang Anda lakukan'? Apakah

budak yang telah dimerdekakan itu menjadi budak miliknya lagi?"

Dia bertanya, "Bagaimana mungkin budak ihr menjadi miliknya

lagi?" Saya katakan, "Anda menjadikan budak yang telah
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dimerdekakan orang pertama atas nama orang kedua itu sebagai

budak milik orang pertama sebelum kemerdekaan. Jika Anda
mengalihkan kepemilikan budak kepada saya kemudian Anda
memerdekakannya, maka pengalihan budak oleh Anda kepada
saya ifu hukumnya boleh, sedangkan kemerdekaan budak atas
nama saya itu batal manakala saya tidak melakukan tindakan baru
unfuk memerdekakan budak, dan saya juga tidak menpruh Anda
unhrk melakukan tindakan baru memerdekakan budak."

Dia berkata, "Ketenfuan ini harus menjadi pegangan bagi
orang yang berpendapat demikian. Pendapat ini jelas keliru selama

pemilik budak tidak mengalihkan kepemilikan kepada orang kedua
kecuali setelah budak keluar dari status budak. Budak yang

dikeluarkan dari status budak oleh orang lain ifu perwaliannya
jafuh kepada orang yang memerdekakan sebagaimana yang Anda
katakan. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh selain Anda
dari kalangan sahabat kami. Apakah Anda bisa menjelaskannya

dengan suatu argumen?" Saya jawab, "Ya. Apa pandangan Anda
seandainya aku memerdekakan budak milikku kemudian sesudah

budak ifu dimerdekakan saya berkata, 'sekarang saya memberikan
pahalanya dan perwaliannya unfuk Anda'?" Dia menjawab, "Saya

tidak memperoleh pahalanya, dan tidak pula perwaliannya. Pahala

dan perwalian hanya ditetapkan pada hari Anda memerdekakan

budak. Oleh karena Anda telah memerdekakan atas nama Anda
sendiri, maka pahala Anda tidak berpindah kepada saya,

sebagaimana pahala Anda selain ini tidak berpindah kepada saya."

Saya katakan, "Perwalian tidak dimiliki kecuali oleh orang
yang memerdekakan, dan orang yang memerdekakan tidak boleh
mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada orang lain.
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Perwalian bukan merupakan harta yang dimiliki yang bisa

dipindahkan oleh manusia dari harta mereka kepada harta siapa

saja yang mereka kehendaki." Dia berkata, "Ya." Saya katakan,

"lnilah argumen untuk membantah ulama yang berbeda pendapat

dengan kami dalam masalah ini."

54. Wadi'ah (Titipan)

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika

seseorang menitipkan suatu titipan pada orang lain, kemudian

penerima titipan ingin bepergian jauh namun dia tidak memercayai

seseorang unfuk dia serahi titipan ifu, kemudian dia pergi dengan

membawa titipan itu, baik melalui perjalanan darat atau perjalanan

laut, kemudian titipan itu rusak, maka dia bertanggungjawab.

Demikian pula, seandainya dia ingin bepergian jauh kemudian dia

meletakkan titipan di baitul mal kemudian titipan tersebut msak,

maka dia bertanggungjawab. Demikian pula, jika dia memendam

titipan ifu dan tidak memberitahukannya kepada seseorang yang

dia percayai atas hartanya kemudian titipan tersebut msak, maka

dia bertanggungjawab. Demikian pula, jika dia memendamnya dan

tidak meninggalkan seseorang di rumahnya untuk menjaganya lalu

titipan tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab.

Jika seseorang menitipkan suafu barang pada orang lain

lalu penerima titipan melakukan tindakan di luar kewenangan
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terhadapnya, namun barang titipan ifu tidak rusak hingga dia
mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya, kemudian barang
tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab. Karena dia telah
keluar dari batas amanah kepada batas melakukan tindakan di luar
kewenangan, dimana penerima titipan bertanggungjawab terhadap
harta dalam keadaan apapun hingga penerima titipan mengadakan
amanah yang baru di kemudian hari.

Demikian pula, seandainya seseorang menyewa kendaraan
ke suafu negeri kemudian dia melakukan tindakan di luar
kewenangan terhadapnya, baik saat pergi atau saat pulang,
kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan selamat ke
tempat sewa, Ialu kendaraan tersebut mati sebelum dia
menyerahkannya, maka dia bertanggungjawab karena dia telah
menjadi orang yang berbuat melebihi batas kewenangan.
Barangsiapa yang telah berbuat melebihi batas kewenangan, maka
dia tidak terbebas dari pertanggungan hingga dia menyerahkan
kepada orang yang hartanya dia perlakukan dengan sewenang-
wenang itu.

Demikian pula, seandainya seseorang mencrrri kendaraan
milik orang lain dari tempat penyimpanannya, kemudian dia
mengembalikannya lagi ke tempat penyimpanannya, lalu
kendaraan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan. Dia
tidak terlepas dari pertanggungan kecuali dengan menyerahkan
apa yang dia tanggung kepada pemiliknya. Seandainya seseorang
menitipkan sepuluh dirham kepada orang lain kemudian penerima
titipan melakukan tindakan melebihi batas ka.r.renangan terhadap
salah safu dirham ifu dengan cara membelanjakannya, kemudian
dia mengambilnya lagi dan mengembalikan dirham ifu sendiri
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(definitifl, kemudian titipan harta tersebut n-tsak, maka dia

menanggung sahr dirham tersebut, tetapi dia tidak menanggung

sembilan dirham lainnya, karena dia hanya melakukan tindakan di

luar kewenangan terhadap safu dirham tersebut, bukan terhadap

sembilan dirham yang lain. Demikian pula, jika barang titipan

berupa pakaian kemudian dia memakainya, kemudian dia

mengembalikannya pakaian itu sendiri, maka dia terkena

pertanggungan.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i adalah jika

seseorang mengambil dirham kemudian dia meletakkan dirham

lain dalam bentuk yang bisa dikenali dari dirham-dirham yang lain,

maka dia menanggung dirham tersebut, tetapi dia tidak

menanggung sembilan dirham yang lain. Tetapi jika satu dirham

itu tidak bisa dibedakan dari dirham-dirham yang lain, maka dia

menanggung sepuluh dirham.

Jika seseorang menitipkan kendaraan kepada orang lain

kemudian dia menyuruhnya untuk memberinya minum dan pakan,

kemudian penerima titipan memerintahkan hrgas tersebut kepada

orang yang biasa memberi minum dan pakan untuk hewan-hewan

temaknya, lalu hewan titipan ifu mati tanpa ada perbuatan pidana,

maka dia tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika dia memberinya

minum di rumahnya kemudian membawanya keluar dari

rumahnya, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan pada orang lain berupa hewan

sedangkan dia tidak menyuruhnya untuk memberinya minum dan

pakan dan tidak pula melarangnya, lalu penerima titipan

menahannya dalam jangka waktu yang sekiranya hewan tersebut

bisa mati seandainya tidak makan dan minum, ialu hewan itu pun
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mati, maka dia terkena pertanggungan. Tetapi jika hewan tersebut
dalam jangka wakfu tertenfu bisa bertahan dan tidak mati, tetapi
hewan tersebut mati dalam jangka waktu tersebut, maka dia tidak
terkena pertangE-rngan seandainya dia tidak memberinya makan
dan minum. Jika dia menyerahkan hewan ternak kepada penerima
titipan dan men5ruruhnya untuk menyewakannya kepada orang
yang menaikinya dengan pelana, tetapi dia menyewakannya
kepada orang unfuk menanggung barang kemudian hewan
tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan. Seandainya
pemilik hewan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang
unfuk mengangkut batu bata, lalu dia menyewakannya kepada
orang unfuk mengangkut besi, lalu hewan tersebut mati, maka dia
terkena pertanggungan.

Seandainya pemilik hewan menyrruhnya untuk
menyewakannya kepada orang unfuk mengangkut besi, kemudian
dia menyewakannya kepada orang unfuk mengangkut batu bata
dengan timbangan yang sama lalu hewan tersebut mati, maka dia
terkena pertanggungan karena alas yang digunakan unfuk
mengangkut batu bata ifu lebih merata sehingga mengakibatkan
kematian.

Seandainya pemilik hewan menyuruhnya unhrk
menyewakannya kepada orang yang menaiki dengan pelana,
kemudian dia menyewakannya kepada orang yang menaikinya
tanpa pelana, lalu hewan tersebut mati, maka dia terkena
pertanggungan karena kita tahu bahwa pelana itu lebih melindungi
hewan kendaraan. Tetapi jika diketahui bahwa pelana tidak lebih
melindungi hewan, maka dia tidak terkena pertanggungan karena
dia justru memperingan.
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Seandainya hewannya kurus kemudian dia menyewakannya

kepada orang yang dia tahu tidak bisa diangkut oleh hewan

tersebut, maka dia terkena pertanggungan. Karena ketika pemilik

hewan memberinya kewenangan unfuk menyewakannya, maka itu

berarti pemilik hewan memberinya kewenangan untuk

menyewakannya kepada orang yang sanggup dibawa oleh

kendaraan tersebut, sehingga apabila dia menyewakannya kepada

orang yang tidak sanggup dibawa oleh kendaraan tersebut, maka

dia terkena pertanggungan. Jika pemilik hewan menyuruhnya

unhrk menyewakannya kepada orang yang menaikinya dengan

pelana kemudian dia menyewakannya kepada orang yang

menaikinya dengan 1pu1226 maka jika ikaf tersebut lebih lebar dan

lebih membahayakan dalam satu keadaan, maka dia terkena

pertanggungan. Tetapi jlka ikaf tersebut lebih ringan, atau setara

dengan pelana biasa, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan sesuahr pada orang lain,

kemudian penerima titipan ingin bepergian jauh, maka jika penitip

atau wakilnya berada di tempat, maka penerima titipan tidak boleh

bepergian sebelum mengembalikan barang titipan kepada

pemiliknya atau kepada wakilnya, atau keduanya mengzinkannya

unfuk menitipkannya kepada orang lain yang menurutnya pantas

membawa titipan. Jika dia melakukannya dan menitipkannya pada

siapa saja yang dia kehendaki, kemudian barang titipan tersebut

msak, maka dia terkena pertanggungan manakala keduanya tidak

mengizinkannya. Jika pemilik barang tidak berada di tempat

kemudian dia menitipkannya kepada orang yang biasa dia titipi

510

226 lkaf adalah pelana unhrk keledai.



Al Urum

barang dan tepercaya baginya, Ialu barang tersebut rusak, maka
dia tidak terkena pertanggungan.

Jika dia menitipkannya kepada orang yang biasa dia titipi
barang tetapi orang tersebut tidak amanah lalu barang tersebut
rusak, maka dia terkena pertanggungan. Dalam har ini tidak ada
perbedaan apakah orang yang dititipi itu memang ahlinya
membawa titipan atau tidak, baik dia orang merdeka atau budak,
baik dia laki-laki atau perempuan. Karena dia tidak boleh merusak
hartanya sendiri dan tidak boleh pula merusak harta orang lain.
Dia boleh mewakilkan hartanya sendiri kepada orang yang tidak
amanah, tetapi dia tidak boleh me',r.rakilkan amanahnya kepada
orang yang tidak amanah.

Demikian pula, seandainya penerima titipan ifu mati laru dia
menyerahkan wasiat harta dan titipannya kepada seseorang, atau
menyerahkan wasiat titipannya saja, tidak dengan hartanya,
kemudian harta tersebut msak, maka jika pembawa wasiat titipan
itu orang yang amanah, maka mayit tidak terkena pertanggungan.
Tetapi jika pembawa wasiat titipan itu bukan orang yang amanah,
maka mayit terkena pertanggungan.

Seandainya seseorang menitipkan barangnya di
perkampungan yang menetap, kemudian dia berpindah kepada
perkampungan yang tidak menetap, atau di perkampungan yang
hidup kemudian dia berpindah ke perkampungan yang mati, lalu
barang titipan tersebut msak, maka dia terkena pertanggungan
dalam dua keadaan ifu. Seandainya dia menitipkannya di
perkampungan yang telah runtuh kemudian dia berpindah ke
tempat yang terbangun, atau dia menitipkannya di tempat yang
tidak aman lalu dia berpindah ke tempat yang aman, maka dia
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tidak terkena pertanggungan karena dia menambahkan nilai

positif. Seandainya pemilik barang mensyaratkan agar penerima

titipan tidak membawanya keluar dari tempat ini kemudian dia

melanggar larangan itu dan membawanya keluar tanpa ada kondisi

damrat lalu barang titipan rusak, maka dia terkena pertanggungan.

Jika ada kondisi darurat kemudian dia membawanya keluar ke

tempat yang lebih aman daripada tempatnya semula, maka dia

tidak terkena pertanggungan. Misalnya adalah ketika tempat

tinggalnya terkepung api atau banjir.

Seandainya kedua pihak berselisih tentang banjir dan api

yang mengepung, dimana penitip mengatakan, "Tidak ada banjir

dan tidak ada dpi," sedangkan penerima titipan mengatakan,

"Dapat diketahui bahwa di satr.r sisi tempat ini ada mata air yang

terlihat atau ada bekas ?pi," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan penerima titipan. Tetapi jika tidak ada tanda-

tanda, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penitip.

Manakala saya mengatakan bahwa perkataan yang dipegang

adalah perkataan salah satu pihak, maka dia harus mengajukan

bersumpah manakala pihak lain ingin agar dia bersumpah.

Jika seseorang menitipkan suahr barang pada orang lain,

kemudian keduanya berselisih dimana penerima titipan

mengatakan, "Saya telah menyerahkannya kepadamu," sedangkan

penitip mengatakan, "Kamu belum menyerahkannya," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima titipan-

Seandainya masalahnya sama, namun penerima titipan

mengatakan, "Kamu menyuruhku untuk menyerahkan barang

titipan kepada fulan, dan saya telah menyerahkannya," lalu penitip

mengatakan, "Saya tidak menyuruhmu," ma}:a perkataan yang
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dipegang adalah perkataan penitip, dan penerima titipan harus
mengajukan bukti- Kami membedakan keduanya karena orang
yang diserahi itu bukan penitip, sedangkan Allah @ berfirmun, ;F

,:"J?1 'b;si 
"$i;i9tfi; $il g1 ,,Akan 

tetapi jika sebasian kamu
memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai
ifu menunaikan amanabtya. "(es. AI Baqarah l2): 2gB)

Dalam kasus pertama, penerima titipan mengaku terah
menyerahkan barang titipan kepada orang yang memberinya
amanah. Sedangkan dalam kasus kedua, dia menyerahkannya
kepada selain penitip atas perintah penitip. Manakala penitip
menyangkal bahwa dia telah menyuruhnya, maka penerima titipan
terkena sanksi karena orang yang diserahi itu bukan orang yang
menyerahkan.

Allah @ berfirman,

W4{;r":6(6"#F1;tg
"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya. "(Qs. An-Nisaa' t4l: 6)

Allah @ berfirman,

;,i6'\t'-v*6lEAt{i,;ts$
'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka. "(es. An-Nisaa. [4]: 6)
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Alasannya adalah karena wali anak yatim tidak lain adalah

pembawa wasiat dari ayahnya, atau pembawa wasiat yang

diserahkan oleh hakim kepadanya, bukan anak yatim itu yang

menitipkan harta kepadanya- Karena itu, ketika anak yatim sudah

mencapai keadaan dimana dia memiliki kewenangan atas dirinya

sendiri, dan dia berkata, "Saya tidak rela dengan amanah orang ini

dan saya tidak menitipkan harta kepadanya," maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan penitip' Sedangkan penerima

titipan harus mengadakan kesaksian padanya jika dia ingin

terbebas dari pertanggungan. Demikian pula dengan pembawa

wasiat.

Jika orang yang diserahi itu mengakui bahwa dia telah

mengambil harta atas perintah penitip, maka jika barang titipan itu

masih ada, maka dia mengembalikannya. Jika dia telah

mernakainya hingga habis, maka dia mengembalikan nilainya' Jika

dia berkata, "Dia msak sendiri tanpa ada perusakan dan perbuatan

di luar kewenangan," maka yang dipegang adalah perkataannya,

dan dia tidak terkena pertanggungan karena orang yang

menyerahkan harta kepadanya ihr menyerahkannya berdasarkan

perkataan pemilik titiPan.

Jika seseorang menitipkan harta kepada orang lain dalam

sebuah pemilik harta, kemudian dia memindahkannya ke tempat

yang lain, maka jika tempat dia memindahkan itu lebih aman

seperti tempat di sekitamya, maka dia tidak terkena

pertanggungan. Tetapi jika tempat tersebut tidak aman, maka dia

terkena pertanggungan manakala barangnya rusak' Jika pemilik

barang menitipkannya kepada seseorang dengan syarat penerima

titipan meletakkannya dalam peti tetapi dia Udak tidur di atasnya,
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atau dia tidak membukanya, atau tidak meletakkan sesuafu di
atasnya, kemudian dia tidur di atasnya, atau menguncinya, atau
meletakkan suafu barang di atasnya, kemudian barang tersebut
dicuri, maka dia tidak terkena pertanggungan karena dia justru
menambah aman bagi barang titipan tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang menitipkan barang
dengan syarat penerima titipan memendamnya di suafu tempat
dari rumah tanpa mengadakan suafu bangunan di atasnya, lalu dia
meletakkannya di tempat tersebut dan mengadakan bangunan di
atasnya tanpa ada akses keluar dari rumah itu, kemudian barang
tersebut dicuri, maka dia tidak terkena pertanggungan karena
dengan bangunan ifu barang titipan justru semakin aman.

Jika seseorang menitipkan barang titipan pada orang lain
dengan syarat penerima titipan meletakkannya di sebuah rumah
dan tidak boleh ada yang masuk, kemudian dia menempatkan
barang titipan di rumah tersebut tetapi dia mengajak sekumpulan
orang masuk ke rumah tersebut, kemudian sebagian orang yang
masuk atau selainnya mencuri barang titipan, maka jika orang
yang mencurinya ifu adalah salah satu dari orang-orang yang
diajaknya masuk, maka dia menanggung gantinya. Tetapi jika yang
mencuri bukan orang yang diajaknya masuk, maka tidak ada
kewajiban mengganti padanya.

Jika seseorang meminta barang titipannya kepada orang
lain, kemudian orang lain ifu berkata, "Kamu tidak menitipkan
apapun padaku," kemudian dia berkata, "Kamu memang
menitipkannya padaku, tetapi barang ifu sudah rusak,,, maka dia
terkena pertanggungan karena dia telah mengeluarkan dirinya dari
sifat amanah.
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Demikian pula, seandainya pemilik barang meminta

barangnya, lalu penerima titipan mengatakan, "Aku sudah

menyerahkannya kepadamu," kemudian sesudah ihr dia berkata,

"Barang ifu hilang dari tanganku, aku belum menyerahkannya

kepadamu," maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia

berkata, "Kamu tidak memiliki barang apapun padaku," kemudian

dia berkata, "Kamu memiliki barang padaku tetapi barang tersebut

rusak," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan karena

dia jujur bahwa pemilik barang tidak memiliki apapun padanya

manakala barang titipan sudah rusak.

Jika seseorang menitipkan barang titipan pada orang lain di

suafu tempat dalam rumahnya dimana dia biasa menyimpan

hartanya, dan orang-orang yang melihat tempat seperti itu sebagai

tempat penyimpanan, meskipun tempat lain dari rumahnya lebih

aman, lalu barang tersebut rusak, maka dia tidak terkena

pertanggungan. Jika dia meletakkan barang titipan di tempat

dalam rumahnya, sedangkan orang-orang tidak melihat tempat itu

sebagai tempat yang aman unfuk menyimpan, dan orang tidak

biasa menyimpan semisal titipan di tempat ihr, lalu barang tersebut

rusak, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan barang pada orang lain berupa

emas atau perak di rumahnya dengan syarat dia tidak mengikatnya

di lengan bajunya atau di bagian lain dari pakaiannya, lalu dia

mengikatnya, kemudian dia keluar lalu emas atau perak itu hilang,

maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia mengikatnya di

tempatnya unfuk mengamankannya, padahal dia bisa

menyimpannya di tempat aman tetapi dia tidak melakukannya

hingga emas tersebut dicuri, maka dia terkena pertanggungan. Jika
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dia tidak mungkin unfuk menyimpannya, tetapi rumahnya tertutup
rapat dan tidak terbuka sedikit pun, atau keadaan seperti itu, maka
dia tidak terkena pertanggungan.

Seandainya seseorang menitipkan emas kepada orang rain
di luar rumah dengan syarat dia menyimpannya dalam rumah, dan
dengan syarat dia tidak mengikatnya di lengan bajunya, lalu dia
mengikaforya di lengan bajunya sehingga emas itu hilang, maka jika
dia mengikatnya di antara lengan atas dan belikatnya, maka dia
tidak terkena pertanggungan. Jika dia mengikatrya dalam keadaan
tampak pada lengan atasnya, maka dia terkena pertanggungan
karena dia tidak mendapati bagian yang rebih aman dari
pakaiannya kecuali tempat tersebut (antara lengan atas dan
belikat). Bisa jadi dia menemukan bagian yang lebih aman dari
pakaiannya daripada bagian luar lengan atasnya. Seandainya ada
orang lain yang mengambilnya dengan paksa, maka dia tidak
terkena pertanggungan. Alasannya adalah karena tangannya ifu
lebih melindungi barang daripada lengan bajunya selama tidak ada
perbuatan pidana saat emas ifu berada di tangannya sehingga
emas tersebut lenyap.

Jika seseorang menitipkan hewan pada orang lain
sedangkan dia tidak menyuruhnya unfuk memberinya makan,
maka sebaiknya penerima titipan mengadukan hal itu kepada
hakim agar hakim menyuruhnya untuk memberi makan hewan
tersebut, dan serta menjadikan biayanya sebagai hutang yang
ditanggung penitip. Hakim mewakilkan urusan makan hewan ini
kepada orang yang menerima hewan dari penerima titipan, dan
orang lain yang memberinya makan, agar dia tidak menjadi orang
kepercayaan bagi dirinya sendiri. Atau hakim boleh menjualnya.
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Jika penerima titipan tidak melakukan hal itu, melainkan dia

memberi makan hewan titipan itu, maka dia dianggap

melakukannya secara sukarela, dan dia tidak berhak menuntut

ganti apapun pada pemilik hewan. Jika dia khawatir he"r.ran titipan

itu mati kemudian dia membawanya ke tempat lain, maka dia tidak

berhak menuntut upah sewa kepada pemilik barang titipan karena

dia dianggap melakukannya secara sukarela.

Jika seseorang menitipkan emas pada orang lain lalu

penerima titipan mencampumya dengan perak miliknya, maka jika

pencampurannya itu dapat mengurangi nilai emas, maka dia

bertanggungjawab atas kekurangannya, tetapi dia tidak

menanggungnya seandainya emas tersebut rusak. Namun, jika

pencampuran tersebut tidak mengurangi nilainya, maka dia tidak

bertanggungjawab. Jika dia mencampumya dengan emas yang lain

tetapi bisa dipilah, kemudian emas titipan ihr rusak, maka dia tidak

terkena pertanggungan. Namun, jika emas lain itu tidak bisa

dipilah darinya secara nyata kemudian emas titipan itu msak, maka

dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan dinar atau dirham, lalu dia

mengambil sahr dinar atau dirham darinya, kemudian dia

mengembalikan penggantinya, maka jika penggantinya itu dapat

dipilah dari dinar-dinar atau dirham-dirham yang tersisa, kemudian

seluruh dinar itu hilang, maka dia menanggung dinar atau dirham

yang dia pinjam itu saja. Jika dinar atau dirham yang dia taruh

sebagai pengganti dinar atau dirham yang dia ambil itu tidak bisa

dibedakan dari yang lain dan tidak dikenali, lalu seluruh dinar

tersebut msak, maka dia menanggung seluruhnya-
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4-lffir$,,'---i,
PEMBAHASAN PEMBAGI,AN HARTA FAI'

DAN GHANIMI\HZz7

1. Bab: Pembagian Harta Fai'

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i berkata: Prinsip pembagian yang dilakukan oleh waliyyul
amr terhadap harta umum itu ada tiga macam, yaifu:

Yang pertama adalah penyaluran yang dijadikan Allah &
sebagai penyuci bagi para pemeluk agama-Nya.

Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya @,

"J#fr*#Slbi

227 Harta adalah harta yang dirampas dari musuh setelah
mengemhkan kekuatan perang. sedangkan harta fai'adalah harta yang dirampas dari
musuh tanpa mengerahkan kekuatan perang.
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"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan mereka- "(Qs- At-Taubah [9]' 103)

Setiap yang diwajibkan Allah & atas harta seorang muslim

tanpa ada perbuatan pidana yang dia atau orang lain yang dia

bayarkan diyatnya, bukan karena sesuatu yang dia tanggung

berupa kaffarah, bukan sesuafu yang dia wajibkan atas dirinya

sendiri untuk seseorang, bukan merupakan nafkah yang dia

tanggung unfuk orang hla, anak, budak atau istri, atau yang

semakna dengan ifu semua, maka itu disebut sedekah yang

meny_rcikan baginya. Misalnya adalah sedekah atau zakat atas

seluruh jenis harta, baik berupa barang, tanaman, atau hewan

ternak; serta setiap yang wajib atas harta seorang muslim berupa

zakat atau suahr bentuk sedekah dalam Kitab, atau Sunnah, atau

atsaryang disepakati oleh para ulama.

cara pembagian semua harta ini sama, tidak berbeda sama

sekali, sesuai yang dilelaskan dalam Kitab Allah &. Dalam surah

At-Taubah Allah S berfirman,

w6y,:.;i;q{g:v,rfiLuli)\fi'L
"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah unfuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengun$ zakat " (Qs' At-

Taubah [9]' 60)

Orang muslim menanggung beberapa bentuk kewajiban

atas hartanya sesuai yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah di

luar benhrk kewajiban yang ini. Misalnya adalah nafkah unfuk

orang yang dia wajib nafkahi, perjamuan dan selainnya. Ada pula

kewajiban akibat perbuatan pidana, pengakuan dan jual-beli.
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semua ini merupakan tindakan keluar dari dosa, atau menunaikan
kewajiban, atau mengerjakan amalan sunnah yang diharapkan
pahalanya. Semua ini disalurkan sesuai yang telah ditetapkan
dalam bahasan tentang sedekah, yaitu kepada setiap golongannya
dimana setiap penerima dalam safu golongan lebih berhak atas
bagiannya daripada seseorang dari golongan lain.

2. Pembagian Ghanimah dan Fai'

Apa saja yang diambil dari seorang musyrik dengan suafu
cara selain perjamuan orang muslim yang melewati perkampungan
mereka itu diperlakukan dengan dua cara, tidak boleh keluar dari
keduanya, sebagaimana yang dilelaskan dalam Kitab Allah & dan
melalui lisan Nabi-Nya rI& dan dalam perbuatan beliau, yaitu:

Pertama, ghanimah. Allah @ berfirman,

,s {, $};,4 i+ tu 16 i i+ LSY$4

,#i.-yti*gi|{4Gir;Ifl
"Ketahuilah, sesunggwhnya apa saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima
unfuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan ibnu sabil. " (Qs. Al Anfal [8], 41)

Kedua, harta fai'.Harta ini dibagikan sesuai dengan firman
Allah & dalam surah Al Hasyr,
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7j,F b )* frri 6 ;Lo--;l J;'ifi{Au;
./

U;*',la;ff'-i,i'",#i=4
"Dan apa saia harta rampasan (fai') yang diberikan eiAn W

kepada Rasul-Nya @an harta benda) mereka, maka untuk

mendapatkan ifu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan

(tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang membeikan

kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-

Nya." (Qs. Al Hasyr [59]' 6)

Hingga firman Allah &,

t<frl-
3;"ia;g'r\j:,r1 b)f-fur|bc{415

"Dan janganlah Engkau membiarkan dalam hati

kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami,

sesungguhnya Engkau Maha Penyanfun lagi Maha Pen5nyang. "

(Qs. Al Hasyr [59], 10)

Kedua harta inilah yang dikaruniakan Allah & kepada

golongan-golongan tertenfu dari para pemeluk agama-Nya. Inilah

harta yang harus dikelola oleh para waliygrl amr; tanpa itu ildak

cukup.

Selain itu, orang-orang kafir dzimmi wajib memberikan

perjamuan. Ini adalah kompensasi perdamaian mereka tanpa

ditentukan batasannya. Perjamuan ini diberikan kepada umat Islam

yang melewati mereka secara khusus, bukan umat Islam secara
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umum. Manakala orang yang diberi perdamaian dengan

kompensasi perjamuan ifu menolak untuk mengadakan

perjamuan, maka imam wajib memaksa mereka untuk

mengadakannya.

3. Inti Penjelasan Tentang Afuran-afuran
Pembagian Ghanimah dan Fai'

Allah iS berfirman,

,s di;);,L4 it tu ril i #({r#V
,#\-;S*C;ii{4()ir;fr

'Ketahuilah, sesungguhnya apa saia yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima

untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang

miskin dan ibnusabil."(Qs. Al Anfal [8]: 41)

Allah t& juga berfirman,

)g); ;$ 65fr F b - 41fr {F{i1 ;6:v'

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah &
kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka

adalah untuk Allah dan Rasul. "(Qs. Al Hasyr l59l:71

Allah & jrga berfirman,
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iii$-r:iY'A:6:q
"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka. "(Qs. Al Hasyr [59]:

6)

Harta ghanimah dan fai' memiliki kesamaan, yaifu dari

keseluruhannya diambil seperlima untuk diberikan kepada orang-

orang yang disebutkan Allah {$. Orang-orang yang disebutkan

Allah S dalam dua ayat tersebut memiliki kedudukan yang sama,

baik mereka berkumpul atau terpisah-pisah.

Selanjutnya, hukum harta ghanimah dan fai' berbeda unfuk
empat perlimanya sesuai yang dijelaskan Allah {& melalui lisan dan

perbuatan Nabi S. Beliau membagikan empat perlima harta

ghanimah kepada orang-orang yang hadir dalam perang, baik kaya

atau miskin. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dengan

mengerahkan kuda dan kendaraan lainnya. Sedangkan fai' adalah

harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan kendaraan

lainnya.

1826. Menumt Sunnah Nabi S yang berlaku untuk negeri-

negeri Arab yang ditaklukkan Allah & untuk umat Islam

(maksudnya harta fai), empat perlima harta tersebut untuk
Rasulullah $ secara khusus, bukan untuk umat Islam yang lain.

Beliau menyalurkannya sesuai petunjuk dari Allah &.228

228 119. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemilikan dan Far", bab: Hak-hak
Khusus Rasulullah $ dari Bertagai Jenis Harta, 3/3721dari Musaddad dari Ismail bin
Ibrahim dari Ayyub dari Az-Zuhri. dia berkata: Umar {b berkata tentang firman Allah,
"Dan apa saja harta mmpasan (fai') yang dibenkan Allah kepada Rasul-Itlta (dai harta

624



AlUrnm

benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda

pun dan (tidak pula) seekor unta Pun" (Qs. Al Hasyr [59]: 6 sampai 10)

Az-Z)hnberkata: Umar ,;g; berkata, "Yang ini untuk Rasulullah $ secara khusus,

yaitu perkebunan di'Urainah yang bemama Fadak. Demikian pula harta fai'yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari berbagai penduduk negeri; semuanya milik

Allah dan Rasul-Nya, serta unfuk kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,

ibnusabil, dan orang-orang fakir yang diusir dari kampung halaman dan harta benda

mereka (kaum Muhajirin), serta orang-orang yang telah menempati negeri (Madinah)

dalam keadaan telah beriman sebelum mereka (para sahabat Anshar), dan orang-orang

yang datang sesudah mereka."
Jadi, ayat ini mencakup semua orang sehingga tidak tersisa safu pun dari umat

Islam melainkan dia memiliki hak di dalamnya. Agryub berkata-atau siapa pun itu,

tetapi ini benar adanya, "Kecuali sebagian hamba sahaya yang kalian miliki." (no.

2963l.
Juga (bahasan dan bab yang sama, 3/377-3781dari jalur Muhammad bin ubaid

dari Ibnu Tsaur dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang firman Allah, "Maka untuk

mendapatkan itu kamu tidak mengenhl<an seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor

tnla pun." (Qs. Al Hasyr [59]: 6 sampai 10) Dia berkata, "Nabi $ mengadakan

perjanjian damai dengan penduduk Fadak dan beberapa negeri yang beliau sebutkan,

saya tidak menghafalnya. Beliau juga mengepung kaum lain sehingga mereka

mengutus delegasi perdamaian kepada beliau. Allah berfirman, "Mal<a untuk

mendapatkan itu kamu fidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor

unb pun-"Dia berkata, "Makudnya tanpa peperangan."

Az-Zrhn berkata, "Negeri Bani Nadhir adalah milik Nabi dB secara khusus.

Mereka (umat Islam) tidak mengalahkannya dengan jalan peperangan, melainkan

mereka mengalahkannya dengan jalan damai. Nabi $| membagikannya di antam kaum

Muhajirin, dan beliau tidak memberikan sedikit pun kepada para sahabat Anshar

kecuali dua orang saja." (no. 2971)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan:

Pembagian Fai' dan Ghanirnah, bab: Penjelasan tentang Penyaluran Empat Perlima

Harta Fai' di Zaman Rasulullah *, 6/297\ dari jalur Muhammad bin Ismail Al Bukhari

dari lbrahim bin Yahya bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Hudzaifah dari

pamannya yaitr.r Zyad bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya yaitu Shuhaib bin Sinan,

dia berkata, "Ketika Rasulullah @ menaklukkan Bani Nadhir, Allah menurunkan ayat

ini pada beliau, "Dan apa saia harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada

Rasul-Nya (dan harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak

mengemhkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun" (Qs. Al Hasyr I59l: 5

,u.npui 10) Harta Bani Nadhir jahrh kepada Nabi secara khusus, kemudian beliau

membagikannya kepada kaum Muhajirin, dan beliau memberikan sebagian darinya

kepada dua orang dari golongan Anshar, yaitu Sahl bin Hunaif dan Ibnu Abdil

Mundzir-yaitu Abu Lubabah. "
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi
Militer, bab: Perisai dan orang yang Berperisai dengan Perisai Temannya, 2/333, no.
2904) danjalur Ali bin Abdullah dari Sufuan dari Amru dari Az-Zuhri dan setenrsnya
secara ringkas.

Juga (pembahasan: Pembagian Seperlima, bab: pembagian Seperlima, 2/396-
388, no. 2093) dari jalur Ishaq bin Muhammad Al Farwi dari Malik bin Anas dari Ibnu
Syihab dari Malik bin Aus dengan sanad ini dengan redaksi yang sempa. Di dalamnya
ada tambahan redaksi: Umar {*: berkata, "Engkau datang kepadaku, wahai Abbas,
unfuk memintaku bagianmu dari anak saudaramu, sedangkan orang ini-maksudnya
Ali rgr-datang kepadaku untuk meminta bagian iskinya dari ayahnya. Karena itu aku
katakan kepada kalian berdua bahwa Rasulullah S bersabda, "IGmi tidak mewaiskan.
Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah."

thta griSr adalah sebutan untuk semua kuda.
Hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Malik dt luar A! Muwaththa'

sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya juga tidak
menemukannya dalam Al Muwaththa '. Allah Mahatahu. Asy-Syafi'i meriwayatkannya
dalam As-Sunan sebagaimana akan dia sampaikan sebentar lagi.

626

o



Al Umm

,i.Qi ) *?ut Jt"'r;r rK
to

?t$t e
I 6r,.lr2a! 4

;rr e; i,b': L*

oj o

lz

)
6

w oJ,
*

W:

4lJ
6.
f

., 4
t ! / l/ a

t'*s

-*

/ /o t

u e:lts e

A

l).

')tq;*LK(-) z'J
/a,

,*
I

I
ll.. ' ,.. 1 t. 7 -// 1'-'.a4lr-- ,l^e3 t-!9 A;-r, A-ayr) 4G

l) I //

W:Y

uLid

t;2:

4

)z

A1

;:u art3ft

*?rt J,

K

y.W:G
o

lc,Y'
.G. .7. .

-yls rL-t
"Ji 

,rC 6

4̂J0

t
J 6i.^, t AJ

J -,/ /'

AIJtJ-y)
t

Jz )

.P
o, /de ,'V
AlJ

 
4JJ

a

gV
t#r

*\t Jt" nr j* y W:t1 )+)t4*tt);
qq y..W:'"i ,F i y W: i *t

o,/
iJ-e
'; 

oztJ{itl GdL

. -1,rl)z

loz9Cr0l

I

I

$ai)U
/E'

L

/.t

r I

tq
tIK

t)F ;t ,i
d

It /
I

lz

,123

./rt
)14/lJ->

o

) 0,
,/ E

dl-tr jl
I

O/

o-4234t)
t

t

v
t

e

/O

IA
-9

J dI $9u c
I

,

J

627

o



AIUmm

w y 'd); lz

,lias ,Kq. ,4i
o /o.

*9
,z lo z /
tN )*9 d

6qiri U-t rir3iu

1827. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-
Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata: Aku
mendengar Umar bin Al Khaththab saat Ali dan Abbas

rahmatullah alaihim mengajukan gugatan kepadanya terkait harta-
harta Nabi S. Umar lantas berkata, "Harta-harta bani Nadhir itu
termasuk harta yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya,

dimana umat Islam tidak mengerahkan kuda dan unta unfuk
memperolehnya. Jadi, harta tersebut adalah milik Nabi S secara

khusus, bukan untuk umat Islam. Nabi S memberi nafkah

keluarganya dari harta tersebut trntuk setahun. Sedangkan sisanya

beliau gunakan untuk mengadakan kuda dan senjata sebagai
persiapan perang di jalan Allah ff5. Kemudian Nabi S wafat, dan
harta Bani Nadhir dikelola oleh Abu Bakar seperti Rasulullah S
mengelolanya. Kemudian aku mengelolanya sebagaimana
Rasulullah ffi dan Abu Bakar mengelolanya. Kemudian kalian

berdua memintaku unfuk menyerahkan pengelolaannya kepada
kalian berdua. Aku akan menyerahkan pengelolaannya kepada
kalian berdua dengan syarat kalian memperlakukan harta tersebut
sebagaimana Rasulullah S mengelolanya, kemudian seperti Abu

Bakar mengelolanya, kemudian seperti aku mengelolanya. Kalian
datang kepadaku untuk menggugat. Apakah kalian ingin aku
menyerahkan kepada kalian berdua setengah-setengah? Apakah
kalian ingin aku memufuskan secara berbeda dari apa yang aku
putuskan di antara kalian berdua pertama kali? Tidak, demi Allah
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yang dengan seizin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak

memufuskan di antara kalian berdua dengan kepufusan selain ifu.

Jika kalian tidak mampu mengelolanya, maka serahkanlah ia
kepadaku, biar aku yang menjalankan tugas kalian berdua."

Sufyan berkata kepadaku, "Saya tidak mendengamya dari

Az-Zrshri, tetapi saya dikabari oleh Amr bin Dinar dari Az-Zuhri."

Saya bertanya, "Apakah seperti yang Anda ceritakan?" Dia

menjawab, "Ya."

Jadi, harta Bani Nadhir yang dikaruniakan Allah S kepada

Rasul-Nya,.iS, dimana Umar,ig, berpendapat bahwa sisa harta

sesudah diambil seperlima ifu berada di tangan Rasulullah $, dan

sesudah diambil untuk beberapa keperluan lainnya, harta tersebut

dibagikan oleh Rasulullah .g$ di antara orang-orang Muhajirin.

Beliau tidak memberikannya sedikit pun kepada golongan Anshar

kecuali dua orang yang mengaku fakir. Hal ini telah dijelaskan di

tempakrya.

Hadits ini mengandung dalil bahwa Umar i*8,; hanya

menceritakan bahwa Abu Bakar dan dia menjalankan sisa harta
yang dahulu di tangan Rasulullah S dengan cara yang menurut

keduanya Rasulullah S mengelola harta tersebut. Keduanya tidak

memiliki hak apapun dari harta fai' yang diperoleh tanpa umat
Islam mengerahkan kuda sama sekali, sebagaimana Rasulullah S
memilikinya; dan bahwa keduanya sama kedudukannya dengan

umat Islam yang lain. Itulah kebijakan keduanya dan kebijakan

para khalifah sesudahnya. Ini meriwayatkan perkara yang tidak

diperselisihkan oleh seorang ulama pun sejauh pengetahuan kami.

Senantiasa tercatat dari pendapat mereka bahwa seseorang tidak
memperoleh bagian khusus yang diperoleh Rasulullah S, dan
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tidak pula empat perlima harta rampasan yang diperoleh tanpa

mengerahkan kuda.

Orang-orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah S, yaitu

istri-istri beliau dan keluarga beliau yang lain seandainya ada

bersama mereka, mereka semua telah berlalu. Saya tidak

mengetahui adanya seorang ulama pun yang berkata kepada para

ahli waris mereka, "lhrlah nafkah yang menjadi hak para ahli waris

mereka." Tidak ada perbedaan pendapat bahwa nafkah yang

dahulu diberikan Rasulullah S dari kelebihan hasil harta-harta

tersebut sekarang digunakan untuk kepentingan Islam dan umat
Islam.

Harta fai' yang jatuh ke tangan umat Islam tanpa
mengerahkan kuda dan unta ifu seperlimanya disalurkan sesuai
pembagian Allah &. Sedangkan empat perlimanya disalurkan

sesuai yang akan saya jelaskan nanti. Nabi S menetapkan Sunnah

yang menunjukkan apa yang saya sampaikan itu.
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1828. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-
Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi S bersabda,
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"Jangan sampai para ahli warisku mengambil bagian safu dinar

pun. Harta yang aku tinggalkan sesudah nalkah untuk keluargaku

dan gaji untuk pekerjaku adalah tndnkulr.'229
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Zinad, dari Al A'-j, dari Abu Hurairah dengan makna yang

sama.23o

229 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Kalam, bab: Riwayat tentang Peninggalan

Nabi $, 2/993, no. 28); Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Ucapan Nabi $,
"Kami tidak Mewariskan, Apa yang Kami Tinggalkan Menjadi Sedekah", 4/236, no.
67391 danjalur Ismail dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Jihad dan
Ekspedisi Militer, bab: Sabda Nabi $, "Kami tidak Meurariskan, Apa yang Kami
Tinggalkan Menjadi Sedekah", 3/1382, no. 55/7760) dari jalur Yahya bin Yahya dari
Malik dan seterusnya; dan dari jalur Sufuan dari Abu Zinad dan seterusnya (no. yang
sama).

230 14u1un hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dalam As-Sunan (2/277, no.
556), dia berkata: Dari Abu Hurairah rg, bahwa Nabi $ bersabda, "Para ahli waisku
tidak mengambil bagian satu dinar pun. Apa yang aku tinggalkan sesudah unfuk
nafkah dan gaji untuk pan pqawaiku itu menjadi sdekah. Para ahli
umrisku tidak mengambil bagian satu dinar pun. "

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam As-Sunan sebagai berikut:
Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Az-

Zuhri, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin I{haththab rg,, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "SaungguhnSn kami ddak mq,wriskan. Apa yang kami
tinggalkan manjadi sedekah. " (2/278, no. 657)

Dengan sanad ini Malik bin Aus berkata:

Aku mendengar Umar bin l(haththab i{g bersumpah kepada Utsman bin Affan,

Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah dan Zubair rg. Dia berkata,
"Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah yang dengan seizin-Nya langit dan

bumi tegak berdiri! Apakah kalian mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Saungguhnya
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Nabi $ mengabarkan kepada kita bahwa nafkah tersebut

tetap berlaku dalam benfuk makanan pokok pada orang-orang

tertentu dari keluarga beliau. Sedangkan sisa dari nafkah mereka
dijadikan sedekah. Barangsiapa yang nafkahnya telah terhenti,

maka nafkah tersebut tidak diwariskan darinya.

Harta jizyah adalah satu jenis dengan harta fai'.Tetapi cara

penyalurannya sama seperti cara penyaluran seluruh harta yang

diambil dari orang musyrik dengan mengerahkan kuda, yaitu
diambil seperlima, Ialu orang-orang yang disebutkan Allah & it,
mendapatkan seperlima. Sedangkan empat perlimanya dibagikan
seperti yang akan saya jelaskan nanti. Seperti ih.rlah setiap harta
yang diambil dari orang musyrik tanpa melalui peperangan. Dia
juga seperti harta yang diambil dari orang musyrik apabila dia mati
dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, serta harta-harta lain
yang diambil darinya.

Pada zaman Nabi 6f$ terjadi penaklukan di luar wilayah
Arab yang telah Allah @ janjikan kepada Rasul-Nya sebelum

terjadi penaklukan. Rasulullah $ pun menyalurkan harta tersebut

seluruhnya kepada orang-orang yang berhak, tidak menahan
sedikit pun darinya seperti beliau menahan harta fai'dan beberapa

negeri yang menjadi hak beliau. Misalnya adalah jizyah dan
penduduk Bahrain, Hajar dan lain{ain.

Di zaman Nabi @ telah ada fai' dat', wilayah luar Arab.

Misalnya adalah jizyah dari penduduk Bahrain. Beliau berhak atas

empat perlimanya, dimana beliau menyalurkannya sesuai arahan
Allah @ sebagaimana beliau menyalurkan harta beliau. Sedangkan

kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sdekah?,.,,Mereka
menjawab, "Ya." (2/287, no.658)
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seperlimanya beliau berikan kepada orang-orang yang diberikan

hak oleh Allah &. Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?"

Jawabnya:
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1830. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullu1r...231

Ar-Rabi' berkata: Selain Asy-Syafi'i berkata: Nabi S
berkata kepada Jabir i&,, "seandainya aku kedatangan harta

Bahmin, aku pasti memberimu sekian dan sekian "Nabi $ lantas

23r Asy-Syaf i tidak menyebutkan matan hadits. Hadits ini sebenamya

diriwayatkan oleh Rabi' dari selain Asy-Syaf i sebagaimana yang dia sampaikan. Status

hadits ini muttafaq 'alaih:

Al Bukhari (pembahasan: Hibah, bab' Jika Seseorang Menghibahkan atau

Menjanjikan Kemudian Dia Mati Sebelum Hibah Sampai kepada Penerima, 2/236,
no. 2598) dari jalur Abdullah dengan sanad ini, dia berkata: Nabi $ bersabda

kepadaku, "seandainya datang harta dai Bahrain, aku akan membeimu sel<ian.'

Beliau berkata tiga kali. Tetapi sebelum harta tersebut sampai, Nabi $ sudah wafat.

Abu Bakar r,i$, lantas menyuruh penyeru untuk berseru, "Barangsiapa yang

memperoleh janji dari Nabi $, atau hutang, maka silakan dia datang kepada kami."

Aku lantas menjumpai Abu Bakar iflg dan berkata, "Sesungguhnya Nabi $
menjanjikanku, dan beliau mencukupkan untukku sebanyak tiga kali."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan,

bab, Rasulullah # Tidak Pemah Diminta Sesuatu Sama Sekali, lalu Beliau Menjawab,

"Tidak", 4/1806-1807) dari jalur Sufi7an dari Ibnu Munkadir dan seterusnya; dan dari
Amru bin Dinar dari Muhammad bin Ali, dia berkata' Aku mendengar Jabir: dengan

redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Abu Bakar r$, mencakupkan

untukku satu kali, kemudian dia berkata kepadaku, "Hitunglah!" Kemudian aku

menghitungnya, dan temyata jumlahnya lima mhrs." Kemudian dia berkata, "Ambillah

lagi dua kali seperti itu."
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wafat dan belum sempat memberikan harta tersebut kepada
Jabir ;{9. Kemudian datanglah Abu Bakar i{},, dan dia memberiku
(Jabir).

4. Bab: Penyaluran Bagian Harta Rampasan yang
Diperoleh dengan Mengerahkan Kuda dan Unta

Jika umat Islam menyerang wilayah musuh dengan kuda
dan unta, lalu mereka merampas tanah, rumah, harta benda dan
diri musuh, atau sebagian dari itu tanpa sebagian yang lain, maka
afuran pembagiannya adalah imam membagikannya secara segera
sesuatu kebufuhan di lapangan. Jika ada banyak pasukan yang
bersamanya di tempat tersebut dalam keadaan aman, dimana
musuh tidak berbalik menyerang mereka, maka imam tidak
menunda pembagiannya manakala memungkinkan di tempat dia
memperoleh harta rampasan itu.

Tetapi jika dia berada di wilayah perang, atau ada
kekhawatiran musuh berbalik menyerang mereka, atau wilayahnya
tidak dekat dengan wilayah umat Islam, maka dia pindah dari
tempat tersebut ke tempat yang lebih nyaman dan lebih aman bagi
mereka dari serangan musuh. sesudah ifu dia membagikannya
meskipun tempat tersebut mempakan wilayah orang-orang
musyrik.

1831

Mushthaliq

Alasannya adalah Nabi @ membagi harta Bani

dan tawanan mereka di tempat mereka
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memperolehnya sebelum mereka berpindah dari tempat tersebut.

Padahaldi sekeliling tempat itu adalah wilayah musyrik.232

232 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Bani Mushthaliq dari

Khuza'ah, yaitu Perang Muraisi', 3/1221dari jalur Qutaibah bin Said dari Ismail bin

Ja'far dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari

Ibnu Muhairiz, bahwa dia berkata, "Aku masuk masjid dan melihat Abu Said Al Khudri,

kemudian aku duduk di majelisnya lalu aku beltanya kepadanya lentang azl
(mengeluarkan sperrna di luar kemaluan).

Abu Said berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah fll dalam perang Bani

Mushthaliq, lalu kami mendapatkan tawanan dari bangsa Arab. Kami pun berhasrat

terhadap beberapa perempuan. Kami merasakan berat akibat kurangnya

persefubuhan, dan kami senang melakukan azl. Karena ifu kami ingin melakukan azl.

Kami berkata, "Kami melakukan azl saat Rasulullah g$ berada bersama kami sebelum

kami bertanya kepada beliau, lalu kami bertanya kepada beliau tentang hal itu. beliau

menjawab, 'Tidak ada mudhant bagi kalian untuk tidak melakukannya. TidaHah suatu
jiwa yang telah ditakdirkan ada hingga hai Kiamat, melainkan dia pasti ada." lno.
4138)

Juga (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Orang yang Memiliki Budak dari

Bangsa Arab, 2/219, no. 254l)dari Ali bin Hasan dari Abdullah dari Ibnu Aun, dia

berkata, Aku menulis surat kepada Nafi', lalu dia menjawab suratku demikian,

"sesungguhnya Nabi $ pemah mengepung Bani Mushthaliq saat mereka lalai dan

hevuan-hewan temak mereka sedang meminum air. Beliau lantas menjatuhi hukuman

mati prajurit-prajurit mereka dan menawan keluarga mereka. Pada saat itu beliau

memperoleh Juwairiyyah-hal ini diceritakan kepadaku oleh Ibnu Umar, dan dia

berada di tengah pasukan tersebut."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab, Kebolehan Mengepung Orang-orang Kafir yang Telah Menerima Dakvah

Islam Tanpa Terlebih Dahulu Memberitahukan Serangan,3/L3551dari jalur Yahya bin

Yahya At-Tamimi dari Sulaim bin Akhdhar dari hnu Aun, dia berkata, "Aku menulis

surat kepada Nafi' untuk bertanya kepadanya tentang ajakan sebelum perang." Dia

berkata, "Kemudian dia menjawab suratku, 'ltu teriadi di awal Islam. Rasulullah S
mengepung Bani Mushthaliq saat mereka terlengah dan saat her,van-hev.ran temak

mereka berada di tempat air. Beliau lantas membunuh pmjurit-prajurit mereka dan

menawan keluarga mereka. Pada hari itu beliau memperoleh-Yahya berkata: Aku

menduganya berkata' Juwairiyyah, atau dia berkata: Battah, anak perempuan Harits.

Yang menceritakan hadits ini kepadaku adalah AMullah bin Umar, dan dia berada di

tengah pasukan tersebut. "

Al Baihaqi berkomentar tentang dua hadits tersebut demikian, "Hadits ini

menunjukkan bahwa harta rampasan mereka dibagikan sebelum mereka pulang ke

Madinah sebagaimana yang dikatakan Al Auza'i dan Asy-Syaf i. Abu Yusuf berkata

bahwa Rasulullah $ menaklukkan wilayah Bani Mushthaliq dan mengalahkan mereka

635



Al Urrun

1832. Nabi $ juga membagikan harta rampasan dalam

Perang Badar di Sayar yang jaraknya beberapa mil dari Badar,233

padahal di sekitar Sayar dan penduduknya adalah orang-orang

musyrik. Bisa jadi pembagian harta rampasan dilakukan di Sayar

karena orang-orang musyrik saat ifu lebih banyak daripada umat
Islam. Karena ih-r beliau berpindah ke suafu tempat agar musuh

tidak mendatangi beliau. Bisa jadi Sayar lebih nyaman bagi mereka

daripada tempat yang berada di Badar.

sehingga wilayah mereka menjadi wilayah Islam. Beliau mengutus Walid bin Uqbah
untuk mengambil sedekah-sedekah mereka." Uh. Sunan Al Kubra (9/451

Asy-Syafi'i menjawab, "Rasulullah E$ mengepung mereka saat mereka lalai
karena senang mengurusi herl,ran-hewan temak mereka. Beliau lantas membunuh dan
menawan mereka, serta membagikan harta benda mereka dan tawanan mereka di
negeri mereka pada tahun 5 H. Mereka masuk lslam lama sesudahnya. Walid bin
Uqbah diutus untuk mengutip zakat dari mereka pada tahun 16 H. Rasulullah $
pulang dari mereka dan negeri mereka sebagai negeri yang wajib diperangi."

Penjelasan ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i di awal biografi Al Auza'i.
23s Asy-Syafi'i di awal biografi Al Auza'i mengatakan, "Rasulullah S

membagikan harta rampasan peremg Badar di Sayar, yaitu salah satu jalan bukit di
antara bukit-bukit Shafra' dekat dari Badar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra
(pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Pembagian Harta Rampasan Perang di Negeri
Tempat Perang, 9/56-57) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair
dari lbnu Ishaq, dia berkata: Rasulullah $ melanjutkan perjalanan. Hingga ketika
beliau tiba di jalanan sempit yang bemama Shafra', beliau keluar darinya menuju bukit
kecil yang bemama Sayar, berjalan perjalanan satu malam dari Badar atau lebih.
Rasulullah 6!! lantas membagikan harta rampasan perang di antara umat Islam di atas
bukit tersebut."

Sanad hadits terpuhrs, bahkan mu'adhdhal (hadits yang dalam sanadnya gugur
dua periwayat atau lebih).

Sayar adalah nama tempat antara Badar dan Madinah. Di tempat itulah Nabi #
membagikan harta rampasan perang Badar.
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1833. Asy-Syafi'i berkata: Paling sering Rasulullah # dan

para panglima pasukan beliau membagikan harta yang mereka

rampas itu di negeri tempat pn ang.234

Apa yang kami sampaikan itu, yaifu cara pembagian

Nabi @ dan pasukan beliau, mempakan hal yang diketahui oleh

para ulama dari kalangan kami. Mereka tidak berbeda pendapat

tentang hal ini. Sebagian ulama berkata kepada saya bahwa harta

rampasan perang tidak dibagikan kecuali di wilayah Islam. Saya

menerima kabar bahwa sebagian sahabatnya juga berbeda

pendapat darinya dan berpendapat seperti pendapat kami.

fugumen untuk membantah kalangan yang berbeda pendapat dari

kami adalah informasi umum yang telah kami sampaikan dari

Nabi s mengenai pembagian harta rampasan perang di wilayah

musuh.

Jika imam memindahkan harta rampasan dari tempatnya

ke tempat lain, dan saat ifu imam membawa kendaraan

pengangkut, maka dia mengangkutnya dengan kendaraan

tersebut. Jika dia tidak membawa kendaraan pengangkut, maka

sebaiknya untuk Islam membawakannya jika mereka membawa

kendaraan pengangkut tanpa sewa. Jika mereka menolak tanpa

seV.ra dan imam mendapati kendaraan Sewa, maka dia menyewa

untuk mengangkut harta rampasan tersebut dan mengupah orang,

kemudian dia mengeluarkan harga sewa dan upah kerja dari

seluruh harta.

2g Suyu tidak menemukan selain dua hadits sebelumnya. Tetapi orkup bagi kami

dengan pernyataan Asy-Syafi'i bahwa ketentuan ini masyarakat di antara para ulama

dari kalangannya.
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Seandainya seseorang berkata, "Orang yang masih memiliki
sisa tempat pengangkutan dipaksa unfuk mengangkut harta
rampasan," maka ifu mempakan pendapat yang bisa diterima.

Jika imam tidak memperoleh kendaraan pengangkut, dan
pasukan juga tidak mengangkutnya, maka imam membagikan
harta rampasan di tempat ifu juga, kemudian siapa saja bebas
untuk mengambil hartanya.

Seandainya seseorang berkata, "Mereka dipaksa unfuk
mengangkutnya dengan upah standar karena tempat tersebut
adalah tempat darurat," maka pendapat tersebut bisa diterima.

Jika satu kelompok prajurit keluar dari pasukan besar,
kemudian dia memperoleh harta rampasan perang, maka
ketentuannya seperti yang saya sampaikan terkait pasukan besar,
yaitu pembagiannya dilakukan di wilayah Musuh.

Jika pasukan Islam menggiring tawanan, peralatan rumah
tangga, atau selainnya, kemudian mereka dikejar musuh sehingga
imam khawatir mereka mengambil harta rampasan ifu darinya,
atau sebagian dari harta rampasan ifu membuatnya lambat, maka
ketenfuannya yang tidak saya ragukan dalam hal ini adalah imam
boleh membunuh tawanan laki{aki yang sudah baligh, tetapi dia
tidak boleh membunuh anak yang belum baligh dan tidak pula
perempuan. Dia juga tidak boleh melukai kaki hewan temak dan
menyembelihnya. Alasannya adalah saya menemukan dalilnya dari
Kitab Allah $p, kemudian Sunnah Nabi S, kemudian pendapat

yang tidak diperselisihkan oleh para ulama di kalangan kami,
bahwa hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dibunuh,
sesungguhnya yang diperbolehkan adalah menyembelihnya
manakala ada kemampuan unfuk menyembelihnya dengan fujuan
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untuk dimakan. Hewan tidak boleh dibunuh dengan selain cara

dzabt?3S dan nahP36 yung sebenamya mirip dengan dzabh.

1834. Alasannya adalah karena Nabi $ melarang untuk

melakukan shabr terhadap hewan temak hingga mati, yaifu

melempamya setelah ditangkap.z37 Hewan yang menolak

ditangkap boleh dilukai dengan senjata karena salah satu dari dua

alasan, yaifu dibunuh untuk dimakan, dan itulah cara

penyembelihannya karena dia tidak bisa disembelih dengan cara

lebih dari itu; atau dia dibunuh bukan untuk dimakan, melainkan

karena berbahaya dan menyerang, karena dia sama kedudukannya

235 nzabh berarti menyembelih dengan mernotong tenggorok yang berada pada

persendian antara leher dan kepala.
235 1yu1i, adalah menyernbelih dengan cara menikam pada pangkal tenggorok

yang letaknya di atas dada.
2s7 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hevvan Sernbelihan dan Heuran Buruan, bab'

l-arangan Memotong-Motong Tubuh Her,rran dan Menahan Her,rran hingga Mati,

3/46Ot dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid, dia berkata, "Aku

bersama Anas menjumpai Hakam bin Agyub, lalu dia melihat beberapa anak atau

beberapa anak muda yang menjadikan ayam sebagai sasaran panah. Anas lantas

berkata, "Nabi $ melarang untuk melakul<an shabrlerhadap halan."
Juga dari jalur Ahmad bin Ya'qub dari Ishaq bin Said bin Amru dari ayahnya

bahwa dia mendengamya menceritakan dari Ibnu Umar u$n, bahwa dia pergi menemui

Yahya bin Said. Saat itu ada beberapa anak dari Bani Yahya yang mengikat ayam

untuk dijadikan sasaran panah. hnu Umar lantas mendekati ayam itu dan melepasnya.

Kemudian dia datang membawa ayam dan anak tersebut, lalu dia berkata, "Lamnglah

anak-anak kalian untuk mengikat burung ini unhrk dibunuh, karena aku mendengar

Nabi $ melarang menahan henan atau selainnyra untuk dibunuh." (no. 5513-5514)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: He.r.ran Buruan dan

Herpan Sembelihan, bab' larangan Melakukan Shabr terhadap Hetuan, 3/1549-1550,
no.5O/L956) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syr'bah dan setausnya.

Hisyam bin Zaid adalah cucunya Anas rS sebagaimana dalam sanad Muslim.

Juga dari jalur hnu Jumij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah i4b,, dia berkata,

"Rasulullah S$ melarang membunuh suatu hetrran dengan cara shabr."(no.6O/L9591
shabrberarn menahan her,van hidup-hidup unttfi dibunuh dengan cam dilempar

panah dan selainnya.
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dengan musuh, atau ikan, atau belalang. Cara menyembelihnya
adalah dengan membunuhnya, dan dia boleh dimakan tanpa
disembelih. Adapun selain itu, saya tidak mendapatinya
diperbolehkan.

Menurut sebuah pendapat, kuda mereka disembelih dan
dilukai kakinya. Argumennya adalah Ja'far melukai kaki kuda pada
wakfu perang. Namun, saya tidak tahu bahwa atsar yang
diriwayatkan dari Ja'far itu valid bagi mereka dan ada pada
mayoritas ulama ahli sejarah perang, serta tidak valid dengan
sanad yang masyhur dan tersambung. Jika ada orang yang berkata
demikian, maka yang dimaksud adalah membuat jengkel orang-
orang musyrik karena perbuatan membuat jengkel orang-orang
musyrik itu dicatat sebagai amal shalih. Tindakan melukai kaki
kuda ihr termasuk tindakan menjengkelkan orang-orang musyrik,
dan itu diperkenankan bagi kita. Demikian pula jika dia ingin
menghinakan mereka.

Alasannya adalah karena kami mendapati di antara
tindakan menjengkelkan dan menghinakan mereka ifu ada
tindakan yang dilarang bagi kita, tidak mubah. Jika ada yang
bertanya, "Apa ifu?" Kami jawab, "Membunuh anak dan istri-ishi
mereka. Seandainya mereka dibunuh, maka itu lebih
menjengkelkan dan lebih menghinakan mereka.

Nabi S melarang fiul iLr.238 Membunuh makhluk bemyawa

dengan cara yang tidak sesuai dianggap sebagai penyiksaan.
Karena itu, menurut saya hukumnya tidak boleh karena tidak
sesuai alasan diperkenannya, yaitu unfuk dimakan sendiri atau

238 Haditsnya akan disampaikan dalam pembahasan tentang hukum yang berlaku
dalam memerangi orang-orang musyrik (no. 2Ol7l.
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diberikan kepada orang lain untuk dimakan; atau membunuh

hewan yang sama kedudukannya dengan musuh.

Adapun makhluk yang tidak bemyawa itu tidak dilarang

untuk dibakar dan dirusak dengan cara apapun. Nabi S pernah

membakar harta benda Bani Nadhir, memotong kebun kurma di

Khaibar, dan memotong anggur di Thaif.239 Pembakaran pohon

bukan merupakan penyiksaan terhadapnya, karena tidak ada yang

merasakan sakit dibakar dan disiksa kecuali makhluk yang

bemyawa. Masalah ini dipaparkan di tempat lain.

Seandainya seseorang berada dalam perang kemudian dia

melukai kaki kudanya, maka saya berharap tindakannya itu tidak

dilarang karena faktor darurat. Ada kalanya dalam kondisi darurat

diperkenankan hal-hal yang tidak diperkenankan di luar kondisi

darurat.

5. Bab: Anfal (Harta Rampasan perang)

Tidak ada yang keluar dari pokok harta rampasan sebelum

diambil seperlima, kecuali salab (harta yang dirampas seorang

prajurit dari tangan musuh yang dibunuhnya).

239 Haditsnya akan disampaikan pada no. (2160) dalam bab tentang

pemotongan pohon dan pembakaran rumah, bahasan tentang hukum dalam perang

melawan orang-orang musyrik, insya' Allah.
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1835. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Said, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad maula

Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, dia berkata, "Kami keluar

bersama Rasulullah $ pada waktu Perang Hunain. Ketika kami

berhadapan dengan musuh, umat Islam memperoleh keunggulan-

Aku melihat seorang lakilaki musyrik mengalahkan seorang laki-

laki muslim." Dia melanjutkan, "Kemudian aku memutarinya

hingga aku mendatanginya dari belakang-" Dia melanjutkan,

"Kemudian aku menebas tali urat lehemya satu kali tebas- Dia
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menghadap kepadaku dan memelukku dalam keadaan aku dapat

merasakan aroma kematian darinya. Kemudian dia pun meninggal

dan melepaskanku. Setelah ifu aku men5rusul Umar bin Al
Khaththab dan bertanya kepadanya, 'Bagaimana keadaan orang-
orang?' Dia menjawab, 'Allah telah menetapkan.' Kemudian
orang-orang kembali dari perang. Rasulullah 6$ bersabda,

"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan dia memiliki
buktinya, maka dia memperoleh salab nya.'Aku pun berdiri dan
berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' Kemudian aku duduk.
Kemudian Rasulullah S bersabda lagi, "Barangsiapa yang
membunuh seorang musuh dan dia memiliki buktinya, maka dia
memperoleh salab nya.' Aku pun berdiri. Kemudian beliau
bertanya, 'Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah?' Aku
menceritakan kisah itu kepada beliau, kemudian ada seorang laki-
Iaki dari suafu kaum berkata, 'Dia benar, ya Rasulullah. Salab dari
musuh yang terbunuh itu ada padaku. Tetapi, buatlah dia
merelakannya.' Abu Bakar berkata, 'Tidak, demi Allah. Apabila
beliau tidak memaksudkan salah satu singa Allah &A ymgberperang

untuk Allah dan Rasul-Nya, maka beliau akan memberikan salab
nya itu kepadamu.' Rasulullah # bersabda, Abu Bakar benar.

Berikan salab ifu kepadanya. 'Kemudian orang ifu memberikannya
kepadaku. I-alu aku menjual perisai dan menggr:nakan hasil
penjualannya untuk membeli sebuah kebun di perkampungan Bani
Salamah. Ihrlah harta pertama yang saya peroleh dalam h1u,r."240

2ao g3. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Salab,2/454-
455, no. 18); dan Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, bab, Salab Tidak
Dikenakan Kewajiban Seperlima, 2/401, no.3742) dari jalur Abdullah bin Musallamah
dari Malik dan setemsnya.

Kata (L berarti harta benda yang ditemukan pada tubuh prajurit musuh yang
dirampas, seperti pakaian dan selainnya.
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lKata v:jo berarti kebun kurma atau kebun apa saja. Akar makna kata ini adalah

memanen. Kebun disebut demikian karena darinya dipanen buah-buahan. Sedangkan

kata ili; berarti saya peroleh sejak awal. Kalimat irtli a tt'+; w n berarti dia telah

mengalahkan seorang prajurit muslim, hendak membunuhnya. Dia telah
mengalahkannya dalam gulat, dan telah duduk di atasnya untuk membunuhnya. Kata

*.b F,ria bemrti urat atau jalan darah di tempat kita biasanya meletakkan selendang

di pundak, yaitu antam leher dan pundak.
Al Baihaqi mengajukan dalildalil lain milik Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan bahwa

Asy-Syafi'i bemrgumen dengan dalil-dalil tersebut dalam madzhab lama. Dia berkata,
"Dalam madzhab lama Asy-Syafi'i bemrgumen dengan riwayat Hammad bin Salamah
dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, dia berkata'

Rasulullah i$ bersabda, "Banngskpa yang membunuh orang kafir, maka dia

memperoleh salab -nya. "

Uh. Al Mustadrak {2/130, no. 27\81; dan Mawaid Azh-Zham'an, no. (1571).

Abu Daud berkata, "Status hadits iasan."
Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Abu Malik Al

Asyja'i dari Nu'aim bin Abu Hindun dari hnu Samurah dari Samumh, dia berkata,
"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak alas salab nya."

Dia berkata: Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Ikrimah bin Ammar dari

Iyas bin Salamah dari ayahnya bahwa Nabi S bersabda, "Siapa yang membunuh laki-
laki itu?" Mereka menjawab, "Salamah." Beliau bersabda, "Kalau begitu, dia

memperoleh salab -nya. "

AsySyafi'i dalam As-Sunan meriwayatkan' Yusuf bin Walid As-Simti
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ikrimah menceritakan kepadaku, dari lyas bin
Salamah, dari ayahnya yaitu Salamah bin Akr,,a', dia berkata, "Kami bersama

Rasulullah iS dalam suatu peperangan yang kami jalani, Kemudian datanglah seorang

laki-laki yang berjalan di depan, lalu laki{aki itu dibunuh oleh Salamah bin Akwa'.

Nabi 1$j bertanya, "Siapa 5nng membunuh lakilah itu?"Merel<a menjawab, "Salamah

bin Akm'." Nabi S lantas bersabda, 'Dia berhak atas salab 'nya seluuhnya. " (2/254-
255, no. 531)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab: Hak Pembunuh Atas Salab Musuh yang Dibunuh, no. 54) dari jalur

Ikrimah dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Orang Kafir Harbi
yang Memasuki Wilayah Islam tanpa Jaminan Keamanan) dari hadits lyas dari

ayahnya.
Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Walid bin Muslim

dari Shafi,van bin Amru dari Abdunahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Auf
bin Matik bahwa salah seorang prajurit kami membunuh seorang prajurit Romawi
dalam Perang Mu'tah. Khalid bin Walid lantas ingin mengambil seperlima dan salab,

lalu aku berkata, "Aku benar-benar tahu bahwa Rasulullah $ memutusl<an salab

sebagai milik prajurit yang membunuh." (HR. Abu Daud, bahasan: Jihad, bab: Imam
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lni adalah hadits yang valid dan masyhur di kalangan kami.

saya tidak ragu bahwa harta salab diberikan kepada orang yang

membunuh orang musyrik dalam keadaan maju berperang dari

arah manapun dia membunuhnya, baik dengan berduel atau tanpa

duel.

1836. Nabi g memberikan salab Marhab kepada orang

yang membunuhnya dengan cara duel, sedangkan Abu Qatadah
tidak melakukan 6uu1.241 Akan tetapi, dua musuh yang dibunuh ifu
sama-sama maju perang. Tidak ada catatan riwayat dari Nabi S

Menghalangi Pembunuh untuk Memperoleh Salab, 3/763-165; dan Muslim, bahasan:
Jihad, bab, Hak Pembunuh atas Salab Musuh yang Dibunuh,3/1374|t.

241 93. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perang Dzu
Qarad dan Selainnya, 3/7433-lM1) dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Qiyas bin
Salamah dari ayahnya dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya dia berkata:
Nabi $) bersabda, Aku benar akan memberikan bendera ini kepada seorang lahlaki
5nng mencintai Allah dan Rasul-Nya. " Salamah berkata, "Kemudian aku mendatangi
Ali dan membawanya dengan menuntunnya karena sedang sakit mata, hingga kami
tiba di tempat Rasulullah S. Kemudian beliau meludahi kedua matanya hingga
sembuh, dan beliau memberikan bendera ihr kepadanya. Marhab (Raja Khalbar) keluar
dan bersyair:

Khaibar tahu aku adalah Marhab
Penghun us senjata, pahlawan berpengalaman

Saat perang datang berkobar-kobar
Ali ;g lantas bersyair:

Akulah yang dhamai Haidamh oleh ibuku
Seperti serigala hutang yang buruk penampilatnya

Al Baihaqi berkata, "Para ahli sejarah perang berbeda pendapat mengenai orang
yang membunuh Marhab. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia dibunuh
oleh Ali 9,. Ada pula yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Muhammad bin
Musallamah."

Al Waqidi memegang pendapat bahwa Muhammad bin Musallamah menebas
kaki Marhab hingga putus, tetapi dia tidak sampai menghabisinya. Kemudian leuratlah
Ali lalu dia memenggal lehemya. Rasulullah g$ lantas memberikan pedang, perisai dan
penutup kepala Marhab kepada Muhammad bin Musallamah. Pedangnya saat ini ada
pada keluarga Muhammad bin Musallamah." (5/1231
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bahwa beliau memberikan salab kepada seseorang yang

membunuh musuh yang melarikan diri. Yang tidak saya ragukan

adalah dia hanya berhak atas salab dari orang musyrik yang

dibunuhnya saat perang berlangsung, dan saat orang-orang

musyrik dalam keadaan berperang.

Pembunuhan mereka dengan cara seperti ini membutuhkan

biaya, dimana mereka tidak memperoleh gantinya jika mereka

kalah, atau orang yang dibunuh ihr dibunuhnya dalam keadaan

kalah. Menurut pendapat saya, harta salab tidak diberikan kecuali

kepada orang yang membunuh seorang prajurit musyrik yang maju

berperang dan pasukan musyrik tidak dalam keadaan kalah. Saya

berpendapat demikian karena tidak ada catatan riwayat dari

Rasulullah S sama sekali bahwa beliau memberikan salab kepada

seorang yang membunuh selain orang yang membunuh prajurit

musyrik yang maju berperang.

Dalam hadits Abu Qatadah ada keterangan yang

menunjukkan bahwa Nabi S bersabda, "Barangsiapa yang

membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas salab -nya"

pada waktu Perang Hunain sesudah Abu Qatadah membunuh laki-

laki tersebut. Hal ini mengandung dalilbahwa sebagian ulama telah

menyalahi Sunnah dalam hal ini. Dia berpendapat bahwa orang

yang membunuh musuh tidak memperoleh salab kecuali imam

berkata sebelum perang, "Barangsiapa yang membunuh seorang

musuh, maka dia berhak atas salab{lya." Sebagian sahabat kami

berpandangan bahwa tindakan imam ini didasarkan pada ijtihad.

Padahal, menumt kami ini adalah hukum dari Nabi @- Nabi $
pun memberikan salab kepada prajurit yang membunuh di banyak

kesempatan.
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Seandainya beberapa orang bersekufu dalam membunuh
seorang musyrik, maka salab darinya dibagi di antara mereka
Seandainya seseorang memukul seorang musuh dengan pukulan
yang biasanya korbannya tidak hidup, seperti memotong kedua
tangan atau kedua kaki, kemudian musuh tersebut dibunuh oleh
orang lain, maka salab jatuh kepada orang yang memotong kedua
tangan atau kedua kakinya, karena dia telah menjadikannya dalam
keadaan dimana dia tidak bisa menghalangi perampasan salab
darinya, dan dia juga tidak bisa mempertahankan diri untuk tidak
dihabisi. Tetapi jika dia memukul seorang musuh, lalu musuh
tersebut masih memiliki sisa-sisa kemampuan untuk
mempertahankan diri, kemudian ada orang lain yang
membunuhnya, maka salab diberikan kepada orang yang terakhir.
salab hanya diberikan kepada orang yang mengakibatkan keadaan
dimana seorang musuh tidak bisa mempertahankan diri.

Salab yang diberikan kepada orang yang membunuhnya
adalah semua pakaian yang musuhnya ifu kenakan, semua senjata
yang dia pakai, baju besi, dan kudanya jika dia mengendarainya
atau memegangnya. Adapun jika kuda itu telah terlepas darinya
atau bersama orang lain, maka kuda tersebut tidak jafuh kepada
orang yang membunuhnya. salab yang menjadi haknya adalah apa
yang dia ambil dari tangan musuhnya, atau yang melekat pada
badannya, atau yang berada di bawah badannya.

Jika di antara salab+tya ada gelang dari emas, cincin,
mahkota, atau ikat pinggang yang di dalamnya ada uangnya, maka
seandainya seseorang berpendapat bahwa ini bukan termasuk
salab, maka pendapatnya ifu bisa diterima. seandainya seseorang
berkata, "Ifu bukan termasuk perlengkapan perang, dan yang
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menjadi haknya dari salab milik orang yang dibunuhnya adarah
yang berupa senjata," maka pendapatrya ini bisa diterima.

Harta salab tidak dibagi lima.

7837. Kami ditentang oleh seorang ulama. Dia
menyebutkan bahvrn Umar bin Khaththab rg, berkata,
"Sesungguhnya kami tidak membagi lima satab , tetapi satab

Barra' sudah mencapai jumlah yang besar sehingga saya tidak
berpendapat selain mengambil seperliman5a." Ulama tersebut
berkata, "Karena ifu Umar i{g mengambil seperlimanp."z42

242 141. said bin Manshur dalam s-,amxya (pernbahasan: Jitnd, tnb: Harta
Rampasan yang Diambil Seeerlima, 2/3O&3O9l dad iahrr Husyaim dari Ibnu Aun,
Yunus dan Hiq,nm dari hnu sirin bahua Barra' bin Malik b€rduel dengan Mararban
Az-7a'rah di Bahrain, lalu dia m€nikamn!,a sehingga tuhng sulbin!,a patah dan dia pun
iatuh mati. Dia hntas menghampirinya, memotong tangannya, dan mengambil
gdangn!,a bn salab'ng. K€fika unrar rg shalat Zhuhur, dia mendatangi Abu Thalhah
di rurnahnyra dan berkata, "s€sungguhnya karrn ffak mengambil seperlima dari harta
salab, tetapi sakb Barra' sudah sangat ban!,ak, dan aku akan mengambil
sep€rliman!/a." Jadi, alab rrn,rlama gang diambil seperlirna dalam Ishm dalah s.tab
Barra'." (no. 2708)

rladits ini ,uga diriwayatkan oleh Abdunazzaq dalam MstwnalaVa
(p€rnbahasan: Jihad, tnb: sales dan Du€|, 5/333, no. 9168) dati tslw Ma'rnar dari
A!4,ub dari lbnu Sirin dengan redaksi lEng serLpa.

Fladib ini iuga dLnna/atlon olelr At Baihaqi dalan. grrut Al Krhalwnbahasan:
P€rnbaghn Fa| dan dTaninyal\ bab: Riu,ayat tentang Pengambilan s€perlirna dad
salab, 6,€rG31U dari ialur Abdulah bin Mubarak dari His!,am bin Hassan dari
Mtrhammad bin Sirin dari Anas b,in l{afrt( d€ngan redaksi },anSI s€rupa.

Juga dari frrlur Hamrnad bin zail dari Ayyub dari Muhammad dari Anas, bahwa
Barra'... dengan rdaksi lrang s€rupa.

Jqga dari plw Gtadah dari Anas dari Barra' dengan redaksi yang s€rupa.
Astrq,af i s€berfar lagi akan b€rkat4 "Riwayat pengambihn dari satab

dari Umar:& ini bulon mmrpakan riurayrat t€mi. Dia luga menriliki rirrnyat lain dari
sa'd bfor Abtr waqqash di zaman lJmar *,, dunana riurapt ters€but bertentangan
d€ngan riu,alrat int"

PengararE Al Jauhar An IWi berkomentar, "RiwaFt tentarg pengamtr,ilan
sepertima dari unnr dS stahsn!,a shahih meskipun bulon ternrasuk riunyat Aqr
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1838. Dia juga menyebutkan riwayat dari hnu Abbas '$"

bahwa dia berkata, * Salab itu bagian dai ghanimah, dan di

dalamnya ada kalajiban seperlima-'2B

Ketika Nabi @ bersaMa, "Ehnngsiapa tnng membunuh

seorang musuh, maka dia berhak abs salab'nya", lalu saya

mengambil seperlima dari alab, maka fidakkah pemiliknya berhak

atas empat perlimanya saja, tidak seluruhnSra? Jika ada hadits 5ang

valid dari Nabi S, maka hadits tersebut tidak boleh ditinggalkan.

Jika ada yang berkata, "Barangkali Nabi @ memberikan

salabkarena nilainya tidak signifikan, dan Umar r&, mengabarkan

bahwa dia Udak mengambil seperlima dari harta tersebut. namun

dia mengarnbil seperlimanya manakala dia sudah mencapai jumlah

yang banyak.

Jadi, oleh karena salab mempakan harta rampasan perang,

maka kami mengeluarkanrrya dari keberadaan hukumnya sama

seperti hukumnya harta rampasan perang." Kami katakan, "Bisa

jadi firman Allah & '...maka seperlima unfuk

Attah #,(Qr.Al Anfal t8]: 41) itu berlaku pada kebanyakan harta

rampasan perang, bukan selumhnya. Dengan demikian, salab ltu

tidak term as,ak ghanimah yang dimaksudkan'

Demikian pula dengan hak khusus Nabi s, serta harta

yang dirampas unhrk dimakan oleh orang !,ang mengambilnya.

Syaf i. Riwayat tersebut dilansir oleh Ibnu Abi syaibah dalam Mwhatnafnya dari dua

jalur yang shahih- Para ulama lain iuga melansimya'"' i*'Hn. Al Baihaqi dalam Sman N Kubn(pernbahasan: Pembagian Ghanimah

dan Fai., bab, Riwayai tentang Pengambilan Saerlima, 6/2121dari ,lY,Oa!51ratt
dari sqfpn dad Al Auza'i dari Az-z;)hn dari Qasim bin Muhammad dai'i lbnu Abbas'

dia berkata, "Salab ifu terrnasuk harta rampasan perang, sedangkan harta rampasan

perang itu diambil sePerlima."
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Ketentuan ini didasarkan pada dalil Sunnah. Sedangkan sisanya

tercakup ke dalam kemungkinan makna aSrat tersebut- Namun,
oleh karena Nabi $ memberikan slab kepada orang lang
membunuh, maka mmurutku Udak boleh diambil seperlima

darinSa, dan tidak boleh dibagikan manakala dia disebut salab,baik
sedikit atau banyak. Nabi # udak pernah mengecualil<an sahb

Snng sedikit dan bantnk dengan-m-engatakan: png diberikan
adalah salaf yang sedikit, bulon sakb Srang banlak- Sunnah

menunjukkan bahwa Snng dimal$ud dengan harta yang diambil
seperlimanya adalah harta Ermpasan pexang selain salab.

Riwapt pengambilan seperlima dafi salab dari Umar i& ini

bulon merupakan riwalnt kami. Dia juga merniliki riunyat lain dari
Sa'd bin Abu Waqqash di zarnan Umar S, dimana riwalat
tersebut bertentangan dengan riura3nt ini-
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1839. Ibnu Uyainah mengabartan kepada kami, dari AI
Asu/ad bin Qais, dari seorang laki-laki dari kaumn5n 5rang bemama
SSnbr bin Alqamah, dia berkata, 'Aku berduel dengan seorang

musuh pada Perang Qadisignh, lalu aku berhasil membunuhnya.
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Temyata salab flya mencapai dua belas ribu. Kemudian Sa'd bin

Abu Waqqash memberikannya kepadaku sebagai harta ralnpasan
19A-1.perang. -"

Asy-Syafi'i berkata: Dua belas ribu itu jumlah yang ban5nk-,

6- Bentuk Kedua dari Harta Rampasan Perang
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244 Asy.Syafi,i meriwayatkann5ra sep€rti itq dalam As-Surnn (2/283, no. 556)

dari jalur Sufipn dari Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari kaumnSa png
bemama Synbr bin Alqamah.... Kemudian dia menyebutkan redaksinya-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshw (pernbahasan' Jitnd, tab'
Harfa Rampasan Perang dan Salab dalam Perang dan Jihad, 2/258, no- 2693t. dan
jalur Sufun dari Asurad bin Qais, dia mendengar seorang laki-laki dari kaumnya png
bemama S5nbr bin Alqamah... Kernudian dia merryebutkan redaksi !'arg s€ruPa-

Juga dari Abu Ahwash dari Aswad bin Qais, bahwa dia menderrgar seorang laki-

laki dari yang bemama Syabr bin Alemah, dia berkata, "Aku berduel

dengan seoftrng musuh pada Perang Qadisiyph, lalu aku berhasil mernbunuhnya dan

mengambil salab darnya. Kemudian aku membawanya menghadap Sa'd, kernudian

Sa'd berlr'hutbah di hadapan pam sahabatnya. Kernudian dia berkata, "Sesungguhnya

ini adalah sala6$7abr. Sungguh, nilainp lebih baik daripada dua belas ribu. Kami telah

memberikannyra kepada Syabr sebagai harta rampasan P€mng." (no- 26921

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Auunaz4 dalam Mushannafrrya
(pembahasan: Jilrad, bab' Satab dan Duel, 5/325., no.94731dari jalur Ats-Tsauri dari

Aswad bin Qais dan setenrsnya.
Di dalamnp disebutkan Syrabr bin Alqamah Al 'Abdi. (Abu Said penv,tayat Al

Mushannaf m 'ltulah yang benar.")
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1840. Malik mengabarkan kaada kami, dari Nafi', dari
hnu Umar, bahwa Nabi $ mengirimkan pasukan, di dalamnya

ada Abdullah bin Umar ke Najed, Ialu mereka memperoleh
rampasan bnr.rpa unta dalam jumlah yang besar, sehingga bagian
unfuk mereka adalah dua belas unta ahu sebelas unta. Kemudian
mereka diberi nu17245 masing'masing safu urt6..'26

24s Nallmqwtt isfihh ulama b€raru bmbahan pernberian di hnr bagian hata
rampasan yang disyaratkan ol€h fonam atau pangtrrn bagi orarE 3png melakukan
perjuangan lebih sengit terhadap musrh.

2'15 HR. AtFThabrani (p6nbahasan: Jiha4 bab, Harta rampasan dahm perang,
2/450, no. 1839h Al Brkhari, (pernbatnsan: Ke*aiiban Seperlirna, tab: Dalil bahwa
s€p€rlirna Diserahkan k€pada Para wahl Umat Ishm, 2/398, no- 3134) dari ialur
Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnga-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muskn (p€rnbatrasan: Jihad, bab: Harta
Rampasan Perang, 3/1468, no- 35/1749 dari iahr Yafun bin Yahla dari Malik dan
setemsnyra; dan dari Qutaibah bin sail dari t-aib dari l{afi' d€nsan redaksi png
serupa. Di dalamnya disebrnton, 'Rasfrnbh $ tddrmengubahrya-" (rp. J6/17491

Juga dari ialur Ubaidullah bin Urmr dari Nafi' dengan redaksi SBng serupa (no.
37/17491

Al Baihaqi da}rrn Ma'dfah As-Snil tn Al Aturbxl/kab- "S€p€r6 itulah ddnn
riwayat Ubailulah bin Urnar, Musa bin uqbah dan Bard bin Sinan, ddi Nafi', dari lbnu
Urnar balurn Nabi $ nrcrnberikan trarta rampasr p€rql t epada m€reka."

Rirrrayat mereka ditentang oleh Mr.*ranmad btoi btraq bin yasar. Dia
dari t{afi' dari Ibru lJmar bdrura p€rnimph p€rang merd<a merrberi

mereka safu unta unhil< sdialp cang- I&firudrr merd<a &ftarg menjumpai
Rasuhlhh *r, lah Miau menrbagi lrata rampawr d antara use&a. Beliau fdak
menghiturg dengan apa yang tehh diberikan deh pernimpin rn€rd€.

Ddam riwa5rat laits bin Sa'd terdapat iq,Brat t€ntar€ hal itu, "Rasuh.flah S tda&
merrgubahngra."

Tampaknya, riwalrat jamaah l&th slnhihlwqa dia diritrqpdan oletr yunus t&r
Yadd dari P.a-Zuhn dari Salim dari ayahnya s€p€rti tuqrat rnereka, yaitu bahra
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1841. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zfi'rrd,

dari Al A'=i, bahwa dia mendengar Said bin Musaryib berkata,

" Orang-orang ada yang diberi na ll dati seprlima -" 247

Hadits Ibnu Umar iS menuniukkan bahwa mereka telah

diberi apa yang menjadi hak rnereka dari apa !,ang mereka

peroleh, dengan catatan mereka juga memperoleh nalTsahr unta-

Sedangkan nafl adalah mempakan suafu tambahan di luar apa

yang menjadi hak mereka. Pemyataan lbnu Musayyib bahwa

mereka diberi nall dai- harta seperlima ifu benar, yaih-r dari

seperlima hak Nabi.$, karena beliau berhak atas seperlima dari

seluruh harta rampasan perang. Nabi $ menyalurkannya sesuai

arahan dari Allah & sebagaimana beliau menyalurkan selunfi

harta beliau. Apa yang dihrnjukkan Allah & baE beliau itu pasti

mengandung maslahat bagi umat Islam-

Harta selain bagian Nabi €B dari seluruh seperlima itu

diberikan kepada golongan-golongan yang disebutkan Allah &.

Karena itu, jangan sampai ada seorang ulama yang salah paham

bahwa ada suahr kaum yang hadir dalam perang, kernudian

Nabi $ mernberi mereka nalt dari untauta yang dibilra Pasukan tersebrn, yraifu

masing-masing merrdapa.t satu unta.
zZz 63.-611.,-11"t"6rani (pernbahasan: Jiha4 bab: Riuralpt tentang Pqrrl;rajprn Nall

dari Seperlima , 2/41$, no. 20).
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mereka mengambil harta mereka, dan juga diberi selain harta milik

mereka, kecuali orang lain rela memberikannya kepada mereka.

Nall dalam hal ini diambil dari bagian Nabi $ sehingga

imam sebaiknla bergtihad. Jika banyak musuh dan kekuatan

mereka besar, sedangkan jumlah pasukan Islam yang

menghadapinya sedikit, maka imam mengambl nafl dari bagian

Nabi $, mengikuti Sunnah Rasulullah $. Jika fidak demikian

keadaannya, maka dia fidak perlu mengambil nafl . Alasannya

adalah keban5nkan perang yang dijalani Nabi # du" pasukan

png beliau kirimkan itu tidak ada pembagian dengan cara seperti

ini.

Nall dalam pepemrylan pe-rtama, kedua dan setemsnya ifu
seperti png telah saln sampaikan, pitu didasarkan

pada iitihad imam.

Pendapat png dipilih oleh sahabat kami yang saya terima
pendapatrp adalah setiap satu prajudt Udak diberi melebihi

hartanln. Imam tidak mernberikan kecuali empat perlima, atau

slab bagi prajurit lrang membunuh musuh. Mereka mengatakan,
'Kami Udak mengetahui adanya seorang imam !,ang
menambahkan unfuk seorang prajurit melebihi bagiannya dari

nlab, atau safu bagian dari harta rampasan peftmg, kecrrali dalam

keadaan seperti yang saya terangkan, yaifu musuh berjumlah besar

sedangkan pasukan Islam sedikit. Dalam keadaan ifulah mereka

drberr nall -
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. 7842. Sebagian periwagnt $nm turtang nafl

dalam sekrngan awal dan Serangan d*gt 3nifu sebesar sepertiga

dalam sepqpn awal, dan Seperernpat dalam serangan ulang-24s

2'18 HR- Abu Daud (pernbahasan' Jiha4 bab: Orang 5lang Mengatakan,

"Pembagian Seperlima Sebelum Nafl", 3,/18f-1S3) dari fiilur Muhamrad bin Katsir

dari Sutnn dari Yadd bin Yadd bin Jabir Aqrqrarni dari Makhul dari zi!,ad bin

Jariyah At-Tamimi dari Habib bin Musallamah Al Fihd bahwa dia berkah,

"Rasulullah $ mernberikan nall *)oexar sepertlga sesudah seperlima-"

Al l(ha*rthabi berkata, "Dahm hadits ini ditemnglon bahura Miau mernberi

mereka nallsesudah merrgambil seperlima dari harta ramPasan perang-"

Juga dari jalur AMullah bin Umar bin Maisarah Al Juslrami dari Abdurrahman bin

Mahdi dari Muawiyah bin Shalih dari Ata' bin Flarits dad lt{akhul dari Ibnu Jariyah dari

Habib bin Musallamah bahwa Rasulullah $ mernberikan nall sdoesar seperernpat

sesudah diambil seperlima, dan sepertiga sesudah diambil marnkala d'la telah

kembali dari perang.
Juga dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan Ad-Dimasni dart

Mahmud Khalid Ad-Dimaq,rqi dalam bentuk makna, kduanyra berkah: Marrrran bin

Muhammad menceritakan kepada kami, dia bed<ata: Yahya bin Hamzah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Makhul berkata.-. Aku berternu dengan

seorang syaikh yang bemama Zilad bin Janyah At-Tamimi. Saya bertanya kepadanya,

"Apakah kamu pernah mendengar suatu rirrrayat terrtarg nall?" Dia menjar,mb, "Ya.

Aku menderrgar Habib bin Musallamah Al Frhd ffiata, 'Aku merrlBksikan Nabi $
memberikan nafl #esar seperernpat dahm serangan awal, dan sepertiga dalam

s€f,angan ulang."
AI lGatrthabi berkata, "Yarg dinraksud dengan s€rangan ar,ual adalah

pergeraftan ke mdan ternpur manakala safu regu pasul6n dari keseftrruhan Pasukan

telah bangkit dan menyerang safu kelompok rngslh. Harta plg mereka mmpas ifu

diberikan keeada mereka seperernpa.trlA. Kernudian sen ruh pasulon b€rsehrtu

dengan mereka atas tiga perempatnlp. Jika mereka telalr berherrti dari perternpuran

kemudian kernbali ke markas, kernudian mereka menyerang mgsuh untuk kedua

kalinya, 6paka mereka berhak atas sepert!1a dari sehmrh harta yang mereka rampas,

karena tbUu"gkitun mereka sesudah berherrti paang itu l€bih b€rat dan balngranya

lebih besar-'
l-th- Ma'alim As-Sunan, catatan l@ld Suran Abi Daud(3/l&31
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al llwan (pernbahasan,

Ekspedisi Mliter, bab: Harta Rampasan Perang dan Perrrbagianq,a 111155, no-

4835) dari jalur Raja' bin Abu Sahnnh, dia berkata: Aku mendengar Amru bin

Syu'aib dan Sulaiman bin Musa menceritakan rnasalah nafl ,lalu Amru b€rkata, "l'idak

ada nafl sesdah Nabi $." Nabi Sulaiman bin Musa b€lkata kepadanla, "Makhul

menceritakan kepada kami... Dia mencerihkan hadits s€p€rti y'ang ada pada Abu

Daud."
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Sedangkan menurut rir,valnt hnu Umar 4S, dia

memberikan nafl sebuar setengah dari seperenam- Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang tidak boleh dilanggar

oleh imam dalam memberikan nall .Dalam sebagian besar perang
yang dijalani Rasulullah # Udak teriadi pemberian nafl. Kehl<a

imam dalam keadaan yang tidak mengharuskannya memberikan

nafl namwr dia memberikan nafl, mal<a sebaiknya nall yang dia
berikan itu didasari ijtihad, tetapi tidak ada batasannya.

7. Benfuk Ketiga dari Pembagian Harta Rampasan
Perang

Sebagian ulama berkata, 'Jika imam mengirimkan pasukan

lalu dia berkata kepada mereka sebelum benkok dengan musuh,
"Barangsiapa yang merampas sesuafu, maka dia memilikirya

Hadis ini juga diriwayatkan oleh AI Hal&n dalam ,4/ Mwbdnk (pernbatrasan:

Pembagian Far'', bab: Pernberian Nafl Sebesar Seperernpat di Permulaan Saangan,
dan Sebesar Sepertiga dalam Serangan tJlarry, 2/733) dari plur Sufuan dan
setenrsngn. Dia berkata, 'Sanad tadts shahih tetapi Al Bukhari dan Mtrslim tidak
melansimya." Pmilaianngra itu disepakati oleh A&Ozahabi.

Al Baihqi dalan luIa'nkh As-Snan w;a Al Afu45/125-7261bakat4 'Hadib
ini diriwa5ratkan oleh AsyS5raf i dalam riwalnt Abu Abdurralnnan Al BagMad darinya
dari Sut6n bin U!,ainah dari Yard bin Yadd bin Jabir."

Sebagaimana Al Baihqi meriwayatlwrrp dad Fhrr Ats-Tsauri dari
Abdurmhman bin Harits dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Ibnu Sahm dari Abu
Umamah dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi $ mernberikan rufl dalan semngan
aunl sebesar seperernpal dan mernberikan mfl sr.t,esar sepertlp setelah diambil
sep€rlima manakala pasukan telah pulang dari serangan p€rtama.

Kernudian dia berkata, "Abu AMtrrahman meriwayatkanrnTa dari Aqrq/afi'i
bahwa menceritakannya dari Wah' dari futpn tanpa kahmat .sesudah diambil
sep€rlimaD. Kernudian dh menjelaskan adanSp bahu,a tambahan tersebut
keliru, dan yang benar adalah riwa!,at p€rhma dari Makhul.

6s7



Al Umm

sesudah diambil seperlima," maka ihr menjadi hak mereka sesuai

yang disyaratkan imam. Karena dengan ketenfuan ifulah mereka

perang, dan dengan itulah mereka rela." Mereka mengatakan,

"seluruh harta yang diambil masing-masing dari mereka diambil

seperlima, selain salab yang diambil dari musuh yang maju

bertempur."

Mereka dalarn hal ini berpendapat bahwa Nabi S pada

hari Badar bersabda,

.tl
.4J JP t-b i

I .J -\Atr
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1843. " Barangsiapa yang mengambil sesuafu, maka

sesuafu ifu menjadi -iliknlra.'249

249 HR. AI Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (pernbahasan: Pembagian Fai'dan
Ghanimah, bab' Cara Ketiga dari Nafl, 6,2315) dari jalur Yunus bin Bukair dari hnu
Ishaq dari AMurrahman bin Harits dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Abu
Urnamah Al Bahili, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ubadah bin Shamit tentang

surah Al Anfal, kemudian dia menjawab, 'Mengenai kami para pengikut Perang Badar-

lah surah ini dih.rrunkan. Yaitu, ketika orang-orang telah berhadapan di Badar,

Rasulullah ;$ memberikan nafl kepada setiap omng berupa harta apa saja yang dia

peroleh."
Ar-Rafi'i berkata, "Pam ulama berkomentar terrtang akurasi riwayat ini. hnu

Mulaqqin mengatakan sanadnya ghanb. Sedangkan Abu Hatim mengatakan bahwa

Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Umamah."
Lth. Khulashah Al Badr Al Munir (2/1541.
Pengarang Al Jauhar An-Naqi mengatakan, "Hadits Ubadah bin Shamit dilansir

oleh Al Hakim dalam N Mustadmk (pembahasan: Tafsir Surah Al Anlal,2/326\ dan

dia mengatakan stafusnya shahih menurut l$iteria Muslim."
Al Baihaqi berkomentar tentang apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i,

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ;g hadits 5rang berbda dari segi lafazh."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Musaddad dari Mu'tamir dari Daud bin

Abu Hindun dari lkrimah dari lbnu Abbas rg, dia berkata" 'Nabi $ bersaMa pada

waktu Perang Badar, "Barangsiapa Sang fubnt dqnikian dan denikian, serta
mandatangi ternpat demikian dan demikian, maka bgiryp dqnikian."
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Ucapan ini beliau sampaikan sebelum hrrun ketetapan
tentang bagian seperlima. Allah & Mahatahu- Sa57a Udak

mengetahui adan5n riwayat rralid menurut lerni dari Nabi $
kecuali 5rang telah kami sampaikan, yaitu penlbagian empat
perlima harta mmpasan di antara orangor€rng 3nng ikut dalam
perang; dan empat dari seperlima dari seperlirna @a ketuarga
beliau. Penyaluran yang beliau lal{ukan sesuai arahan Allah B itu
berlaku pada seperlima dari seperlima. Pendapat ini lebih sap
sukai. Allah & Mahatahu. Pendapat ini iuga memiliki dasamya

dalam madzhab, karena dapat dikatakan bahura mereka

dengan mengikuti syarat ini.

8. Cara Pengnluran Bagian Hasil Rampasan Perang

Setiap hasil rampasan yang diambil dari negeri yang u,ajib

diperangi, baik sedikit atau banyrak, baik dari rumah atau dari

Pengarang Al Jauhar An-Nai merrgatakarl 'Fladits hi dilarsL d€h Al Haldm
(2/221-2221 dan dia menilain!,a $ahill. Al htkhari b€rargrrn€n d€ngan riunpt
Ikt'lmah, dan Muslim baargumen dengan riurayat Daud bin Abu Flindr.m."

Hadits ini juga diriuvaSntkan oleh Abu Daud (pernbatrasan: Jihad bab: Pernberiarn
Nafl, 3,217$1761fuijah.r Wahb bin Baqi!,lrah dari Khatd dari Dad dad llstunah dari
hnu Abbas {b, dia berkata' Rasulullah S b€rsabda pada urattrr PerarE Badar,
"Bamngsiapa 5nng ffiuat demikian dan dqnikian, nala funya nafl s&n dan
sekian-"

Juga dari jalur Hus5raim dari Daud bin Ahr Hindun dari Ilnirnah dari lbrru Atrbas
bahwa Rasulullah $ bersabda pada hari Perang Bcdar, "furang*rrygngmanhmth
seomng musuh, mal<a bagiryn sel<ian dan s&n. funngpiary gng rrptEilen wtry
bwanan, mala bsint/a sekan dan set<ian-'

Pengarang N Jauhar An-Naqi mengatakan, "Apa faqs dtebutftan #r At
Baihaqi tentang perbedaan redaksi, tersehfr Udak
berdampak signifikan. "
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tanah, serta harta benda lainnya, atau para tawanan, seluruhnya

dibagi kecuali laki-laki yang sudah balish. Imam memiliki hak pilih

terkait para laki-laki gnng sudah batigh antara melepaskan mereka

menurut kebijakann5n, atau memhrnuhnp, atau memintakan

tebusannya, atau menawann!6. Jika imam melepaskan seorang

laki-laki 5nng ditaunn atau menjafuhkan hukuman mati padanya,

maka ifu adalah haknya. Jika imam menawan atau memintakan

tebusannya, maka cara perryaluran tauanan atau tebusan yang

diambilnya ifu sarna seperti cara perryalumn harta rampasan

perang.

Ketentuan ifu berlaku apabila imam mengambil sesuatu dari

mereka sebagai kompensasi pelepasan mereka. Adapun jika ada

seorang tawanan dari umat Islam, lalu imam menebusnya dengan

dua tawanan atau lebih, maka ifu adalah haknya. Umat tidak

memiliki hak apapun pada orang muslim yang ditebus imam

dengan tawanan-tawanan musyrik. Ketika imam melepaskan

tawanan-tawanan musSrik, dia tidak meminta ganti kepada umat

Islam atas manfaat 5nng mereka terima. Mengeluarkan seorang

tawanan muslim itu lebih bermanfaat dan lebih latEk untuk

diperkenankan.
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1844. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Ayyr:b, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin
Hushain, bahwa Nabi 6S menebus satu orang (muslim) dengan dua

orang (kafirl.zso

Ada dua pendapat tentang s€seorang png ditaunn oleh
orang lain lalu diiadikan budak atau dimintakan tebr.rsannlp, 5raitu:

Pertama, tebusan yang diambil darinp ifu sep€rti harta
yang dirampas, dan jika dia dip€rbudak maka dia seperti harta
benda lainnya. Dia diambil seperlimaryra, sedangkan empat
perlimanya dibagikan di antara pasukan Snng il<trt bp€rang. Jadi,
dia bukan milik orang yang menawannlra. Ini menrpakan pendapat
yang benar. Saya tidak mengetahui adaqa lchabr valid 1lang
berbeda darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki
deu,asa yang ditawan itu berbeda dari keh.rarga yang ditatmn dan
harta benda, karena laki-laki der,rnsa boleh dibunuh sehingga dia

2s0 HR. Muslim (pernbahasan: I*{a&,r, tnb: Tidak Wafb }rlerneruhi t{adzar
dalam Mal$iat k"puda Atlah dan dalan P€*ara 1lang Tidak tr{arnp Dilrcdat€n
Manusia, 3/1262-1253, no. 8/76411 dari Ferr lsrnail bin lbrahim datri A!4,ub dengan
sanad ini dalam hadits yang panidrg. Di dahrnnsp dsehd@\ 'Kernudian Miau
menebus safu tauranan, pifu seoaang lal+ht{i fu Bdf uqail, d€rlgan d'. orang yang
ditauran ole&r Tsaqif dari kalangan sahabat<atrabat Banfirlhh $-"

Juga dari FILU Abdul Wahhab AfeTryfi dari A16lfi dan seferusraB dengan
redaksi lrarg s€rupa dengan yang pertarna-

Sebelumnya telah disarnpaikm, ahr Aqp$pf i nre*lalpdwr hadb ini secara
panjans dalam bahasan tentarg nadzzr dari beberry Fhtr riu,ayat $b- 142G14291.

Dalam bab tentang tehsan tar,vanan &&rn balraan tulqrrn dahrn memaangi
oEng-orang mr.rsyrik As1;-qpfi'i akan mc*rqpdonrfn dari ArrTsagfi dari Algrb
dan seterusnyra secara ringkas pada lGah tawanan ihr, s€rta p€n€hsafflNa dengan dua
laki-lald muslim.

Hadits ini luga diriwayatkan okfi A&Tirmri&i (pembaltan: Tawunn, bab:
Riwayat tentarg Pernbunuhan dan Penebuserr Para Tawalrarl 4/135, no- 1568) dari
jalur SuISnn dan saerusnyra

At-Tirrni&i berlota, "Status hfita haedphXh dengm redaksi, 'Eleliau
menebus dua orang muslim daryan afu orug n*ryfik"

667



Al Umm

menjadi milik orang yang menangkapnya, dan apa saja yang

diambil darinya itu menjadi milik orang yang mengambilnya,

sebagaimana salab +rya menjadi milik orang yang membunuhnya.

Karena penangkapannya ifu lebih berat daripada membunuhnya.

Ini merupakan sebuah madzhab. Allah @ Mahatahu-

Karena itu, imam sebaiknya menyisihkan seperlima dari

seluruh harta yang diperoleh sesudah yang kami sampaikan ifu,

dan mendiamkan empat perlimanya. Sesudah itu hendaknya imam

menghitung laki-laki muslim yang sudah baligh yang ikut dalam

perang- Imam juga mendata orang-orang kafir dzimmi, anak-anak

muslim yang belum baligh, serta kaum perempuan yang hadir

dalam perang, untuk dia beri sedikit dari nafl- Jika imam

mengambil kebijakan untuk memberi mereka nafl dari empat

perlima, maka dia menyisihkan nafl unhsk mereka. Masalah ini

akan disampaikan di tempatnya nanti, Insya'Allah-

Sesudah ifu imam mendata jumlah tentara berkuda dan

tentara pejalan kaki dari kalangan orang-orang muslim baligh yang

hadir dalam perang, lalu dia memberikan tiga bagian unhrk tentara

berkuda dan satu bagian unhrk tentara pejalan kaki. Imam

menyamakan bagian antara tentara pejalan kaki yang satu dengan

tentara pejalan kaki yang lain, dimana keduanya diberikan safu

bagian satu bagian. Sedangkan tentara berkuda dilebihkan

bagiannya karena Allah $& menganjurkan penggunaan kuda dalam

firman-Nya, f{rt $6j .-*5 ii * &Ei e, r{) l-,3;V "Dan

siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saia tnng
kamu sanggwpi dan dad kuda-kuda yang ditambat untuk

berperang. "(Qs. Al Anfaal [8]: 60)
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Tentara berkuda adalah orang yang memafuhi perintah
Allah & dalam menyiapkan kuda-kuda yang ditambat, sedangkan

unh.rk melakukan perintah tersebut dia terkena beban yang besar.

Selain itu, dia memberikan kontibusi yang besar dengan ikut
perang dengan mengendarai kuda; sesuafu 5nng tidak disamai oleh
tentara pejalan kaki.

* or:lir'or';l ,f ^ar 
6?i -\Aro

4

aO

Ot /dc ,v 't1t
d. ,fe

4

ri f ),. o/
dlll J-9

zz t

.P
4/

dl4̂ll
Oa

O/ O .
.O aO/

t:tss dA q:+
* )(#

l.

1845. Seorang periwa5rat yang biqah mengabarkan kepada

kami, dari Ishaq Al Azr4, dari AHullah, dari Nafi', dari hnu
(Jmar, bahua Nabi $ memberikan dua bagian untuk larda dan

safu bagian untuk jokirlru.2sl

%1 Al Baihaqi be*at4 "Asfq,afi'i dalam madzhab larna m€ny€hikan riwa5rat

Abu Mr.rawiyah dari ubaidullah bin Umar derrgan sanadnlra ini, bahura Nabi $
mernbagikan kepada terrtara b€rluda tiga bagiarl pitu sahr bdan untuk orangnya
dan dua baSan untuk lodanya"

Riwayat Ubaidullah ini terrdapat &hm Aslrilnhilmin,yinr.
Al Bukhari (pernbahasan Jihad, tnb: baghn lfrfu\ 2/32,, no. 2863) dari lalur

Ubaid bin IsrrEil dari Abu Usarrnh dari Lrbaidulhh dari l{afi' dengan redaksi yang
serupa (no. 2863).

Muslim : Jihad dan Ekspedfi Militer, tnb: Cara Pernbagian
Ghaninah di antara Pasukan yang Fladir, 3/13f3,31dad jahrr Sulaim bin AkMhar dari
Ubaidullah bin Umar q bahwa Rasulullah $ mernbagikan trarta rampasan perang dua
baEan untrfi tentara berlilda dan satu bagian untrfi tentara peialan kaki.

Juga dari jalur Ibnu l.lumair dari Ubaldullah dan seterusnya, tanpa merryehlkan
kata'harta rampasan p€rang'. t:r:.- 57/77261

t#
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Al Baihaqi berkata, "sebagian periwayat dari Abu Usamah dan Ibntr Numair

kelim sehingga mereka mengatakan, "Untuk kuda dua bagian dan untuk tentam

pejalan kaki satu bagian."
Llh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(5/7341
Al Baihaqi berkata, "Yang benar adalah riwayat jamaah dari keduanya dan dari

selain keduanya dari Ubaidullah sebagaimana yang kami sebutkan."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sufryan Ats-Tsauri yang seorang imam dan Abu

Muawiyah Adh-Dharir yang merupakan salah satu penghafal hadits dari Ubaidullah

dengan redaksi yang disertai keterangan (maksudnya unhrk tentara dan kudanya tiga

bagian, yaitu satu bagian unhrknya dan dua bagian untuk kudanya).

Dia juga berkata. "seperti itulah Ahmad bin Hanbal dan sekelompok periwayat

meriwa-vatkannya dari Abu Muawiyah. "

Lih. Sunan Al Kubra (6/3251
Dia juga berkata, 'AMullah bin Umar Al Umari meriwayatkannya dari Nafi' dari

Ibnu Umar 49, bahwa Nabi.$ membagikan harta rampasan perang Khaibar; untuk
tentara berkuda dua bagian dan untuk tentara pejalan kaki safu bagian."

Dia berkata. "Jadi, Abdullah Al Umari ini banyak keliru."
Asy-Syaf i dalam madzhab lama mengatakan, "sepertinya dia mendengar Nafi'

berkata. 'Kuda memperoleh dua bagian, dan kaki (tentara pejalan kaki) memperoleh
satu bagian.' Tetapi kemudian dia berkata, 'Tentara berkuda memperoleh dua bagian,

dan tentara pejalan kaki memperoleh satu bagian.' Tidak seorang ulama pun yang

meragukan senioritas Ubaidullah bin Umar atas saudaranya (Abdullah) itu dalam hal
hafalan."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Mujammi' bin Jariyah, bahwa Nabi $
mernbag&an safu bagian dalam Perang Khaibar... Kemudian beliau memberi tentam
berkuda dua bagian dan memberi tentara pejalan kaki satu bagian."

Asysyafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Mujammi' bin Ya'qub-
rnaksudnya periwayat hadits ini-dari ayrahnya dari pamannya dari Abdurrahman bin
Yazid dari pamannya yaitu Mujammi' bin Jariyah, seorang syaikh yang tidak dikenal.

Karena ihr kami berpegang pada hadits Llbaidullah, dan kami tidak menernukan
khabar sepertinya yang berbenturan dengannya. Tidak boleh menolak khabar kecuali
dengan khabar yartg sama dengannya."

I-ih. Sunan Al Kubra (6/32F3261 dan Ma'rifah As-Sunan wa Al Abar(5/73+
135).

Selain itu Asy-Syafi'i rneriwayatkan beberapa hadits tentang keutamaan kuda
dalam ds-Srznan, yaifu:

1. Dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Syabib bin Gharqadah berkata: Aku mendengar Urwah bin Abu
Ja'd Al Bariqi berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, "Kuda itu di
ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari Kiamat. "
Syabib berkata, "Aku melihat di rumah Urwah ada tujuh puluh kuda yang
terikat." {)h. As-Sunan, 2/264-265\
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sebagian ulama mengklaim bahwa tentara berkuda tidak
diberikan selain sahr bagian, dan tentara pejalan kaki juga diberi
safu bagian. Dia tidak mengutamakan kuda daripada seorang
muslim. Kepada orang yang berpendapat seperti ifu sa3n katakan
bahwa ini har,r perkataan orang Arab. sedangkan tentara
berkuda itu diberikan kelebihan karena adanp kdnrann dan daya
tahan pada luda, selain didasarkan pada sunrnh. Kuda tidak
memiliki apapun, png memiliki adalah penunggargnln.

Tidak dapat dikatakan bahura kuda lebih utama daripada
seorang muslim. Kuda hanplah heuran, tdak bisa dibandingkan
dengan seorang muslim- Seandai4n ketenfuanrya seperti 1tang
dikatakan sahabat Anda, maka tidak boleh m.zrrpmal€n kuda dan
seorang muslim- ucapann5n ifu mengandung dua poin kritik.
Pertama, bertentangan dengan Sunnah. Kdua, dia mengqryaskan
kuda dengan seomng muslim. Seandairyn ifu adalah qiyas
baginya, maka dia terbantah karena dia telah merr5amakan kuda
dengan seorang muslim. sementara sebagian sahabat kami
berpegang pada pendapat kaini dalam masalah basian untuk kuda,
dan dia berkata bahwa inilah Sunnah yang frdak sepatutrp
ditentang.

Pendapat yang paling saSn sukai dan menrpat<an pendapat
mayoritas sahabat kami adalah tndzn dan maaripz diberi

2. Malik mengabarkan kepada lonni, dari lyafi', dari Abdrrhlr btn urnar 45,
bahuia Basulullah & b€rsabd4 "Ifi.da itu di uamfuizng # kebitran
hinga lwi Kianat." w. As-furn4 zn6sl statrJs ha&:ts w mttuIaq 'ataih
(4il Brkhari, bahasan: Riwapt Hidurp, no. %M; dan l,fr.."linn, bahasan:
Kepernimplnan, no. 96-LOO/L8Z 1-lB7 4l-

%2 hmdzin,iamak dari bir&aw,dsLmakar tmtr.rk merryreh.d ra lqrda dan bagal
yarE bemsal &ri luar Anb. Maprif, iamak dari m.qif, 

"&hh lo-rda 1mg u.p.l"l.
$ari luar Anb sedangt{an ibunya dari Arab. Adapm tnjtairlhh Lrd";.g uaparms,a
berupa l<uda Arab dan iburya b"rupa hda dari hnr Ar?b.
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bagian seperti bagian untuk kuda Arab, karena keduanya dalam

banyak kesempatan memiliki fungsi dan kekuatan yang sama- Kata

kuda itu mencakup birdzaun dan maqari{. Sebuah pendapat

mengatakan bahwa kuda Arab dinilai lebih baik daripada lnrda

hajin.253

25s 1i1'r. Sunan Al Kubra (pernbahasan: Pernbagian Fal" dan Cnanimatn'

AI Baihaqi menulis satu bab tentang bagian birdzaun, mtqrif dan laihr. Dita

mengutip dari AsySyafi'i dalam ma&hab lama tentang rnasalah ini.

Asgsyafi'i mengatakan, Allah memerintahkan umat Islam unfuk mernpersiapkan

kekuatan apa saja yang mereka sanggupi dan kuda-kuda yang ditambatkan unhrk

menghadapi musuh mereka. Allah fidak mengkhususkan kuda Arab d1 abls lniin-

Rasulullah # juga mengizinkan kita memakan daging kudA dan ketenhran itu juga

berlaku pada hajin dan larda Arab. Beliau bersaMa, "lGmi mannallan l<alian atu
sedekah kuda dan budak." Beliau juga bersaua, "Sanng muslim frdak dikqai
kewajiban sdekah atas kuda dan budatmg. " Nabi $ menyamakan kuda dengan

budak."
Asy-Syafi'i berkata, "Disebutkan dari Nabi $ bahwa beliaur mengutamakan ktrda

Arab daripada hajin, dan bahwa Umar ri$ melakukan hal itu."
Asy-Syafi'i juga berkata, 'Tidak ada yang merir,vayratkan keterangan tersebut

setain Makhul secara mursal (terputus sanadn5ra). Riwayat mual*pan itu Udak bisa

dijadikan argumen menurut kami. Demikian pula dengan hadits umar:&. Hadits

tersebut bemsal dari Kultsum bin Aqmar, sanadnya musal."
Asy-Syaf i juga berkata, Hammad bin Khalid mengabarkan kepada kamrt dari

Muawiyah bin Shalih, dari Abu Bisyr, dari Makhul, bahwa Nabi $ menernpad<an lnrda

Arab dan htda hajin sesuai kedudukan masing-masing-"

l.jh. N Mamsil, (227, no. 287\
Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur ini, kemudian dia berkata, "lnilah yang

tercatat secara mursal. Ahmad bin Muhammad Al Juriani merir,vaptkannya dari

Hammad bin Khalid dari Muawiyah bin Shalih dari Ala' bin Harits dari Makhul dari

ziyad bin Jariyah dari Habib bin Musallamah secam tersambung sanadnya. Dia

menambahkan redaksinya, "Kuda memperoleh dua b.Ean, dan haiin mernperoleh

safu bagian."
Sebagian pengkritik sanad mengatakan, "Tidak ada yang menyambungkan

sanadnya selain Ahmad, sedangkan hadits-haditsnya tidak konsisten. Sepertinya dia

keliru dalam riwayat ini."
Al Baihaqi berkata, "Abu Daud dalam Al Marasil meriwayatkan dari Ahrnad bin

Hanbal dad Wal{i' dari Muhammad bin Affiullah AslrSya'itsi dari Khalil bin Ma'dan:

Rasulullah $ memberikan dua bagian untuk kuda Arab dan satu bagian untrk haitia"

l-jh. Al Mansil (226-227, no. 2861
Al Baihaqi berkata, 'sanadnya terputus, tdak bisa diiadikan argum€ri-n
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Seandainp seseorang ikut pemng dengan melrrbarraa dua
lnda atau l€bih, maka dia tdak dib€ri bagian selah sahr lcrda,
meshpun boleh dia dib€ri bagian dengan mengambil satu bagian

lain.

Apa 5rang saya katakan ini, lraitu dua lorda tdak
dib€ri selain bagian satu lnrda, fidak ada dalilnp b€nrpa khabar
yang valid; dan tdak pula pendapat yang berbeda darinlra
AIhh e Mahatahu. Dalam hal ini ada bebempa hadits yang

terputtrs sanadnya, 5nng tarnpakn!,a statusrryra uahd-

1.ol o .. o / t^.t lo. -..--o Io1-f A ?W ,f Arc O'l Urel -\At1
'.i oir,'o ),, o. o ,Oz o / o .o / o /,Jt ,^tr)t il dll * A )V ,J. * J. G*- Op

&i firir'rtir €.r;a ok fit i il,
to .

.,irtr ,si ,e$i yA;#idtq
KerrndirurAl Bai[Eqi dadFhAqrqraf i da'd S{;an bin Lt atorah

dari AsilEd bn Qb dili lhnu Aqrnar, da b€rl€t4 'Pasukan berlsnda m€rg€pr.ql
qram. Pafllran berlnda nurag pada hari itu, sedangkan pasul@r hfun (bnrad,a+
lqrda luar Arab) menans pada u,aktu Dhuha. Pail@r berhrda dipmpfur okh Murddr
Urt Abu Flarnslnh Al Flarndani. Pasrlran berlsrda lebih diuhnatqr dafuada pasulon
fuen Dia b€drae4 'Saya fdak pasulm lpng tn€nql s€p6ti pasukan

FrIg ttdak tn€nang-" I(dika ucapannya ihr sampai kepada Lrrnar btor Xhaththab $,, da
berlat4 tepatrya Al Flarndani! l-ahrlanbh s€p€rti lgrg
dikatakan Al Flarrdani!"

Astrqpf i b€*aft4 'S€andatolra l€rni rncrihi valid hadib s€p6ti tori, rnaka karni
tidak meryahhlnya-"

Aqfqdi'i dahm rrndzhab hrna mergatakarL "D@ ldra6erfii rnwd- Tidak s-tu
pun dad keduarya Fng rnernhrldikan rnasabh ini."
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7846. hnu Upinah mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari YahS,a bin Abbad bin AMullah bin Az-

Zubat, bahwa Az-Zubair bin AI Awwam memperoleh empat

bagian dari harta mmpasan perang, yaitu satu bagian unfuknya,

dua bagian unfuk kudanya, dan satu bagian untuk kerabat

dekat.%a

zs eryqpn'i meriunyatkan s€e€rti ihr dalam biografi Al Auza'i dalam bab
tentang baEan kuda- Sesrdah meriwayatkan khabar ini dia berltab, "Sufun bin
U5ninah enggan menyebutkan Yahf bin Abbad Sedangkan pam hafizh
meriwayatkanrrya dari Yahp bin Abbad."

Hadits ini iuga diriren5ntkan oleh Al Baihaqi dalam Sr.rnan Al Kubmlpurrbnla*n:
Pembagian Fai' dan Crhanlnah, bab: Rir,rnSpt tentang Bagian Tentara Pejalan Kaki
dan Tentara Berlsda, 6/32C32n dari fiilr.n Muhadhir bin Muwani' Abu Mumni' dari

Hisynm bin Ururah dari Yahya bin Abbad dari AHullah bin Zubair, bahwa Nabi $
memkikan ernpat bagian kepada Zubair, pitu satu bagian untuk ibunya dari
kalangan sanak kerabat, satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk kudanya."

Al Baihaqi Hata, "S€e€rti itulah Said bin AMurrahman meriwayatkannya dari
Hisyam, yaifu smra

Ibnu Uyrainah dan Muhammd bh Blsyr meriwayatkannya dari Hiqram dari
Yahya bin Abbad dari ucapannyra tanpa menyebutkan nama AMullah bin Zubair dalam
sanadnya.

Saya kaakan, riqrayat Ibnu llnirnh inihh yarg ada pada kami, dan riwayat ini
sep€rti yang dia katakan.

Al Baihaqi juga rn€riu,aFtkan dari fiilur Mulnrnmad bin Faraj Al Azraq dari hnu
Abi Zanbar dari Maffk bin Anas dari Abu Znad dari Khariiah bin Zaid bin Tsabit dari

A-d bin Tsabig dia b€rkata, 'Nabi $ pada r,rnktr.r Perang Hunain mernberi Zubair
seb€sar eurpat bqhn, !,aitu dua b4ian r-urfuk lnrda, satu bagian unfukn9ra, dan satu
bagian rnh.rk kekerabahr- "

Al Baihaqi bed<at4 "Ini temrasuk rnlr4rat glarib Az-7.anbari dari Malik. Yang
&enal adalah dengan sanad pertarna dan itu sudah orkup."

Sebagaimana A{rs},afi'i merir*aptkan dari ialur Mu'alla bin Asad dari
Muhammad Humran dari Abu Sail Abdullah bin Yasar dari Ab,u Kabst/ah AI Anmari,
dia Hata, "Kefika Rasululhh $ menakfukkan Makleh, Zubair mernimpin pasukan

sayap kiri, sedanglon Miqdad bin As1 ,ad mernimpin pasukan sa5ap kanan. Ketika

Rasulullah # masuk Makkah, beliau mengusap &bu dari wajah keduanya dengan
pakaiar beliau, &n bdiau b€rsabd4 "Sesrmguhnya aku memberikan dua bagian
untuk kuda, dan satu bagian untr.& pasukan berlclda. Barangsiapa yang
menguranginya" maka Allah merrguranginya. "
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Yang dimaksud dengan bagian untuk kerabat adalah bagian
untuk Shafiyyah, ibunya Zuban. Sufuan ragu apakah dia
menghafalnya dari Hisyam dari Yahya dengan cara penyimakan.

Tetapi Sufyan tidak ragu bahwa hadits ini berasal dari Hisyam dari
Yahya; dan tidak pula periwayat lain yang menghafalnya dari
Hisyam.

1847 - Hadits Makhul dari Nabi @ statusnya mursal, bahwa
Zubair €b ikut dalam Perang Khaibar dengan membawa dua kuda,

lalu Nabi S memberinya lima bagian, yaitu sahr bagian unfuknya,

dan empat bagian unfuk dua kudanya.215

Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat selain yang saya sampaikan dari Umar,
Thalhah, Zubair, Miqdad, Abu Humirah, Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi S. Tetapi
apa yang kami sampaikan itu sudah cukup."

Al Baihaqi berkata, "Dalam ma&hab lama terdapat riwayat Abu Abdurrahman
dari AsySyafi'i' Hadits Syadzan, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku
berperang bersama Said bin Utsman, kemudian dia memberikan dua bagian unfuk
kudaku dan satu bagian untukku." Abu Ishaq berkata, "Hal seperti ih.r diceritakan
kepadaku oleh Hani' bin Hani' dari Ali:+,. s€perti itu pula Harits bin Mudharrib dari
Umar 49.

2s5 Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam biografi fit fiuza'i, dalam bab tentang
bagian kuda. Dia meriwayatkannya di tempat tersebut juga secara mu'allaq. sesudah
itu Asv-syaf i berkata, "Al Auza'i mengambil sikap menerima riwayat ini dari Makhul
secara terputus sanadnya. Hisyam bin Urwah lebih antusias untuk berpegang pada
pendapat bahwa hnu Zubair diberi bagian untuk dua kuda. Tampaknya, meskipun
Makhul berbeda darinya, narnun dia lebih memercayrai hadits ayahnya daripada hadits
Makhul karena dia antusias dengan tambahan redaksinya, meskipun haditsnya itu
terputus sanadnya dan tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga dia seperti hadits Makhul."

Sesudah menyebutkan riwayat Makhul, Al Baihaqi menyebutkan riwayat lain milik
AsySyali'i dalam madzhab lama yrang be,rbeda dari riwayat ini. Dia mengatakan: Asy-
Sgraf i dalam madzhab lama mengatakan:

AMul Wahhab Al l{haffaf menyebutkan dari Al Umari (AMullah bin Umar bin
Hafsh) dari saudaranyra bahwa Zubair ilart serta dalam Perang Khaibar dengan
membawa dua kuda, narnun dia tidak diberi bagian selain untuk satu kuda,

Akan tetapi, Al Baihaqi juga menyebutkan riwayat lain dari Al Umari yang
berbeda dari riwaynt ini- dia mengahkan:

569



Al Umrn

Seandainya kejadiannya adalah seperti yang diceritakan

oleh Makhul bahwa Zubatr terlibat dalam Perang l(haibar dengan

membawa dua kuda lalu dia mengambil lima bagian, maka

anaknya pasti lebih mengetahui haditsnya itr, serta lebih dapat

menjaga tambahan redaksi yang ada di dalamnlTa daripada orang

lain.

BaEan tidak diberikan kepada prajurit lang m€ngendarai

kendaman selain kuda; tidak pula bagal, keldai, unta, gajah dan

selainnya- Seyoganya imam menyeleksi luda-kuda lpng
disertakan dalam pailg, dimana dia tidak menyertal6n selain

kuda yang kuat, bukan kuda yang kurus, ringkih, lemah dan kecil-

Jika imam lrpa sehingga seseorang ilant p€xang dengan

mengendarai salah safu dari jenis heqran di atas, maka dikatakan

kepadanya bahr,rn dia tidak memperoleh baEan- Karerra heunn-

hewan tersebut tidak memiliki ketangguhan seperti ketangguhan

kuda yang memang diberikan bagiannln oleh Rasulullah *- Kami

tidak mengetahui beliau memberikan baEan unfuk seseorang lrang

mengendarai herpan-hel,rlan di abs (selain kuda)-

Seandainlra seseorang berkah, 'Kuda diberi bagian seperti

halnya orang diberi baEan meshpun kuda tidak ilut berpaang,"

maka pendapat tersebut sarnar. Sebaliknya, oftlng yang hadir

dalam perang tetapi tdak ilort bertemprr itu dapat mernhikan

Diriwagatkan dari Abdultah bin Raia' dari Abdulhh bin Umar Al Umari dari Nafi'

dari Ibnu Umar dari Zubair bahwa dia berperang bersarna lrlubri * dengan meorbaura

beberapa kuda milikn5ra narnun dia tdak db€li bagbn sdain unfuk dua hda.
Al Baihaqi b€*atah "Riwa5rat ini berbeda dari riwayat pertarna dari segi sanad dan

matan. Al Urnari tidak bisa diiadikan argurn€n. Dirir*aptkan dari Flasan dari s€bagiart

sahabat, dia b€r*ata, 'Rasululhh g tdak mernberikan bagian keorah trrtuk dua

kuda..." Sanadnp terputus-"
]-jh. Ma'rifah As-Swan ura Al Abar l5/f3914o)
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kontribusi berupa pemikimn dan doa. Ada kularrya pasukan

memperoleh kemenangan karena faktor orang yang palingJemah

di antara mereka- Ada kalanSn dia tidak ikut bertempur, tetapi

kemudian dia ikut bertempur. Di antara mereka juga ada orang-

orang yang sakit sehingga mereka tetap diberikar,r bagiannya

sesuai dengan Sunnah. Sedangkan kuda yang ringkh dan kurus

serta hetuan-her,van 1Bng kami sebutkan ifu tdak merniliki makna

ini.

Tentara berlarda diberi safu bagian tentara berlnrda dia ikut

sebagian dari perang dengan mengendarai kuda sebelum perang

terhenti. Adapun jika dia hanya seorcmg tentara berlnrda pada

wakfu memasuki wilayah musuh, dan tentara berkuda sesudah

terhenti pemng dan sebelum harta rampasn dikrmpulkan, maka

dia tidak diberi bagian sebagai tentara berkuda. Tetapi sebagian

ulama berpendapat bahr,rn jika dia memasuki wilaph musr.rh

sebagai tentara berlnrda, kemudian kudanya mati, maka dia diberi
bagian sebagai tentara berkuda. Jika dia memperoleh kuda di

wilayah musuh sebelum terjadi pertempr.uan, kemudian dia terlibat

dalam pertempuran dengan mengendarai lnrda, maka dia tidak

diberi bagian sebagai tentara berkuda.

Kepada ulama tersebut diajukan pertanyaan, 'Mengapa

Anda memberinya baEan manakala dia telah memasuki s€dikit

saja dari wilaSah musuh sebagai tentara berkuda meskipun dia

tdak terlibat dalam perang sebagai tentara berln-rda?" Dia

menjawab, 'Karena dia terkadang sudah tercatat dalam

administrasi sebagai tentara berkuda-" Dia ditaryn, *Memang

terkadang dia tercatat dalam administrasi. Tefapi, jika dia mati,

maka dia tidak diberi baEan keqrali dia mafl sesmdah "harta
!-1
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rampasan perang dikumpulkan?" Dia juga ditanya, "Bisa jadi saya

mencatatnya bersama kudanya dalam administrasi. Tetapi Anda

mengklaim bahwa kematian terjadi sebelum harta rampasan

perang disimpan. Jika dia ikut dalam perang, maka bagiannya dari

harta rampasan perang diputus. Sedangkan kematian kudanya

sebelum dia fumn ke kancah perang itu tidak memufuskan

bagiannya." Dia menjawab, "ltu karena dia telah menanggung

biaya, dan dia telah mencapai batasan terdekat dari wilayah

musuh." Dia ditanya, "Semua ifu juga menghamskan Anda untr-rk

berpendapat yang sama terkait diri orang itu, sebagaimana

mengharuskan Anda untuk berpendapat yang sama terkait

kudanya. Apa pendapat Anda tentang orang Khurasan atau orang

Yaman yang menggiring kuda ke Romawi, hingga ketika tersisa

jarak satu mil untuk sampai ke wilalnh musuh, kudanya mati?

Apakah kudanya itu diberi bagian?" Dia menjawab, "Tidak." Dia

ditanya, "Orang ini telah menangslung biaya lebih besar daripada

yang ditanggung seseorang yang berasal dari penduduk

perbatasan, dimana dia membeli kuda lalu berperang dengan

menaiki kuda tersebut. Dengan perjalanan sebentar saia, dia sudah

tiba di tempat terdekat dari wila3nh musuh. Sesudah itu kudanya

mati. Di sini Anda mengklaim bahun kudanya itu diberi bagan.

Seandainya Anda memberikan bagian unhrknya karena faktor

biaya yang dia keluarkan unfuk ln-rdangra, maka oftrng ini lebih

pantas untuk tidak diberi bagian daripada orang yang menemggung

biaya yang lebih besar namun Anda tidak memberin3n bagian itu-"

Seandainya sekelompok pasrkan mengepung suahr kota,

namun mereka tidak berperang kecuali dengan berjalan kaki; atau

sekelompok pasukan berperang di laut sehingga mereka tidak

berperang kecuali dengan berjalan kaki karena mereka tidak bisa
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memanfaatkan kuda-kuda mereka dalam dua kondisi p€rantl

tersebut, maka tentara berkuda tetap diberi bagian sebagai tentam

berkuda, fidak dilrurangi sedikit pun.

Seandainya seseorang memasuki wilaph jihad unfuk

berjihad tetapi dia tidak sempat berjihad, maka dia tetap diberi

bagian. Seandainya oftmg upahan masuk wil.Sr.h jihad untuk

berjihad, maka menurut sebuah pendapat dia diberi bagian.

Sedangkan menunrt pendapat lain, dia disuruh memilih antara

mengambil bagian atau tetap menerima upah tanpa diberi bagian.

Ada pula pendapat lain lrang mengatakan bahr,va dia diberi

ndhakh.%

Seandainya seomrng tawanan yang berada di tangan musuh

melarikan diri sebelum harta rarnpasan perang disimpan, maka

menumt sebuah pendapat dia tidak diberi bagian kecuali masih

ada perang lalu dia ikut berperang, sehingga mentrnrt sala saat ifu

dia diberi bagian. Pendapat lain mengatakan bahwa dia diberi

bagian selama harta ftunpasan percmg belum disimpan.

Seandainya sekelompok pedagang masuk wila5rah perang

lalu mereka ikut berperang, maka saSn tidak melihat adan5n

larangan unhrk memberikan bagran kepada mereka. Menurut

pendapat lain, mereka tdak diberi bagian.

Adapun omng kafir dzimmi yang belum balish dan

perempuan yang ikut berperang itu fidak diberi ba$an dan tidak

pula diberi ndhal<h. Untuk orcmg l<ahr dzimmi, saya lebih senang

w Radhakh berarti pernberian yang sedikit dad harfa rampasan perarg !,arg
di bawah bugrarr, dan diMkan kepuda oran(fonr{I yang fxtak

mernperoleh bagian seperti anak-anak dan kaum per€rnpuan rnarnkah mereka
melakukan pekeriaan-pekeriaan yang sifatngra bantuan.
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seandainya dia diupah dengan upah yang diambil dari selain harta

rampasn perang. Sedangkan unfuk orang l<afir dzimmi yang lahir

di wilayah musuh itu diberi radhakh. Ora4g kahr dzimmi yang ikut

berperang diberikan mdhakh lebih banyak daripada orang kafir

dzimmi yang tidak ikut berperang. Tetapi menunrt saya hal itu

tidak ada batasannya yang definitif. Mereka diberi perabotan

rumah atau sesuatu yang terserak dari harta rampasan peftIng-

Seandainya seorang ulama berkata, "Mereka diberi radhakh dan

semua harta," maka pendapat itu dapat diterima. Tetapi saya lebih

senang sekiranya mereka diberi radhakh dari empat baEan,

karena mereka hadir dalam perang. Menurut Sunnah, mereka

diberi ndhakh karena kehadiran mereka, sebagaimana pemberian

bagian kepada selain mereka disebabkan karena kehadiran

mereka.

Jika datang bala bantuan dari pasukan Islam ke wila5nh

perang sebelum perang berhenti lalu mereka ikut berperang, baik

sedikit atau banyak, maka mereka bersekufu dalam memperoleh

harta rampasan perang. Tetapi jika mereka tidak datang hingga

perang berhenti, serta tidak ada lagi kekuatan musuh yang

menghalangi pengambilan harta rampasan perang, mereka bala

banfuan tersebut tidak bersekufu dengan pasukan yang sudah ada

sebelumnya. Seandainya bala bantuan datang sesudah harta

rampasan perang disimpan, kemudian terjadi perang lagi

sesudahnya, maka jika mereka mengambil harta rampasan perang

lagi, maka mereka bersekufu di dalamnya. Mereka tidak bersekutu

atas harta rampasan perang yang telah disimpan sebelum

kehadiran mereka.
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Seandainya panglima pasukan memecah pasukannya ke
dua arah, lalu kelompok yang safu memperoleh harta rampasan
perang sedangkan kelompok yang lain tidak, atau panglima
mengirimkan sahr batalion, atau batalion ifu keluar sendiri dan
memperoleh harta rampasan perang di wilayah musuh, sedangkan
pasukan besamya tidak memperoleh, atau pasukan besamya
memperoleh harta rampasan perang sedangkan batalion yang
dikirim tidak memperoleh, maka masing-masing dari dua
kelompok tersebut bersekufu dengan temannya, karena seluruhnya
merupakan satu pasukan dan saling melindungi.

1848. Pasukan berkuda umat Islam pemah melakukan
suatu misi kemudian mereka memperoleh harta rampasan perang

dalam jumlah besar di Authas, sedangkan sebagian besar pasukan

saat ifu berada di Hunain. Pasukan yang ada di Hunain lantas
bersekufu dengan pasukan yang ada di Authas, dan saat ifu
mereka bersama Rasulullah 9.257

257 HR. Al Bukhad (pembahasan: Peperangan, bab, Pcang Authas, 3/156-157,
no. 43231 dari ;alur Muhammad bin Ala' dari Abu usarnah dari Barid bin Abdullah
dari Abu Burdah dari Abu Musa r{9, dia berkata, "K€fika Rasuhrllah $ selesai dari
perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir unfuk mernimpin pasukan ke Authas.
Kemudian dia berhadapan dengan Duraid bin Shammah, dan Draid pun terbunuh lalu
Allah mmgalahkan pasukannya. "

Hadits ini juga diriun5ratkan oleh Muslim (pernbahasan: Keutamaan para Sahabat,
bab, Ketrtamaan Abu Musa dan Abu Amir Al Asy'ari, 4/1943-pM, no. 765/2498)
dari jalur AMullah bin Barrad Abu Amir At Asy'ari dan Abu Kur-dib Muhammad bin
Ala', dari Abu Usamah dan setenrsnya.

S€p€rti yang Anda lihat, dalam dua hadits di atas Udak disehrtkan masalah harta
rampasan perang dan pernbagiannya kepada seluruh pasukan-

Aqrsyafi'i menyebutkan hadits ini sqra mu'allaq dari Abu Yusuf dalam biografi
Al Auza'i. Aqrs!,af i berkata: Abu Yusuf berkata: Al Kalbi dan sdainnya menceritakan
kepada kami, dari Rasulullah $, bahwa beliau mengutus Abu Amir Al Asy'ari pada
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Seandainya ada srratu kaum yang mukim di negeri mereka,

kemudian ada safu kelompok ordng di antara mereka yang keluar

dan memperoleh harta rzilnpasan perang, maka yang mukim tidak

ikut memperoleh bagian meskipun jaraknya dekat. Karena pemah

ada satu kelompok pasukan yang keluar dari Madinah dan

memperoleh harta rampasan peffig, tetapi penduduk Madinah

tidak ikut memperoleh bagian bersama mereka-

Seandainya seorcmg imam mengufus dua pasukan yang

masing-masing dipimpin oleh s€orang panglima, dan imam

menyrruh masing-masing untuk berangkat ke arah yang berteda

safu sama lain, lalu salah sahr pasukan tersebut memperoleh harta

waktu Perang Hunain unhrk pergt ke Authas, kernudian dia mernerangi pasukan

musuh yang ada di sarn, yaifu pasukan yang lari dari Hurnin-

Pasukan Islam pada hari mernperoleh taqranan dan harta mmPasan perang.

Tetapi tidak sampai kepada kar$ ber.ih dari Rasdullah $ mengenai pernbagian hafia

rampasan p€rary kepada pa$kan Hunain, bahwa beliau membedakan antara pasukan

Authas dan pasukan Hturain. S€tatu kami, Miau menjadikan harta tersebut sebagai

satu harta rampasan ps-ang dan satu harj6 fai'. (tjhat bab tentang ba$an tentara

berkuda dan tentara pelalan kaki, serta keutarnaan kuda)-

Asy-fuaf i dalam bab ini iuga berkomentar tantang hadits ini:

Abu Amir berada dalam pasukan Nabi $ dan bersama beliau di Hunain. Nabi $
lantas mengutusn5ra. unfuk mengejar pasulgn rnusuh. Ini adalah safu pasukan, dan

masing-masing keJompok menladi bagi kdompok lain. Seandainya

pasukan Islam seperti ini keadaann5la, kernudian Pasul'<an besar mernperoleh harta

rampasan perang sedangkan detasernst yang dikirim tidak merrperoleh harta

rampasan perang, atau sebalikrryn, rnaka merel,ra s€rnua b€rsd<ufu dalam pernbagian

harta rampasan p€ralg tersebut katern mereka adalah safu parukan, dan sebagian

dari mereka m€rupakan pendulsung bagi s€bagian grang hin-

Al Baihaqi b€rkata" "Aslrq,af i dalam rrndzhab larna menyehrtkan hadits Yazid

bin Harun dari, Abu Ishaq dari Amru bh qru'aib dari ayatrrya dari kakeknya bahwa

Nabi $j b€rsabda, 'Detasanazdebsa nan itu dikemblilan kryda psukan b6af."
Al Baihaqi meriwayatkann5a dad ialur Ytrrus bin Bukaf dari Abu Ishaq dan

seterusnya derrgan rdaksi, 'Umat Ishm adalah sahr tangan dalam melawan selain

mereka. Yang paling rerdah di antara mereka benrpaya dengan pertanspngan
mereka, yang paling jauh di antara mereka kqnbali kepada merd<a, dan pasukan

kiriman mereka k€mbali kepada pasulen yang krna*as.'
ljh. Ma'rifah,4s-Swan wn Al Abar(5/1421dan Swan Al Kubm16/33s336I
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rampasan p€EoSI, maka pasukan png lain tidak bersekutu dalam
memperoleh bagiannya. Tetapi jika mereka bergabung lalu mereka
memperoleh harta rampasan peraryl dalam keadaan bergabung,
maka mereka seperti sah-r pasukan. Mereka menyerahkan
seperlima kepada imam, dan frdak ada safu pun dari dua panglima

tersebut yang lebih b€rhak daripada yang lain atas ker,venangan

seperlima hingga dia menyerahkan bagian seperlima itu kepada
imam. KeduanSn berselarhr di dalamnp.

Seandainya safu kelompok pemberontak berperang

bersama satu kelompok pasukan 5nng setia dengan imarrggnaka
kedua kelompok pasukan ini bersektrtu dalam memperoleh"harta
rampasan perang. Tetapi kelompok yang setia pada imam ifu
berhak menguasai seperlima ifu tanpa melibatkan kelompok
pemberontak hingga mereka menyerahkannya kepada imam.

9. Aturan Pembagian Rampasan Perang

Allah $ berfirman,

,4i;); # rt+-tu rs i #;,rffY
,#i.-y:;**Aii{q()6;51

'Ketahuilah, apa saja yang dapat l<amu
paoleh sebagai nmpsan Wng, maka sesungguhn5n seperlima
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-wtgh Atlah &, Rasul, kenbat Rasul, anak-anak Wtim, orang-
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7849. Muthanif mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zrhi, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im

mengabarkan kepadanya dari ayahnp, bahwa dia berkata, 'Ketika

Nabi dB membagikan bagian sanak kerabat di antara Bani Hasyim
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dan Bani Muththalib, aku mendatangi beliau bersama Utsman bin

Affan, lalu kami berkata, 'Ya Rasulullah, mereka itu adalah

saudara-saudara karni dari Bani Hasyim. Memang tdak bisa

dipungkiri keutamaan mereka lantaran kedudukanmu yang Allah

menempatkanmu di antara mereka. Mengapa engkau memberikan

bagian kepada saudam-saudara kami dari Bani Muththalib,

sementara engkau meninggalkan kami atau menghalangi kami

(fidak memberikan bagian untuk kami)? Padahal kekerabatan kami
dan kekerabatan mereka ifu sama.' Nabi @ menjawab, 'Bani

Hasyim dan Bani Muththalib itu satu, seperti ini.' Beliau

menjalinkan jari-jari beliau. "258

2s8 HR. AI Bukhari (p€rnbahasan: Keurajiban S€,perlima, bab= Dalil bahwa
Seperlima Disa-ahkan k€pada lnlarrn,2/4OO) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari l.aits
dari Uqail dari isi dari hnu Musa5yib dari Jubair bin Mudr'im, dia berkata: Aku berjalan

bersama Utsman bin Affan rgr ke tempat Rasulullah $. Kernudian kami berkata,
"Engkau memberikan harta kepada Bani Muththalib, tetapi engkau tidak memberi

kami, padahal kami satu kedudukan dengan mereka." Rasulullah B pun berkata,
"Sesungguhnya Bani Muthtfdib dan Bani HaqTim itu sama,"

Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku, dan dia menambahkan: Ibnu Jubair

berkata, "Nabi $ tidak mernberikan bagian kepada Bani AMu$;ams, dan tidak pula

kepada Bani Naufal (dari seperlima tersebut)."
Ibnu Ishaq Hata, "Abdu$,rams, Haslrirn dan Mutrthalib adalah saudara seibu.

Ibu mereka bernama Afikah bint Murrah. Sedangkan Mufal adalah saudara seayah

mereka." (no. 3121O, ada pada no.35O24229l-
Juga (pernbahasan: Perang, bab: Perang Khaibar, 3/740, no. 42291 dari jalur

Yahya bin Bukair. D dalamqa disebutlon, Jubair berkata, "Nabi # tdak memberikan

bagian kepada Bani AMu$nms dan Bani Naufal sedikit pr.rr."
AI Baihaqi berkata, "Aqrqpf i dalam madzhab lama menyrebutkan hadits laits

bin Sa'd dari Uqail dad Az-Zuhri dari Ibnu Musaryib."
Sebagaimana Al Baihaqi menyimpulkan bahwa Asfslafi'i meriwayatkannya dari

Ayyub bin Suwaid dari Yunus bin Yadd dan Az-Zuhri. Kemudian dia menyebutkan
riwayat yang serupa.

ljh. Ma'rifah As-Sumn wa Al Atur(5/148-149)
Al Baihaqi b€rkat4 "lbrahirn bin Ismail merir,raSratkannya dari Az-Zuhri dengan

redaksi lrang serupa-maksudnya serupa dengan riuayat Muthanif-" Kernudian dia
menyebutkan riwayatnya. Kernudian dia berkata, "hrahim bLr Isrnail dm Mutharrif bin
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Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
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1850. AsySyafi'i mengabarkan kepada karni, dia berkata:

Menurutku, Daud Al Aththar mengabarkan kepada kami, dari hnu

Mubarak, dari Yunus, dari lbnu Syihab Az-Ztrhri, dari hnu Al
Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi S, dengan makna

yang sama.259
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Mazin sama-sama lernah. S€danskan riunyat rernaah dad Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib

dari Jubair s-tdah merrcr.rlnrpi-"

Uh. Sunar AlKubml6/34ll
25e Sihlvrn baca takfuiihadrtr
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1851. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,
dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhd, dari hnu AI Musa3ryib,

dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi S, dengan makna !,ang
sama.260
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1852. Pamanku Muhammad bin AIi bin Slnfi'

mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Al Husain, dari Nabi $,
dengan makna yang sarna, dan dia menambahkan, uAllah

melaknat orang yang merneah belah anbn Bani Hasyim dan
Bani Muth11iu116-"261

2@ N Baihaqi meriwayatkan riu,alrat ini dari plur Yr.nrus bin Brrloto dari
Muhammad bin Ishaq dan setenrsnyra, derngan redaksi: Ketilo Rasululla,tr $
mernbagikan bagian sanak kerabat dari l$aibar, aku mendatangi beliau bersarna
IJtsman bin Affan, lalu kami b€rkata, 'Ya Rasulutlah, mereka itu adalah Bani Ha6t m.
Kami Udak memungkiri keutamaan mereka lantaran ke&ldukan dimarn Allah
menernpatkanmu di antara mqeka. Tetapi, apa pendapatrnu dengan saudar+sandam
kami dari Bani Muththalib? Mengapa engkau mernberi bagftin k€pada merd<a dan
meninggalkan kami, padahal kami satu kedudulon dengan mereka." Beliau merrrtnrrab
"Mqela tidak pnah mailnggallan kami, bik di mas jalri4an abu di mas Mm-
Merel<a itu, l/aitu funi Hasyin dan Bani Muthdatb, dalah satu " Kernudim bdiau
menjalinkan dua tangan beliau, png sahr dengan yrang lain.

Uh. Ma nfah As-Sunan w N Abar(5/149) dan Stnn Al Kubm(6/3/.].l-
26r gp. Al Baihaqi. Dia juga meriwayatkannya secara s€nrpa dengan riurayat lain

dari segi sanad dan matan dari jalur Abdurrahman bin Abu Hatim dari ayahrryp dari

/ . o/ .-'ni o . 1.
e. ,G. Oj L-f d}}l -J ))(
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1853. Dia juga mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari hnu Al Musalyib, dari Jubair bin Muth'im, dia berkata,

"Rasulullah db membagikan bagian sanak kerabat antara Bani

Hasyim dan Bani Muththalib. Beliau tidak memberikan bagian itu

Abu Thahir dari Aslrslrafi'i dari Muhammad bin Ali bin s5rafi" dia berkata: Aku

menderrgar zaid bin Ali bin Husain berkata: Rasuhrllah $ bersabda, "saungghryn
Bani Hasyirn dan Bani Muththalib itu satu sqerti ini. MereJ<a tidak pqnh
maninggalkan kami di mas jahililah, dan fuk pula di mas Iskm. " Rasulullah #f
membqi mereka bagian sanak kembat, tetapi beliau tidak mernberi Bani AMuSyams

dan Bani Naufal."
Al Baihaqi berkata, "S€p€rti inilah yang dikatakan oleh Zaid bin Ali bin Husain,

dan dia lebih mende}au kebqraran-"
Dia meriwayad<anngra dalam bab tenbng /ar tebaga ka,rnjiban deu,an

dari ialur Ya'qub bin Sufuan dari Ibrahim bin Muhammad AsfrSyafi'i dari kakeknya

yaitu Muhammad bin Ali dari zaid bin Ali, da berkata: Rasululhh &t b€rsaMa,

"Hasyin dan Muthttptib sqati dw ini. " Beliau iari-iari beliau, dan

menjalinkan iari-jari beliau. 'Alhh m&laat onng lnng mqnishlcan kduang.
Mqet<a mqdidik lratni di umktu kqil, dan lanni matgandottg mqda di unklu tw."

ljh. Suwz Al Kubn (6/730761
Riwaf,at ini dengan redaksi grang ini atau glang s"hlumnlta sama-sarna mursal

tetapi terlsrntkan dengan rirlalrat 5rang tersambung sebeh.lnurya melalui ialur Aer-
qrfi'i.
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kepada seorang pun dari Bani Abd Synms, dan tidak pula kepada
Bani Naufal."252

Rasulullah $ memberikan seluruh bagian sanak kerabat

siapa pun mereka. Beliau tidak melebihkan seorcng pun di antara

mereka yang ikut perang di atas seseomng 1rang tidak ilnrt perang,

kecuali dengan bagiannya dari harta Ermpasan peraryl seperti

bagian para prajurit pada umumnlra. Beliau juga tdak
mengutamakan orang fakir daripada orang kaya. Beliau memberi
laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian. Beliau memberi

yang kecil dan yang besar di antara mereka se@ra sarna.

Alasannya adalah karena mereka diberi atas nama kekerabatan,

sedangkan mereka sernua dapat disebut kembat- Barangkali ada
yang berkata, "Rasuluilah #i memberi sebagian dari mereka

serafus wasaq, dan memberi sebagian yang lain kurang dari ifu-"

Seluruh ulama dari kalangan sahabat kami Snng kami
jumpai tidak berbeda pendapat mengenai apa yang saya

sampaikan, yaitu menyamakan mereka. Juga karena dapat
dikatakan bahwa beliau memberi fulan sekian karena dia memiliki
seorang anak. Karena ifu dikatakan bahwa beliau memberinya

sekian, padahal beliau memberi baEan dirinyra dan baEan

keluarganya. Dalil mengenai kebenaran pendapat saln tentang

mereka adalah sebutan kembat seperti lrang saya sampaikan. Juga
karena Nabi $ memberikan bagian kepada orang yang ilart dalam

perang Khaibar dan orang yang tidak ikut dalam pemng Khaibar.

Beliau tidak menyebut seseorang dari kembat orang yang dia sebut

untuk beliau beri.

262 Silakan baca hadits-hadits sebelumn5ra b€rikut takhrilnya.
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Selain itu, hadits Jubair bin Muth'im mengandung

keterangan bahwa beliau membagi bagian kerabat di antara Bani

Hasyim dan Bani Muththalib. Manakala pembagian itu tidak

mengutamakan yang safu dari yang lain, maka dia serupa dengan

pembagian warisan. Dalam hadits Jubair bin Muth'im terkandung

dalil bahwa bagian tersebut diberikan kepada mereka secaftr

khusus. Nabi s memang memberikan bagian beliau kepada lebih

dari safu orang dari kalangan Quraisy dan Anshar, tetapi bukan

dari bagian sanak kerabat.

Tiga perlima dari seperlima bagan itu diberikan kepada

orang-orang yang disebutkan Allah $b, yaifu anak-anak yatim,

orang-orang miskin dan ibnusa&i/di wilalnh Islam. Mereka sanua

dihitung, kemudian bagian tersebut dibagikan di antara mereka;

masing-masing memperoleh bagiannya secara uh-rh- Seseorang

penerima bagian tidak diberi bagian temannya-

Kini Nabi $ telah tiada. Semoga Allah & dan para

malaikat bershalawat pada beliau. Kemudian para ulama dari

kalangan kami berbeda pendapat tentang bagian beliau. Di antara

mereka ada yang mengatakan bahwa bagian beliau dikembalikan

kepada bagian-bagian png disebutkan Allah & bersama beliau,

karena saya melihat ulama Islam berpendapat tentang golongan

yang disebutkan memperoleh satu bagian zakat tetapi golongan

tersebut tidak ditemukan, bahwa bagiannya dikembalikan kepada

golongan yang disebut bersamanya. Ini merupakan pendapat yang

baik meskipun pembagian zakat itu berbeda dari pembagian /ai'.

Ada pula l/ang mengatakan bagian tersebut disalurkan oleh imam

sesuai ijtihadnya untuk Islam dan umat lslam. Ada pula yang
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mengatakan bahwa bagian beliau disalurkan untuk kuda perang
dan senjata.

Pendapat yang saya pihh adalah imam men5ralurkan bagian
tersebut untuk setiap urusan yang berhrjuan melindungi Islam dan
umat Islam, seperti memperkuat perbatasan, menyiapkan kuda
perang atau senjata, serta memberikan natP@ kepada orang-
orang gang berjasa besar dalam Islam, baik dalam perang atau di
luar perang, sebagai langkah untuk memperkuat Islam dan umat
Islam sebagaimana lrang dilakukan oleh Rasulullah #. Nabi,$
memberikan bagran kepada golongan mualaf, merrrbedl<an nafl
dalam perang, serta memberikan insentif pada wakfu perang

Khaibar kepada beberapa sahabat beliau dari kalangan Muhajirin
dan Anshar yang membufuhkan dan yang memiliki jasa.

Kebanyakan dari mereka adalah orcmg-oftmg yang miskin.
Menurut kami, pemberian kepada mereka diambil dari bagian
beliau.

Sebagian ulama berpegang pada pendapat kami terkait
bagian anak-anak yatim, orang-orcng miskin dan ibnusabil, tetapi
dia menambahkan unfuk mereka baEan Nabi $ dan bagian sanak

kerabat- Sa5n lantas bertanya kepadanya, 'Anda memberikan
bagian kepada sebagian orang yang telah ditetapkan bagiannya
oleh Allah &, tetapi Anda menambahkan bagian untuknya.

Sementara Anda menghalangi sebagian oftmg yang telah
ditaapkan bagiannya oleh Allah @. Dengan demikian, Anda telah

menyalahi Kitab dan Sunnah dalam memberi dan tidak memberi

63 ly'almenurut istlah ularna bqarts tambahan pernberinn di luar bagian harta
mmpasan }rang disyaratlcn oleh irnam atau panglima bagi orang llang melalnfian
p€rruangan lebih sengit terhadap musuh.
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ihr." Dia menjawab, "Sanak kerabat tidak memiliki hak apapun

darinya."

Mereka mendebat kami dengan berbagai penjelasan yang

telah saya ceritakan sebagiannya sesuai yang saya ingat- Saya

memohon taufiq kepada Allah &. Sebagian dari mereka pun

bertanya, "Apa argumen Anda tentang hal ini?" Sa5a jawab,

"Argumen yang valid dari Kitab Allah & dan Sunnah Nabi-

Nyu #." Saya lantas menyampaikan ayat Al Qur'an dan Sunnah

tentang hal ini. Dia berkata:
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1854. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Muhammad

bin Ishaq, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far

Muhammad bin Ali tentang apa lnng diperbuat Ali e terhadap

bagian seperlima. Dia menjawab, "Dia memperlakukannya dengan
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mengikuti cara Abu Bakar dan Umar. Dia tidak suka dicap

menyalahi Abu Bakar dan Umar."2@

Dia berkata, 'Hadits ini menunjukkan bahwa Ali lg"

sebenamya memiliki pendapat pribadi lnng berteda dari

keduanya, tetapi dia tetap mengikuti keduanya."

Saya bertanya kepadan5ra, 'Apakah Anda tahu bahwa Abu
Bakar 4b, memberikan bagian kepada budak dan orang merdeka,

serta menyamakan semua orang; bahwa Umar membagi tetapi dia

tidak memberikan sedikit pun bagian trnfuk para budak, serta

264 119. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubn : Pembagian Fai' dan
Ghanimah, bab: Bagian Kerabat dari Seperlirrn,6/343l dari ialur 'Arim bin Fadhl dari
Hammad bin Zaid dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu
Ja'far-yaitu Al Baqir, "Bagaimana Ali S mernperlakukan bagian sanak kerabat?" Dia

menjawab, "Dia menernpuh cara Abu Bakar dan Umar t$." Aku bertanyra,

"Bagaimana bisa, sedangkan kalian berkata dernikian dan dernikian?" Dia menjawab,
"Demi Allah, mereka tidak mengernukakan perkataan melainkan dari pendapat

pribadinya. Akan tetapi Ali :{} Udak suka di-p Abu Bakar dan Umar @."
Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Zr,r'ah dari Ahmad bin

Khalid Al Wahbi, dan di dalamnlp dis€budort 'D€rni Alah, keluarganya tidak

mengernukakan pendapat kecuah berdasarl<an pandangan Ah &. Akan tetapi, dia

tidak suka sekiranya dia dih.rduh men!,alahi Abu Bakar dan Urnar {9."
Al Baihaqi berkata, "Sep€rt itulah $tpn Ats-Tsatni dan Sut/an bin Ulrainah

meriwayatkannp dari Ibnu Ishaq."

AqrSyaf i menilai lernah riurayat ini karena Ali * berpendapat scara berbeda

dari Abu Bakar & bahwa para budak tdak db€ri sedikit ptrn dari bagian tersebut, dan

bahwa dia tidak merrgikuti Umar r{} dalam merrlprnakan pemberian di

antara mereka, serta dalam penjuahn ummuwald. Ali + iuga berbeda dari Abu

Bakar;9, dalam masalah kakek."
Dalam hadis akan dijelaskan balu,a hunn Ary$,afi'i mengkritiknya

dari segi sanad juga. L-awannya itu mengatakarl "Muhanrnrad bin Ali ih.r riwayatnya

terputus dari Abu Bakar, Umar dan AIi.+. $ya fdak tahu bunyi hadits

ini."
Hadits ini juga oleh dalarn Mushannafrtya

(pembahasan: Jihad, bab: Penjelasan tentang Bagian See€dirna, bab: Bagian Sanak
Kerabat, 5/2371 dari jalur Ats-Tsauri dari Muharnrrad bfor Ishaq dad Abu Ja'far, dia

berkat-a, 'Ali +, mengikuti cara Abu Bakar dan Umar g dalam mernbagi seperlima."
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mengutamakan sebagian orang daripada sebagian yang lain; dan

bahwa Ali,e, membagikan tanpa memberikan sedikit pun bagian

untuk para budak, dan dia menyamakan semua orang?" Dia

menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa

Ali ,+r menyalahi keduanya secara bersama-sama?" Dia menjawab,

"Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Umar berkata,
'Budak ummuwalad tidak boleh dijual,' tetapi pendapatnya ifu
ditentang oleh Ali i&?" Dia menjawab, 'Ya." Saya beftanya,
"Apakah Anda tahu bahwa Ali,& berbeda dari Abu Bakar;Sn

dalam masalah warisan kakek?" Dia menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "Bagaimana mungkin Anda boleh memaknai hadits ini
seperti yang Anda sampaikan, bahwa Ali i& sebenamya berbeda

pendapat dari keduanya tetapi dia tetap mengikuti keduanya;

sedangkan jelas bagi Anda bahwa terkadang Ali rs, berbeda dari

keduanya dalam kasus yang kami sampaikan dan selainnya?" Dia

menjawab, "l--alu, apa arti perkataan 'Dia memperlakukannya
dengan mengikuti cara Abu Bakar dan Umar r&'?" Saya jawab,

"Kalimat ini bersifat garis besar dan mengandung beberapa
kemungkinan makna. Jika Anda mengatakan, 'Bagaimana AIi @
bertuat di dalamnya?' Maka itu menunjukkan kepada saya apa
yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar igE,."
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1855. Ada png mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin

Muhammad, dari a5rahnSra, bahwa Hasan, Husain, Abdullah bin

Abbas, dan AMullah bin Ja'far meminta bagian mereka dari

seperlima kepada Ali, lalu Ali berkata, "Bagian itu sebenamya hak

kalian, tetapi aku ingrn memerangi Muawiyah. Jika kalian mau,

kalian tinggalkan hak kalian darinyq."26s

Saya mengabarkan hadits ini kepada Abdul Aziz bin

Muhammad, lalu dia berkata, "Hadits ini benar. Seperti ifulah

Ja'far menceritakannya- Tidakkah dia menceritakannya kepadamu

dari ayahnya dari kakeknya?" Sa5ra menjawab, "Tidak." Dia

berkata, "Saya tidak menduganya selain dari kakeknya."

Kemudian sagn bertanya kepadanya, "Apakah Ja'far lebih

tepercaya dan lebih mengetahui hadits aphnya daripada hnu
Ishaq?" Dia menjarwab, 'Ja'far lebih mengetahuinya." Saya

katakan, 'Hal ini jelas bagi Anda jika hadits ini valid bahwa

pendapat Anda tidak benar. Karena itu harus diajukan dalil bahwa

Abu Bakar dan Umar r& memberikan bagian kepada keluarga

Ali,&."

Dia berkata, 'Muhammad bin Ali itu riwayatnya terputus

dari Abu Bakar, Umar dan AIi.&. Sala tidak tahu bagaimana

zG Al Baihaqi b€rkat4 "Aqrqrafi'i merirrayatkanny.a dalam ma&hab lama dari
Hatim bin Ismail dan selairrrya dari Ja'far-"

Saya tidak m€nemukannla pada selafrr Astrqrafi'i. Al Baihaqi meriwayatkann5ra

dari jalur AqrqFfi'i dalam Sunn Al lfubn (6/U3l bn luklifah As-Sunan wa Al
Abarl5/157-152L
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bunyi hadits ini." Saya katakan, "Bagaimana mungkin Anda

berargumen dengan riwayat itu? Kalaupun riwayat itu valid, dia

justru menjadi argumen yang membantah Anda. Jika dia bukan

argumen, maka janganlah Anda berargumen dengan sesuafu yang

bukan argumen, dan anggap saja seperti tidak ada." Dia berkata,
"Apakah dalam hadits Ja'far diterangkan bahwa keduanya

memberikan bagian kepada mereka?" Saya jawab, "Apakah boleh

bagi Ali +, atau seseorang selainnya unhrk mengatakan,

'Sebenamya ini adalah hak kalian,' tetapi kemudian dia

menghalangi mereka untuk memperoleh hak tersebut?" Dia

menjawab, "Ya, jika mereka rela." Kami katakan, "Jika memang

mereka rela terhadap warisan ayah mereka dan hasil usaha yang

ada di tangan mereka, maka ifu berarti Ali & boleh

mengambilnya-"

Dia berkata, "Para periwayat Kufah meriwayatkan khabar
tentang hal ini dari Abu Bakar dan Umar rS. Apakah Anda

mengetahuinya?" Saya jawab, "Ya, mereka meriwayatkannya dari
Abu Bakar dan Umar ig[, seperti pendapat kami." Dia bertanya,

"Apa ifu?" Saya katakan:
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1856. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Mathar Al Warraq dan seseorang yang tidak dia sebutkan

namanya, keduanya dari Hakam bin Uyainah, dari Abdurrahman

bin Abu laila, dia berkata' Aku bertemu dengan Ali di Ahj* Ar-
Zait, lalu aku bertanya kepadanya, "Demi ayah dan ibuku, apa

yang diperbuat Abu Bakar dan Umar terhadap hak kalian para

ahlul bait dari seperlima?" Ali menjawab, "Pada masa Abu Bakar

tidak ada bagian seperlima, dan apa 5nng ada pada saat ifu, dia

telah memberikan kepada kami secam sempurna- Sedangkan

LJmar, dia senantiasa memberikan hak kami hingga datang harta

dari Sus dan Ahwaz, -atau dia mengatakan, harta Faris- Ar-Rabi'

berkata: Aku mgu. Dalam hadits Mathar atau hadits ynng lain dia

berkata: I alu Dia (Umar) berkata, "[Jmat Islam sedang mengalami

kesulitan. Jika kalian mau, kalian tinggalkan hak kalian, dan kami

akan menyalurkannya unfuk menutupi kebuhfian umat Islam

hingga datang harta yang lain kepada kami, lalu kami penuhi hak

kalian dari harta tersebut." Abbas berkata kepada Ali, "Kami tdak
berharap dia memenuhi hak kami." Aku bertanya, "Wahai Abu Al
Fadhl, bukankah kita orang yang paling pantas menjawab senrrn

Amiml Mukminin dan menufupi kebufuhan umat Islam?" Tetapi

kemudian Umar wafat sebelum dia rnenerima harta lain unfuk dia

lunasi hak kami. Al Hakam berkata dalam hadits Mathar atau

hadits lain, "Sesungguhnya Umar berkata, 'Kalian memiliki hak,

tetapi setahul+r ketika hartanya banyak kalian fidak memiliki
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seluruhnya. Jika kalian mau, aku beri kalian sebagiannya sesuai

kebijakanku untuk kalian.' Kami bersikems agar kami diberi
seluruhnya, sedangkan Umar menolak unfuk memberi kami
selunrhny3."266

266 119. Abu Daud , pajak, Kepa.nimpinan dan Far.., bab:
Penjelasan tentang Penyraluran s€e€rlirE dan Bagian Kerabat s/38+38s, no. 29g3)
dari jaltu Muthanif dari Abdurrahman bin Abu tail4 dia berkata: Aku mendengar
Ali rg berkata, "Rasulullah $ mernberikan kewenangan padaku atas seperlima dari
seperlima, kemudian aku menyalurkannya k€eda sahrran-salurannya sesuai yang ada
di masa hidup Rasulullah $, masa hidup Abu Bal€r +, dan masa hidup Umar iig."
Kemudian dia datang mernbawa harta, mernanggillm dan b€rkata, 'Ambillah ini!" Aku
menjawab, "Aku tidak menginginkanrrya." Dia b€rkat4 "Ambillah, kalian lebih berhak
atas harta ini." Aku katakan, "Karni sudah ofiup sehirgga tidak mernbutuhkannya."
Kernudian Ali ig meletakkannlB di baihn rnal."

Juga dari jalur Ibnu Numair dari Hasyim btor Barid dari Husain bin Maimun dari
Abdullah bin AMullah dari Abdurrahman bin Abu laila, dia berkata: Aku mendengar
AIi ri$ berkata, "Aku pernah berkumpul bsama Abbas, Fathimah, dan Zaid bin
Haritsah di tempat Nabi S, kemudian aku be{kata, "Ya Rasulullah, jika engkau
berpikir untuk mernberikan kepadalm kervanarEan ahs hak karni dari seperlima ini
sesuai yang ditetapkan dalarn Kitab AIhh, sehingga aku mernbagikannya saat engkau
masih hidup agar seseorang frdak merampasnya- dariku sepeninggalmu, maka
hkukanlah!" Ali i+ bei*ata, "Kernudian beliau mdakukan hal itu-r

Ali +9, berkata, "Alcr mernbaginya di masa hichrp Rasululhh $, kernudian Abu
Bakar.,& mernberikan itu kepadaku. Hirgga kaika tiba tahun terakhir
dari tahun-tahun pernerintahan Unar g, da kedatangan harta dalam jurnlah yang
besar, kemudian dia menyisilfian hak l<anri. Dra m€n$mdang kami, lalu aku berkata,
"Kami tidak membuttrhkannya tahrrr ini. unnt Ishm s€dang membufuhkannya.
Karena itu kembalikanlah bagian karni k€eda mereka." Umar rg pun
m€ngembalikannya k€pada mereka. Kernudftrn fdak seo-ang Frn yang memanggilku
unfuk mengambil harta ters€but sesridah Urnar &e,. Kernudian alnr bertemu dengan
Abbas sesudah aku keluar dad runah urnar. Dtr berkat4 'wafiEi Ali, pagr ini engkau
telah merrnrtus hak ldta, dan dia ti:bk akan kembali k€pada hta untuk selama-
lamanyra-" Dia adalah seorang gang c6dik merniliki pandangan Srang
bagu" da" c€rdas)." (no.29S4l

AI Baihaqi b€rkata, 'Sanad lrtt shalrih, dschd<an Aslrqrafi'i dalam madzhab
laml dalam riwayrat SBng sampai dari Mutnmmad bin ubaid darl Hiqzam
bin Barid, namun dia meringkasrqra."
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Dia berkata, "Hakam menceritakan dari Abu Bakar dan

Umar ;,g bahwa keduanya memberikan hak kepada sanak kerabat.

Kemudian para periwayat dari Hakam berbeda riwayat tentang

Umar. Sekali waktu mereka mengatakan bahwa Umar r$

memberikan hak mereka hingga dia kedatangan harta dari Sus,

kemudian dia meminjamnya dari mereka unfuk umat Islam- Ini

mempakan pemberian hak mereka secara sempuma, baik sedikit

atau banyak. Namun di waktu lain mereka mengatakan bahwa

Umar;&, memberikan hak mereka hingga jumlahnya menjadi

besar. [-alu. ketika jumlahnya menjadi besar, Umar:& menawari

mereka unfuk menerima sebagiannya saja sesuai kebijakan

Umar ig!, untuk mereka, tidak seluruhnya. Ifu berarti Umar;S,

memiliki memberi sebagian hak mereka saja, tidak sebagian yang

lain."

'*'i'r^ ut f 'e;!Jt ,sil r4 -\ Aov

.*e,stt* uq;';:",f c& c.l

L857. Az-Ztrhrimeriwayatkan O* *r, Hr.r.*,r1, a*i fUr,,

Abbas, dari Umar hampir sama dengan makna hadits irf.-267

267 Al Baihaqi berkata, 'AerS!,afi'i menyebutkanryla dalam ma&hab lama dari

hadits Yunus dari Az-Zulri."
l.jh. Sunan Al KubralS/3441
Dalam Ma'rifah As-Sunan vn Al Atsin bell<ab, "AslFqlafi'i menyebutkan hadits

Ibnu Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri dari Yazid bin Hurmus dari Ibnu Abbas, bahwa

Najdah AI Haruri menulis surat kepadan5ra. tentang bagian kerabat, lalu Ibnu Abbas

membalas, 'lhr adalah hak karni. Rasulullah $ mernberikannya kepada kami.

Umar 4$ lantas memufuskan atas kami unfuk menikahkan orang !,ang masih buiang di

antara kami dan melunasi hutang orang lrang berhuhng di antara kami, tetaPi kami
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menolak kecuali dia menyerahkan seluruhnya kepada kami, dan dia menolak
permintaan kami."

AI Baihaqi berkata, "Lftbah dari Yunus. Dalarn hadits itu dia
berkata, "Kepada kembat Rasrlulhh *. Rasulullah $ mernbagikannya kepada
mqd<a."

l:h. Ma'rifah As-SurEn w AlAbar(S/lill
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Elspedisi

Militer, bab: Perernpuan Snng B€rp€rang Diberikan Radhakh &rkan Bagian; dan
larangan Mernbunuh Anak-Anak AhhnHarbl, 3/1444-1446, no. 137/1812) dari ialur
Ja'far bin Muhammad dari ayahrya dari Yadd bin Hurmus bahwa l{aidah menulis
surat kepada hnu Abbas untuk berhnp kepadanp dalam setnnh hadits grang
panjang. Di dalamngra disebutkan, "Dla bertanya tentang seperlima, 'untuk siapa ini?'"
hnu Abbas membalas, 'Engkau menulis sr,rrat kepadaku untuk bertanga tentang orang
yang berhak atas seperlima, dan sesungguhnya kami katakan bahrrn itu adalah hak
kami, tetapi kaum kami menolak untrfi mernberikanrya kepada karni."

Juga dari jalur Sufinn dad Isrnail bin Umag4,ah dari Said Al Maqbui dari Yard.
Di dalamnya disebutkan, "&rgkau rnenulis surat kepadaku unfuk bertanya tentang
bagian sanak kerabat yang disebutkan Allah- Sesungguhnla kami merrgldaim bahwa
kamilah rnereka itu, rnmun kaum kami menolalmya." lno- 739/181^2l

Juga dari jalur Jarir bin Hadrn dad Qais bin Sa'd dari Yadd- Di dalamnya
disebutkan, "lbnu Abbas mernbalas srrat kepadanya, 'sesungguhnya engkau bertan5ra
tmtang baEan kerabat yang disebrnftan AIbh: siapa mereka? Sesungguhn!,a kami
berpendapat bahua kerabat Rmilullah g adalah karni, nEurun kaum karni
menolaknya. "' (no - L39 /18121

Asy-Slnfi'i b€rkata, "Mungkin saja y.ang dimaksud hnu Abbas dari perkataannya,
'Namun kaum kami menolaknya pada karni' adalah selain satEbat-sahabat
Rasulullah #, y.it Yadd bin Muawiyah dan kehnrganya -" (no. l4OABl2l

Adapun riunyat Ibnu Syihab Fng diir{Frad€n Aqrqpf i di stori,, diriwa5ratkan
oleh:

Abu Daud (p€rnbalnsan= Pald Kepernimpinan, dfr.. Fai', bab: Penielrean
tentang Alokasi Pernbagian S€p€rlinE dan Bagian Kerabat, 3/34, rc- 29821&n
jalur Ahmad bin shalih dari fubasah dari Yunus dari Ibnu syihab dad Yadd btor
Hurmus, bahwa Naidah AI l-Iaruri saat menr.rraikan haji di masa konflik lb,nu Zubair
menulis surat kepada lbnu Abbas untrft berhnya t€dans bagian sarak
kerabat. Dia berbnga, "Untuk siapakah rnenutnrt Anda?" Ibtu 7f,bb6 menjar,uab,
"Untuk kembat Rasulullah &. Ralulah $ mernbagikannla k€eada mereka.
Unnr 4ft, menaura*an k€eada kami dengan srafu penauraran yang nrenurut kami di
bawah hak kami, lalu kami mengernbalikan tai^,aran itu kepadanp. Ikni tidak rnau
menerimanln."

Tar,yaran inilah yang ditemrEfcan dahm riway.at Aqrqpffr s€cznia terperinci
dalam ma&trab larn4 dan karni tdalr rn€qrarnpailrann],a di auid blchrf ini. AIhh
Mahatahu.
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Dia berkata, "L-alu, bagaimana bagian kerabat ifu dibagikan,

sedangkan tidak ada riwayat yang disepakati tentang hal ini dari

Abu Bakar dan Umar &? Bagaimana mungkin bagian tersebut

mempakan hak suatu kaum, sedangkan tidak ada riwayat valid dari

jalur manapun dari keduanya bahwa keduanya memberikannya

dengan pemberian yang jelas dan masyhur?" Saya jawab,

"Pemyataan Anda ini merupakan pemyataan orang yang tidak

punya ilmu." Dia bertanya, "Bagaimana bisa?" Saya katakan,

"Hadits ini valid dari Abu Bakar;$, bahwa mereka memberikan

bagian tersebut kepada mereka. Umar.&; juga memberikannya

kepada mereka hingga jumlah hak mereka menjadi besar. Sesudah

itu ada perbedaan riwayat darinya tentang besamya hak yang

mereka peroleh ihr."

Saya katakan, "Apa pandangan Anda tentang madzhab

ulama sejak dahulu hingga sekarang, jika sesuafu telah

diredaksikan dalam Kitab Allah & dan dilelaskan melalui lisan

Aslrsyaf i menilai valid hadits-hadits ini. Dia mengatakan,
'Anda mendapati bagan sanak kerabat ditetapkan dalam dua a5rat dari Kitab

Allah, dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah S dan perbuatan beliau, yang statusn5ra

ualid dari berita para periwayat dari dua sisi. Pqtama, orang-orang lrang
mengabarkanq;a berstatus tsiqah dan sanadnp tersambung. Mereka sernua adalah

kerabat Rasulullah *. Az-Zuhri adalah salah seorang paman beliau dari jalur ibu. hnu
Musayfiib ad"lah salah satu paman ayahnya dari jalur ibu. Jubair bin Muth'im adalah

anak paman beliau dari jalur ayah. Merdra sernua adalah kerabat beliau dalam
pertalian nasab. Mereka setnua mengabarkan kepada Anda, dengan kekerabatan dan

kemuliaan mereka, bahwa mereka dikeluarkan dari bagian seperlima tersebut; dan

bahwa bagran tersebut dikhususkan untuk selain mereka. Jubair mengabarlon kepada

Anda bahwa dia bersama Utsman .i& pemah memintanln, tetapi keduanya tdak diberi

bagian tasebut padahal kekerabatan keduanya dalam pertalian nasab ih.r sama dengan

kekaabatan Bani Muththalib yang beliau beri.... Bilakah Anda menernukan stratu

Sunnah gnng menetapkan sesuatu yang berlawarnn dengan kaetapan Kitab dan

khabr yang shahih, (menernukan suatu Sunnah) di antam Sunnah-Sunnah dari

Rasulullah *?

696



AlUmrn

Rasul-Nya S atau perbuatan beliau? Tidakkah tidak perlu
ditanyakan hal-hal selebihnya, sedangkan dapat diketahui bahwa
Allah & mewajibkan pam ulama untuk mengikutinlra?" Dia
menjawab, "Benar.' Saya katakan, "Apakah Anda mendapati
bagian sanak kerabat ditetapkan dalam dua ayat dari Kitab
Allah &, dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah # dan perbuatan

beliau, yang stahrsnya valid dari berita para periwayat dari dua sisi.

Perbna, orang-orang yang mengabarkannya berstatus tsiqah dan
sanadnya tersambung. Mereka semua adalah kerabat
Rasulullah *. F.z-Zuhn adalah salah seorang paman beliau dari
jalur ibu. hnu Musayiyib adalah salah satu paman ayahnya dari
jalur ibu. Jubair bin Muth'im adalah anak paman beliau dari lalur
aph. Mereka semua adalah kerabat beliau dalam pertalian nasab.

Mereka semua mengabarkan kepada Anda, dengan kekerabatan

dan kemuliaan mereka, bahwa mereka dikeluarkan dari bagidn
seperlima tersebut; dan bahwa bagian tersebut dikhususkan unfuk
selain mereka. Jubair mengabarkan kepada Anda bahwa dia
bersama Utsman.$, pemah memintanya, tetapi keduanya tidak

diberi bagan tersebut padahal kekerabatan keduaryra dalam
pertalian nasab ifu sama dengan kekembatan Bani Muththalib
yang beliau beri?' Dia meniaunb, 'Ya.' Sala katakan, "Bilakah

Anda menemukan suafu Sunnah yang menetapkan sesuafu yang

yang ditetapkan oleh Kitab dan khabarSang shahih, serta dalildalil
dari Sunnah ini yang Udak ada pembentumya sarna sekali?

Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan sumpah yang

disertai saksi dengan mengatakan, 'Makna tekstual Kitab
bertentangan dengan keduanSn,' padahal sebenamya dia tidak
bertentangan dengan keduan5n; kemudian Anda mendapati Kitab
dalam keadaan jelas terkait dua hukumnya mengenai bagian
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kerabat yang diambil dari seperlima, dengan disertai dalil Sunnah,

lalu Anda ingin membatalkan Kitab dan Sunnah? Apakah Anda

mengetahui adanya pendapat yang lebih pantas ditolak daripada

pendapat Anda ini serta pendapat orang yang mengikuti pendapat

Anda?"

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda

seandainya Anda ditentang oleh seseorang dengan mengajukan

argumen seperti argumen Anda, dimana mengatakan, 'Saya

melihat Anda telah merrrbatalkan bagian seperlima dari sanak

kerabat. Karena itu;:,so!a juga akan membatalkan bagian unhrk

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil'." Dia

menjawab, "Orang ihr tidak boleh berkata demikian." Kami

katakan, "Bagaimana jika dia mengatakan, 'Sampaikanlah

kepadaku riwayat valid bahwa Nabi S memberikannya kepada

mereka, dan bahwa Abu Bakar dan Umar r$ atau salah satu dari

keduanya memberikannya kepada mereka'." Dia menjawab,

"Dalam hal ini tidak ada khabaryang valid dari Nabi $, dan tidak

pula dari orang-orang sesudah beliau. Hanya saja, yang wajib kita

ketahui adalah Nabi $ memberikannya kepada orang yang

ditetapkan Allah @ berhak atas bagian tersebut; dan bahwa Abu

Bakar dan Umar ig menjalankan hal itu sepeninggal

Rasulullah ffi , Ins5n' Allah."

Kami katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya dia

mengatakan, 'Saya melihat Anda berkata, "Karni memberikan

kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusa6lbagian
Nabi $ dan bagian sanak kerabat. Jika boleh bagi Anda sekiranya

Alah.& tdah membagikannya kepada hma golongan lalu Anda

merrsuaqTa untuk tiga kali, maka saya juga memberikan
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seluruhnya unfuk sanak kerabat karena dalam alrat tersebut
mereka disebut lebih dahulu daripada anak-anak 5ratim, orang-
orang miskin dan ibnusabl selain itu, sanak kerabat ifu dikenali
bapak-bapak mereka dan individu-individu mereka, sedangkan
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnrsa6l tidak bisa
dikenali seperti halnya para sanak kerabat. Juga karena Nabi S
memberikan bagian unfuk sanak kerabat. saya tidak menemukan
khabarseperb khabaryang dituturkan bahwa Nabi S memberikan
bagian kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan ibnusabil, tetapi saya tidak mendapati berita s€perti ihr
dari Abu Bakar dan Umar @'." Dia berkata, 'Dia tidak boleh
berbuat demikian." Kami bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab,
"Karena ketika Allah S tetah membaginya untuk lima golongan,

maka tidak boleh dia diberikan kepada satu golongan saja-" Saya
katakan, "Lalu, apa alasan Anda boleh memberikannya kepada
tiga golongan padahal Allah S telah menetapkan

unfuk lima golongan, sedangkan golongan kerabat masih ada?"

Dia menjawab, "Barangkali bagian ini diberikan kepada
mereka di masa hidup Nabi S lantaran kedudukan mereka di sisi
beliau. I alu, ketika Nabi S wafat, maka mereka tidak berhak.,,
Saya bertanya, "Apakah seseorang yang mendalami ilmu boleh
berargumen seperti ini?" Dia menjarrab, 'Mengapa tidak boleh jika
memang memungkinkan, meskipun hal ifu tdak ditemngkan
dalam khabar, dan tidak ada sesuatu yang menunjukkannyra?"

Saya katakan, "Bagaimana jika Anda ditentang oleh orang
yang bodoh dengan argumen seperti argumen Anda, dimana dia
mengatakan, 'Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil
sepeninggal Nabi @ fidak berhak atas apapun, karena
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dimungkinkan bagian tersebut menjadi hak bagi anak-anak yatim

kaum Muhajirin dan Anshar yang beriihad di jalan Allah &
bersama Rasul-Nya, dan jumlah mereka sedikit di antara orang-

orang musyrik yang banpk jumlahnya. Mereka telah memufuskan

hubungan dengan ayah, anak dan keluarga mereka; dan mereka

telah menjadi pasukan Allah @. Jadi, bagian ini untuk anak-anak

yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil di antam mereka saja-

Ketika Rasulullah S telah wafat, banyak orang yang telah

memeluk Islam, dan kita telah menyaksikan apa yang tdak
disaksikan oleh Rasutulhh ei; dan oleh karena bapak-bapak

mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal keyakinan dan jasa-

jasa melebihi yang terlihat dari seseorang, melainkan semuanya

menjadi sama, maka anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

ibnusabil tidak memiliki hak apapun manakala semua manusia

telah memiliki kedudukan yang sama dalam Islam'-" Dia

m-enjawab, "Dia tidak boleh melakukan hal ihl." Saya bertanya,

"Apa alasannya?" Dia menjawab, "Karena jika Allah S telah

membagikan sesuafu, maka pembagian Allah & itu berlaku untuk

golongan yang memiliki makna seperti itu hingga hari Kiamat-"

Saya katakan kepadanya, "Allah fu dan Rasul Nya S$ telah

menetapkan bagian untuk sanak kembat. Mengapa menumt Anda

pembagian ini tidak berlaku untuk mereka hingga hari Kiamat?"

Dia balik bertanya, "Ketika Anda memberikan bagian kepada

sanak kerabat, apa yang menghalangi Anda untuk memberi

mereka dengan alasan kebufuhan, dimana orang yang berhutang

dilunasi hutangnya, yang belum menikah dinikahkan, yang tidak

memiliki pelayan disediakan pelayan, sedangkan yang kaya tidak

diberi apapun?" Saya jawab, "Yang menghalangi unfuk berbuat

demikian adalah karena saya mendapati Kitab Allah & terkait
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pembagian fai'dan sunnah Nabi S yang menjelaskan maksud
Kitab Allah & mat mengacu pada alasan yang Anda semkan itu.
Lagi pula, Anda sendiri menyalahi apa yang Anda semkan itu.
Anda mengatakan bahr,rn sanak kerabat tidak memperoleh
apapun." Dia berkata, "Saya akan melakukannya. Karena itu,
silakan Anda mengajukan dalil atas pendapat yang Anda
kemukakan ihr."

Saya menjawab, "Firman Allah @, 'Dan bagi Rasul, kerabat
Rasul.'(Qs. Al Anfaal [8]' 41) ndakkah Anda merihat beliau
memberi mereka atas narna kerabat?" Dia menjawab, ,,Tidak,

karena dimungkinkan beliau memberi mereka atas nama
kekerabatan dan sekaligus karena alasan kebutuhan." saya
katakan, "Saya mendapati Rasulullah S memberikan kepada
kerabat beliau yang kaya, fidak menanggung hutang, dan tidak
membufuhkan. Bahkan dia mencukupi kepada keluarga beliau,
tetapi beliau memberikan lebih kepada orang lain lantaran
banyaknya harta beliau dan karena luasnya akhlak yang diberikan
Allah S kepada beliau." Dia berkata, "Kalau begitu, gugurlah
alasan yang Anda jadikan acuan." Saya katakan, .,Nabi # jugu
memberikan kepada Abu Fadhl Abbas bin Abdul Muththalib,
padahal dia seperti yang saya sampaikan memiliki banyak harta
dan mencukupi kebutuhan sebagian besar Bani Abdul Muththalib
serta memberikan keutamaan pada orang lain." Dia berkata,
"Kalau begitu, apa yang saya katakan bahwa mereka.diberi karena
faktor kebutuhan itu tidak memiliki makna manakala saya juga
memberikan kepada orang kaya."

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda
seandainya Anda juga ditentang oleh seseorang dengan
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mengatakan, 'Allah berfirman tentang harta rampasan perang,
*Ketahuilah, sesungguhn5n apa saja yang dapt kamu peroleh

sebagai rampasn peftng, maka sesungguhn5n unfuk

Allah dg." (Qt. Al Anfal I8l: 41) Karena itu kami berargumen

bahwa empat perlima itu diberikan kepada selain golongan

penerima sepedima- Kami lantas mendapati Rasuhrllah $
memberikannya kepada orang-orang ikut dalam perang'

Dimungkinkan beliau memberi mereka berdasarkan salah sahr dari

dua alasan tersebut, atau berdasarkan kedua alasan tersebut.

Dengan demikian, beliau memberikannya kepada orang yang

membufuhkan sekaligus ikut dalam perang, bukan kepada orang

yang kaya. Karena mereka menghadiri perang semata karena

Allah &, sedangkan balasan mereka ada pada Allah s. Karena

itu, boleh memberikan hak harta rampasan perang bagi Ailah S
kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang Udak

membuttfikannya.' Atau dia mengatakan kepada Anda, 'Bisa jadi

--ketika beliau memberi mereka karena faktor kekuatan-

sekiranya beliau memberikannya kepada prajurit yang berani dan

rnemiliki kontribusi yang besar, bukan orang yang lemah unfuk

memtlerikan kontribusi; atau beliau memberikannya kepada omng

yang membufuhkan sekaligus memberikan kontribusi.' Apu

tanggapan Anda terhadaPnYa? "

Dia menjawab, "Saya katakan, dia tidak boleh berpendapat

dernikian- Nabi $ telah memberikan kepada tentara berk'rda tiga

bagian, dan kepada tentara pejalan kaki safu bagian'" Saya

k^atakern, "Apakah boleh tentara berkuda dan tentara pejalan kaki

yang diberi adalah yang memiliki sifat ini?" Dia menjawab, "Oleh

karena dihrtr:rkan bahwa beliau memberikan bagian kepada

tentara berkrda dan tentara pejalan kaki, maka ketenfuan tersebut
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berlaku umum hingga ada dalil berupa khabar dari Nabi 4$ bahwa

dia berlaku khusus. Pemberian tersebut berlaku unfuk orang kaya

dan orang miskin, orang yang lemah dan pemberani, karena kami

berargumen bahwa mereka diberi bagian tersebut karena alasan

kehadiran."

Saya katakan, 'Jadi, dalil 5lang membuktikan bahr,va para

kerabat itu diberi bagian kerabat karena faktor kekerabatan ifu

sama seperti itu, atau lebih jelas lagi."

Saya bertan5n tentang oftmg png hadir dalam perang,

"Apa tanggapan Anda seandainya reseormg berkata, 'Sebempa

banyak harta yang dirampas di zaman Nabi $? Itu tidak banyak.

Seandainya suahr kaum berperang lalu mereka memperoleh harta

rampasan perang dalam jumlah yang besar, maka kami memberi

mereka seukuran lrang mereka ambil di zaman Nabi $'." Dia

menjawab, "Dia tidak boleh berkata seperti itu. Allah & tahu

bahwa mereka akan memperoleh harta rampasan perang, baik
sedikit atau banyak. Ketika Nabi S telah menjelaskan bahwa

mereka berhak atas empat perlima, maka ketenhrannya sanrla,

baik harta riunpasn perang yang diperoleh ifu sedikit atau

banyak, dan baik jumlah mereka itu sedikit atau banlak, baik

mereka kaya atau fakir." Saya katakan, "L-alu, mengapa Anda

tidak berkata seperti ini terkait bagian sanak kerabat?"

As5rSyaf i berkata: Say. katakan kepadanya, 'Apa

tanggapan Anda seandainya sekelompok kecil pasukan berperang

di wilayah Romawi kemudian mereka memperoleh harta rampasan

perang yang bagian masing-masing dari mereka mencapai seratus

ribu; kemudian ada sekelompok kecil pasukan lainnya berperang

di wilayah Turki, tetapi mereka tidak memperoleh sahr dirham
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pun, padahal mereka menghadapi pertempuran yang sengit?

Apakah boleh harta rampasan pemng dalam jumlah yang besar

yang diperoleh sedikit orang tanpa peperangan dari Romawi itu

dialihkan sebagiannya kepada saudara-saudara mereka sesama

muslim png banyak jumlahnya dan menghadapi pertempuran

hebat dengan Turki tetapi mereka tidak memperoleh harta

rampasan pemng sedikit pun?" Dia menjawab, "Tidak boleh."

Saya katakan, "Apa alasannya? Bukankah masing-masing

berperang agar kalimat Allah @ menjadi yang paling tinggi?" Dia

menjawab, 'Tidak boleh mengalihkan sesuafu dari alokasi yang

telah ditetapkan Rasulullah S berdasarkan suatu alasan."

Sa1la katakan, "Seperti itulah pendapat Anda dalam

masalah Faraidh yang telah ditetapkan Allah &, dan dalam

perkara lnng sebagiannya datang dari sebagian sahabat Nabi S."
Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Apa tanggapan Anda

seandain5n seseorang berkata kepada Anda, 'Bisa jadi mereka

mer,ruarisi karena alasan manfaat mereka bagi mayit saat masih

hidup, peniagaannya terhadap ma5nt sesudah meninggal dunia,

manfaat bagi mereka, dan kedudukan mereka terhadap mayit. Di

antara mereka ada yang memiliki kedekatan dengan mayit

daripada sebagian yang lain, dan dia merasakan musibah lebih

besar dengan kematian mayit. Karena ifu, saya memberi mereka

bagian lnng lebih daripada orang yang tidak seperti itu
keadaannya terhadap mayit, yaitu orang yang berbuat jahat

kepacla mayit saat masih hidup, berbuat jahat kepada kerabatnya

sesudah ditinggal mati mayit, dan dia pun tidak membutuhkan

warisanngla'." Dia menjawab, 'Dia tidak boleh berkata seperti itu.

Sebalikryn, dia harus memberikan hak kepada orang yang telah

ditetapkan haknya oleh Allah &."
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Saya katakan, *Jadi, pembagian ghanimah, ^far', warisan
dan wasiat ifu sesuai sebutan, bukan karena faktor kebuttfian?"
Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, 'Bahkan, terkadang sebagian

fA' ln diberikan kepada orang kaya dan orang miskin-" Dia
menjawab, "Benar. Utsman dan AMurrahman S mengambil

tunjangan keduanya padahal keduanyra memiliki kekayraan png
masyhur. Keduanya tdak dihalangi karena faktor kekalraan."

Saya bertilgd, "Lalu, terkait bagian sanak kerabat png
telah dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah, bahkan dia lebih pasti

daripada golongan-golongan yang diberi bagian bersamanya, lnitu
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusbil, sqta banyak

lagi yang lainnya sebagaimana yang kami sebutkan, mengapa

Anda memasukkan ke dalamnya golongan yang tidak boleh masuk

ke dalamnya, dan lebih lemah darinya." Dia bersama para ulama

lain yang sependapat dengannya mengulangi pemyataan mereka.

Mereka mengatakan, "Kami bermaksud sekiran5ra khabar ini valid
dari Abu Bakar dan Umar &." Saya bertanya, "Tidakkah orkup
dengan Kitab dan Sunnah?" Dia menjawab, "Benar." Salra

katakan, "Anda telah menghalangi pemyrataan ini. Apa pendapat

Anda seandainya tidak ada khabaryang valid dari Abu Bakar dan
Umar i$b mengenai pemberian kepada anak-anak yatim, olang-

orang miskin dan ibnusabi? Apakah Anda menyingkirkan

mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa pendapat

Anda seandainya tidak ada riwayat valid dari Abu Bakar rg bahwa

dia memberikan salab kepada prajurit yang berduel, sedangkan
diriwayatkan secara valid dari Umar rg bahvrn dia sekali wakhr

memberikan salab kepada prajurit yang berduel tanpa mengambil

seperlima darinya, dan sekali waktu dia memberikan slab
kepadanya tetapi setelah mengambil seperlimanya? Apa pendapat
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Anda tentang hal ini?" Dia menjawab, " Sala6 diberikan kepada

prajurit yang berduel tanpa diambil seperlima darinya, karena jika

diambil seperlima darinya maka ifu berarti hartanya dikurangi."

Saya katakan, "Mengapa Anda hanya menganggap boleh

penetapan salab ketika imam mengatakan bahwa salab mlllk
prajurit yang membunuh musuh? Padahal, hal itu tidak valid dari

Abu Bakar ip,, dan Anda pun berbeda pendapat dengan Umar (g
dalam banyak masalah.

1858. Anda berbeda pendapat dari Ibnu Abbas rQa saat dia

mengatakan, "salab adalah bagian dat', ghanimah, dan dalam salab

ada kewajiban seperlima sesuai dengan firman Allah &, 61f-S-S

,:4 ;+ i( ii ,t # 'Ketahuilah, apa saia yang

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

seperlima untuk Altah."(Qs. Al Anfaal [8]' 41)268

Dia menjawab, "Jika telah ada riwayat valid dari Nabi $,
maka riwayat tersebut tidak terlemahkan oleh riwayat yang tidak

valid dari seseorang sepeninggal beliau; dan tidak pula dari orang

yang berbeda dari beliau sepeninggal beliau." Saya bertanya,

258 11p. Al Baihaqi dalam.ganan Al Kubn (pembahasan: Pembagian Fai'dart
Ghanimah, bab: Riwayat tentang Pengambilan Seperlima dari Salab, 6/3121 dari jalur
Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Duhaim dari hrahim bin Ishaq dari Qabishah dari

Sufyan dari Al Auza'i dari Az-Zuhn dari Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas igg, dia

berkata, "Salabru termasuk nall, sedangkan nallittdiambil dari bagian seperlima."

AI Baihaqi berkata, "Seperfi inilah yang dikatakan oleh hnu Abbas go.

Sedangkan hadits-hadits dari Nabi $ tentang salab menrtjukkan bahwa dia keluar
dari pokok ghanimah. Asy-Syafi'i berkata, 'Manakala telah valid satu hadits dari

Rasulullah $, maka demi ayah dan ibuku dia udak boleh ditinggalkan.' Nabi db tidak
mengecualikan salab dalamjumlah yang sedikit atau dalam jurnlah Snng besar."

Atsarini telah disebutkan pada no. (1837).
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"Meskipun mereka memiliki tal$ril?" Dia menjawab, "Meskipun,

karena hujjah ada pada Rasulullah #." Saya bertanSra, "Dapat

dipastikan hukum Allah & dan hukum Rasulullah $ mengenai

bagian dari sanak kerabat. L-alu, mensFpa Anda
membatalkannya?"

Saya juga katakan bahwa Allah @ berfirman,

q"fi,"i#'itt{Jbi
"Ambillah zakat dari sebagian ham merel<a, dengan zakat

ifu kanu membercihl<an dan men5rucil<an mereka- "(Qs. At-Taubah

[9]: 103)

4dzAq,*)*^ .v 'rat JtL - \ Ao 1

;-it"(-Ju ',j-
1859. Nabi g bersabda, 'Di dalarn ;"-r, ,urn- *u,

dengan hujan ada kewajiban (aka| sepersepuluh.469

Tidak ada kekhususan terhdap suafu harta dari harta lain
dalam Kitab Allah & dan Hadits. hrahim An-Nakh'i berkata,

'Kev,rajiban sepersepuluh ifu berlaku pada bnaman yang

ditumbuhkan oleh bumi. I alu, rnengapa Anda mengatakan bahu/a

hasil btrmi di bawah lima unsq trdak dikerrai z:rka?" Dia
menjawab, "Karena Abu Said S merlwayatkarurlSa dari Nab $-'

259 g"di15 ini tdah disebutkan b.rton ffiirrF pada rrc. 1639 dahrn balrrrr
tctuig pqbedaan terkait ke6ditan.
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Saya katakan, "Apakah Anda mengetahui seseorang yang

meriwayatkannya secara valid selain Abu Said?" Dia menjawab,
"Tidak." Saya katakan, "Apakah hadits bahwa Nabi $ memberi

sanak kerabat bagian mereka itu lebih kuat para periwayatnya,

lebih dikenal dan lebih utama daripada para periwayat di bawah

Abu Said dari Abu Said yang meriwayatkan hadits ini?" Dia

menjawab, "Orang yang meriwayatkan hadits tentang bagian

sanak kerabat ifu lebih kuat." Saya katakan, "Saya pemah

membaca tiga surat mandat Rasulullah $, yaitu surat mandat

beliau kepada Said bin Ash atas Bahrain, surat mandat beliau

kepada Amr bin Hazm atas Najran, serta surat mandat yang

ketiga. Saya juga pemah membaca surat mandat Nabi $ kepada

Abu Bakar,8r, surat mandat beliau kepada Umar i$, dan surat

mandat beliau terhadap Utsman @,. Saya sama sekali tidak

menemukan dalam surat-surat mandat itu keterangan bahwa di

bawah lima wasaq tidak dikenai zakat. Padahal mereka telah

diambil janji dalam surat-surat mandat yang dibacakan kepada

para amil tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam

pengambilan zakat dan selainnya.

1850- Kami sama sekali tidak menemukan seseorang yang

meriwayatkan dari Nabi S dalam hadits yang rnlid, 'Di dalam

hasil bumi di bawah lima wasaq fidak ada keutajiban akat" selain

Abu Said.270 1116 juga sama sekali tidak menemukan seseorang

yang meriwayatkan hal itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan
Ali .*&. Apakah Anda menemukanngra?" Dia menjawab, "Tidak."

270 gu6i1r ini telah disebutkan b€ril$t bMtij-ilF pada no. (754) dalarn bahasan
tentang zal€t bab tentarg bilangan nislpbwrb-
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Saya katakan, "Apakah itu karena mereka mengambil zakat umat
Islam ben-rpa makanan di selunfi negeri, dan ifu dilakukan
beberapa kali dalam setahun karena perbedaan tanaman dan buah
yang dihasilkan berbagai negeri, sehingga hal ifu lebih pantas

dituturkan dari mereka secara masyhur daripada bagian sanak

kerabat yrang hanya diberikan sekelompok kecil dan dilalarkan safu

waktu dalam setahun?" Dia menjarrnb, "Keduanlra semestinya

sarna-sama masyhur." S.!ra katakan, "Apakah Anda
menyingkirkan hadits Abu Said, 'Di dakm hasil buni di bawah

lima umsaq frdak ada kewajifun zakat" karerra dia fidak
diriwayatkan dari Nabi # kecuali dari satu jalur riuapt; dan

bahwa hmhim An-Nakh'i menakwili makna tekstual Kitab dan

sebuah hadits sepertinya, sedangkan pendapakrlra ihr bertentangan

dengan makna teksfual Al Qur'an, karena sebutan harta ifu juga

berlaku untuk hasil bumi di baunh hma owaq, dan bahr,rn tidak
ada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Q5 tentang hal

ini?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan sa5n anlarp berpegang
pada Sunnah, fidak membufuhkan serrua ini-'
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Saya katakan kepadanya, "Allah & berfirm an, -6 \Ct< S

i"",v;- *G ii. qA 'dL',; 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh

dalam wahyu yang diwahyl<an kepadaku, sesuafu J/ang

diharamkan bagi orang yang hendak memakann5ni' (Qs. Al
An'aam [6]: 145)."

J.-pq ,akG ,,_16ir.t JG t) -\A1\
t

.7 ozl z

)
I

,y:'?\t'rr"-- Y s-y SrL ;iJ \ :;*L ;r
oo

;tU tK fr

€

Jo t /O

t{

,
$

I
td
4il#,e aP

k ;rr r,#

r)( r;) r
lo. .l,F

aO

)

J

1861. Ibnu Abbas, Aisyah dan Ubaid bin Umair berkata,

"Tidak dilarang memakan selain heu.ran yang (disembelih)

disebutkan nama Allah &, sesungguhnya hukumnln adalah

haram." Mereka berargumen dengan Al Qur'an. Ilmu dan

keutamaan mereka ifu seperti yang kamu 1rn1u1rri.271
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i,ss)Ls

l.t

Jr J) L
.?t? LQtd 7u

L862. Abu Idris meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau

melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring- Ucapannya

ini disepakati oleh Pz-Zrhri. Dia berkata, "Setiap her,van buas yang

bertaring hukumnya adalah haram."27 2

Nabi $ tentu lebih mengetahui makna yang dikehendaki

Allah. Barangsiapa yang berseberangan dengan hadits yang

diriwayatkan dari Nabi $, maka ucapannya tidak mengandturg

argumen. Seandainya orang yang mengemukakan suafu pendapat

ynng bertentangan dengan riwayat dari NaSi # itu tahu bahwa

Nabi $ mengatakannya, tentulah dia kembali kepada ucapan

beliau. Ada kalanya seseorang yang sudah lama bersahabat

dengan Nabi S luput mengetahui suahr Sunnah, tetapi omng

yang jauh rumahnya dan sedikit persahabatannya justru

mengetahuinya. Saya katakan kepadanya:

1863. Abu Bakar, hnu Abbas, Aisgah, hnu Zubair,

AMullah bin Abu Utbah, dan para sahabat lain "g menjadikan

kakek sarna kedudukannya dengan ayafi.z1z Mereka dalam hal ini

n2 Hadits ini telah disebudr,an berikut bkhni'nya pada no. (1tt05) pernbahasan:

Malernn, bab, Keharaman Mernakan hewan buas yang hdng.
27s Hadits ini telah disebutkan berikut takfuiinya pada no- (7771) pernbahasan:

Warisan, tnb: Warisan Kakek.
Perkataan Zaid telah disebutkan pa.da no. (17701 pernbahasan: Warisan, bab'

Wadsan Kakek. Sedangkan perkataan lbnu Mas'ud airuqndran ol€h Said bin
Manshur Mlam As'Sunan (pembahasan: Faraidh, bab: Ucapan Urnar terrtang lGkek,
L/6ffi71dari jalur Abu Muawiyah dari A'mas!, dari hmhirn dari Ubaid bin Nadtrlah,

j; q',s;!lt t -.,
4-e3l tAr
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menakr,rdli Al Qur'an. Tetapi Anda menentang pendapat mereka

karena berpegang pada pendapat Zaid dan hnu Mas'ud." Dia
menjawab, "Ya." Saya katakan, "Anda juga menentang pendapat
Abu Bakar i&" dalam memberikan kepada budak, dimana Anda
mengatakan bahwa mereka tidak diberi." Dia menjawab, "Ya.

dia b€f,kata, 'umar dan AMullah * menjadikan kakek berbagi dengan saudara-
saudara antara bagian untrfinya atau sekiranya seper€nam lebih baik untuknya
daripada berbagi dengan saudara. Kemudian Umar igr menulis surat kepada Abdullah
yang isingn, 'Menurut saya, kita telah menyusahkan kakek. Jika datang suratku ini
kepadamu, maka jadikanlah kakek berbagi dengan saudara-saudara antara bagian yang
dia peroleh atau sekiranya sepertiga lebih baik bagingra daripada berbagi dengan
mereka'. Abdullah pun mengambil pendapat Umar rdb itu." (no. 59)

Ibnu Hajar berkata, "Sanad }rrdits shahih."
l..ih. FathulBan$2/27)
Ad-Darimi dalam Sunanrya (pembahasan: Faraidh, bab: Pendapat lbnu Mas'ud

tentang Kakek, 2/2771 dari jalur Abu Nu'aim dari Zuhair dari Abu Ishaq, dia berkata,
Aku menjumpai syuraih di tempahya, dan saat itu dia bersama Amir, Ibmhim dan
Abdurmhman bin Abdullah sedang membahas bagian seoftmg peretnpuan dari Aliyah
yang mati meninggalkan suami, ibu, saudara seayah dan kakeknya. Dia bertanya,
"Apakah ada bagian untuk saudari?" Saya menjarvab tidak." Dia berkata, "Untuk
suami setengah dan unhrk ibu sepertiga.

Abu Ishaq berkata, "Aku berusaha agar dia menjawabku, tetapi dia tidak
menjarrabku kecuali dengan jawaban tersebut. Ibrahirn, Amir dan Abdurrahman bin
Abdullah lantas berkata, "Tidak ada orang yang membawa masalah Faraidh yang lebih
pelik daripada yang engkau baura." Dia berkata, "Kernudian alnr mendatangi ubaidah
As-Salmani. Sudah masyhur bahwa di Kufah tidak ada yang lebih pandai ilmu Faraidh
daripada Ubaidah dan Harits Al Awar. Saat itu Ubaidah duduk di majelis. Jika Syuraih
mendapati masalah Faraidh yrang di dalamnya ada kakelq maka dia mengamhkan
mereka kepada ubaidah, lalu dia pun menetapkan bagianryn. Aku berranyra
kepadanya, lalu dia menjawab, 'Jika kalian mau, aku akan mernberitahu kalian tentang
pernbagian Abdullah bin Mas'ud dalam kasus ini. Dia memberi suami tiga bagian, yaitu
setengah. Sedangkan ibunya memperoleh sepertiga dari sisanp, yaifu seperenam dari
pokok harta. sementara saudara mendapat safu bagian dan kakek mendapat satu
bagian-"

Abu Ishaq berkata, "Kakek dimaksud adalaftr ayahn5ra ayah."
Ibnu Flajar berkata, "sanadnya shahihhingga ke Abtr Ishq."
l.jh. FathulBan$2/211 .

bnu Hapr juga berkata, "Kami meriwaryratkan dalam pernbahasan Faraidh milik
Sufun Ats-Tsauri dari jalur An-Nakh'i, dia berkata "Umar dan Abdullah [dak senang
mengutamakan ibu daripada kakek."
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Saya juga berbeda dari Umar;ig.; terkait istri dari lakilaki yang

hilang, istri yang dithalak tiga, perempuan yang menikah di masa

iddahrrya, melipatgandakan denda atas pencuri unta Al Muzanni,

memufuskan setengah diyat dalam qasamah, menjafuhkan sanksi

dera dalam perkara sindiran, dan menjatuhkan saksi dera akibat

tercium bau minuman, dan menjahrhkan sanksi ana kepada

ummuvalad Hathib yang berstatus sebagai janda seperti sanksi

unfuk perawan,274 serta dalam perkara kasus lain yang Anda
tentang karena mengikuti sahabat Nabi $ yang lain. Di antaranya

ada yang Anda tentang, sedangkan para sahabat tidak ada yang

menenbngnlra." Dia menjawab, 'Ya, terkadang saya

menentangnSra karena mengikuti pendapat sahabat Nabi S yang

lain-"

1863/m. Salra katakan kepadanya, "Sa'd bin Ubadah telah

membagikan hartanya dalam keadaan sehat di antara para ahli

warisnlra, kemudian dia meninggal dunia. Sesudah ifu Abu Bakar

dan Umar @ mendatangi Qais dan berkata, 'Menunrt kami,

sebaiknya kalian mengembalikan rrarisan kepadanya.' Qais
berkata kepada Abu Bakar dan Umar @, 'Saya Udak mau

na 19 Abdurmzzaq dalam kitab Muslwtnafng @ernbahasan: Wasiat, bab:

Mengutamalon Nhlal, 9,/&99, no. 16498) dad jahrr Abdunazzaq dari Ma'mar dari
Aryub dari lbnu Sirin; dan dari phr Abdunazza dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha'
mengabarkan kepadalqr bahun Sa'd bin Ubadah-.. kernudian dia menyebutkan

(gl.o.76499.
Fladts ini irya diriwayatkan oleh Said bin Manshw dalam Stnanrrya

(p€rnbalasan: Faraidh, bab: Orang 5rarE teJah Mernuhrskan Warisan yang Diwajibkan
Alah, L/97, no. 291) dari ialur Sufun dari Arnr dari Abu Shalih bahwa Sa'd bin
Ubadah... ketnudian dia menyebutkan redaksinya; dan dari ialw lbnu Mubamk, dia
b€rlab: Ibnu Jrraij k€eada karni, dari Atha' bahwa Sa'd bin Ubadah...
kernudian dia menyehrl*an redaksinya (rp. 2921.
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mengembalikan sesuatu yang telah diputuskan oleh Sa'd dan dia

telah memberikan bagiannya kepada mereka.' Anda mengklaim

bahwa mereka tidak wajib mengembalikan sesuafu yang telah

diberikan kepada mereka, sedangkan dalam hal ini Abu Bakar dan

Umar & tidak ditentang oleh seorang sahabat keduanya pun.

Mengapa Anda menentang pendapat keduanya secara bersama-

sama sedangkan tidak ada yang menentang keduanya? Mengapa

Anda menolak pendapat keduanya secara bersama-sama terkait

hukuman potong tangan bagi pencuri sesudah tangan dan

kakinya, sedangkan tidak ada yang bertentangan dengan pendapat

keduanya selain riwayat yang tidak valid dari Ali €b?"

Kemudian saya menyebutkan tiga belas masalah Umar bin
Khaththab.g; yang tidak ditentang oleh para sahabat Nabi $
yang lain dengan hadits yang bisa dinilai valid dan kami jadikan

pegangan, tetapi dia justru meninggalkannya. Di antaranya adalah

Umar .&, berkata tentang perempuan yang menikah di masa iddah

lalu dia digauli, "Perempuan tersebut harus menjalani dua iddah."
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ali ls. Masalah lain adalah

Umar i{g memutuskan perkara laki-laki yang tidak bisa menafkahi

istrinya agar dia dipisahkan dari istrinya. Masalah lain adalah

Urnar;8, pada mulanya berpendapat bahwa sumpah dalam

qasamah dijatuhkan pada suafu kaum, tetapi kemudian dia

mengalihkannya kepada kaum lain. Dia berkata, "Allah

menghamskan kita untuk mengilmti perkataan Rasulullah #, d*
mewajibkan kita unfuk berpegang padanya." Saya bertanya,
"Apakah Anda boleh menyalahi suatu hadits yang diriwayatkan
dari Nabi S karena mengikuti perkataan selain beliau?" Dia

menjawab, "Tidak. lldak seorang pun lpng memiliki bobot
argumen di hadapan Nabi $. Meskipun beliau ditentang oleh
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serahrs orang atau lebih, mereka tetap tidak mengandung bobot

argurnen." Saya katakan, 'Tetapi Anda jtrstru menyalahi Kitab
Allah dan Sunnah Nabi-N5n $ terkait bagian sanak kerabat,

padahal tidak ada riwa5rat valid dari seorcmg sahabat Nabi S
bahwa dia menyalahi beliau."

Dia berkata, "Tetapi, diriwayatkan dari hnu Abbas rS

bahwa dia berkata, 'Dahulu kami melihatnya sebagai hak kami,

tetapi kaum kami menolak untuk memberikannya kepada kami."'

Saln katakan, 'lni adalah ungkapan Amb yang

dikernukakan dalam b€ntuk ulnum tetapi dimaksudkan sebagai

ungkapan khusus." Dia bertanSra, "Apa contohnya?" Saya jawab,

"seperti firman Allah B, F W;'i,i6i4J"6i'&136i-ii 'Uaitu)

oftngonng AanS menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka

ada manusia mengabkan, 'Sesunggwhnya manusia telah

mengumpulkan pasul<an unfuk menyeftng l<amu'.' (Qs. Aali

Imraan [3]: 173)

Kita tahu bahwa 57ang berkata seperti ifu hanya sebagian

manusia, 5nifu hanya empat orcmg saja- Selain ih1 tdak semua

manusia mengumpulkan pasulmn untr.rk menyerang orang-orang

mukmin ifu. Yang m€ngumfrulkan pasukan han1nlah sekelompok

orcrng yang kembali dari p€mry Uhud."

Dia bertanp, "Apakah semua kalimat seperti ini dimaknai

seperti ini?" Saya jawab, 'Oleh karena Ibnu Abbas & tidak

menyebutkan seorang pun dari kaumnlra, maka Anda tidak

melihatrya sebagai ucapan dari seluruh hnu Abbas r$,

berpendapat bahr.,va bagian tersebut adalah milik mereka. I ^lu,
mengapa Anda Udak berargurnen bahwa lbnu Abbas rS, tidak
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melihatnya sebagai hak mereka kecuali memang itu benar

baginya? Anda justm berargumen dengan khabar yang bersifat

garis besar bahwa ada sahabat lain yang menentang pendapahTya

itu, padahal Kitab dan Sunnah terlalu valid untuk membutuhkan

dalil lain bersama keduanya."

Dia bertanya, "Apakah boleh perkataan hnu Abbas i$,
'kemudian kaum kami menolak untuk memberikannya kepada

kami' dimaknai sebagai selain para sahabat Nabi $?" Saya jawab,

"Ya, perkataan tersebut boleh dimaksudkan untuk Yazid bin

Muawiyah dan keluarganya." Dia bertanya, "Mengapa Umar bin

Abdul Aziz tidak memberikan kepada mereka bagian sanak

kerabat?" Saya katakan, "Apakah Umar bin Abdul Aziz telah

memberikan bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

ibnusabil?" Dia menjawab, "Menurut hemat saya, dia telah

melakukannya."

Saya katakan, "Apakah Anda boleh mengatakan, 'Menumt

hemat saya, dia telah melakukan tindakan terhadap bagian sanak

kerabat'?" Dia menjawab, "Saya melihat seperti itu, tetapi saya

tidak yakin." Saya katakan, "Apakah Anda membatalkan bagian

unfuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabl hingga

Anda meyakini bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memberikan

bagian mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Seandainya Umar bin Abdul Aziz berkata terkait bagian sanak

kerabat, 'Tidak memberi mereka bagian itu, dan mereka tidak

berhak atasnya,' maka kita tetap wajib memberikannya kepada
mereka manakala ada riwayat valid dari Nabi $ bahwa beliau

memberikannya kepada mereka." Dia menjawab, "Ya.' Saya

katakan, "Apakah Anda juga menyalahi Umar bin Abdul Aziz
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dalam suatu hukum seandainya dia memufuskan perkara dengan

hukum tersebut padahal orang lain fidak menentangnya?" Dia
menjawab, "Ya- Dia harrya seseomng dari generasi tabi'in,
sedangkan kita tidak harus mengikuti ucapannya- Dia sama seperti

salah seomng di antara kita."

Saya katakan, "Mengapa Anda berargumen dengan dugaan
yang bemsal dari Umar bin Abdul Az?, sedangkan kedudukannya

bagi Anda seperti ifu?" Dia berkata, "Saya pemah mengemukakan

sebagian hal yang Anda sampaikan ifu kepada orang yang

berdebat dengan saya terkait bagian sanak kerabat
(mengemukakan) kepada sejumlah ulama dari kalangan sahabat

kami dan selainnyia. Mereka semua mengatakan bahr,ua jika ada

hadits yang rnlid dari Nabi,$, maka Allah mannjibkan manusia

unfuk mengikutinya. Argumen Snng berlaku ada dalam hadits

tersebut. Barangsiapa yang bertentangannya dengan sesuafu 5nng
berbeda dari selain Rasulullah $, maka dia keliru. Kemudian, jika

beliau didukung dengan Kitab Allah, maka hal itu lebih urajib dan

lebih pantas sekiranya seseorang tidak berargumen di hadapan

beliau. Bagian sanak kerabat memang ditetapkan dalam Kitab dan

Sunnah."

10- Bagian Seperlima dari Harta Rampasan yang
Diperoleh Tanpa Mengerahlrarr Kuda

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

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apa saja yang
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diambil para wali5rytl amr dan orang-orang musyrik, baik itu jizyah

atau perdamaian atas tanah mereka; apa saja yang diambil

walilryi amr dat', harta mereka di wilayah umat Islam, serta harta

mereka manakala mereka berdamai, (diambil) tanpa mengerahkan

kuda dan unta; dan harta apa saja yang diambil dari mereka

manakala salah seorang dari mereka mati tanpa memiliki ahli

waris, atau harta-harta semacam itu yang diambil oleh para

waliylul amr dat', orang-orang musyrik, semua harta tersebut

dikenai kewajiban seperlima. Harta tersebut dibagikan sesuai

pembagian Allah, yaifu unfuk golongan para penerima seperlima

dari harta ghanimah yang diperoleh dengan mengerahkan kuda

dan unta. Golongan inilah yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya.

Seseorang bertanya kepada saya, "Anda berargumen

bahwa Nabi $ memberikan bagian sanak kerabat pada waktu

Perang Khaibar kepada para sanak kerabat, padahal harta

rampasan Perang Khaibar ihr diperoleh dengan mengerahkan

kuda dan unta. Mengapa Anda mengklaim bahwa mereka berhak

atas seperlima dari harta rampasan perang yang diperoleh tanpa

mengerahkan kuda dan unta?" Saya katakan, 'Sa!a mendapati

dua jenis harta yang diambil dari orang-orang musyrik dan

dikaruniakan Allah kepada sebagian pemeluk agama-Nya. Saya

mendapati Allah telah memutuskan hukum unfuk seperlima harta

rampasan perang, bahwa dia disalurkan kepada lima golongan.

Karena firman 611u6275 menjadi pembuka kalam tentang segala

sesuafu- Bagi Allah segala un$an sebelum dan sesudahnya.

27s Maksudnya firman Allah, Ap aja lnrla ftrmpasan (fai') lang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya Sang bemsal dari paduduk kob-kob mal<a adalah untuk
Allah, RasuJ.... kembt Rasul, anak-anak yatim, onng.otang miskin dan orang-orang

3nng dalam perjalanan "(Qs. Al Haq,rr [59]: 7)
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Karena ifu Rasulullah $ menyampaikan kepada sanak kerabat

hak mereka, sehingga tidak diragukan bahwa beliau juga

menyampaikan kepada anak-anak yatim, orzrng-orang miskin, dan

ibnusabil hak mereka, dan bahwa beliau pasti memafuhi setiap

perintah Allah. Saya mendapati Allah berfirman dalam surah Al

Hasyr, i# 4-fr iF 'ii fr'l 6 'Dan apa saia harta ntnpasan (fai)

Jnng diberil<an Allah kepada Rasul-N5n @art harta benda) mereka.'

(Qs. Al Has!,r t59l: 6) Allah & jr gu berfirman, b.n"-, i|'.ii{frC,

fi); ;i; nji, ,yl Apa saja ham rampasn (fai') Jrans diberikan

Allah kepada RasuLNgn tlang bemsal dari penduduk kota-kob
maka adalah untuk Allah, Rasul. '(Qs. Al Haqr [59]: 7)

Hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum harta

rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan

unta. Sunnah menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku pada

seperlimanp. Saya tahu bahwa Nabi $ telah menyalurkan

kepada orang-orang 5rang haknya ditetapkan oleh Allah, meskipun

kami tidak menilai valid safu khabar ptrn tentang hal ini seperti

l<habar Jubair bin Muth'im mengenai bagian sanak kerabat dari

harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda

dan s1v.276 Sebagaimana saya tahu bahwa beliau telah

menyalurkan hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

ibnusabil dan harta rampasan perang yang diperoleh dengan

mengerahkan kuda dan unta, yaitu hak yang diberikan kepada

mereka dengan kesaksian yang lebih kuat daripada berita safu

orang dari sahr orang lainnya, bahwa Allah telah mengarahkan

276 lrudit ini telah disebutkan berikut akfuijnyapada no. (1849)dan (1853).
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Rasul-Nya unfuk menunaikan hak tersebut, sebagaimana Allah

mewajibkan-Nya untuk menunaikan hak tersebut."

Seseorang berkata kepada saya, "Allah telah menjadikan

seperlima dari harta yang diperoleh dengan mengerahkan luda itu
unfuk lima golongan, dan menjadikan seluruh harta yang diperoleh

tanpa mengerahkan kuda dan unta itu untuk lima golongan. [alu,
mengapa Anda mengklaim bahwa lima golongan itu hanya

mendapatkan seperlima, bukan seluruhnyra?" Saya jawab, "Betapa

jauhnya perbedaan antara Anda dan orang yang berbicara kepada

kami tentang pembatalan bagian sanak kerabat! Anda ingin

menetapkan bagi sanak kerabat seperlima dari keseluruhan harta

yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta. Sedangkan

orang lain ingin membatalkan seperlima dari seperlima bagi

mereka."

Dia berkata, "Saya hanya menginginkan kebenaran dalam

hal ini. Mengapa Anda tidak berpendapat seperti pendapat saya,

sedangkan Anda adalah mitra saya dalam membaca Kitab
Allah &. Anda akan memperoleh bagian sanak kerabat dari

kelebihan harta untuk sanak kerabat." Saya katakan kepadanya,
"Bagianku dari bagian sanak kerabat itu tidak mendoronglm untuk

berpegang pada suatu pendapat padahal Allah tahu bahwa yang

benar adalah pendapat lain." Dia bertanya, 'lApa yang

menunjukkan kepada Anda bahwa golongan yang berhak

mendapatkan seperlima ghanimah yang diperoleh dengan

mengerahkan kuda dan unta ifu memperoleh seperlima saja dari

fai' yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta, bukan

seluruhryn?" Saya jawab:
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1864. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-

Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata: Aku
mendengar Umar bin Al Khaththab, saat Ah dan Abbas

rahmatullah alaihim mengajukan gugatan kepadanya terkait harta-
harta Nabi S. Umar;S, lantas berkata, "Harta-harta bani Nadhir

itu termasuk harta yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya,

dimana umat Islam tidak mengerahkan kuda dan unta unfuk
memperolehnya. Jadi, harta tersebut adalah mr-nni milik
Rasulullah $, bukan unfuk umat 1t1u .'277

277 Hadits ini telah disebutkan berikut takhriirya pada no. ll827l dalam bab
tentang cara-cara pembagian dan 61 '.
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Dia berkata, "Saya tidak menaruh perhatian pada hadits-

hadits, Al Qur'an lebih penting bugt kami. Seandainya saya

menaruh perhatian pada hadits, maka hadits ini menunjukkan

bahwa harta tersebut milik Rasululluh e secara khusus-" Saya

katakan, "lni adalah ungkapan Amb. Yang dimaksud dengan milik

Rasulullah secara khusus adalah harta yang sedianya jafuh kepada

umat Islam seandainya mereka mengerahkan kuda dan unta, yaifu

empat perlima."

Dia berkata, "Anda berargumen dengan khabar Umar i$
bahwa keseluruhannya bukan milik penerima seperlima dari harta

yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta." Saya

katakan, "Ya.' Dia berkata, "Tetapi, khabar tersebut

menginformasikan bahwa harta tersebut milik Rasul"lluh # secara

khusus- Apa yang menunjukkan bahwa seperlimanya unfuk

golongan penerima seperlima bersama beliau?" Saya katakan,
*Oleh karena perkataan Umar i$ mengandung kemungkinan

makna bahwa keseluruhannya milik Rasulullah S, dan bahwa

empat perlima yang menjadi milik umat Islam dari harta yang

diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta ifu jahrh kepada

Rasulullah #i, tdak hanya seperlima saia, sehingga dalam hal ini

Nabi $ menggantikan kedudukan umat Islam, maka kami

berargumen dengan firman Allah & dalam surah Al Hasyr, ;9

€r{t 4j )i}, Adatah untuk Alhh, Rasul, dan sanak kerabat-'

(Qs. Al Hasyr [59]: 7l Mereka berhak atas seperlima. Tidak

diragukan bahwa Nabi $ menyerahkan seperlima ifu kepada

mereka.
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Jadi, karena berargumen dengan hukum Allah yang ada

dalam surah Al Anfaal, fA & ti t;, i # 6 YitS

'Ketahuilah, sesungguhn5n apa saja yang dapat kanu peroleh

sebagai ranpasan peftng, maka saungguhnya seperlima unfuk

Ntah.'(Qs. Al Anfaal [8]: 41) Dengan demikian, kedua hukum

yang terdapat dalam surah Al Hasyr dan surah Al Anfaal itu

memiliki kesamaan, pifu bagian seperlima diberikan kepada kaum

yang telah disebutkan sifat*ifatrya. Mereka hanya berhak dari

seperlima itu, tidak yang lain."

Dia bertanya, "Tetapi, bukankah dimungkinkan mereka

mendapat keseluruhan harta dari harta rampasan perang yang

diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta?" Saya jawab,

"Ya." Dia bertanya, "Kalau begifu, mereka memperoleh

seluruhnya, dan kita tinggalkan *ia khabar tersebut-" Asy-Syafi'i

berkata: Menunrt kami kita tidak boleh meninggalkan khabar.

Khabarmenunjukkan makna khusus dan makna ulnuln-

Ulama lain bertanya kepada saya, "Mengapa Anda

mengklaim bahwa bagian seperlima juga berlaku dalam jiztlah setta

harta apa saja yang diambil dari reorang musyrik dengan jalan

apapun?" Saya lantas menyebutkan kepadanSn ayrat dalam sumh

Al Hasyr tersebut. Dia berkata, "Harta-harta tersebut diperoleh

tanpa mengerahkan kuda dan unta. Karena ifu, mereka

memberikannya sesuai dengan ilham yang difunrnkan Allah dalam

hati mereka." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang bahwa

jizryah yang diberikan oleh orang yang dikalahkan tanpa

mengerahkan kuda dan unta? Oleh karena dasar pemberian

mereka adalah karena talut dikalahkan, padahal kuda dan unta

telah diarahkan kepada mereka, tetapi mereka memberikan harta
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tersebut sebelumnya. Bukankah yang demikian itu lebih dekat

kepada pengerahan kuda dan unta? Ataukah orang yang memberi

bukan karena diarahkan kuda dan unta kepadanya?" Dia
menjawab, "Benar." Saya katakan, "Oleh karena hukum Allah
yang berlaku pada harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda

dan unta ifu sama seperti perdamaian, bukan seperti harta yang

diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta tanpa dengan jalan

damai, yaitu diberikan kepada golongan yang telah disebutkan,

maka mengapa jizyah serta harta apa saja yang diambil para

waly4tl amr dat', seorang musyrik itu tidak dimasukkan ke dalam

kategori ini?"

Dia bertanya, "Apakah ada dalil selain ini?" Saya katakan,
"Dalil ini sudah cukup, tetapi ada dalil lain bahwa harta yang

dibagikan Allah ifu ada tiga macam, yaifu: Pertama, harta zakat,

yaitu harta yang diambil dari seorang muslim. Harta ini diberikan

kepada para penerima zakat, bukan kepada para penenma fai'.
Kedua, harta ghanimah yang diperoleh dengan mengerahkan kuda

dan unta. Harta ini dibagikan sesuai dengan yang dibagikan Allah.
Ketiga, harta fai' yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan

unta. Apakah Anda mengetahui adanya jenis harta keempat?" Dia
menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Karena ifu kami berpendapat

bahwa seperlima diberikan kepada golongan penerimanya, dan itu
berlaku unhrk setiap harta yang diambil dari seorang musyrik.

Karena harta yang diambil darinya selamanya tidak keluar dari
keberadaannya sebagai ghanimah atau fai '. Harta /ai ' adalah
harta yang dikembalikan Allah kepada para pemeluk agama-Nya
dari harta orang yang menentang agama-Nya."
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11. Cara Membagikan Bagian Empat Perlima Harta
Fai' yang Diperoleh Tanpa Mengerahkan Kuda dan

gn1u278

278 puho bab ini Al Baihaqi menEutip bebempa riwayat fui Aq,rsyafi'i dahrn
madzhab lama. Dia mengabkan, "Aqrqpfi'i &lam rnadzhab lama dalam riwayrat Abu
Abdurrahman Al Baghdad dariqa menyebnrtkan:

1. Hadits Wah' dari fuflran dari Alqarnah bin Martsad dari hnu Buraidah dari

agnhn5ra bahwa Nabi $ b€rsabda saat menguhrs seorang panglima r.rntuk memimpin
pasukan, "Jika mqel<a manjaonbmu, mala tqinnlah Bwaban mqet<a, dan bhankh
dirimu untuk tidak marymng maelca, kqntdian aialhh mqel<a unfuk pindah dari
nqai merel<a ke nqai l<aum Muhaiirin! Bqibhulah mqdra seandainSa merel<a

melals*an hal itu bahwn mqd<a mqniliki lnk tang elna dangan l<aun Muhaiirin dan

menangguryI keutajibn gng snn dangan laun Muhajirin. Jil<a mqel<a maolak dan

mqtilih nqqi mqela, naka Mtahuhh mqd<a bhwa mqel<a ama seperti onng-
omng bdui Sang hijnh. Pada mqet<a bqhku hulam Allah sryti png balaku pada

onng-orzng mul<tnin, t&pi mael<a fi&k manpaoleh bagian &n fai' dan ghanimah
kauali merel<a bqjihad bqsnta onngorang klam. "(Sut/an di sini adalah Sutnn bin
Said Ats-Tsauri sebagaimana disebutkan dalarn sebagian riunya$

Alqamah berkata' Mugtil bin Hag4,rarr ber*ata: Muslirrr-5raitu bin Haisham-
menceritakan kepadaku, dari Nu'man bin Muqrin, dari Nabi $, seperti hadits

Sulaiman bin Burdidah.
(FlR. Muslim, p€rnbatEsan: Jihad dan Eksp€disi Militer, bab: Pengangkatan

Panglima oleh Imam atas Pasukan Srang Dikirim, serta Pesan Imam kepada Mereka

tenfang Adab.adab Pel-ang dan Selainnya, 3/1356,l dari lrlur Wah' dan setenrsnya.

Juga dari ialur Alqamah dari Muqatil bin Hayyan lno.2/17311
Al Baihaqi berkata:
2. fuf$rafi'i juga menyebrnkan hadits lbnru Yaman dari Shafu,an, dan hadits

Yahya bin Yaman dari Ibnu Mubarak dari Shafrpan bin Amr dari AMurrahman bin

Jubair bin Nufair dari a5rahnla dari Auf bin Mafik bahura Nabi $ manakala kedatangan

harta ki'maka beliau mernbagikannya pada hari ihr iuga. Beliau memberi orang yang

masih bujang satu bagian dan memberi orang yang sudah berkeluarga dua bagian."
(FIR. Abu Daud, batrasan: Pajak, Kepernimpirnn &n Fai', bab: Pembagian Far",

3/359, dari jalur Ibnu Mubamk dari Shafrran dan seterusnyra)-

Dalam sebuah rirrrayat Auf bin Malik b€rkahb "Kerrtudian aku dipanggil. Aku
dipanggil sebelum Ammar. Alnr dipanggil kernudian beliau merrberiku dua bagian,

karena aku merniliki keluarga. Kemudian sesrdah aku Miau mernarggil Ammar bin
Yasir, lalu beliau mernbedngla satu bagian."

Al Baihaqi berkata:
3. Aqfsyafi'i dalam mdzhab lama menyehrlkan hadib qrababah dari Ibnu Abi

Dd'b dari Qasim bin Abbas dari AMullah bin Niyar dari Uru,ah dari Aisyah g bahwa

Abu Bakar.g mernbagikan harta seperlirna kepada orang mendeka dan budak."
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Seyogianya imam menghifung semua prajurit yang ada

dalam negeri, anak-anak laki-laki yang sudah mimpi basah dan

yang telah genap lima belas tahun, serta menghifung jumlah

keluarga, yaih-r yang belum mimpi basah dan yang belum genap

lima belas tahun, menghitung jumlah perempuan baik kecil atau

besar, mengetahui ukuran biaya hidup mereka, serta apa yang

mereka bufuhkan sesuai standar hidup di negeri mereka.

Kemudian imam memberikan kepada prajurit funjangan mereka

setiap tahun, serta memberikan kepada keluarga dan para

perempuan tunjangan yang mencukupi kebufuhan mereka selama

setahun dalam bentuk pakaian dan makanan atau nilainya berupa

dirham atau dinar. Setiap anak yang lahir diberikan jatah tertentu,
kemudian jatah itu ditambah setiap kali dia mengalami

pertumbuhan sesuai dengan ukuran biaya hidupnya. Semuanya

diperlakukan dengan adil sesuai kecukupan bagi mereka.

Jumlah tunjangan yang diberikan berbeda-beda sesuai

dengan pertedaan harga barang di berbagai negeri dan keadaan

manusia di dalamnya. Karena beban hidup di sebagian negeri ifu
lebih berat daripada beban hidup di negeri lain. Saya tidak
mengetahui para sahabat kami berbeda pendapat bahwa

tunjangan unfuk prajurit di manapun diambil dari fai'. Mercka

Ibnu Abi Dzi'b berkata: Harits bin AMurrahman berkata, dari Abu Qurrah, dia
berkata, "Abu Bakar rg, membagiku sebagaimana dia membagi tuanku."

(HR. Abu Daud, pembahasan dan bab lang sama, 3/359, dari jalur Ibnu Abi
Dzi'b dan seterusnya dengan redaksi, Nabi $| diberi pundi-pundi yang di dalamnya ada
mutiara dan untaian mutiara, kemudian beliau membagikannya kepada perempuan
merdeka dan budak. Aisyah 4u, berkata, 'Ayahku & juga membagikan kepada orang
merdeka dan budak."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Umar.g, tentang budak,
bahwa mereka tidak merniliki hak dari harta ini, lalu AsySyafi'i memilih pendapat
tersebut." (Lih. kitab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,5/159-L671
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berpendapat tentang tunjangan bagi seorang lrang hiclup sendiri,

"Tidak dilarang sekiranya satu orang diberi funiargan melebihi

keculmpannya."

1855. Alasannyra adalah karena Umar $, mernberikan

tunjangan lnng mencapar lima ribu dirham.279

Jumlah tersebut lebih dari orkup bagi safu onng. Di antam

mereka ada yang mengatakan bahwa uang lima ribu dirham di

Madinah baE seseorang yang berperang k€trka dia sedang

berperang itu tdak lebih banSnk dari batas culnrp manakala dia

menggunakannya unfuk berperang karena jauhnSla tempat

berperang. Dia mengatakan, 'Uang seperti ihr seperti biaya

secukupnya unfuk hidup dengan syarat dia berperang, meskipun

dia tidak berperang setiap tahun." Meteka mengatakan,

"sedangkan orang yang tinggal di tempat yang lebih dekat dari

tempat jihad atau harga barang di negerinln lebih mr.rah ifu diberi

lebih sedikit."

Tidak seorang ulama pun lang salra iwnpal berbeda

pendapat bahwa budak tidak memiliki hak gaji sedikit pun; dan

tidak pula bagi orang-orang badui yang merupakan para penerima

zalrat. Mereka berselisih pendapat mengenai pengutamaan atas

dasar senioritas dan nasab- Di antara mereka ada yang

mengatakan, "Sayra menyamakan semua orang, tftlak melebihkan

seseorang atas dasar nasab dan senioritas."

279 191. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: KhaDhh Menceritakan

Kepadalar, 3/95, no. 40221dalri Islraq bin hrahim, dari Muhammadbh fudhail' dari

Ismail, dari Qais, bahwa hnjangan untuk para ahli Badar adahh linn ribu. Umar
berkata, "Aku benar-banar akan mengutamakan mqe)ta di atas qaqforang sesudah

mereka."
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1866. Ketika Umar rga berkata kepada Abu Bakar;$,,
"Apakah kamu menyamakan orang-orang yang berjihad di jalan

Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan berhijrah meninggalkan

kampung halaman mereka seperti orang yang masuk Islam karena
terpaksa?" Abu Bakar rS, menjawab, "Mereka itu berbuat karena

Allah, dan pahala mereka semata di tangan Allah. Dunia hanyalah

perantara, dan sebaik-baiknya perantam adalah yang paling
luas."2& AIi bin Abu Thalib rg juga menyamakan pemberian di

280 AI Baihaqi berkata, "Hadits Auf bin Malik mengandung dalil bahwa Nabi $
mengamakan orang-orang kecuali png berkeluarga, karena beliau melebihkan4a di
atas orang yang tidak memiliki keluarga. lkmi telah merryebutkan hal itu dalam hadits
hnu Abbas rg, terkait pembagian harta rampasan perang dalam Perang Badar. Dia
be*ata, 'Rasulullah $ membaginya secara sama."

ljh. Sunan Al Kubra (6/566). Hadits Auf bin Malik silakan [hat pada catatan kaki
sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Sunan Al Kubm (pernbahasan:
Pembagian Fai', tnb: Penjelasan tentang Penyaluran Ghanhnah di Awal Islam, dan
bahun Rasulullah $ Boleh Menyalurkannya kepada Siapa Saja grang Beliau Pilih, Baik
Dia Terlibat dalam Peristiwa atau Tidak Terlibat, 6/291-2921dari jalur Khalid bin
Abdullah dari Daud bin Abu Hindun dari lkrimah dari Ibnu Abbas €0, dia berkata,
Rasulullah $ bersabda pada waktu Perang Badar, "hmngsiap 5ang befiuat
demikian dan dqnikian, maka dk memryroleh s&ian hn sekian dan harb rampsan
pffing." Ibnu Abbas melanjutkan, "Kernudian para pernuda maju bp€rang,
sedangkan orang-orang fua menjaga bendera-bendera, tidal< pernah meninggalkannya.
K€fika Allah telah memberikan kernenangan kepada mereka, orang-orang fua berkata,
"Kami adalah penunjang kalian. Seandainfra jika kalah, t€ntulah kalian kernbali kepada
kami. Karerra itu, janganlah kalian mengambil seluruh harta rampasan perang,
sedangkan kami tidak memperoleh apa-apa." Namun para pernuda itu menolak dan
berkat4 'Rasulullah dB telah menetapkannya sebagai hak kami." Dari sinilah Allah
merrunnrkan ayat, 'Mereka kepadamu tenbng (pembgian) harb
ft,rnpa"frn peftng. Katakanlah, 'Harta rampasan pqang ifu kepuryaan Allah dan
Rasul...'" hingga firman Allah, "sebryaimana Tuhanmu manytrulunu pergi dari
runalznu dangan padahal sawguhnya sebgia, hri orang-onng 5ang
bqtunn itu ddak manyul<ain5a."(Qs. Al Anfaal [8]: 1-5) Maksudnya, keluamya mereka
dari rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dernikian pula, maka taatilah Aku
(Allah) karena Aku lebih mengetahui kesudahan dari urusan ini daripada kalian.
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Jr-ga dari plur Yahya bin Zakariga bin Abu 7aida}: dari Daud bin Abu Hindun
dengan redaksi yang s€rupa, den-rgan tamb*ran redaksi, "Kemudian beliau
mernbagikanrxya di antara mereka secara sama."

Dahm sebtrah riwapt dari Ah bin Abu Thalhah dari hnu Abbas.g disebutkan=

Kernudian Allah menunrnkan ayat, 'Ketahuilah, sauWuhnlp apa saja yang dapt
l<amu paoleh sebagai ,z,mpsirrT perang mal<a saungguhnSa unn* Allah,
RasuL"lQs. AI Anfaal I8l: 41) Kernudian seperlima itu dibagi untuk Rasulullah $), para

sanak kerabat-maksudryn kerabat Nabi $, anak-anak yatim, orang-omng miskin,
dan or:ang.omng yang berjitad di jalan Allah. Beliau ernpat perlima harm
rampasan perang di antara orang-orang. Sernua orang sama di dalamnya; kuda
mernperoleh dua bagian, p€rnililmta mernperoleh satu bagian, dan tentara pejalan kaki
mernperoleh safu bagian. "

Al Baihaqi b€rkata, "S€e€rE ihrlah tertulis dalam kitab, yaitu 'dan orang-orang
yang b€riihad di jalan Alhh'. Itu keliru, karena yang benar adalah ibnusabil;'

Juga (pembahasan lang sama bab pernbagian secara sama di antara orang.
orang) dari iahrr Yunus bin Bukair dari Abu Ma'q7ar dariT:iid bin Aslam dari ayahngra,

dia berkata: Abu Bakar S meniadi khalifah, lalu dia merrbagikan di antara manusia

se6a sarrra. Abu Bakar lantas ditanya, 'Wahai khahfuh Rasulullah $, sebaiknya

engkau mengutamakan para sahabat Muhajirin dan Anshar." Dia menjawab, "Apakah
aku membeli sesuatu dari mereka? Adapun dalam kehidupan ini, perlakuan yang sama
itu lebih baik daripada yang satu di atas png lain."

Juga dari jalur Umar bin Abdullah mantan sahalTa Ghafarah, dia berkata: Pada

saat pertarna kali Abu Bakar &, mernbagi, Umar bin Khaththab g berkata
kepadanya, "Utamakanlah kaum Muhaiirin pertama dan orang-orang yang memilih
serrioritas." Abu Bakar + balik bertanya, "Apakah aku mernbeli smioritas merd<a?"

Dia hnhs mernbagi secara sama-"
Juga dari jalur Sufipn dari Asfrim bin Kulaib dari ayahn5ra dia mendengamln

bahwa Ali bin Abu Thalib4, kedatangan tlerrta fai'dari Ashbihan, lalu dia
membagin5n menjadi tujuh bagiart tetapi rrasih tersisa sepotong ro6. Dia lantas
merryrobelmya menjadi tujuh sobekan, dan meletakkan setiap satu sobekan pada tquh
bagian, kernudian dia mengundi orang-orang; siapa di antara mereka yang mengambil
terlebih dahulu."

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepernlnpinan
hn Fai', bab, Keharusan lrndn dalam Mengurusi RalqEt, 3/358, no. 2950) dari jalur
Muharnmad bin Ishaq dari Muhammd bin Amr bin Atla' dari Malik bin Aus bin
Hadatsan, dia berkata: Umar bin Khaththab dS pada ruatu hari berbicara tentang ^far',
kernudian dia berkata, "Aku tdak lebih berlmk atas 6r'ini daripada kalian. Tidak ada
seorrrg ptn di antara kami yang lebih b€rhak aBrya dadp* oang lain. Haqn saia,

kita hi berbeda-beda tingkatan dalam Kitab Allah dan pernbagian Rasulullah $. Ada
ldar{ra s€seorang diukur dengan seniroritasnyra, orang lain diukur dengan
p€rgbeannya, orang lain diuhr dengan keh:arganya, dan omng lain diukur dengan
keburtuhannya."
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antara orang-orang. Setahu kami, dia tidak mengutamakan

seorang pun.

Asy-Syafi'i berkata: Pendapat inilah yang saya pilih, dan

saya memohon taufiq kepada Allah. Alasannya adalah karena saya

melihat pembagian Allah dalam warisan itu didasarkan pada

bilangan. Ada kalanya saudara-saudara itu berbeda-beda jasa dan

hubungan baiknya terhadap mayit saat masih hidup, dan dalam hal

menjaganya sesudah dia mati, narnun mereka tidak diutamakan

safu di atas yang lain.

1867. Nabi S juga membagikan empat perlima kepada

orang-orang yang terlibat dalam peristiwa peperangan berdasarkan

bilangan.28l Di antara mereka ada yang memiliki konfuibusi yang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Riurayat Hidup Para
Sahabat Anshar, bab: Hijrah Nabi $ dan Para Sahabat Beliau di Madinah, 3f13, no.
3912) dari jalur hmhim bin Musa dari Hisyram dari hnu Juraij dari tlbaidullah bin
Umar dari Nafi' -maksudnya dari Ibnu Umar- dari Umar bin Khaththab qg, dia
berkata, "Bagian untuk kaum Muhajirin adalah empat ribu, sedangkan bagian untr:k
Umar adalah figa ribu lima ratus." Dia ditanya, "Tidakkah dia termasuk kaum
Muhajirin? Mengapa engkau merrgumnginya dari empat ribu?" Umar rgr menjawab,
"Dia dibawa hijmh oleh kedua orang tuanya," Maksudnya, dia tidak seperti orang
yang hijrah sendiri."

Juga (pernbahasan: Perang, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku, 3/95, no.
4A221 dan Ishaq bin Ibrahim dari Muhammad bin Fudhail dari Ismail dari Qais, bahwa
tunjangan untuk para ahli Badar adalah lima ribu. Umar berkata" "sungguh aku akan
mengutamakan mereka di atas orang-oftrng sesudah mereka."

281 gp. Al Bukhari (pernbahasan: Pepemngan, bab, Pemng Khaibar, S/l4O-
141, no. 4228l. danjalur Hasan bin Ishaq dari Muhammad bin Sabiq dari zaidah dari
Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari hnu Umar rq[, dia berkata, 'Rasulullah S pudu
waktu Perang Badar membagikan harb rarmpasan per:ang; dua bagian unhfi kuda dan
satu bagian unhrk terrtara peialan kaki."

Al Bukhari berkata, 'Nafi' menafsirkannya derrgan merrgatakan, "Jika seseorang
membawa seekor kuda, maka dia mernperoleh tiga bagian. Jika dir tidak mernbaun
kuda, maka dia memperoleh satu bagian."
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sangat basar, bahkan kemenangan teriadi di tangannya. Ada pula

yang kehadirannya berkisar antam fidak bermanfaat atau

berbahaya karena takut dan lemah. Oleh karena Sunnah

menunjukkan bahwa Nabi $ memberi mereka berdasarkan faktor

kehadiran, serta menyamakan para tentara berkuda, baik yang

memiliki kontribusi atau yang fidak, serta men5nmakan di antara

para tentara pejalan loki padahal mereka itu berbeda-beda

tingkatannya sebagaimana lrang saya gambarkan, maka

pembagian secara sarna itu lebih pantas saln jalankan daripada

mengutamakan atas dasar nasab dan senioritas.

Seandainya saya menemukan dalil tentang sikap

mengutamakan itu lebih unggul karena didularng dengan Kitab dan

Sunnah, maka saya akan lebih segera mengambil pendapat yang

mengutamakan, terlebih lagi ada kecenderungan hati terhadapnya.

Akan tetapi, saya katakan bahwa mereka diberi menumt cara yang

saya sampaikan. Jika suahr kaum tinggal di tempat yang dekat dari

tempat jihad, dan harga-harga barang di negeri mereka murah,

maka mereka diberi lebih sedikit daripada orang yang rumahnya

jauh dari tempat jihad dan harga-harga barang di negeri mereka

mahal. Demikianlah, meskipun angka tunjangan itu berbeda-beda,

namun semua ifu sama sesuai dengan tingkat kebufuhan masing-

masing dari kedua kelompok dalam jihad manakala mereka ingin

berjihad.

Mereka juga harus berperang jika diminta berperang. Imam

memiliki hak mengambil kebijakan dalam memberangkatkan

Juga dari jalur.lshaq bin Ibrahirn dari Flafsh bh G[ti!,ab dari Yazid bin Abdullah

bin Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, "Kami datang menernui Nabi $ setelah

beliau mernbebaskan Khaibar, kernudian beliau mernbagi kami. Beliau tidak membagi

seorang pun yang tidak terlibat dalam peralJukan itu selain kami." (no. 4233)
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mereka ke medan perang- Jil.,a imam memberangkatkan orang

yang jauh, maka dia memberangkatkan ke tempat yang paling

dekat. Jika pasukan di tempat jihad sudah menorkupi jumlahnya,

sedangkan orang-orang berada di dekat mereka itu jumlahnya

banyak, maka imam memberangkatkan mereka ke tempat

terdekat dari wilayah jihad mereka. Masalah ini ada pemaparannya

tersendiri dalam pembahasan lain.

12- Tunjangan untuk Kaum Perempuan dan Anak-
Anak

Para sahabat kami berbeda perrdapat mengenai funjangan

terhadap anak-anak yang belum baligh dan unh-rk kaum
perempuan penerima fai'. Di antara mereka ada yang

mengatakan bahwa mereka diberi se@ra bersama-sama dari harta

/ai'. Sap menduga di antara argumen mereka adalah: jika kita
menghalangi mereka untuk menerima /ar'sedangkan beban hidup
mereka ditanggung oleh kepala keluarga mereka, maka ifu berarti
kita tidak memberi mereka funjangan yang cukup. Jika memberi

kepala keluarga funjangan yang cdrup unfuk diri mereka, maka

mereka harus menanggung nafkah keluarga mereka, sehingga

pemberian hrnjangan untuk diri mereka sendiri itu Udak cukup

unhrk menufupi kewajiban mereka. Karena ifu, jika kita tidak
memberi mereka kecukupan lrang sempuma, maka kita harus
memberi mereka kecukupan lmng sernpuma dan fai'-
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Ada pula sebagian sahabat kami 1mrg mengatakan bahvua

jika sumber harta adalah ghanimah, fai', dan sedekah, maka hana

fai' diberikan kepada orang yang berperang dengan harta

tersebut, atau orang yang sama setara dengan mereka terhadap

bagian seperlima. Sedangkan zal<at diberikan kepada orang yang

tidak berperang, yaifu keluarga dan perempuan. Mereka ini tidak

lebih berhak daripada keluarga orang-orang badui, kaum

perempuan dan kaum lald-laki mereka yang tidak diberi dari harta

.fai' karena mereka tidak berperang.
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1868. Sutnn bin Uyainah mengabarkan l€pda kami, dari

Amr bh Dinar, dari Az-Zuhri, dari MaHk bin Arrrs bin Hadatsan,

batrfrra Umar bin Al Khaththab berkata, "Tidak ada seseorang ptm

mdainkan dia memiliki hak dari harta ini, rnaka aku akan

mernberikan kepadanp, atau tdak mendap*annya, kea.tali

blrdak-hrdak gnng kalian rniliki."z82

a2 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dahrn .t lar Al l{ubft (pernbatrasan:

Perrbagian Far" dan Gltanitnh, bab: Riwa:nt tentang PskaEan Aminl Mukmffit
Urnar 6: Tidak Ada Satu Rm dari Umat Islarn Mdahlran Dh lV€rnilih Hak pada

Harta Ini, 6/3511 dad jalur Ja'far bin Aun dari Hlryam btoi Sa'd dui hid bin fulam
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L869. hrahim bin Muhammad bin Al Munkadir

mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Aus, dari Umar, dengan

redaksi yang serupa. Dia juga berkata, "Sungguh jika aku masih

hidup, pasti hak penggembala di Sur dan Himyar akan

sampai-"283

dari ayahngra Snitu Aslam, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab r$
berkata dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Demi Allah, tidak ada

seorang pun dari umat Islam melainkan dia memiliki hak dalam harta ini, baik dia

diberi atau ddak dib€ri, bahkan seorang penggembala di Adan."
m lbid. {6/351-3521dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayryub dari Ikrimah bin

Khalid dari Malik bin Aus bin Hadatsan dari Umar bin l(hathtlnb r$ dalam sebuah

kisah yang dia ceritakan. Dia berkata, "Kemudian Umar:g membaca firman Allah,

'sannggahnya zakat-zakat itu hanglah untuk orang-omng fakir, orang-orang miskin."
(Qs. At-Taubah [9]: 60) Dia berkata, "Yang ini untuk mereka." Kerrudian dia

mernbaca firman Allah, "Ketahuilah, saungguhnya ap saia ynng dapat kamu paoleh
sebgai nmpaan perang, maka saungguhnla untuk Allah, rRasal "(Qs. Al
Anhal I8]: 41) Dia berkata, "Yang ini unhfi mereka." Kernudian dia mernbaca firman
A[lah, TJuga) bgt pan fakir png bqhijnh 5ang diusir dari lampwg halaman dan

dari harta fuifu mqel<a (larqa) manari larunia dan Allah. " (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Dia M<at+ 'Mereka ini adalah kaum Muhajirin." Kernudian dia membaca firman

Allah, "Dan oftng-oftng gng telah menempati Kota Madinah dan telah beriman

{Anshar) sebelunt (kdatangan) mqeka Muhajhin). "(Qs. AlHaryr [59]: 9)Dia berkata,
'Mereka adalah orangorang Anshar." Kemudian dia mernbaca firman Allah, "Dan

onng-omng yang datang saudah merel<a (Muhajirin dan Anshar), mereka berda, 'Ya

Tuhan kani, bai amptnlah kami dan saudara-saudara kami 5nng telah beriman lebih
dahufu dad kami-'"(Qs. Al Hasyr [59]: 10) Ayat ini mencakup setnua manusia. Tidak
tersisa satu oritng pun dari umat Islam melainkan dia memiliki hak pada harta ini
keflafi budak{udak yang kalian miliki. Jika aku hidup lebih lama, insya'Allah, mal<a

tidak tersisa seor.rng pun dari umat Islam melainkan haknya akan sampai kepadanya,
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Hadits ini mengandung beberapa kemungkinan makna. Di

antaranya adalah tidak seorang pun yang diberi bagian karena

faktor kebufuhan dari kalangan para penerima zal<at; atau dengan

alasan dia termasuk penerima fai'yang berperang, melainkan dia

memiliki hak pada harta fai' atau harta zakat. Sepertinya ini

merupakan kemungkinan makna yang paling kuat. Jika seseorang

bertanya, "Apa dalilnp?" maka jar,vabnya adalah:

, j 'Jr'e 
^)L hr J2 'r;t 

'Jtt 
- \ AV .l2t I' J /- _z
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1870. Nabi S bersabda tentang zakat, 'Tidak ada bagian

di dalamnya bagi orang Wng ka5n, dan tidak pula bagi orang yang

memiliki kekuatan dan bisa bekeia.'zu

bahlon penggembala di Sur dan Himyar. Hd<ryn akan sampai kepadan5ra tanpa

keluar keringat di dahinya sedikit pr.ur."

Sur adalah sebuah negeri di Ray, nama sebuah tempat di Hiiaz di Diyar
Muzayyanah, sumber air di dekat Yamarnah, atau mata air di wilayah Tamim.
Sedangkan Himyar adalah s€buah ternpat di s€b€lah barat Shana'a, Yaman.

284 HR. Abu Daud (pernbahasan, 7allat, bab, Omng yang Diberi Zakat dan

Batasan l\aya, 2/285, no. 1533) dari lalur Hi+lam bin Uruah dari ayahnya dari

Ubaidulhh bin Adiy bin Khiiar, dia berkata' Aku diberitahu oleh dua orang bahwa

keduanya menjumpai Nabi $ dalam Haji Wada' saat beliau membagikan zakat,

kernudian keduanya merninta bagian dali zer}olt itu. Kernudian beliau melihat kami dari

atas ke bawah, dan melihat kami sebagai orang yang ktrat. Beliau lantas bersaMa,
"Jika l<alian mau, aku al<an mqnfui blian Mua- Tidak ada bagian di dalamnp bagi

omng l<aya, dan tidak pula bgi orutg png lflat hgi sarlguP b*qia"
hnu Abdil Hadi ffiat4 'Sanad hadib slahih, Para Pqtu,:4;at fs&ah- Ditutukan

dari Imam Ahmad bahrrra dia b€rkata, 'AlanSlrah bagusr4;a hadits ini.' Dia juga

berkata, 'Alangloh bagusnla sanad ini.'"
l-jJo. Taryih At-Talqh Q/liZ2l
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Juga (pernbahasan dan bab yang *arrr.,2/28*285) dari jalur hrahim bin Sa'd

dari ayahnya dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr dari Nabi $ dengan redaksi

llang seruPa.
Abu Daud berkomentar, "Suf!,an meriwayratkannya dari Sa'd bin Ibrahirn

sebagaimana png dikatakan oleh lbrahim-dan Syu'bah meriwa5ratkannSa dari Sa'd,

bahwa beliau bersaMa, '...bagi oftng tnng merniliki kemampuan lagi kuat. "Hadits-

hadits lain dari Nabi $ sebagiannyra mengatakan, "-..bagi orang trury memiliki

lagi kuat", sedangkan sebagian ynng lain mengatakan, "...bagi otang png
memikki kanampuan lagi sanpuma fisikng."

Atha' bin Zuhair berkata, 'Dia berjumpa dengan Abdullah bin Amr, lalu dia

berkata, "sesungguhnlra zakat ihr tidak halal bagi omng yang kuat, dan tidak pula bagi

orang yang merniliki kemampuan lagi sernpuma." (FIR. Al Baihaqi dengan sanad dan

matan secara lengkap."
Al Mun&iri berkata, "Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa sanadnya

ndak shahih, padahal dia hanya terhenti sanadnya pada Abdullah bin Amr."
Dalam sanadnya terdapat Raihan bin Yazid" Yahya bin Ma'in menilanya tsiqah,

sedangkan Abu Hatim Ar-Razi menilainya sebagai seoreng syaikh yrang tidak dikenal.
Ibnu AMul Hadi mengatakan, "Raihan dinlai tsiqah oleh Ibnu Hibban juga. Hajjaj

berkata: Dari Syr'bah, dari Said bin hrahim, dia mendengar Raihan bin Yazid. Dia

adalah seorang badui yang sangat jujur."
l.jh. At-Tanqih(2/1522).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan' 7al<at, bab: Riwayat

tentang Orang yang Tidak Halal Menerima bkat, 3/331 dari jalur Sa'd bin lbrahim
dan seterusn5ra, dan di dalamnya disebutkan, "Bagi onng Snng memiliki kenampuan
lagi sanpuna ftsikn5n."

Dia b€rkata, "Dalam bab ini ada riwayrat lain dari Abu Hurairah, Hubsyi bin

Junadah, dan Qabishah bin Muhariq. Dia berkata, "Hadits AMutlah bin Amr statusnya

hasan."
At-Tirmidzi luga berkata, "Syr:'bah meriwayatkan dari Sa'd bin hrahim hadits ini

dengan sanad ini, dan dia tidak mengangkat sanadnya. Dia juga meriwayatkan di

ternpat lain hadits dari Nabi $, 'Tidak halbl mqninb bgi orang l<a3a, dan tidak pula

bagi orang gng mantilih kanampuan lryi sa npuna fisilm5n"
Fladits ini juga diriwayntkan oleh Al Hakim dalam kitab N Mustadnk

(pernbahasan:7.a1<at" bab: Orang yang Tidak Halal Menerima 7ikat, L/407) dari jalur

Sufun dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dan setenrsnya. Di dalamn5ra

disebu*an, "ndak halal zakat bagi omng l<a9a, dan ddak pula bagi orang gng
memiliki kunampuan lagi sanpuma fisilmSa-"

Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim,
tetapi keduanya fdak melansimya." Penilaiannya itu disepakati oleh A&-Dzahabi.

Juga dari ialur Syu'bah dari Sa'd bin hrahirn dari Raihan bin Yazid dari AMullah
bin Amr dan setenrsnya. Di dalamnya disebutkan, "...dan frdak pula bgi omng tnng
mqiliki kqnampan lagi kuat "
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787L- Nabi $ bersaMa kepada dua orang lakiJaki yang

meminta kepada beliau, "Jika laliannzau-makstrdnya, jika kalian
mengatakan, karni bufuh- mala alru akan memberi kalian bqdua
manakala aku frdak kehruga lalian berdm. Tidak ada
bagian di dalamn5n bagi onng kut -'w

Pendapat yang saya catat dari pada ulama adalah orang-
orang badui tdak diberi dari fai '- Seandairya kita mengatakan
bahwa makna perkataan Umar 6,, 'Melainkan dia memiliki hak

dalam harta ini" adalah hak @a harta fai', maka kita telah
menyalahi pendapat yang seiauh pengetahuan kami fidak
diperselisihkan para ulama bahr,ua harta fai' fidak diberikan
kepada orang yang sudah tercularpi dengan zakat, dan tidak pula

kepada orang kalpa pembayar zakat png trnfuk mereka diambilkan
bagian dari harta ,ei'. Seandainln kita memgatakan bahura yang
dimaksud umar ia dari perlt#m 'mehinkan dia memiliki hak

dalam harta ini" adalah hak harta zakat, maka kita telah

(Ur*uk mengehluri bHTnih#s lcbfi brsd, dhl€n baca Ifrb Ina'Al Ghahl,
3,/381-385, no.87ffi7V.

Seb€hrnnya Aqfqpf i tdah meriuqndon had,b ird dari &la iahr, yaitu jafur
Abdrrhh bh Arnr dan tbaitull*r bfor Adiy btu I{hqE kro. 878€79, pernbatasan
pan@ian akd bab trflg Fng rnemLtta dai Segan pencrima zakat)-26lr[ adalah bagh dad ffi Snitu had*e Ubai&.rllah bin Adiy bin
Khi,ar, mekipr.u,r sap fidd< msrerndran brnb*m 5rurg dis€hIlwl deh AErS!/af i di
sini, yaitu omanalah alru f*bk marydrut kdn ga bbn Muao.
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hadits yang diriwayatkan dari Nabi ab, 'Tidak ada bagian di

dalamnga bagi onng ka@. 'Kita juga telah menyalahi pendapat

yang setahu kami tidak diperselisihkan di antara para ulama bahwa

para penerima fai 'fidak memperoleh bagian dari zakat-

Para penerima fai' di z;rrndn Nabi $ dijauhkan dari zakat,

dan para penerima zakat diiauhkan dari fai'. Tunjangan yang

wajib dafi fai 'hatp diberikan kepada orcmg png sudah baligh

dan mampu berperang.
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1872. SufSnn bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar, dia berkata, "Akx'l

dibatrn menghadap Nabi $ pada waktu Perang Uhud, saat itu aku

benrsia 14 tahun, lalu beliau menolaldm (untuk ils.rt perang).

Kemudian aku dibar,ua menghadap beliau pada wakfu Perang
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Khandaq, saat itu aku berusia 15 tahun, kemudian beliau

memperkenankan aku (ikut perang)-'28e

Nafi' berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Umar

bin Abdul Aaz, lalu dia berkata, 'lnilah pertedaan antara prajurit

dan keluarga.' Umar bin AMul Aziz menetapkan bagian untuk

anak berumur lima belas tahun dalam kelompok prajurit, dan anak

yang belum mencapai urnur tersebut dalam kelompok keluarga."

Jika anak lang genap usia lima belas tahun dalam keadaan

buta dan tidak sanggup perang unfuk selama-lamanSra, atau kurang

secara fisik sehingga tidak sanggup perary unfuk selamalamanya,

maka tidak ditetapkan untuknp bagian praiurit, melainkan dia

diberi dengan pertimbangan cularp untuk hidup mukim.

Keodrupan unfuk hidup mukim ifu sempa dengan pembagian

unfuk keluarga, karena funjangan yang orkup urrfuk perjalanan

perang dan biaya hidup itu lebih besar. Demikian pula, seandainya

dia selamat dalam peperangan tetapi kemudian dia menjadi buta,

atau dia mengalami sesuafu 5nng membuahya tidak sanggup

berjihad untuk selama{amanya, maka dia dialihkan kepada

kelompok yang diberi kecukupan unhrk hidup mukim.

286 FR. Al Bukhari (pernbahasan: Kesaksian, bab: Bal[hrala Anak-Anak dan
K€salsian Mereka, 2/257-258., no. 26641dari plur Ubalfullah bin Sail dari Abu
Usamah dari Ubaidullah. P€rkataan Umar bin Abdul Adz dahm hadits ini adalah,
"lnilah babs antara anak kecil dan orang deurasa." Dia lantas menulb surat kepada
para gubernumya trnfuk merre{apkan bagian bagi anak yang sudah mencapai umw
lima belas tahun."

Hadits ini iuga diriwalptkan oleh Muslim (pernbahasan: Kepernimpinan, bab:

Usia Baligh, 3/7490, no. 91,/1868) dari plw Muhamrnad bin Abdullah bin Ntrnrair
dari ayahnyra dari LJbaidullah dengan redaksi lrarg s€rupa derrgan hadits Al Bukhari,
tebpi di dalamnlra ada hmbaharu "Barangsiapa. yaITI umumla hrang dari itu, rnaka
masukkanlah dia ke dahm kelompok kehnrga."
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Jika seseorang sakit dalam jangka wal{fu yang lama tetapi

masih ada harapan unfuk sembuh, maka dia diberi ttrnjangan

sebagai prajurit.

Tunjangan dalam setiap tahun unfuk praiurit diberikan di

suafu waktu, dan salra lebih senang sekiran5n keluarga juga

diberikan mengikuti unktu pemberian prajurit. Jika harta fai' telah

sampai di tangan unli5ryl amr kemudian ada orang yang

meninggal dunia sebelum dia mengambil tunjangannya, maka

tunjangannya itu dib€rikan kepada para ahli waris. Jika dia

meninggal dunia seklum harta lnng di dalamnya ada

tunjangannya untuk tahun ifu sampai kepada val@ amr, maka

tunjangannya Udak diberikan kepada para ahli warisnya. Jika

masih ada sisa dari harta lai 'sesudah disalu*an sesuai yang saya

sampaikan, maka sisanya digunakan imam r.rnhrk memperbaiki

benteng, menambah senjata dan lnrda, serta beftagai sarana lain

yang bisa memperkuat umat Islam- Jika umat Islam sudah tidak

bufuh, dan setiap maslahat mereka telah sempuma, maka sisanya

itu dibagikan di antara mereka; masing-masing memperoleh

seukuran hak mereka dari harta tersebut- Jika harta .Ai' fidak

sampai mencrrkupi seluruh hrnjangan, maka imam

membagikannya di antara mereka seberapa ptm nilainya; tidak

boleh ditahan sedikit pun dari mereka.

Gaji herkim, para pejabat yang mengr.rusi rnasalah sosial,

serta para pejabat yang mengunrsi shalat bagi para penenma fai'
juga diambil dari 6r'- Setiap oftmg yang mangunrsi unrsan para

penerima /ai', baik dia pejabat tinggr, selrretaris, pasukan, atau

para pegawai lain yang dibufuhkan para pen€rima /al' itrr diberi

gaii seperti mereka. Jika imam menemrd<an orang yrang memiliki
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kecakapan seperti dirinSla, dan orang tersebut amanah,

sebagaimana dia bekerja dengan gaji 5rang paling minim, maka

imam tidak menambahkan gaji unhrk seseorang di atas gaji yang

diberikan kepada orang yang cakap tersebut. Alasanngra adalah

kedudukan unlgyul arnr terhadap ifu sama

kedudukannp wali anak yatim terhadap harta anak 5ntim. Wali

anak yatim tidak boleh memberikan harta anak yatim sebagai

insentif unfuk mengurusi anak yatim kecuali dalam ukuran yang

paling kecil selama bisa ditemukan.

Jika seseorang ditunjuk trnfuk mengurusi para penerima

zakat, maka gajinya diambil dari zakat karena dia memiliki hak di

dalamnya. Gajinya Udak diambil dmi fai '; sebagaimana gaji untuk

pengelolaan fai' tidak diambilkan dari zakat. Gaji untuk

pengelolaan suatu un$an tidak diambil dari fai' keilali maslahat

fai' dan para penenma fai ' fidak bisa terpenuhi kecrrali dengan

pekerjaan tersebut- Jika maslahat fai ' dan para penerima fai'
sudah bisa dipenuhi dengan orang png gajinya lebih sedikit, maka

tidak boleh memasukkan orang yang gajinya lebih besar dalam

mengr:nrsi /ar' dalam keadaan pekeriaan yang berl<aitan dengan

/ar" bisa dikeriakan oleh omng 5ang lebih kecil gajinln. Jika harta

fai' cd<ak unfuk para penerimanSn, maka imam membaginya di

antara mereka secara sarna-
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13. Perbedaan Pendapat

Ulama fikih Asy$nfi'i dan selainnya berbeda pendapat

tentang pembagian /ai '- Dalam masalah ini mereka mengambil

pendapat-pendapat yang tdak saya catat penafsirannya dari

mereka. Saya juga tdak hafal siapa di antara mereka yang

berpegang pada pendapat 3nng saSn ceritakan, bukan orang yang

berbeda pendapat dariryn. Saln hanlp akan menceritakan alasan-

alasan setiap pendapat png teringat dalam pikiran saja dari setiap

orang lrang mengemukakan suatu pendapat tentang /ai'.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa harta ini

adalah milik Allah, dan Allah telah menunjukkan siapa 5nng harus

diberi harta tersebut. Jika seorang umlijryi amrtelah berijtihad lalu

dia membagikannya kepada seluruh onmg 5nng disebut sesuai

ukuran yang menurutnSra sebagai hak mereka berdasarkan faktor

kebufuhan terhadap harta tersebut, meskipun dia mengutamakan

sebagian dari mereka di atas sebagian png lain dalam pemberian,

maka ifu dianggap sebagai pemberian secara adil manakala

funjangan yang diberikan kepada masing-masing mereka dapat

memenuhi kebutuhannya. Waliryi amr tdak boleh memberikan

satu golongan saja di antara mereka, tanpa menyertakan golongan

yang lain.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa jika harta telah

terkumpul dan unliyyl amrtelah mengamati maslahat umat Islam,

lalu dia mengambil kebijakan unhrk menyalurkan harta kepada

sebagian golongan saja, tidak keeada golongan lain, sedangkan

golongan yang diberi oleh wali5ryl anrlfil tidak bisa mandiri dari

apa yang diberikan kepadanya itu, maka lebih tepat bagi umat
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Islam sekiranya harta /ar' disalurkan kepada golongan tersebut

meskipun golongan lain tidak mendapat bagian. Pendapat ini

serupa dengan pendapat ketka harta tersebut diminta oleh dua

golongan, narnun jika salah satu golongan tidak diberi maka

mereka bisa bertahan dan tidak mengalami suatu kebutuhan yang

membahayakan, dan itl<a owllWl anr muryamal<an pemberian

untuknya dengan pemberian unfuk golongan lain maka golongan

tersebut mengalami kebuhrhan yang memb

Di sini wml$rytl amrmemberikan sehrnfingra kepada orang-

orang yang mengalami kebufuhan yang membahapkan meskipun

golongan lain yang bisa bertahan itu tidak diberi bagian sama

sekali. Kemudian, sebagian ulama yang b€rpendapat demikian

mengatakan bahwa jika harta /ar'disalurkan kepada satu golongan

hingga menutupi kebutuhannya sedangkan golongan lain tidak

diberi bagian, kemudian datang harta lain, maka wali5yrl amr
memberikannya kepada selain golongan 5nng telah dia tutupi

kebufuhannya. Sepertinya dia berpandangan bahwa imam

menyegerakan pemberian unfuk golongan lnng terdesak

kebufuhannya, dan menangguhkan pemberian unfuk golongan lain

hingga waliyyul anrmemerruhi hak mereka sesudah ifu.

Saya udak mengetahui adan5ra seorang ulama pun di antara

mereka yang mengatakan bahwa orang yang menerima zakat dan

tidak berperang itu diberi bagian dari harta 6r'. Sebagian ulama

yang saya catat pendapatrya mengatakan bahwa jika para

penerima zakat mengalami suafu musim paceklik sehingga

memsak harta benda mereka, maka mereka diberi nafkah dari

harta fai'. J:/rra mereka sudah mati, maka mereka tidak lagi diberi

dari harta /ar'.
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Ada pula ulama lain yang berkata tentang harta zakat

seperti pendapat ini, bahwa sebagian penerima ?:.}eit diberi lebih

daripada sebagian yang lain. Sedangkan pendapat yang saya

pegang dan yarg saya catat dari ulama yang saya dengar

pendapahrya dan saya terima pendapatnya dengan baik adalah

harta tersebut tidak ditangguhkan pen3nlurannya manakala telah

terkumpul, melainkan langsung dibagikan. Jika terjadi serangan

dari musuh, maka umat Islam harus menghadapinya. Jika mereka

dikepung musuh di negeri mereka sendiri, maka wajib militer

berlaku pada seluruh laki-laki penerima fai' dan selainnya 5nng

dikepung musuh itu.
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l773.Beberapa ulama mengabarkun t uiuau kami, bahwa

ketika Umar bin Al Khaththab r& kedatangan harta yang diperoleh

di lrak, pengurus baiful mal berkata kepadanya, "Tidakkah

sebaiknya aku masukkan ke baitul mal?" Dia menjawab, "Tidak,

demi Tuhan Pemilik Ka'bah, jangan sampai harta ini temaungi

atap rumah sebelum aku membagikannya." Kemudian Umar

menyunrh unhfi meletakkan harta tersebut di masjid, di atasnya

ditutupi, dan di;aga oleh beberapa orang dari kalangan Muhajirin

dan Anshar. Pada pagi harinya, Umar pergr bersama Al Abbas bin

Abdul Muththalib dan AMurrahman bin Auf. Umar memegang

tangan salah safu dari keduanSa, atau salah safu dari keduanya

memegang tangan Umar. Ketika mereka telah melihatrya, mereka

menyingkap penutup yang menufupi harta benda tersebut. Umar

pun melihat pemandangan yang belum pemah dia lihat seperti itu

sebelumnya. Dia melihat emas di dalamnya, permata, zabarjad,

dan mutiam yang berkilauan. Umar bin Al Khaththab menangis,
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lalu salah safu keduanya berkata kepadanya, 'Demi Allah, ini
bukan hari unfuk menangis, melainkan hari untuk bersyr:kur dan

bergembira." Umar berkata, "Demi Allah, aku fidak berpikir
seperti yang aku pikirkan. Akan tetapi, demi Allah, fidaklah
banyak harta seperti ini di tengah suafu kaum, melainkan akan

terjadi permusuhan di antara mereka." Kemudian dia menghadap

kiblat, mengangkat tangannya ke langit, dan berdoa, 'Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menjadi musbdnj
(orang yang diberi nikmat untuk selanjutnp diberi adzab gang lebih
pedih). Karena aku mendengar Engkau berfirman, 'Nanti l<ami
akan menarik mereka dengan (ke arah

kebinasaan), dengan cam yang tidak mereka kebhui.'(Qs. Al
A'raaf [7]: L82)." Kemudian dia berkata, "Mana Sumqah bin
Ju's5nrm?" Kemudian Suraqah dibawa menghadap kepadanya. Dia
adalah orang yang berbulu dan kecil kedua hastanyra- Umar lantas

memberinya gelanggelang Kisra dan berkata, "Pakailah pada

kedua lenganmu." Dia pun memakainya. Kemudian Umar berkata,
"Ucapkanlah: Allaahu Akbal" Dia pun berkata, "Allaahu Akbarl"
Kemudian Umar berkata, "Katakanlah: Segala puji bagi AUah yang

telah merampas kedua pakaian ini dari Kisra bin Hurmuz dan
memakaikannya pada Suraqah bin Ju's5mm, seorang Badui dari
Bani Mudlij." [.Jmar membolak-balikkan sebagian harta tersebut

dengan tongkat, kemudian dia berkata, "sesungguhnyia oftmg
yang membawa harta ini benar-benar orang !,rang tepercaSa."

Kemudian seseoftrng berkata kepadanya, 'Aku akan

memberitahumu, engkaulah orang kepercayaan Allah- Mereka

menyerahkan kepadamu apa yang engkau serahkan kepada
Allah ffi. Jika kamu memmput, maka mereka pun memmput."
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Umar berkata, "Kamu benar." Kemudian dia membagi-

bagikannya.28T

Umar i*F, memakaikan dua perhiasan ifu pada Suraqah

karena Nabi S pemah bersabda kepada Suraqah sambil melihat

kedua lengannya, "Seolah-olah aku melihabnu memakai gelang-

gelang Kisra. "

Umar 4)., tidak memberinya selain dua gelang.

287 HR Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (pernbahasan: Pernbagian Fai' dan
Ghantunah, bab' Yang Terbaik dalam Menyegerakan Pernbagian Harb Fai',6/357-
359) dad jalur AsySyaf i dan seterusnya.

Juga dari lalur Hisyam bin Sa'd dan Ja'far bin Burqan dari Az-Zuhri dari Miswar

bin Makhmmah, dia berkata: Umar bin Khaththab rg, kedatangan harta rampasan
perang dari Qadisiy4,ah, kernudian dia membolak$alik untuk menreriksanya. Dia
mernandangingra sambil menangis, dan saat itu dia bersama Abdunahman bin Auf.
AMun-ahman bin Auf lantas berkata kepadanyra, "Wahai Amirul Mu'minin, ini adalah
hari kegernbiraan. Ini adalah hari kesenangan." Dia berkata, "Benar, tetapi tidaklah
suafu kaum diberikan harta sepati ini sama sekali, melainkan harta tersebut akan
menimbulkan permusuhan dan kebencian pada mereka."

Juga dari jalur Hammad dari Yunus dari Hasan bahwa Umar bin Khaththab:g
diberi jubah bulu Kisra, lalu jubah itu diletakkan di depannya. Di antara kaum tersebut
terdapat Suraqah bin Malik bin Ju's5rum. Kemudian gelanggelang Kisra bin Hurmuz
dilernparkan kepadanya. Dia lantas meletakkan keduanya di tangan Sumqah hingga
mencapai kedua pundaknya. Ketka Umar;g melihat kedua perhiasan itu di tangan
Suraqah,. dia berkata, "Segala puji bagi AIIah, gelanggelang Kisra bin Hurmuz
sekarang berada di fangan Suraqah bin Ju'syum, seorang badui dari Bani Mudlaj."
Kernudian dia berkata, "Ya Allah, sesungguhn5n aku telah tahu bahwa Rasul-Mu $
senang kedatangan harta berrda, lalu dia membelanjakannya di jalan-Mu dan kepada
hamba-hamba-Mu, sehingga Engkau menjauhkan harta benda itu darinyra sebagai
b€ntuk p€ngayoman dari-Mu kepadanya dan sebagai pilihan."

Kernudian dia berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku telah tahu bahvn Abu
Bakai'i$ senang kedatangan harta benda, lalu dia membelanjakannya di jalan-Mu dan
kepada harnba-hamba-Mu, sehingga Engkau menjauhkan harta benda ihr darinya
sebagai berrtuk pengayoman dari-Mu kepadanya dan sebagai pililran. Ya Allah,
sesungguhnSra aku berlindung kepada-Mu sekiranya hata ini menjadi makar dari-Mu
te*ndap Umar." Kernudian dia mernbaca firman Allah, "Apalah mqel<a mengira
bahwa harla &n aak-anak gtg lkmi beril<an kepada merela itu herarti bahwa),
IGmi basqa"a memfuikan kebail<an-kdaikan kepuda mereta? Tidak, sebenamSa
mqda tidak sadar. "(Qs.Al Mu'minun [23]: 5$56)
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1874. Perirlnyat yang biqah dari penduduk Madinah

mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'lJmar memberi nafkah

kepada orang-oftmg yang mengalami paceklik hinggu turun hujan,

lalu mereka pergi. Umar pemah keluar menemui mereka dengan

mengendarai kuda unfuk melihat keadaan mereka saat mereka

pergi dengan membawa harta benda mereka, lalu kedua matanya

menangis. Seseorang dari Bani Muharib bin Khashfah berkata

kepadanya, "Aku bersaksi, bahwa para kafilah itu pergi darimu,

sedangkan kamu ini bukan anak seorang budak perempuan."

Umar menjawab, 'Celaka kamu! Ifu terjadi seandainya aku
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memberi mereka nafkah dari hartaku atau harta AI Khaththab

Aku hanya memberi mereka nafkah dari harta Atlah 6."288

14. Bab: Tanah yang Diperoleh Tanpa
Mengerahkan Kuda dan Unta

Setiap kompensasi damai yang dibayarkan orangrorang

musyrik tanpa melalui peperangan dengan menggunakan kuda

dan unta, maka cara penyalurannya sama seperti cara penyaluran

fai'.Dia dibagikan seperti pembagian fai'. Jika kompensasi damai

yang mereka bayarkan berupa tanah dan rumah, maka tanah dan

rumah itu menjadi wakaf untuk umat Islam untuk dikelola, lalu

hasilnya dibagikan oleh imam dalam setiap tahun, kemudian

seperti ifu ketenfuannya unfuk selamalamanya. Saya menduga

bahwa apa yang ditinggalkan oleh Umar rS dari berbagai wilayah

kaum musyrikin adalah seperti ini; atau karena sesuatu yang

ditinggalkan secara sukarela oleh orang-orang yang menguasainya

dengan mengerahkan kuda dan unta.

L875. Sebagaimana Rasulullah $ membujuk hati para

pemilik tawanan Hawazin agar mereka meninggalkan hak-hak

mqeka-289

ze8 HR. Al Bafiaqi dalam Sunan Al l{ubm (pernbahasan dan bab yang sama,
6/357-3581dari jalur Aslrqraf i. Saya tidak men€rnukannya pada selain Aq,rSyafi'i.

289 1ry1- Al Bukhati (pernbahasan: Hitnh serta Keutamaan dan Anjuranngra, bab:
Orang yang Merrgelola Hibah yang Tidak Berada di Ternpat Hukumnya Boleh,2/232,
no. 2583-2854) dari ialur Said bin Abu Maryam dari laits dari Uqail dari hnu Syihab,
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1876- Dalam hadits Jarir bin AMullah dari Umar a8a

dilelaskan bahvrn Umar {g menggantinya dari haknya, dan

mengganti perempuan dari haknya dari ayahn5ra, seperti dalil

unfuk pendapat yang saya katakan. Tampaknya perkataan Jarir

bin Abdullah dari Umar adalah, "Seandainlra bukan karena aku

hanya bertugas membagi dan akan dimintai pertanggungan, maka

aku tinggalkan kalian sesuai pembagian unfuk kalian" maksudnya

adalah Umar i{h membagr unfuk mereka negeri yang ditaklukkan

dengan damai bersama negeri yang ditaklukkan dengan perang.

Tetapi Umar rg menolak unfuk menrbagikan negeri yang

ditaklukkan dengan damai, dan menggantinya dari negeri yang

ditaklukkan dengan mengerahkan ktrda dan unta.2s

dia berkata: Urunh menyebutkan bahwa Miswar bin Makhramah S dan Marwan

mengabarinyra bahwa ketika Nabi $ menerima kedatangan delegasi Haunzin, maka
beliau memuji Allah dengan pujian yang pantas ba$-NJa. Kernudian beliau bersaMa,
"SaLngguhnSn sudam-suhm kalian ini hang kepae kib dalarn keadaan
bertaubat dan saungguhn5a aku bapil& untuk manganbalikan bvanan mqeJ<a
kepada mereka- hnngsiap di anbm lalian yary mau melald<ann5n dengan rela,
maka silalandb mehlil<amln. hmngsiap 5nng ingin tetap manryoldt
maka kami al<an manbaing dari harh fai' paana FnS etuU kqada kann."
Orang-orang pun berkata, "Kami rela unfukmu."

29o HR. AI Baihaqi dalam Snnan At Kubn : Pernbagian Fai', trab:
Harta yang Diperoleh Tanpu Mengemhkan Kuda Dan Unta, dan Ulama yang Mernilih
unhrk Menjadikann5ra sebagai Walof bagi Umat Islam, 6/%0l dari plur Yahya bin
Adam'dari lbnu Mubarak dad kmdl bin Abu Khahd dari Qais bh Abu Hazim bahwa

Umar S memberikan Baiilah png merupden seperernpat dari hnah hitam (tanah

zubur 5rang strdah ada tanarrnnnya d hak), Iahr mereka mergambilnlra sdama
beberapa tahun. Kernudian Jarir & mengirim uhsan k€eada Urna rft,, lalu Umar i#b

berkata, 'Seandairyra bukan karena aku hilrya berhrga s€bagd pernbagi dan akan
dimintai pertanggungan, merka kalian tetap nsrgilrut cara pernbagidl unfuk kalian.
Tetapi sayra berpendapat untuk merrolak p€rnbagian itu." Akhirr4a dia menolak
pembagian seperti ihr dan mernperboldrkanrryra derrgan bayaran s€b€sar delapan puhfi
dinar."

AsySgaf i (pernbahasan: Biografi Al Wuqdi, bab: Penaldul'an Tanah Hihm)
berkata: Periwayat yarry biqah mengabarkan kepada IGmi, dari Ibrru Abi Khalid, dari

Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin AMullah, dia berkata, "Bajihh mempakan
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15. Bab: Mendudukkan Manusia Sesuai Kedudukan
Mereka dalam Catatan Administrasi

Allah S berfirman,

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan " (Qs. Al Hujuraat [49]:

13)
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seperempat dari penduduk. Karena itu Umar rig mernbagikan kepada mereka
seperernpat tanah hitam, lalu mereka mengolahnya selama tiga atau empat tahun-
saya rergu. Kemudian aku menjumpai Umar bin Khaththab ig bersama frrlanah binti
firlan, seorang perempuan dari kalangan mereka. Saya tidak ingat namanya.. Umar bin

Khaththab & pun berkata, "Seandainya bukan karena aku hanya berftrgas sebagai

pembagi dan akan dimintai pertanggungan, maka kalian tetap mengikuti cara
pembagian untuk kalian. Tetapi saya berpendapat agar kalian mengembalikan kepada
omng-orang."

AqlSyafi'i berkata, "Dalam haditsnya itu dia berkata, "Umar rS mengganti
hakku sebesar delapan puluh dinar lebih."

Dalam hadits itu disebutkan: Fulanah berkata, "Ayahku ikut dalam perang
Qadisiyryah, dan bagiannya telah ditetapkan. Sap tidak menyerahkannya sebelum
engkau mernberiku sekian, atau engkau memberiku sekian." Kernudian Umar t$
mer:rberikan apa lrang dimintanya ihr.

Takhnjhadits lebih lanjut akan disampaikan nanti, inrya'Allah.
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1877. Diriwayatkan dan Az-Zrrhri bahwa Nabi S pada

waktu Perang Hunain menunjuk seorang arilttrfuk menyelidiki hal

ihwal setiap sepuluh orang.29l

1878. Nabi 'S juga memberikan simbol bagi kaum

Muhajirin, simbol bagi suku Aus, dan simbolbagi suku l\hanai.292

291 gu6i5 ini mernilih kaitan dengan kisah tar,uanan Hawazin" serta kisah tentang
sikap kaum Muhajirin dan Anshar lrang m€relakan hak mereka atas tawanan ini
sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasrlullah S. Merdsa sernua rela selain Aqra' bin
Habis, Uyainah bin Badr, dan sebagian dari golongan Muhajfu"n dan Arshar; sayra tidak
mengetahui hal ihu,al mereka. Rasulullah S lu"t". memerintahkan untuk mengadakan
seorang aril (orang yang mengabarkan keadaan pasukannya) untuk setiap sepuluh
orang. Kernudian beliau bersaMa, "Sanpaikan kepadaku kqfun hati orang-orang
selain l<alian-"

Aslrq/af i meriwayatkarurgra dalam htab Sigr Al Waqidibab tentang penaklukan
tanah hitam.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ismail bin Abu Uwais dari Isrnail bin hrahim dari
pamannln itu Musa bin Uqbah.

hnu Syihab berkata: Urwah bin Zubair menceritakan kepadalm, bahqn Marwan
bin Hakam dan Mi*nr bin Makhramah mengabarinya bahwa ketika umat Islam
mengizinkan beliau unfuk melepaskan para tawanan Haurazin, beliau bersabda,
"SaungguhnJp aku tidak bhu siap di antam lalian gng mangizinl<an dan siap yang
fidak mengizinl<an. IGrqa itu, kqnblilah kalian hingga pm adf l<alian datang kepda
l<ami untuk magafurkan hal ihunl l@liarr." Orang-orang pun kernbali, lalu para arl
mereka berticara kepada mereka, kemudian pra afif ihr kernbali menernui
Rasulullah dB dan mengabari beliau batrwa orang-omng telah rda dan mengizinkan."

Hadits ini juga diriunyatkan oleh Al Buktnri (p€nrbahasan: Hulnrn-Hukum, bab:
Orang-orang png Mengetahui Hal Itnrnl Manusia, 4/337, no.717G71771.

nz 1yL Abu Daud (p€rnbalrasan: Jihad dan E<spedti Militer, bab: Suatu
Kelompok Dipunggil dengan Simbokrya snq dari iahrr Said bin Manshur dari Yazid
bin Harun dari Hajiaj dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bh Jundab, dia berkata,
"Simbol golongan Muhajirin adalah Abdullah, sedangkan dmbol golongan Anshar
adalah Abdurrahman."

Al Mun&i berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai penyimakan Hasan dari
Samurah."

Hadis ini juga dirir,vayatkan oleh AI Baihaqi dahm Sumn Al Kubn (pembahasan:
Pernbagian Fai' dan Ghanimah, bab: Riwayat tentang Stunbol berbagai Kabilah,
6/3611dad ialur Yunus bin Bukair dari Abu Ishaq, dia berkata: Umar bin Abdullah bin
Urwah menceritakan kepadaku, dari Uruah bin Zubair, dia berftata' Rasulullah dh
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1879. Nabi -$ iuga mengadakan bendera pada waktu

penaklukan Makkah. Beliau mengadakan unhrk berbagai kabilah

masing-masing satu bendera, hingga beliau m€ngadakan dalam

safu kabilah beberapa bendem; masing-masing bendera untuk

kelompoknyu.293 5"*ua itu berhrjuan agar ormg-orang saling

membuat simbol untuk golongan Muhajirin pada Pemng Badar dengan panggilan

"urahai Bani Abdunahman", dan simbol untuk suku Khazrai dengan panggilan "wahai

Bani AMullah", dan simbol untuk Aus derrgan panggilan 'u,ahai Bani AMullah".
Beliau menyebut kudanya dengan 'u,ahai kuda Allah"-

Al Baihaqi berkata, 'status hadits ini mural, tebpi dia iuga diriwayatkan secara

maushul."
Hadits yang maushul ini diriwayatkarrrya dari tshlr lb,rahim bin Ismail bin Abu

Habibah dari Yazid bin Ruman dari Ururah bin Zubair dad Aiq/ah €5, dia berkata,

"Rasutultah $ merryebut golongan Muhaiirin dengan Bani Abdullah dan

menyebut suku Khazraj dengan Bani Ubaidullah-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Hakirn dalam kitab Al Mustadrak

(pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Simbol B€rbagai Kabilah dalam Perang

Badar, 2/to5l dari jalur Ya'qub bin Muharnmad Az-zrhn dari AMul Aziz bin Umar

dari Ibrahim bin Ismail dan setemsngn.

Al Hakim berkata, 'stahrs }rrdtts ghadb-shahih, tetapi AI Bukhari dan Muslim

tidak melansimya." Adz-Dzahabi berkata, 'sebaliknya, Ya'qub dan lbrahim lemah."
293 gp. Al Bukhad (pernbahasan: Peperangan, trab: Di Mana Nabi S

Memusatkan Benda Saat Fathu Makkah, 3/1491 dari iatur Ubaid bin Ismail dari Abu

Ishaq dari Hisyam dari ayahn5ra, dia b€rkata: Ketika Ra$ilullah p bergerak pada

wakU Fathu Makkah, dan berita itu sampai k"puda ora{ford.{l Qtrraisy, maka Abu

Sufuan bin Harb keluar bersama Hahm bin Hizam dan Btldail bin Warqa' untuk
- mencari berita tentang Rasulullah $. Sampai akhimya dia b€*ata" "Kernudian Abu

Sufyan masuk Islam. Ketika dia hendak pergi, Nabi* bersabda, "Tahanlah Abu

Sufian di tanpat yang dilalui oleh bnpk kuda agardta mdilnt laum muslimin."Dia

lantas ditahan oleh Abbas t$.
Kemudian para kabilah leumt bersama Nabi @. Satu desernen derni satr.r

detasernen meler,vati Su[,ran. Ketka leurat safu detasernert, Abu Suflpn berkata,

"wahai Abbas, siapa ini?" Dlia menjarwab, 'lni adalah kabilah Ghifar." Abu Sufuan

berkata, "Apa artinya Ghifar bagiku." Kernudian leuratlah kabilah Juhainah, dan Abu

Sulan pun berkata seperti itu. Kernudian ler,vatlah kabihh Sa'd bin Hudzaim, dan Abu

Sufipn pun berkata seperti ihr. Kernudian levrntlah kabilah Sulaim, dan Abu Sufrpn

pun berkata seperti itu. Kemudian datanglah sahr detas€rna gang Abu Sufun Udak

pemah melihat seperti itu- Dia pun bertanSn, 'SiaPa ini?" Dia menjawab, "Mereka
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mengenali, baik dalam perang atau di luar perang, serta unfuk
meringankan biaya bagi mereka sekiranya mereka berhimpun.
Wali5ryl amr juga wajib berbuat demikian karena jika mereka
terpencar-pencar maka hal ifu dapat memberatkan biaya mereka
dan bagi onligul amr. Seperti ihrlah yang saya anjurkan kepada
waliyyul amr, yaifu membuat catatan administrasi terhadap
berbagai kabilah, sehingga dia bisa mendapat informasi tentang
orang yang tidak dia kenal kepada orang yang memiliki keutamaan
dan berada bersamanya dari masing-masing kabilah.
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adahh orang-orang Anshar. Mereka dipimpin oleh Sa'd bin ubadah Srang mernbar,va
bendera itu..."

Kernudian datanglah safu detasern€n lang merupakan ddsernen yans palins
sedikit. Di dalamnya ada Rasululhh # dan para sahabat beliau- Berrdera Nabi $
dibawa oleh zubair bin Awwam-.. Dia b€rkah: Nabi $ memerintahkan agar bendera
beliau diptrsatkan di Haiun-"

urwah b€*ata, "Nafi' bn Jubair ber Muth'im mengabarilar, diir berLata: Aku
mendengar Abbas berkata kepada Zubair bin Auruam, 'wahai Abu Abdulhh, di sinilah
Basulullah $ mernerintahkanmu untuk merrusat*an bendera." (no. 4280)

Hadits ini juga dirivrayatkan oleh Ahr Daud (pernbahasan: Jihad dan Ekspedisi
Miher, bab: Panji dan Berrdera,3n2, rc.25921dari iahr yahya bin Adam dad
q/arik dari Ammar Ad-Dfini dari Abu Zubair dari Jabir dangan mengangkat sanadnya
k€pa& Nabi $, "Bendera beliiu pada *rakt, mernasuki Makl{ah hurama putih."
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1880. Beberapa ulama dari kabilah-kabilah Quraisy

mengabarkan kepada kami, bahwa pada waktu harta benda

melimpah" [Jmar bin Khaththab memufuskan unhrk mendirikan

kantor administrasi. Dia pun mengadakan rapat, lalu dia berkata,

"Menuntt kalian, siapa yang harus aku dahulukan?" Seseorang

berkata kepadanya, "Mulailah dari yang paling dekat denganmu-"

Umar berkata, "Kalian sudah mengingatkanku. Akan tetapi, aku

akan mendahulukan orang yang paling dekat dengan

Rasulullah $." Dia pun memulai dari Bani Hasyim.294

2e4 Fill_ Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (pernbahasan: Pembagian Fai'dart
Ghanimah, bab: Pernberian Fai' Menurut Catatan Administasi, dan Siapa yang

Didahulukan, 6/3641dari jalur lbnu Mubarak dad Ubaidullah bin AMullah bin Mauhib,

dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah & b€rkata, "Aku datang di tempat Umar

bin Khaththab ag dari ternpat Abu Musa Al Asy'ari dengan mernbawa uang delapan

ratus ribu dirham- Dia lantas bertanya kepadaku, "Apa yang kamu bawa?" Saya jawab,

"Aku datang membawa delapan rahrs ribu dirham." Dia berkata, "Kamu hanya

membawa delapan puluh ribu dirham." Aku berkata, "'l'idak, melainkan aku datang

membawa delapan ratus dirham." Dia berkata, "Tidakkah aku pemah berkata

kepadamu bahwa kamu ini orang Yaman 5rang bodoh. Kamu hanya membawa

delapan puluh ribu dirham. Jadi, untgk kalian ddapan ribu dirham." Kerrudian aku

menghih.mg seratus ribu difiam, s€ratus ribu dirham, hingga jurnlatrnya delapan rah-rs

dirham-" Umar bertanya, 'Apakah dirhamdirham ini bagus? Celaka kau!"

Dia melanjutkan, 'Malam itu Umar r$ tidak bisa tidur. Hingga ketika

dikumandangkan adzan shalat Shubuh, istrinyra b€rkata kepadanSra, "Wahai Amirul

Mukminin, kamu frdak tidur semalam sunhrk." Umar meniawab, "Bagaimana mungkin

Umar bin Khaththab tidur sedangkan dia kedatarEan harta yang dia Udak pemah

menerima harta sebesar ifu sejak merneluk Islam. Tidaldah aman Umar seandainyla dia

mati dalarn kdaan harta tersebut masih di bngarurya, tidak men5nlur{<annya kepada
yangbertrak-"

Sesudah dia shalat Shubuh, beberapa sahabat Basulullah $ berkumpul di

hadapan Umar. Dia hntas berkata kepada mereka, "Malam ini orang-orang
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kedatangan harta yang tidak pernah datang kepada mereka sejak hadimya Islam. Aku
sudah mengambil suatu pendapat, tetapi berilah saran kepadaku. saya berpikir untuk
menakar bagian unfuk orang-orang." Mereka pun berkata, "Janganlah engkau
melakukan hal itu, wahai pengambil. orang-orang masuk Islam, dan harta tersebut
sangat banyak. Akan tetapi, berilah mereka sesuai catatan. Ketika jumlah orang sudah
banyak, dan harta yang ada juga banyak, maka lebih baik engkau memberi mereka
sesuai dengan catatan. "

umar aig berkata, "Kalau besitu, berilah aku samn, siapa. yang saya dahulukan?"
Mereka menjawab, "Terserah engkau, wahai Amirul Mukminin. Engkaulah yang
memiliki ker,venangan dalam hal itu." di antam mereka ada yang berkata, .,Amirul

Mu'minin lebih tahu." umar:,{h, berkata, "Tidak, akan tetapi saya mernulai dari
Rasulullah $, kemudian yang paling dekat dengan beliau." Dia pun mendirikan kantor
administrasi untuk mengurusi hal itu.

ubaidullah berkata, "Umar ig mendahulukan Hasyim dan Muththalib, kemudian
dia memberikan bagian kepada mereka semua. Kemudian dia memberikan bagian
kepada Bani Abd syams, kemudian Bani Naufal bin Abdul Manaf. Umar rg,;
mendahulukan Bani Abd Syams karena dia adalah saudara seibu Hasyim."

ubaidullah berkata, "Jadi, orang yang pertama kari membedakan antara Bani
Hasyim dan Bani Muththalib dalam panggilan adalah Abdul Malik." Kemudian dia
menyebutkan kisahnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam htab Ma'rifah As-sunan wa Al Atsar seperti
yang di sini (5,2171-172), sebagaimana dia meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin
Ahmad dari ayahnya secara wijadah (mengambit ilrnu dari tulisan htab tanpa disertai
panyimakan) dari Asy-Syafi'i dengan sebagian redaksinya (5/17 2,t.
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1881. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa ketika

Umar mendirikan kantor administrasi, dia bertanya, "Menurut

kalian, siapa yang aku dahulukan?" Ada yang berkata kepadanya,

"Dahulukanlah orang-orang yang paling dekat dengan

Rasulullah 9."295
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Al Baihaqi meriwayatkanngra dalam sunan Al Kubn (6/354) dan lula',rifah As-

Sunan uta Al Atsar15/169) dari jalur AsySyafi'i'

758

o



AlUmm

^{ f,
t)

o

//O

//o

/t
n)0\/

o//

r^UL EU; e
aljjl ,lbLt -)l

I
)

",JJ

J->

tag '1tJe
aetu

)LIJ

t,
d

c?-f
I

L)

A

L,

*." JL/
. t1j4

Ozz ,tb
/ /O / /

o.lzO/

IC>
,
o

I

':l
(>.

;'a* )':n
t7 o //o . a!
+Jc: *l C )rl-

t^.-\a! q*J
/.J'

j o

J-*

.J,_fd G.,
O/
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7882. Beberapa orang yang berilmu lagi jujur dari Makkah
dan Madinah dari beberapa kabilah Quraisy dan selainnya
mengabarkan kepada kami, dimana sebagian dari mereka lebih
bagus dalam menceritakan hadits daripada sebagian yang lain, dan
sebagian dari mereka menambahkan redaksi hadits melebihi
redaksi sebagian yang iain, bahwa ketika Umar mendirikan kantor
administrasi, dia berkata, "Aku akan memulai dari Bani Hasyim."
Kemudian dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah @
memberikan bagian kepada mereka dan kepada Bani Abdul
Muththalib. Jika ada orang Bani Hasyim yang lebih fua, maka
beliau mendahulukannya daripada orang Bani Muththalib. Dan jika

ada orang Bani Muththalib yang lebih tud, maka betiau

mendahulukannya daripada orang Bani Hasyim. Beliau
mengadakan catatan administrasi dengan ketentuan seperti ifu,

dan beliau memberi mereka sebagai pemberian terhadap satu

kabilah. Bani Abd Syams dan Naufal bagi beliau memiliki
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kedudukan yang sama dalam pokok nasab." Kemudian Umar

berkata, "Abd Syams adalah saudara-saudara Nabi $ dari jalur

ayah dan ibu, sedangkan Bani Naufal tidak, sehingga beliau lebih

mendahulukan mereka. Kemudian beliau memanggil Bani Naufal

sesudah mereka. Kemudian Abdul Uzza dan Abduddar memiliki

kedudukan yang sama bagi beliau." Kemudian Umar berkata, 'Di
kalangan Bani Asad bin Abdul l)zzaterdapat besan-besan Nabi S.
Mereka termasuk kelompok At Mutha3yabn?96." Sebagian

periwayat ada yang mengatakan, mereka ihr termasuk Hilf Al
FudhuP97, di antara mereka terdapat Nabi $. Menurut suattt

keterangan, Umar mempertimbangkan senioritas sehingga dia

mendahulukan mereka daripada Bani Abduddar. Kemudian dia

memanggil Bani Abduddar sesudah mereka. Zuhrah bagi beliau

berdiri sendiri, sehingga dia memanggilnya sesudah Abduddar.

Kemudian Bani Taim dan Makhzum memiliki kedudukan yang

sama bagi beliau. [-alu Umar berkata tentang Bani Taim, "Mereka

itu termasuk Hilf N Fudhul dan Al Muthalyabun, dan di tengah

mereka ifulah Nabi S berada." Menurut sebuah pendapat, Umar

mempertimbangkan senioritas. Sedangkan menumt pendapat lain,

dia mempertimbangkan perbesanan, sehingga dia mendahulukan

mereka daripada Makhzum. Kemudian dia memanggil Makhzum

sesudah mereka. Kemudian Sahm, Jumah dan Adi bin Ka'b. Ada

seseorang yang berkata kepadanya, "Mulailah dari Adi." Dia

menjawab, "Tidak, melainkan aku menempatkan diriku di tempat

aku berada. Islam masuk saat urusan kami dan urusan Bani Sahm

adalah satu. Akan tetapi, lihatlah Bani Sahm dan Jumah."

296 Al MuthaSrya6un adalah sebutan untuk lima kabilah Quraisy, yaitu Bani Abdu
Manaf, Asad bin AMul Uzza, Taim bin Marrah, Zuhrah bin Kilah, dan Abd bin Qushai.

297 Hilf Al Fudhul adalah perjanjian yang diadakan oleh beberapa orang yang

bemama Fadhl, yaitu Fadtrl bin Harits, Fadhl bin Wada'ah, dan Fudhail bin Fadhalah.
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Kemudian ada yang berkata, "Dahulukanlah Bani Jumah." Tetapi
kemudian dia memanggil Bani Sahm dan berkata, "Catatan

administrasi Adi dan Sahm bercampur seperti safu panggilan."

Ketika panggilannya telah sampai kepadanya, maka Umar
bertakbir dengan suara yang keras, kemudian dia berkata, "segala
puji bagi Allah yang telah menyampaikan kepadaku bagianku dari
Rasulullah $." Kemudian dia memanggil Bani Amir bin Lu'ai-

Sebagian dari periwayat berkata: Abu Ubaidah bin Jarrah Al Fihri
ketika melihat orang-orang yang mendahuluinya, dia bertanya,
"Apakah mereka semua engkau panggil di depanku?" Umar
menjawab, "Wahai Abu Ubaidah, bersabarlah sebagaimana

engkau telah bersabar, atau bicaralah kepada kaummu.

Barangsiapa yang di antara mereka mendahulukanmu daripada

dirinya sendiri, maka aku tidak akan menghalanginya. Adapun aku
dan Bani Adi, kami pasti mendahulukanmu daripada diri kami jika

aku mau." Periwayat berkata: Kemudian Muawiyah lebih

mendahulukan Bani Harits bin Fihr. Dia lebih mengutamakan

mereka daripada Bani Abdu Manaf dan Asad bin Abdul l)zza.

Antara Bani Sahm dan Bani Adi pemah terjadi sedikit
pertengkaran pada zaman Al Mahdi sehingga mereka terpecah.

Kemudian Al Mahdi memerintahkan untuk mendahulukan Bani
Adi di atas Bani Sahm dan Jumah karena senioritas mereka.298

2e8 Sihkan baa takhnjhadits no. (1880-1881).
Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wm Al Atsarmenafsirkan urutan-urutan 5lang

dibuat oleh Umar .g, sebagai berikut:
Fihr bin Malik adalah asal-muasal suku Quraisy menurut pendapat mayoritas

ulama. Jadi, Bani Hasyim itu dihimpun oleh ayahnya Rasulullah #) f-S ketiga. Semua
orang Quraisy itu sebagiannya diperternukan dengan ayah keernpat, yaitu Abdu Manaf;
dan sebagian yang lain dipertemukan dengan ayah kelima, yaitu Qushai. Dernikian
seterusngra hingga Fihr bin Malik. Karena itu yang menempati urutan pertama adalah
Bani Hasyim karena kedekatan mereka dengan Nabi $.
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Yang menggabungkan Bani Hasyim dan Bani Muththalib dalam pemberian

tunjangan adalah dua anak Abdu Manaf, karena Nabi $ menggabungkan keduanya

dalam bagian sanak kerabat. Beliau bersabda, "Bani Hasyim dan bani Muththalib
adalah satu. Merel<a tidak pemah meninggalkan kami, baik di masa jahilAah atau di
masa Islam."

Nabi $ dalam sebuah riwayat bersabda, "Mereka mendidik kami di waktu kecil,

dan melindungi kami di saat sudah besar.'
Oleh karena Rasulullah g$ menggabungkan antara Bani Hasyim dan Bani

Muththalib dalam tunjangan, dan mengabarkan pertalian di antara keduanya, maka

Umar .9, pun menggabungkan keduanya dalam semua pemberian funiangan. Umar r$,

mendahulukan keduanya daripada Bani Abd Syams dan Naufal.
Yang didahulukan adalah Bani Abd Syams sebelum Bani Naufal karena Hasyim,

Muththalib dan Abd Syams adalah saudara kandung. Ibu mereka adalah Aukah binti
Murrah. Sedangkan Naufal adalah saudara seayah mereka. Ibunya bemama Waqidah
binti Harmal.

Adapun Abdu Manaf, Abdul Uzza dan Abduddar adalah anak-anak Qushai,
karena mereka itu bersaudara. Yang didahulukan sesudah Bani Abdu Manaf adalah

Bani Abdul Uzza karena dia adalah kabilahnya Khadijah, istri Nabi $.
Al Baihaqi juga berkata, "Mereka ini termazuk kelompok Al Muthayyabun. Kami

meriwayatJ<an dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi 6S bahwa beliau bersabda, "Aku
menyaksikan perjanjian Al Muthayyabun bersama paman-pamanku saat aku masih
kecil. Saya tidak mau melanggar perjanjian itu meskipun aku memperoleh unta
merah."

Saya mendengar kabar bahwa perjanjian tersebut dinamai perlaririan Al
MuthaStyabun karena mereka membenamkan tangan mereka ke dalam wev.rangian
yang dalam bahasa Arab disebut thibpada hari mereka mengadakan sumpah setia dan
berjabat tangan. Perjanjian tersebut berlangsung ketika terjadi persengketaan antara
Bani Abdu Manaf dan Bani Abduddar terkait penyediaan air minum, penjagaan pintu
gerbang, pembawa bendera dan hak atas tempat musyawarah. Jadi, Bani Asad bin
Abdul Uzza itu berada bersama kelompok kabilah-kabilah Quraisy, mengikuti Bani
Abdu Manaf."

Asy-Syaf i berkata: Sebagian dari mereka mengatakan, "Mereka itu adalah Hilf
Al Fudhul."

Al Baihaqi berkata, "tatar belakang Hilf Al Fudhul menurut sementara ahli
sejarah adalah orang-orang Quraisy saling menzhalimi di Tanah Haram, lalu Abdullah
bin Jad'an dan Zubair bin Abdul Muththatib berinisiatif untuk menyerukan aliansi untuk
saling membela serta menuntutkan balas bagi omng yang dizhalimi terhadap orang
yang menzhalimi. Ajakan keduanya itu direspon oleh Bani Hasyim dan sebagian
kabilah Quraisy."

Mengenai senioritas yang disebutkan Umar r$g pada Bani Asad, tampaknya

adalah senioritas lftadijah @u karena lebih dahulu masuk Islam. Dia adalah perempuan
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pertama yang memeluk Islam, Atau bisa jadi maksudnya adalah senioritas Zubair bin
Awwam bin Asad bin AbdulUzzabin Qushai.

Adapun Zuhrah adalah saudara Qushai bin Kilab. Di antara anak-anak itu ada
beberapa orang yang termasuk golongan sepuluh sahabat yang dikabarkan masuk
surga, yaitu Abdurrahnran bin Auf dan Sa'd bin Abu Waqqash.

Adapun Taim adalah saudara Kilab bin Murra. Sedangkan Makhzum bukan
saudara keduanya, melainkan dia adalah Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah. Hanya
saja, kabilahnya itu masyhur dengan nama Makhzum sehingga disebut dengan
namanya.

Bani Taim lebih didahulukan daripada Bani Makhzum karena mereka termasuk
Hilf Al MuthaSyabin dan Hilf Al Fudhul.

Menurut sebuah pendapat, Umar;$ mempertimbangkan senioritas Abu
Bakar rg karena dia adalah lakilaki merdeka pertama yang masuk Islam, serta

bersabar bersama Rasulullah $ dalam Perang Uhud bersama Thalhah bin Ubaidullah.
Thalhah juga berasal dari Taim, dan dia termasuk kelompok orang yang pertama
masuk Islam. Dia dan Abu Bakar S termasuk orang-orang yang menjawab seruan

Allah dan Rasul-Nya fl|.
Yang dimaksud dengan perbesanan pada Bani Taim adalah dari pihak Aisyah ap,

istri Rasulullah $.
Mengenai alasan Bani Jumah didahulukan, menunrt sebuah pendapat adalah

karena adanya Shafwan bin Uma3ryah Al Jumahi sertia jasanya dalam Perang Hunain
karena dia telah meminjamkan senjata. Padahal pada waktu itu dia masih seorang

Menurut sebuah pendapat, Umar {h berbuat demikian unh.rk membelakangkan
haknya sendiri. Namun pada zaman Al Mahdi, dia memerintahkan agar Bani 'Adiy
didahulukan daripada Bani Sahm dan Jumah karena ada senioritas pada Bani 'Adiy,
yaifu senioritas Umar bin Khaththab 49, lantamn keislamannya membawa kekuatan
dan kejayaan bagi Islam.

Umar rg, mengakhirkan tunjangan untuk Abu Ubaidah bin Jarrah karena

nasabnya ynng jauh, bukan karena dia kurang mulia di mata Umar.g. Rasulullah $
bersabda, "Setiap umat memiliki omng kepucaSaan, sedanglan orang kepercaSnan
umat ini adalah Abu Ubaidah bin Janah."

Mengenai para sahabat Anshar, Rasulullah $ bersaMa, "Aku benvasiat kepada
kalian untuk berbuat baik kepada para sahabat Anshar, karena mereka ifu adalah

dan penjaga rahasiaku. Mereka telah mqzunaikan keumjiban nrerel<a, dan
kni tnggal hal merel<a."

Nabi $ juga bersabda, "Sebaik-baiknjn perkampungan Anshar adalah
perkampwgan Bani Naj'a kemudian perkampungan Bani Abdul Aqthal, kemudian

Bani Harib bin Khazmj, kemudian perl<ampungan Bani Sa'idah.
Dalam setiap pakampungan l<aum Anshar itu ada kebaikan."
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Sesudah Umar 4|2, selesai memberikan bagian kepada

orang-orang Quraisy, ntaka dia mendahulukan kaum Anshar

daripada kabilah-kabilah Arab lainnya karena kedudukan kaum

Anshar yang tinggi dalam Islam.

Manusia adalah hamba-hamba Allah. Yang paling pantas

unhrk didahulukan di antara mereka adalah yang paling dekat

dengan orang yang dipilih Allah untuk membawa risalah-Nya,

orang yang dititipkan amanah-Nya padanya, Penutup para Nabi-

Nya, dan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan semesta alam,

yaitu Muhammad .s.

Barangsiapa di antara para kabilah fuab yang telah

ditetapkan bagiannya oleh waliqryul amr, maka saya berpendapat

agar yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah S itulah yang

didahulukan. Jika mereka sama dalam hal kekerabatan, maka

didahulukan orang yang lebih dahulu masuk Islam.
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