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PEMBAFIASAN JIHAD DAN JIZ)IAH

1- Bab: Jihad dan Jialah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Allah @ berfirman,

@ -*'{11- I e',i,s # i;r-Ys
'Dan Aku tidak menciptakan iin dan manusia melainkan

supaya merela menyembah-Ku."(Qs. A&-Dzariyat [51]' 56)

Allah menciptakan maktrluk untuk beribadah kepada-Nya-

Kemudian Allah & menjelaskan bahr,rla manusia yang terbaik

adalah para nabi I$a.

Allah @ berfirman,

L
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6-;.i'#3i Si'
4lti 31 iL.i'fi &,6i i(

tc$i
"Manusia ifu adalah umat yang safit. (Setelah timbul

maka Allah mengufus para nabi sebagai pembei
kabar gembira dan pemberi peringahr. "(Qs. Al Baqarah l2l:213)

Allah menjadikan Nabi kita $ sebagai salah satu hamba

pilihan-Nya, bukan hamba-hamba-Nya yang lain, unhrk membawa

amanah r,rnhyu-Nya, menegakkan hujjah kepada manusia.

Kemudian Allah menyebutkan di antara hamba-hamba khusus

pilihan-Nya.

Allah & berfirman,

& i'*36 bfrLJr;5 45 iit; ifL'::iiiy

'Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga

Ibrahim dan kefuarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka
"(Qs. Aali Imraan [3]: 33)

Allah @ hanya mengulang nama Adam dan Nuh bahwa

Dia memilih keduanya. Allah juga menyebut hrahim & dalam

firman-Nya,

g#*G.YAI,5G

'6i;i

2
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'Dan Allah mengambil lbnhim meniadi kesayangan-Nya."

(Qs. An-Nisaa' [4], 125)

Allah juga menyebut Ismail & pufa hrahim & dalam

firman-Nya,

6s; L$ a;;i o rr;:a( x;' i44, +,5$ ef;,u

"Dan ceitakanlah (hai Muhammad kepda mereka) kisah

Ismail (lnng tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya dia

adatah seorang Wng benar ianiinya, dan dia adalah seorang rasul

dan nabi. "(Qs. Maryam [19]: 54)

Kemudian Allah membeikan kanrnia kepada keluarga

Ibrahim dan Imran di antara umat-umat lain.

Allah S berfirman,

iy i'* 3fu bfrL Jt;5 (Y' 
iit; 

:ilE:-i ii iY

U'*$i'*i@a+ai
"sesungguhn5n Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga

Ibrahim dan keluarga Imran melebihi sqala unat (di masa mereka

masing-masing), (sebagai) safu kefurunan tnng sebagiannya

(keturunan) dari yang lain "(Qs.Aali Imraan [3]: 33-34)

Kemudian Allah memilih Muhammad $ sebagai yang

terbaik dari keturunan Ibrahim &. Allah menurunkan berbagai

kitab suci sebelum menun"mkan Al Furqan kepada Muhammad S

3
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dengan menggambarkan keutamaan beliau dan ketrtamaan umat

yang mengilmti beliau.

Allah ft berfirman,

#. # rKW a i:"),{ -"!b" 
;,i J;-,"3

(#.K:r+J
"Muharrunad ifu adalah ufusan Allah dan orang-onng Jnng

bersama dengan dia adalah kens terhadap onngromng kaftr,

tetapi berl<asih fiyang snarna mereka, katnu lihat mereka rukuk

dan sujud. "(Qs.Al Fath I48l:29l,

Allah B j,rg. berfirman kepada umat beliau,

e-(\t-$fif#
"Karnu adalah umat Jnng tefraik Wng dilahirkan untuk

manusia. "(Qs.Aali Imraan [3], 110)

Allah mengutamakan mereka karena keberadaan mereka

sebagai umat Muhammad S, bukan umat para nabi sebelumnya.

Kemudian Allah @ mengabarkan bahwa Dia menjadikan beliau

sebagai pembuka rahmat-Nya pada saat rasul-rasul-Itlya telah

berhenti diutus.

Allah S berfirman,

4

.l
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G'!P i['F q-tJ;::€;vi' rK-1ias-

'U"5L lil "ti i t 4'e61V ( lJj; 6 g)i
ir:'

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu

Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kaml kepadamu ketika terpufus

fuengtnman) rasul-rasul, agar kamu fidak mengatakan, 'ndak

datang kepada kami baik seorang pembauta beita gembira

maupun seorang pembei peringatan.' Sesungguhnp telah datang

kepadamu pembawa beita gembira dan pemberi peringatan "(Qs.

Al Maa'idah [5]: 19)

Allah t$& juga berfirman,

4'{,); ww- r-{;''e>i o 6.,sii i
'rS,$Sg,igjfu{-jj

'Dialah yang mengwtus kepada kawn tnng buta huruf

seorang Rasul di antara merel<a, yang membacalan a5nt-ayatNya

kepada mereka, menyucikan mereka dan mengaiarkan kepada

mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). "(Qs- Al Jumu'ah 1621 2)

Ayat ini mengandung dalil bahwa Allah menguhrs beliau

kepada seluruh manusia ciptaan-Nya karena mereka terdiri dari

ahli Kitab atau umat yang ummi (frdak memiw kitab suci) dan

bahwa Allah membuka rahrnat-Nya dengan beliau dan menutup

kenabian-Nya dengan beliau.
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Allah S berfirman,

4'i ifr,{-S;"Ftr; G r-t-$ 39'o(e
E. ,

. rl
. a r.l(}..# iP Vj

"Muhammad ifu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang
lakilaki di antan kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penufup
nabi-nabi. "(Qs.Al Ahzaab [33]: 40)

Allah memufuskan unfuk memenangkan agama-Np di das
agama-agama yang lain.

Allah S berfirman,

6J1 qi: u'til\ A;,'J:"5 -sfii $
@ cF,.,.:rt ;? tr; . ifu ;r;i S; ihj,4-
"Dialah tang telah mengufus Rasul-Nya (dengan membawa)

pefunjuk (Al Qurbn) dan agama yang benar untuk dimenangkan-
Nya aks segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak
menjrukai. "(Qs. At-Taubah [9]: 33)

Karni telah memaparkan bagaimana Allah memenangkan
agama ini atas agama-agama yang lain di tempat lain.

6



Al Ururn

2- Permulaan Turunnya Wahyu, dan Kewaiiban atas
Nabi $, Disusul untuk Semua Manusia

Memrrut sebuah riwayat ayat yang pertama kali difurunkan

Allah ffi kepada Rasul-NYa $ adalah:

@o" eji,g;u,i;i
'halah dengan (menyebuf nama Tuhanmu Yang

mencipbl<an "(Qs. Al'Alaq [96]: 1)

Ketika Allah telah mengutus Muhammad g$, Allah

menumnkan kepada beliau bertagai perkara fardhu bagi beliau

sebagaimana yang Dia kehendaki; tidak ada yang membantah

keputusan-Nya. Kemudian Allah menlrusuli setiap perkara fardhu

itu dengan perkara fardhu yang lain secara berkesinambungan

dalam waktu yang berbeda dari waktu dittrmnn5A perkara fardhu

sebelumnya.

Menumt sebuah pendapat wahyu pertama yang diturunkan

Allah pada Nabi $ adalah, "Elacalah dengan (menyebut) nama

Tuhanmu Yang menciptakan " (Qs- Al 'Alaq [96], 1) Kemudian

sesudah itu Allah menurunkan kepada beliau apa yang belum

pernah diperintahkan sebelumnya, yaifu trnhrk mengajak orang-

orang musyrik kepada agama-Nya. Perintah ini berlangsung dalam

jangka wakttr sekian lama. Kemudian menumt sebuah pendapat

Jibril & mendatangi beliau dari Allah & agar beliau

memberitahukan kepada mereka masalah hlrunnp wahyr kepada

beliau, serta mengajak mereka untuk beriman kepada wah}m
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tersebut. Perintah ini terasa berat bagi beliau, dan beliau khawatir
didustakan dan disakiti. Karena itu turunlah ayat ini kepada beliau,

G i:; ; t Llk; a 6jy-ii,,u'-{. 3;;}i q6_

i"6tc6#-)i,Gk r;*.
'Hai Rasul, sampaikanlah apa Wng di turunkan kepadamu

dari Tuhanmu. Dan jika frdak kanu kerjakan (apa yang
diperinbhkan ifu, benrti) kanu tidak menyampaikan amanat-Nya.
Allah mqnelihata kamu dan bangguan) manusia.', (es. Al
Maa'idah [5]: 61)

Maksudnya, Allah memeliharamu dari usaha mereka untuk
membunuhmu hingga kamu bisa menyarnpaikan wahy-r yang
difurunkan kepadamu. Beliau pun menyampaikan apa yang
diperintahkan kepada beliau, namun ada suatu kaum yang
mengolok-olok beliau, sehingga turunlah ayat ini kepada beriau,

A*{

@ 6-";r:3it
'Maka sampaikanlah olehmu secaft, terang-terangan segala

apa 5nng diperintahkan (kepadamu) dan berpatinglah dart onng-
oftng J/ang muqrik- sesungguhn5n IGmi memelihara kamu
daripada (kejahabn) orang-oft,ng Jnng memperorok-olol<kan
(kamu). "(Qs. Al Hilr [15]: 94-95)

Allah juga memberitahu beliau tentang orang yang beliau
kenal di antara mereka bahr,ya dia tidak beriman kepada beliau.

sr@6;iri*n;6i?qu6
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Allah $ berfirman,

Gj;e;.iiiti';n cF 3i <;i d,]65

76si'#i*;,#eTL31 'rK J

@W\6!>
'Dan mereka berkata, 'I{ami sekali-lali tidak percaya

kepadamu hingga kamu memancarkan mab air dari bumi unfuk

kami, atau kamu mempunSni sebuah kebun kurma dan anggur,

lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang dems

alirann5a. "(Qs. Al Israa' [17]: 90-91)

Ar-Rabi' membaca hingga lirman Allah:

@{;6'i,,33:fii;'rt i-S
"I{atakanlah, 'Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanw

seoreng manusia yang menjadi rasul?"(Qg Al Israa' [17]: 93)

AsySyaf i berkata: Allah & menumnkan ayat untuk

meneguhkan hati beliau manakala beliau merasa sempit dada

akibat olok-olok mereka.

Allah @ berfirman,

,4 6 @',jfr.q. 8L U uifa ;i6
/tl+
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*Dan Kami sungguh-sunggwh mengetahui, bahotm dadamu
menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. "(Qs. Al Hijr IlSl:97-98)

Jadi, Allah mewajibkan beliau untuk menyampaikan rtsalah
kepada mereka dan untuk beribadah kepada-Nya, tetapi AIIah
belum memfardhukan beliau unfuk memerangi mereka. Hat itu
dijelaskan Allah dalam ayat-Nya yang lain. Allah tidak
memerintahkan beliau unfuk meninggalkan beliau.

Allah @ berfirman,

G)6,1-fi51@ <4EAi /)/e - -)qq,f'
"Kabkanlah: Hai orang-orang tnng kafir, aku tidak akan

menyembah apa Wng kamu sembah. "(Qs. AI Kaafiruun [109]: 1-
2)

Allah & jrlgu berfirman,

b
>)?t),4, $u*fi1,U;*,9

"Dan jika kamu berpaling maka
rasul ifu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban
kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan
kepdamu. "(Qs. An-Nuur I24l 54l,

Ar-Rabi' membaca hingga ayat -4i .{r 
1l;:1, & (,

"Dan tidak lain kewajiban rasul ifu melainkan menyatnpaikan
(amanatAllah) dengan temng. "(Qs. An-Nuur t}4l: S4l

selain itu ada beberapa ayat lain yang disebutkan di banyak
tempat dalam AI Q,r'an yang semakna dengan ayat-ayat ini.

eH;J
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Allah memerintahkan orang-orang mukmin tidak mencaci

sesembahan mereka-

Allah ft berfirman,

{, l; -ifr I 3,:.:$ ifr gi, u,i,}1<} it l# S t
8n a''

**,

"Dan ianganlah lamu memaki sembahan-sembahan Wng

mereka sembah sekin Allah, larena mereka nanti akan memaki

Altah dengan melarnpaui bbs bnp pngebhuan " (Qs- Al

An'aam [6]: 108)

Serta ayat-ayat lain yang sejenis- Kemudian sesudah aSrat ini

Allah menunrnkan ayat dalam konteks dimana Allah

memerintahkan beliau unfuk menjauhi dan meninggalkan orang-

orang musyrik.

Allah & berfirman,

i;r;| e: tr "r;ft $);o i,rfrt"i,.t\,:'v

C b'H)i'rT 3"fi<i'dk: ti if;;'-CgV ** e

@gy:r;ai
*Dan apabila karnu melihat orznsFoftng memperolok-

olokkan a5nt-a5nt l{ami, naka dnggdlkanhh mqeka sehingga

mereka membicanl<an panbicanan 5nng lain- Dan iika setan

menjadikan kamu tup (akan lanngan ini), maka ianganlah kamu
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duduk bersama orang-orang yang zhalim ifu sesudah teringat (akan

larangan itu). " (Qs. Al An'aam [6], 68)

Allah juga menjelaskan kepada orang-orang yang mengikuti
beliau tentang apa yang Allah wajibkan pada mereka seperti yang
diwajibkan AIIah pada beliau.

Allah @ berfirman,

ift" iir,.;$t; "# $yo1 r,gir a ?4 d5 35

u1*ia;u
'Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada lamu di

dalam Al Qw'an bahwa apabila kamu mendengar ayatayat Allah
diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir)."(es. An-
Nisaa' [4J: 140)

Ar-Rabi' membaca hingga firman Allah, ";i:af;;:gy,Karena

(kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu
serupa dengan mereka. "(Qs. An-Nisaa' t4]: 140)

3- Izin Hijrah

umat Islam dalam beberapa waktu lamanya menjadi kaum
yang tertindas di Makkah, namun selama ifu mereka tidak
diizinkan trntuk hurah dari Makkah. sesudah itu Allah &
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mengizinkan mereka unfuk hilrah, serta memberikan jalan keluar

bagi mereka. Dari sinilah turun firman Allah,

@?|fi'tdai;;;c;)
'Barang siapa yang bert:akwa kepada Allah niscaya Dia

akan mengadakan baginya jalan keluar. "(Qs- Ath-Thalaaql65i:2)

Rasulullah $ lantas memberitahukan para pengikut beliau

bahwa Allah telah mengadakan jalan keluar bagi mereka berupa

hijrah.

Allah S berfirman,

G

'-^16 6569 6'ii e + 4i W 0 zV Js
'Barang siapa berhiirah di ialan Allah, niscaya mereka

mendapati di muka bumi ini tempt hiinh yang luas dan rezeki

tnng ban5nk. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 100)

Pada mulanya Allah memerintahkan mereka untuk hijrah ke

negeri Habsyah, sehingga sekelompok orang pun hijrah ke sana.

Kemudian ketika penduduk Madinah memeluk Islam,

Rasulullah *S p.n memerintahkan sekelompok orang untuk hiimh

ke sana, tetapi tidak mengharamkan bagi omng yang ingin tinggal

untuk tidak hijrah ke sana. Allah @ menyebutkan para ahli hilmh

itu dalam firman-Nya,

'ebL;..j\5#);5'ii3{rya,J( r)
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'Orang-orang yang terdahulu lagi jnng perhma-tama
(masuk Islam) di antan orcng-orang Muhajirin dan Anshar. " (es.
At-Taubah [9]: 100)

Allah & juga berfirman,

iryrt"ft;friiL
'(Juga) bagi para fakir yang berhiinh. " (es. Al Hasyr [59]:

8)

-iAt;"S.l;fli'tjjJIUS;

'Dan janganlah orang-onng yang mempun5mi kelebihan
dan kelapangan di antam kamu . " (es. An-Nuur [24]:
22)

E-

.iil

Ar-Rabi' membaca ayat tersebut hingga firman Allah,

,Ee *Pada jalan Atlah. "(Qs. An-Nuur l24l: 22)

Kemudian Allah mengizinkan Rasul-Nya untuk hqrah,
sehingga Rasulullah # pun hijrah ke Madinah. sampai saat ini
Allah tidak mengharamkan orang yang tetap tinggal di Makkah
untuk tetap tinggal di sana, padahal Makkah waktu itu adalah
negeri tempatnya syirik. Saat ifu jumlah mereka sedikit sehingga
kerap mendapatkan siksaan dari penduduk Makkah, tetapi Allah
tidak memerintahkan mereka unfuk berjihad, hingga akhimya
Allah & pun meng2inkan mereka untuk berjihad. sesudah itu
Allah mau.rajibkan mereka untuk hUrah dari negeri syirik. Masalah
ini telah dibahas di tempat lain.
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4- Awal Mula Izin Perang

Allah pada mulanya mengizinkan mereka untuk melakukan

salah safu dari dua jihad, yaifu dengan cara hijrah sebelum mereka

diizinkan unhrk melakukan inisiatif serangan terhadap orang

musyrik. Sesudah itu Allah meng?inkan mereka unfuk melakukan

inisiatif setangan terhadap orang-orang musyrik.

Allah B berfirman,

4;ti''ii 1\t) 
i;\.<,jG;;.$L

q*,€rt ,,6;3t5i@ 3.+a

iy
j

d)l

)oz n)
aa-r->

"Telah dihinkan fterperang) baql orzrng-orang yang

dipenngi, karena sesungguhn5n mereka telah dianiaya- Dan

saunggwhn5n Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka

itu. (Jnitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman

mereka bnpa alasan Wng benar. "(Qs. Al Haiil22l:39-40)

Allah membolehkan mereka perang dengan arti Allah

menjelaskannya dalam Kitab-N5n.

Allah ft berfirman,

G

6{VU, * :F.b. t$i A\# Oi-WS

6_i3ii;-*6i-l )r!,!,
dr"'}'

'Dan di lalan Nlah orang-oftng Yang

mememngi katnu, (tetapi) ianganlah kamu melampaui batas,

15
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karena Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu
jumpai mereka. "(Qs.Al Baqarah l2l:790-l9l)

Ar-Rabi' membaca ayat di atas hingga firman Allah, tG,!1"{

@;;6ii 'Demihanlah balasan bagi orang-orang kafir., (es. Al
Baqarah l2l: l9l)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan
penduduk Makkah saat mereka menjadi musuh yang paling sengit
bagi umat Islam. Allah lantas mewajibkan umat Islam unfuk
memerangi mereka. Kemudian dikatakan bahwa semua itu
dihapus dengan larangan perang hingga mereka diperangi, atau
larangan perang dalam bulan-bulan Haram.

Allah ft berfirman,

''{;r'"Kl t|i}-5,
'Dan penngilah mereka itu, sehingga tidak ada fittah ragt."

(G. ru Baqarah I2l. L93)

Turunnya ayat ini sesudah fardhu jihad, dan masalah ini
telah dibahas di tempatrya.

5. Kewajiban Hijrah

Ketika Allah mewajibkan Rasul-Nya untuk berjihad, maka
beliau pun berjihad memerangi orang-orang musyrik sesudah
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sebelumnya Allah hanya sebatas mengizinkannlra. Rasulullah $
pun bersikap tegas terhadap penduduk Makkah. Ketika mereka

melihat banyaknya orang yang memeluk agama Allah, rnaka

mereka pun menguatkan tekanan terhadap omng-orang yang

masuk Islam di antara mereka. Mereka pun menyiksa orang-orang

muslim agar keluar dari agama mereka. Dari sini Allah

memberikan toleransi kepada orang-orang tertindas yang tidak

mampu untuk hijrah tersebut.

Allah $ berfirman,

*i1*#t,t$5;/tSJy
"Kecuali orang JEng dipaksa kafrr pdahal hatinya tebp

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). " (Qs. An-Nahl [16]:

105)

Rasulullah,$ mengirimkan utusan kepada mereka unhrk

mengatakan: Sesungguhnya Allah ft memberi kalian jalan keluar,

dan mewajibkan orang yang mampu hijrah urnttrk keluar dari

Makkah manakala dia dipaksa untuk keluar dari agamanya

sedangkan dia tidak bisa menghadapi pemaksaan itu. Karena ifu

Allah berfirman tentang salah seorang di antara mereka yang mati

dalam keadaan meninggalkan hijrah:

3 A'16 #f; -d)LX$i'ii;i, i,ii t't,

'sesungguhn5m orang-oftng yang divnfatkan malaikat

datam keadaan mengania5n diri sendii, (kepada mereka) malaikat

berbnSn, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?'' (Qs' An-Nisaa'

t4l e7t
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Sesudah ayat tersebut Allah menjelaskan alasan bagi oramg-

orang yang tertindas.

Allah S berfirman,

i,r$Il{EiSri,iai)iilCJi3,, .s >/ z) 6rl
,G

"Kecuali mereka yang tertindas baik taki-taki atau wanita
atau pun anak-anak yang tidak mampu berdaya upap.,, (es. An-
Nisaa' [4]: 100)

Kata ;fr "mudah-mudahan"dari Allah bermakna pasti.l

1883. sunnah Rasulullah s menunjukkan bahwa fardhu
hijrah bagi orang yang mampu hilrah itu hanya berlaku bagi orang
yang dipaksa unfuk meninggalkan agamanya di negeri tempat dia
memeluk Islam. Karena Rasulullah $ mengizinkan suafu kaum di
Makkah untuk tetap tinggal di Makkah sesudah mereka memeluk
Islam. Di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muththalib dan
lain{ain.2 Alasannya adalah karena mereka tidak takut mengalami

Kalimat selengkapnya dari ayat ini adalah: gjEfj;,ii <,$'iia i;;- JAt ;S tSrX
@ 'unt"*, itu, mudah-mudahan Alah memaafkannSm. oi'raiun Arah Maha
Pemaaf lagi Maha Pengampun. "(Qs. An-Nisaa. [4]: 99)

_ 
2 HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Imam Menunjuk

Panglima unhrk Memimpin Pasukan, dan pesan Imam kepada Mereka tentang Adab
ferang dan Selainnya, 3/7356-1357, no. 2/7737) dari;alur Waki' bin Jarrah, yahya
bin Adam dan Abdurrahman bin Mahdi, ketiganya dari Sufi7an, dari alqamah bin
Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnp, bahwa Ais!,ah 6r berkata,
Rasulullah & iika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, betiau
memberikan wasiat khusus agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum
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paksaan rxrtuk kekrar dari 4arna- t{at}i * irS rn€m€rir*eHtffi

pasukan beliau untuk berkata kepada setiap orang yang m*noh&

Islam, 'lJika kalian hijrah, maka bagi kalian aF Sang manjadi M
kaun Muhajirin. Tetapi iika kalian tetap ting7al di negeri kalian,

maka kalian sama seperti orangoftn! muslim dari kakngan

badui. " Nabi # fidak memberikan mereka pilihan kecuali sesuatu

yang halal bagi mereka.

6. Pokok Kewajiban Jihad

Ketika hgrahnya Rasulullah $ telah berjalan dalam sekian

waktu lamanya, Allah mernberikan nikmat pada beliau dengan

banyaknya pengikut beliau. Berkat pertolongan Allah, mereka

memperoleh kekuatan dari segi iurnlah pasukan yang tidak ada

sebelumnya. Dari sini Allah mauajibkan mereka unfuk berjihad

muslimin Sang menyertainSra. Kernudian Miau bersaMa, "fuWanglah atas nama

Hm, ai iut " Allah, dan pa-angitah orurll Frvt lilfi.r kqda AIah! Bqpmnslah,
jangan bqkhianat iangan mangngl<ari ianii, iaryP,, manotong angob bdan, iangan'-*rO*ul, 

Jika atgkzu befiqnu mrsilzmu dari laum musyrikin, aiaHah

mereka kryda tiga hal. Bila mqela meneritrE stah sfu &ri aplanmu itu, terimalah

dan tahantah dirimu wtuk tidak manymrg mqda! Yaitu, afikhh mqel<a merneluk

agama Ishm. Jita merel<a mau, tqfunalah keisfutwt mqd+a. Kqnudian aiaHah

i*"ka berpindah dari nqai mae!<a ke nqai laun MuhaiAin! Jil<a mqel<a menolak,

katakanlah'pada mqel<a-bahwa mqd<a sryti orurg-orug ,4nb bdui 5nng masu*

klam. Mqeta tidak akan mempaoleh aF-aF dan harb ghaninnh dan fai" kquali
jika mercla baiilnd bemna laum muslimin-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn st naa N Kubmftwrtbahaan,

Ekspedisi Militer, bab: Keringanan untuk 
.Ilrggal di Negeri qEik bagi orang yang

Tidak Takut Fitnah, 9/151 dari jalur hnu Inhi'ah dari Abu Asu'ad dari Urwah bin

Zubair, dia berkata' Abbas bin Abdul Muththalib l* telah m6rk Islam, tetapi dia tetap

tinggal untrfi menyediakan air bagi jamaah haii' tdak hifah'
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sesudah AIIah sebatas rnembolehkannya saja, belum sampai
menjadi fardhu.

Allah S berfirman,

w# ol ug'1{isit{r 3vr)'t'#+;!
-;47';rt1

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang ifu
adalah sesuafu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci
sesuatu, padahal dia amat baik bagimu, dan boteh jadi (pula) kamu
meryrukai sesuafu, padahal dia amat buruk bagimu.,, (es. Al
Baqarah I2l:2L6)

Cft; # <B:di C6e';ifiit
'^%ifrl5U

"Sesungguhnya Allah tetah membeli dari orang_orang
mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga unfuk
mereka. "(Qs. At-Taubah [9]: 111)

@ ry Ut ilrtW:u i,i +g,4tJ+5
"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan

ketahuilah sesunggwhnya Altah Maha Mendengar ksi Maha
Menqetahui. "(Qs. Al Baqarah I2l:2M)

:i' "-e".Qa?fiieblg3
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'Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang

sebenar-benarn5n "(Qs. Al Hajj l22h 78)

t ri j#itrsyil et)i 3rt w e$t H 6g

'&vli

'Apabila kamu bqtemu dengan omng-omng kaftr (di

mdan penng) maka pancunglah batang leher mereka- Sehingga

apabila l<amu telah mengalahkan mereka mala bwanlah mereka."

(Qs. Muhammad [47]: 4)

Jy;Xti, $i,W cli4i K k-6;fiv,

E 62;+.ii A Gaxi rtlJi tJ"d'ii
li;g {l@ 31 $y1;+si ogtr\ sifi|
1, 'H&ej i;5:1-, t1--! (:1:S "fLi+X-

@r-$ r-*;Pir;fufr;q'1# a
'Mengap apabila dil<abkan kepda lamu, *Berangkatlah

(untuk berWnnd di jalan Allah,- kamu meft$a berat dan ingin

tingat di tempatnu? Apl<ah kamu lebih manyanangi kehidupan

di dunia daripada kehidupn di akhint? Padahal kenikmatan hidup

di dunia ini (dibandinskan dengan kehidupn) di akhint haninlah

sdikit. Jil<a kamu tidak benngkat untuk berpnng, niscaSn Allah

menyilrsa kamu dengan siksa 5nng p.dih dan dlgantinya (kamu)
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dengan kaurn jnng lain, dan kamu tidak akan dapat memberi
kemudharatan kepada-Nya sdiht pun. Allah Maha Kuasa atas
segala squatu. Jika kanu tidak berangkat untuk berperang,
nisaya Allah menyiksa kanu dengan siksa yang pdih dan
digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan karnu tidak akan
dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sdikit pun. Attah Maha
Kuasa atas segala sesuafu. "(Qs.At-Taubah t9l: 38-39)

Allah $ berfirman,

:6;i;"H-t{;1'3<f,<L-1{6v't?)

4i#o
'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan

atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di
jalan Allah. "(Qs.At-Taubah t9l, 41)

Kemudian AIIah ft menyebutkan suahr kaum yang tidak
ikut serta bersama S, yaifu orang yang pura-pura memeluk Islam.

Allah & berfirman, "Kalau yang kamu serukan kepada
mereka ifu ketntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang
tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. " (es. At-Taubah
[91:42l,

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa mereka
sebenamya berkewajiban jihad, baik di tempat dekat atau di
tempat jauh, sesudah Allah menjelaskan ka,vajiban tersebut di
banyak tempat dalam firman-Nya,
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451rtt A^;--7i1,4''
"Yung demikian itu ialah karana merel<a fidak ditimpa

kehausan, ...."(Qs. At-Taubah [9], 120)

Ar-Rabi' membaca ayat di atas hingga firman Allah, lf iA

@ lfltrG "@engan batasan) tang lebih baik dai apa yang

telah mereka kerjal<an. "(Qs. At-Taubah [9], 121)

Kami akan menjelaskan hal ifu di tempatrya nanti, insg'
Allah.

Allah @ berfirman,

ll;;31,etr1,jii*5rG
"Orang-onng yang ditinggalkan (frdak ikut berperang) itu,

merc$a gembin dengan tinggalryn mereka di belakang

Rasulullah. "(Qs. At-Taubah [9]: 81)

Allah @ berfirman,

iig (L -rw,2 6j$- oii e) ;trt'L

@,?*iLG
"sesungguhn5n Allah menykai oftng-orzng yang

berperang di jatan-N5a dalam barisan wng teratur seakan-akan

mereka seperti suafu bangunan Wtg tetsusun kokoh- " (Qs- Ash-

Shaff [6U: 4)
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Allah S berfriman,

;'t# A,i'j*t{"KY;
'Mengapa kamu tidak mau di jalan Allah. " (es.

An-Nisaa' l4l 75)

Selain itu Allah juga menyebutkan fardhu jihad dan
malajibkannya pada orang yang tidak ikut jihad bersama
Rasulullah S.

7. Orang yang Tidak Wajib Jihad

Ketika Allah memfardhukan jihad, Allah menunjukkan
dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya S bahwa Dia tidak
mauajibkan keberangkatan ke medan jihad pada budak,
perempuan meskipun sudah baligh, dan laki-laki merdeka yang
belum baligh.

Allah $ berfirman,

1A1f'$13;6,t+\'H
*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ingan

atau pun merasa berat, dan berjihadlah."(es. At-Taubah l9|t: aL)

Ar-Rabi' membaca ayat ini selengkapnya.

&pertinya Allah menetapkan hukum bahwa budak tidak
memiliki harta, sedangkan orang yang berjihad harusrah
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menanggung biaya jihad dalam bentuk harta benda, padahal budak

tidak memiliki harta.

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya $,

"s;4i5; uliq=uZ,

"Hai Nabi, kobarlanlah semangat pan mulonin ifu unfuk

berperang. "(Qs. AI Anfual [8]: 65)

Ayat ini menunjukkan bahwa yang Allah kehendaki untuk

berperang adalah orang laki-laki, bukan perempuan, karena

perempuan dalam bahasa Amb disebut mukminah.

Allah ft berfirman,

G-,ffui;*i#At5K13
"Tidak sepafub5n bagi orang-orang yang muhnin ifu pergi

semuanJn (ke medan Wnng,L "(Qs. At-Taubah 191: L22)

Allah & j,rga berfirman,

3cffe$;;:{
"Diwajibkan abs l<amu berpmng. " (Qs. AI Baqarah [2]:

2t6l

Semua ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah

laki-laki, bukan perempuem. Allah & juga berfirman saat

memerintahkan unfuk meminta izin,
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'b:jr1(z^ tjl3ii NfeJfrni {!$
Wnoj(

"Dan apbik anak-analonu telah sampai umur baligh, maka
hendaHah mereka meminb izin, seryrti oftng-oftng yang
sebelum mereka merninta idn.'(Qs- An-Nuur l24l:591

AIIah memberitahukan bahun karnjiban meminta izin ifu
hanya berlaku untuk anak-anak yang sudah baligh.

Allah @ baftrman,

($ "# Ft; og'd$t rfi $t-& et;(:tr;S

Wdyri":s
"Dan ujilah anak tatim ifu satnpi merel<a cukup umur

unhtk kawin- Kemudian jika menurut pendapahnu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harb), mala senhkanlah kepada
mereka han-harAn5n "(Qs. An-Nisaa' [4]r 6)

Allah fidak menjadikan sifat bijak sebagai hukum yang

karenanya harta benda mereka diserahkan kepada mereka kecuali
sesudah baligh. Hal itu merrunjukkan bahwa fardhu amal itu
berlalsr pada orang-orang png sudah baligh. Sunnah serta ijma'
ulama menunjukkan seperti apa !,ang sala sarnpaikan ifu-
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1884. Sufun bin Upinah mengabarkan kepada kami, dari

Auullah -atau Ubaidullah-, dari Nafi', dari Ibnu Umar -Rabi'
Egu-, dia berkata, "tAku dibawa menghadap Nabi S pada waktu

Perang Uhud, saat ifu aku berusia 14 tahtrn, lalu beliau menolakku

(untuk ikr.rt berperang)- Kemudian aku dibawa menghadap beliau

pada waktu Perang Khandaq, saat itu ak'r benrsia 15 tahun,

kemudian beliau memperkenankan aku (unfuk berperang)."3

L884/m. Ada beberapa budak, perempuan dan anak-anak

yang belum yang ikut serta dalam perang bersama Nabi $,
kemudian mereka diberi radhakh+, udak diberi bagian yang

s Hadits ini tdah disebutkan befikut bkhnjnya pada no. 17872't dalam bab

tentang tunjangan unhrk kaum per€rnpuan dan keluarga (anak-anak). Stahrs hadib ini

nuttalas ataih, dan di ternpat tersebut tidak dijelaskan keraguan Rabi', melainkan

dipastlkan bahwa riwayat ini b€rasd dari Ubaidullah bin Umar $'
a Rdhalch bel-arti pernberian yang sedikit dari harta ramPasan pqang ],ang

utnrmnrryra di bawah bagian, dan diberikan kepada oraql-orang lEng tdak
menrperotetr bagian s€e€rti anak-anak dan kaum P€r€rnPuan rnanakala mereka

mdakukan pekedaan-Pekeria?n yang sifatrya bantuan.
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ditetapkan.S Beliau memberikan bagian yang ditetapkan unfuk
orang-orang yang lemah dengan status merdeka dan baligh, yang

ikut serta dalam perang bersama beliau. Hal itu menunjukkan

bahwa bagian yang ditetapkan itu hanya unhrk lakilaki dewasa

merdeka yang ikut serta dalam perang. Hal ifu juga menunjukkan

bahwa tidak ada kewajiban jihad pada selain mereka. Masalah ini
dijelaskan di tempat lain.

8- Orang yang Berhalangan unfuk Ikut Jihad Karena
Lemah, Sakit dan Cacat

Allah @ berfirman tentang jihad,

{ 6ji'J; t; eA :1, 1; jdAi e A
ct ),.l_/,, ;ti;53 6tU <rfiy <Dq

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi beiihad) atas orang-orang
yang lemah, abs orang-onng yang sakit dan atas orang-orang
yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila
mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya- " (Qs. At-
Taubah [9]: 91)

2E

s Sihkan mernbaca a,k/rii}r/ii5no. (1856).
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&$Udiii&1J'6#ii&;i
:'b3-;;',rr:it'66?6{F$'&,p;i

"Tidak ada halangan bagi onng bub, tidak (pula) bagi

oftng pincang tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) baqi

dirimu sendiri, makan fterama-sama mereka) di rumah kanu

sendii. "(Qs. An-Nuur l24l:6ll

Menurut sebuah pendapat, kata Sli berarti orang lnng

lumpuh. Tetapi menurut pemahaman yang lazim, kata ini berarti

orang yang cacat pada safu kakinya sja. Menurut sebuah

pendapat, ayat ini turun dengan maksud bahwa tidak ada dosa

bagi mereka sekiranya mereka tidak berjihad. Ini adalah pendapat

yang paling mendekati kebenaran, dan tdak mengandung

kemungkinan makna yang lain- Mereka ini telah masuk ke dalam

batasan orang-orang lemah, tetapi mereka tidak keluar dari fardhu

haji, shalat, puasa dan sanksi hadd. Tidak ada kemungkinan

makna unfuk ayat ini selain tidak ada dosa bagi mereka dalam

perkara jihad, bukan dalam perkara-perkara fardhu yang lain.

Perang ada dua macatn- Putama, perang 5nng medannya

jauh dari tempat tinggal mujahid, yaitu jaraknln mencapai dua

malam dengan perjalanan sedang sehingga diperkenankan shalat

qashar dan dihitung sebagai miqat haji dari Makkah. Kdua,
perang lang medannya dekat, laifu jaraknf kurang dari

perjalanan dua malam secara sedang sehingga tidak boleh shalat

qashar, Snitu lebih dekat dari miqat terdekat ke Makkah.

29



AlUmm

Jika medan perangnya jauh, maka tidak seluruh orang yang

kuat dan sehat fisiknya wajib berangkat manakala dia tidak
memperoleh kendaraan, senjata dan biaya, serta meninggalkan

nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi dalam jangka

waktu kira-kira selama dia berperang. Jika dia bisa menyediakan

sebagiannya saja, sedangkan yang lain tidak bisa dia sediakan,

maka dia termasuk orang yang tidak bisa menyediakan biaya
perang.

Allah @ berfirman,

-u,34-1 1 Ai>.J i5 u, 6y6ji iF*;

V.€1\b&5#r;tj;*HA
*Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila

mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka
kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan

unfuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedang mata mereka
bercucuran air mata karena kesdihan "(Qs. At-Taubah 191:92],

Jika seseorang bisa menyediakan semua ihr, maka dia
termasuk orang yang terkena fardhu jihad. Jika dia telah bersiap-

siap unfuk berangkat percng tetapi dia tidak berangkat, atau dia
telah berangkat tetapi tidak mencapai tempat perang, atau dia
sudah sampai tetapi dia menderita sakit, atau dia menjadi
termasuk orang yang tidak bisa mengadakan biaya dalam tahapan-
tahapan ifu, maka dia boleh pulang, dan dia termasuk orang yang
berhalangan. Tetapi jika dia tetap bertahan, maka itu lebih saya

sukai. Dia memiliki keleluasaan untuk bertahan di medan jihad

manakala orang yang dia tinggalkan terpenuhi kebutuhan
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pokoknya. Jika mereka tidak memiliki makanan pokok, maka dia

tidak boleh berperang sejak awal, dan tidak pula bertahan di

medan pemng seandainya dia sudah berperang- Barangsiapa yang

menumt saya sebaiknya dia berperang, maka dia boleh berperang

manakala dia telah berperang lantaran ada halangan- Dia boleh

pulang selama dua kubu belum berhadapan. Jika kedua kubu telah

berhadapan, maka dia tidak pulang sebelum kedua kubu berpisah-

9. Halangan Selain Faktor Fisik

Jika seseorang sehat badannln, kuat, memiliki biaya yang

cukup unhfinya dan orang 5nng dia tinggalkan, maka dia termasuk

orang yang terkena fardhu jihad manakala dia tidak menanggung

hutang, tidak memiliki dua orang tua, atau tidak memiliki salah

safu dari dua orang tua ydng menghalangi. Seandainya dia

menangllung hutang, maka dia tidak boleh berperang sama sekali

kectrali dengan setzin pemilik piutang.

Jika seseorang terhalang unfuk masuk surga akibat hutang

meskipun dia mati syahid, maka dapat dipahami dengan jelas

bahwa dia tidak boleh beriihad dalam keadaan dia menanggung

hutang kecuali dengan seizin pemilik piutang, baik hutangnya itu

kepada orang muslim atau kepada orcmg kafir. Jika dia disuruh

unfuk menaati kedua orang fuanya atau salah safunya dalam hal

meninggalkan jihad, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa dia

tidak diperintahkan unfuk menaati salah satu dari kedua orang

hranya kecuali orang tua yang dia taati ifu seorang mukmin-
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Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda

mengatakan bahwa seseorang tidak wajib menaati kedua orang

tuanya atau salah safu dari keduanya dalam masalah jihad kecuali

orang fuanya itu seorang muslim, tetapi Anda tidak mengatakan

hal yang sama dalam masalah hutang?" Jawabnya, hutang adalah

hak harta yang dia tanggung bagi pemiliknya. Dalam hal ini tidak

ada perbedaan apakah pemilik piutang ifu orang mukmin atau

orang kafir, karena dia tetap wajib membayar hutang kepada

orang kafir sebagaimana dia wajib membayar hutang kepada

orang mukmin. Dalam hal mangkir jihad, dia tidak menaati pemilik
piutang lantaran ada hak yang wajib bagi pemilik piutang padanya

kecuali dia telah melunasi hak hartanya. Jika dia telah terbebas

dari harta pemilik piutang itu, maka perintah dan larangan pemilik
piutang tidak lagi memiliki makna, dan orang yang hendak
berjihad itu tidak lagi walib menaatinya karena dia tidak memiliki
hak harta padanya lagi. Oleh karena keluarnya seseorang itu dapat
mengakibatkan risiko rusaknya harta bagi pemilik piutang, maka
orang yang berhutang tidak boleh berangkat perang kecuali
dengan seizin pemilik piutang, atau sesudah dia keluar dari
hutangnya.

Adapun kedua orang tua itu memiliki hak yang tidak hilang
dalarn keadaan apapun (hak) untuk diperlakukan dengan kasih
sayang dan lembut, serta hal-hal yang dibutuhkan unfuk ifu, yaitu

kehadiran anak unhrk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika
kedua orang fua masih seagama dengannya, maka hak keduanya
tidak hilang sarna sekali, dan dia pun tidak terbebas dari hak
tersebut dengan jalan apapun. Dia tidak boleh berjihad kecuali
den(an seizin kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya tidak
seagama dengannya, maka ihr berarti dia berjihad melawan orang-
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orang yang seagama dengan kedua oftIng fuanya, sehingga

keduanya fidak memiliki hak ketaatan atas anaknya dalam

meninggalkan jihad. Anaknya itu boleh bedihad meskipun dengan

membantah perkataan keduanp- Biasanya keduanya melarang

karena tidak suka dengan agamanlp dan karena berpihak kepada

agama keduanya, bukan karena kasihan padanya saia' Ada

kalanya perualian dalam unrsem agama antara dia dan kedua

orang fua ifu terpuhrs-

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah dalil terhadap apa

yang Anda katakan ifu?" Jawabnln:

1885. hnu Utbah bin Rabi'ah berjihad bersama Nabi $,
dan Nabi # put memerintahkanngra untuk beriihad, sedangkan

ayahnya berperang melawan Nabi $-6 Saya tidak meragukan

ketidaksukaan ayahnya akan ket€rlibatan Ibnu Utbah dalam jihad

bersama Nabi $.

1886. AMullah bin AMullah bin Ubai iuga bersama

Nabi S, padahal ayahnya tidak ilart bersama Nabi $ dalam

6 utbah bin Abu Rabi'ah t€lhtrrtfi dalam Per-ang Badar dalam duel rnelawan

ubaidah bin Harits- Ati dan Harnzah pedang Pada utbah hingga dia

terbunuh.
Uh. Simh lbni Hisyn(2/1951
Jika dikaiean dengan p€rl(aban Astrqraf i, riurapt ini menunjukkan bahwa hnu

Utbah b€riihad bersama Nabi $ dalam Pemng Badar-

Al Baihaqi dad ialw Al waqidi dari Ibrru Abi Zinad dari ayahnya,

dia berkata, "Abu Hudzaifah bin utbah iht dalam Perang Badar. Ayahnya yang

bemama Utbah mengaiaknya berdud, tehpi Rasulullah $ mencegahnya'"

1;h. Sunan Al lfubm (8/1861, pernbatrasan: Perang terhadap Pernberontak, bab:

Kemaknrhan Orang png Adil trntuk S€ngaja Mernbunuh Pernberontak y'ang Merniliki

Hubu'rgan Rahim derrgannya-
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Perang Uhud. Ayahnya juga berusaha menggagalkan
keberangkatan orang-orang yang menaati Nabi S bersama orang-

orang lain yang tidak saya ragukan insya' Allah bahwa mereka

tidak suka sekiranya anak-anak mereka ikut berjihad bersama
Nabi $ manakala mereka menentang kepufusan beliau,

berperang melawan beliau, atau bemsaha menghalangi orang-

orang yang menaati beliau.T

Siapa saja di antara kedua orang tua yang beragama Islam,

maka anaknya tidak boleh berperang kecuali dengan seizinnya.

tain halnya jika anaknya tahu bahwa ayahnya telah berlaku

munafik, sehingga dia tidak boleh menaati ayahnya dalam unrcan
perang.

Jika seseorang sudah berperang dalam keadaan salah safu
atau kedua orang fuanya masih musyrik, memiliki salah satu atau
keduanya masuk Islam dan menyuruhnya pulang, maka dia harus
pulang dalam keadaan apapun selama dia belum sampai kepada
keadaannya dimana dia tidak sanggup pulang kecuali disertai rasa

takut mati. Yaitu ketika dia sudah sampai di negeri musuh
sehingga seandainya dia berpisah dari pasukan Islam maka ada

7 HR. Al Hakim dalam kitab Al Musbdrak (pernbahasan: Riwayat Hidup para
Sahabat, bab: Riwayat Hidup AMullah bin Abdullah bin Ubai, 3/5881dari jalur fuad
bin Musa dari Hammad bin salamah dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari
AMullah bin Abdullah bin Ubai bin salul, dia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah,
apalrah aku boleh membunuh ayahku?" Beliau menjawab, "Tidak, janganlah kamu
manbtnuh aghmu."

Ibnu Hajar dalam At-Talkltsh Al Habir mengatakan, "Mengerni perang yang
diikuu Abdulhh bin Abdullah, Ibnu Ishaq dan selainnya menghitungnyra sebagaioranl
yrang terlibat dalam Perang Badar, Perang uhud dan pemng-perang seudahnya.
Adapun usatn AMullah bin ubai untuk rnenghalangi orang-orang agar tidak berperang
itu tedadi dalam Perang uhud sebagaimana grang disebutkan oleh hnu Ishaq dan
selainnya."

I,Jh. At-Talkhish N Ha bir (3 /92); dan Sirah lbni HisSnnt (2/355, S/ ln.
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risiko dia ditangkap musuh. Jika demikian keadaannya, maka dia

tidak harus pulang karena ada halangan untuk pulang-

Demikian pula seandainya dia belum sampai di negeri

musuh tetapi dia telah tiba di tempat png menakutkan sehingga

apabila dia meninggalkan kelompok pasukan rnaka dia takut mati.

Demikian pula seandainya dia berperang dalam keadaan tidak

menanggung hutang, kemudian dia menanggmg hutang dan

pemiliknya memintanln untuk pulang, maka dia harus pulang.

Jika kedua orang tuanya atau salah sahrnyra memintanya

untuk pulang, dan dia tidak menghadapi situasi yang menakutkan

di jalan, serta tidak ada halangan lain, maka dia harus pulang. Jika

dia punya halangan, maka dia tidak harus pulang- Ketika saya

mengatakan bahwa dia tidak boleh pulang, maka saya tidak

senang sekiranya dia buru-buru dan cepat-cepat berangkat

bersama tentara berkuda atau tentara pejalan kaki angkatan

pertama. Saya juga tidak senang sekiranya dia mengambil posisi

yang biasanya diambil oleh orang yang ingin mati syahid. Karena

ketika saya melamngnya untuk berperang demi menaati kedua

orang fuanya atau pemilik piutang, maka saya juga melarangnya

untuk mencari mati manakala dia memiliki halangan- Demikian

pula, saya melarangnya unttrk mencari mati seandainya dia

berangkat padahal dia tidak boleh berangkat lantamn menentang

perintah pemilik piutang atau salah safu orang tuanya- Saya

mengkhawatirkan orang yang berperang dalam keadaan salah safu

orang hranya atau pemilik piutang padanlra tidak senang-

I{huntsa (hermaphroditl }lang sulit diidentifikasi

kecendenrngan jenis kelaminnya tidak wajib berperang. Jika dia

berperang, maka dia tidak diberi bagian dad harta rampasan
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perang, melainkan hanya diberi radhakh seperti yang diberikan

kepada perempuan dan budak yang berperang. Tetapi ketika

tampak jelas bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka dia

wajib berperang sejak tampak jelas jenis kelaminnya, dan dia pun

memperoleh bagian dari harta rampasan perang sebagai seorang

laki-laki.

10. Halangan yang Muncul Belakangan

Jika seseorang telah diizinkan kedua orang fuanya untuk
berperang lalu dia berperang, kemudian keduanya menyuruhnya
unfuk pulang, maka dia harus pulang kecuali ada halangan yang

muno.rl belakangan. Halangan yang saya sebutkan ifu seperti

sifuasi yang menakutkan dalam perjalanan, atau kondisi perjalanan

sedang paceklik, atau dia menderita sakit sehingga tidak mampu
pulang, atau kehabisan biaya sehingga tidak bisa pulang sendiri
(melainkan harus bersama pasukan), atau kendaraannya hilang
sehingga tanpanya dia tidak bisa pulang, atau dia berperang

dengan diberi gaji oleh sultan sehingga dalam keadaan itu dia tidak
boleh pulang. Dia tidak boleh berperang dengan menerima gaji

dari seseorang (selain sultan). Jika dia berperang dengan gaji dari
seseorang, maka dia hams pulang dan mengembalikan gaji
tersebut. Saya memperkenankan baginya unfuk berperang dengan
memperoleh gaji dari sultan karena dia memang berperang dengan
kompensasi hak.
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Sultan tidak boleh menahannya dalam keadaan apapun

dimana saya mengatakan bahwa dia harus pulang, kecuali dalam

keadaan dia mempercepat kepulangan sebelum wakfunya, atau

dalam keadaan yang kedua, lraifu ada kekhawatiran dengan

kepulangannln dan kepulangan oftm[forang yang sama

keadaannya dengannya itu akan banyak orang yang pulang-

Pasukan Islam akan mengalami celah kekosongan lantaran

kepulangan mereka. Lantaran besamya kekhawatiran di dalamnya,

sultan pun berhak melarang mereka dalam keadaan ini, dan

mereka juga tidak boleh pulang dalam keadaan seperti itu. Tetapi

jika keadaan tersebut sudah hilang, maka mereka harus pulang,

dan sultan harus membiarkan mereka, kecuali orang yang

berperang dengan menerima gaji di antara mereka manakala

kepulangannya atas perintah orang fua atau pemilik piutang,

bukan karena cacat pada fisik.

Jika salah seorang di antara mereka ingin pulang karena

ada cacat pada badannya lnng mengeltrarkannya dari fardhu jihad,

maka sultan harus membiarkannya, baik dia berperang dengan gaji

atau tanpa gaji. Dia tidak boleh prnang dengan menyerahkan

kembali gajinya, karena gaji merupakan salah safu haknya yang

telah dia ambil, dan dia telah menunfut kanrajibannya, sedangkan

dia mengalami suahr halangan, yaih.r sakit, atau lumpuh, atau

pincang yang parah sehingga tidak bisa berjalan layaknya orang

sehat, atau semacam ifu.

Saya tidak melihat pincang yang menslurangi jalannya dari

cara jalan omng sehat dan berlari itu sebagai halangan- Allah

Mahatahu. Demikian pula, jika kendaraannSn lari atau uangnya

hilang, maka dia keluar dari fardhu jihad, dan sultan tidak boleh
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menahannya dalam jihad kecuali dalam satu keadaan, yaihr dia
memasuki fardhu jihad lantaran kurangnya pasukan, sehingga

sultan wajib memberinya biaya hingga dia memperoleh biaya. Jika
sultan melakukan hal itu, maka dia boleh menahannya. Seseorang

tidak boleh menolak untuk mengambil gaji dari sultan kecuali dia
bisa bertahan bersama sultan dalam jihad hingga selesai. Jika dia
telah melakukan hal ifu, maka dia boleh menolak unfuk
mengambilnya.

Jika seseorang berperang kemudian nafkahnya atau

kendaraannya hilang, kemudian dia pulang, kemudian dia
menemukan suafu nafkah, atau dia berhasil memperoleh suafu

kendaraan, sedangkan hal ifu terjadi saat dia masih berada di
rtegeri musuh, maka dia tidak boleh keluar, melainkan dia harus
kembali ke tempat jihad, kecuali dia khawatir kembali. Tetapi jika
dia telah keluar dari negeri musuh, maka sebaiknya dia kembali
kecuali dia takut sehingga dia tidak wajib kembali, karena dia telah
keluar sebagai orang yang berhalangan. Jika terjadi kekosongan
barisan lantaran kepulangan sebagian pasukan, maka dia dan
siapa saja yang memperoleh nafkah dan kendaraan hams kembali
manakala keadaannya seperti yang saya gambarkan, kecuali dia
takut secara nyata ditangkap oleh musuh sekiranya dia kembali,
sehingga dia memiliki halangan untuk tidak kembali.
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11. Perubahan Keadaan Orang yang Tidak Waiib
Jihad

Jika seseorang termasuk golongan yang tidak wajib berjihad

karena ada halangan yang saya sampaikan, atau dia termasuk

golongan yang wajib berjihad dan dia pun telah keluar untuk

berjihad tetapi terjadi sesuatu yang mengeluarkannya dari fardhu

jihad lantaran ada halangan pada fisik atau hartanlra, kemudian

keadaannya ihr hilang, maka dia kembali menjadi orang yang

terkena fardhu jihad. Misalnya adalah tadinya dia buta kemudian

penglihatannya sembuh, atau salah safu matan5a bisa melihat lagi

sehingga dia keluar dari batasan buta, atau tadinlra dia pincang

kemudian dia tidak pincang lagi, atau tadinln dia sakit kemudian

sakitnya hilang, atau tadinya dia tidak bisa merryediakan biaya

kemudian dia menjadi orang png bisa menyediakan biaya, atau

tadinya dia masih anak-anak kemudian telah baligh, atau tadinya

dia budak kemudian dia dimerdekakan, atau tadingra dia khuntsa

(hermaphroditt yang tidak bisa diidentifikasi lalu ternyata dia

seorang laki-laki, atau tadinSa dia kafir kemudian dia masuk lslam.

Dengan demikian, dia masuk ke dalam kelompok ormg yang '

terkena fardhu jihad. Jika dia berada di negerinp, maka dia

menjadi seperti orang lain Srang terl{ena fardhu iihad. Jika dia telah

berperang dalam keadaan memiliki halangan kemudian halangan

itu hilang, sedangkan dia termasr.rk orang png terkena fardhu

jihad, maka dia tidak boleh pulang dari perang tanpa kepulangan

pasukan yang berperang bersamanln, atau b€rsama sebagian

pasukan pada r,rnktu mereka boleh pulang-
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Imam tidak boleh melakukan tajmiratau menahan pasukan

Islam di negeri musuh dalam u/akfu yang sangat lama. Jika dia
melakukan tajmirterhadap mereka, maka dia telah berbuat buruk,
dan mereka semua berhak melawan perintahnya dan pulang. Jika
sekelompok pasukan di antara mereka menaatinya dan menetap di

wilayah musuh, lalu sebagian dari mereka ingin pulang, maka
merel<a tidak boleh pulang kecuali orang-orang yang tertinggal di
sana marnpu bertahan di tempat mereka itu, dimana kekhawatiran
terhadap mereka tidaldah berat sekiranya orang yang ingin pulang

itu akhimya pulang. Pada saat ifu, siapa saja yang ingin pulang

hukumnya boleh pulang, baik safu orang atau sekelompok orang.
Karena terkadang safu orang bisa menimbulkan kekosongan pada
pasukan yang kecil; sedangkan sekelompok orang tidak
menimbulkan kekosongan pada pasukan yang besar.

Orang yang memiliki halangan boleh pulang dalam keadaan
apapun manakala diberlakukan bjmir, atau saya membolehkannya
pulans_ sesuai ,dengan sifuasi perang. Jika kepulangannya
menimbulkan kekosongan, maka saya katakan tidak sepahrtnya
seseorang unh.rk pulang dalam keadaan tersebut. Karena ifu, imam
harus mengizinkan pada waktu dimana saya katakan sebagian dari
mereka boleh pulang, serta menghalangi pada waktu dimana saya

katakan mereka tidak boleh pulang.
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12- Kehadiran Orang lpng Tidak Terkena
Kewaiiban Jihad dalam Perang

Ada dua kelompok umat yang tidak berdosa sekiranya

meninggalkan perang dalam suatu keadaan. Pertama, kelompok

orang merdeka yang sudah baligh tetapi berhalangan dengan hal-

hal yang salla sarnpaikan di atas. Kedua, tidak terkena fardhu

sarna sekali. Mereka adalah budak, anak laki-laki merdeka yang

belum baligh, dan perempuan. Tidak ada keharaman bagi imam

sekiranya memperkenankan dua kelompok orang tersebut unfuk

ikut serta dalam perang; dan tidak ada keharaman bagi seseorang

dari dua kelompok tersebut untuk terlibat perang bersamanya.
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7887. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin
Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat kepada hnu Abbas unhrk
bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah S pemah mengajak

kaum perempuan unfuk berperang? Apakah beliau menetapkan
bagian dari harta rampasan perang bagi mereka?" Dia menjawab,
"Rasulullah S mengajak kaum perempuan ke medang perang

unfuk mengobati pasukan yang terluka, dan beliau fidak
menetapkan bagian harta rampasan perang bagi mereka,
melainkan mereka diberi sedikit dari harta rampasan perang

tersebut."8

8 HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: perempuan yang
Berpertrng Diberi Radhakh, Bukan Bagian; dan l-arangan Membunuh Anak-anak dari
Ahlul Harbi, 3/744, no. 737/1812) dari jalur AMullah bin Musallamah bin ea'nab
dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnyra dari Yazid bin Hurmuz
bahwa Najdah bin Uwaimir menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan lima
persoalan. Maka lbnu Abbas mengatakan, "Seandainya bukan karena takut
menyembunyikan ilmu, saya tidak akan menulis surat kepadanln-" Dalam surat Najdah
tersebut tertulis: Amma ba'd, beritahukanlah kepadaku apakah Rasulullah $
mernbawa p€rempuan dalam berperang? Apakah Rasuhllah mernberikan jatah
ghanimah untuk wanita? Apakah Rasulullah mernbunuh anak-anak? Kapankah
seorang anak yatim ifu habis stafus kaTatimannya? Tentang seperlima dari ghanimah
itu diberikan kepada siapa saja?" Maka hnu Abbas ig menjawab, 'Kamu menulis
zurat dan menanyakan kepadaku apakah Rasulullah berpemng bersama wanita.
sesungguhnya beliau berperang bersama wanita, mereka mengobati orang-orang yang
terluka dan mernungut ghanimah. Adapun tentang jatah ghanimah bagi perempuan,
Rasulull;ih $H tdak memberikan jatah kepada mereka.._" (dan seterusnya)

Dalam Al Qamus dijetaskan bahwa kata iirotr berarti pernberian, kata i,rrSjr

bet-aru jatah dari dan kata fiijr berarti hadiah penggernbim. yang dimaksud
adahh mereka diberi pemberian sekadamy4 5nitu perrberian !,ang lebih sedikit
daripada bagan pa.ra prajurit. Dia juga disebut dengan mdhaffit.
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1388. Asy-Syafi'i berkata: Tercatat riwayat bahwa ada

budak dan anak-anak yang ikut perang bersama Rasulullah $.
Beliau memberi mereka sedikit dari harta rampasan petang'g

Jika orang yang tidak terkena fardhu jihad itu ikut serta

dalam jihad, baik dia kuat atau lemah, maka dia diberi pemberian

yang sekadamya sebagaimana Rasulullah $ memberikan

pemberian yang sekadamya kepada kaum perempuan' Orang-

orang yang tidak terkena fardhu lihad itu diqiyaskan kepada kaum

perempuan. Juga karena ada khabar dari Nabi $ tentang budak

dan anak-anak. Pemberian sekadamya unhrk salah seorang di

antara mereka tidak sampai men5nmai bagian laki-laki merdeka,

dan tidak pula mendekatinYa.

Sebagian dari mereka juga diutamakan daripada sebagian

yang lain dalam hal pemberian sekadamya ifu manakala salah

seorang di antara mereka memiliki kontuibusi yang signifikan

dalam perang, atau memberikan banfuan kepada pasukan Islam

yang berperang. Tetapi yang paling banyak pemberian sekadamya

9 HR. Abu Daud (pernbahasan: Jihad, bab, Perang dan Budak Diberi Pernberian

Sekadamya dan Ghanimah,3/171, no. 27301dari ialur Ahrnad bin Hanbal dari Bisyr

bin Mufadhdhal dari Muhammad bin Zaid dari Umair manbn sahaya Abu l-ahm, dia

berkata, "Aku ikut s€rta dalam Pemng Khaibar bersama trmn-tuanku, lalu mereka

berticara kepada Rasulullah $ tentang diriku. Kernudian aku dsuruh menyandang

pedang, tetapi aku justru menyere{nya. Kernudian beliau diberitahu bahwa aku seomng

budak. Beliau lantas merryuruh orang tmtr-rk mernberilar barang-barang yang remeh

(maksudnya adalah perabotan rumah dan barang$arang perlengkapan seperti kuali)-"

Hadits ini jugadiriwayatkan ol€h At-Tirmi&i (pernbahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Bagian untuk Budak, 4/127, no. 155) dad iahx- Qutaibah bin said dari Bisyr bin

Uutaanaf,a dengan redaksi yang seruPa. At-Tirmidd befkata, "Stahrs hadits '&asan-

shahih."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Al Mustadn*

(pembahasan: Pembagian Fai" 2/13L1 dari ialur Ahmad bin Hanbal dan seterusnya.

6iu bn kuA, "Hadits irn shahk sanadnya, tehpi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan

Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh A&-Dzahabi'
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di antara mereka ifu tidak sampai menyamai bagian prajurit dari

kalangan laki-laki merdeka. Jika ada seorang laki{aki merdeka dan

baligh ikut serta dalam perang sedangkan dia memiliki halangan

untuk tidak ikut dalam perang, seperti sakit kritis, atau lemah

karena sakit, pincang, atau miskin, maka dia diberi bagian yang

utuh sebagai prajurit laki-laki.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa alasan Anda

memberikan bagian yang sempurna unfuk mereka sedangkan

mereka tidak terkena fardhu jihad dan fidak pula memiliki

kontribusi yang signifikan dalam perang? Tetapi di sisi lain,

mengapa Anda tidak memberikan bagian yang sempuma bagi

budak, perempuan dan anak-anak meskipun mereka memiliki

kontribusi yang signifikan?" Jawabnya, kami berpendapat

demikian berdasarkan khabar dan qiyas. Khabarnga adalah
Nabi $ memberikan pemberian sekadamya kepada kaum

perempuan dari harta rampasan perang. Sedangkan budak dan

anak-anak ifu termasuk kelompok orang yang tidak terkena fardhu
jihad meskipun memiliki kekuatan unfuk berperang, bukan karena

ada halangan pada fisik mereka

' D"-ikian pula dengan para budak. Seandainya mereka

diberi biaya, mereka tetap tidak wajib perang sehingga mereka

memang bukan ahli jihad sarna sekali. Ini seperti haji yang

dilaloukan anak kecil dan budak; haji keduanya tidak sah sebagai

haji Islam (haji wajib), karena keduanya memang bukan orang lnng
terkena fardhu ha;i sama sekali. Sedangkan haji yang dilakukan

oleh laki-laki atau perempuan !/ang sakit kriUs dan memiliki
halangan untuk meninggalkan haji, atau oleh orang sangat fakir,
haji mereka itu sah sebagai haji Islam karena hukum fardhu hilang
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dari keduanya lantaran adanya halangan pada fisik dan harta

benda. Manakala halangan tersebut telah pergi, maka keduanya

menjadi orang yang terkena fardhu. Tidak seperti itu anak-anak

dan para budak dalam hal haji." Dernikian pula seandainya laki-laki

dan perempuan tidak seperti ini dalam jihad.

1889. Orang-orang yang sakit parah dan orang-orang fakir

yang tidak wajib perang tetap diberi bagian dari harta rampasan

perang karena Rasulullah $ memberikan baEan harta rampasan

perang kepada orang yang sakit, terluka, dan sekelompok orang

yang fidak memiliki kontribusi signifikan dalam kehadiran

mereka.lo Tetapi fardhu jihad pada mereka tidak hilang kecuali

karena ada halangan yang apabila halangan tersebut tersingkir

maka mereka kembali menjadi orang yang layak berjihad. Karena

ifu, jika mereka memaksakan diri untuk terlibat dalam perang'

maka mereka berhak atas apa yang meniadi hak orang yang layak

berjihad.

13. Orang yang Tidak Boleh Diaiak Perang oleh
Imam dalam Keadaan APaPun

1890. Rasulullah $ berperang, dan sebagian orang yang

beliau ketahui kemunafikannya juga ikut berperang bersama

10 Saya tidak menemulan bklTii'il1a.
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- beliau. Karena ifu ada tiga mtrs orang yang menarik diri dari

beliau pada waktu Perang Uhud.11

1891- Kemudian pada ural<tu Perang Khandaq, mereka

mengucapkan perkataan seperti yang diceritakan Allah dari

ucapan mereka, @ 6;)'Jyl^lr--r{i{$6e "Allah dan Rasul-Nya

tidak menjanjilan kepada kami melainkan tipu da5n." (Qs. Al
Ahzaab l33l 72lL2

11 HR. Al Baihaqi dahm Sunan At Kubm (pernbahasan: ELsfiedisi Militer, bab:
Orang 5rang Tilak Bol€h Dajak Parang oleh Imam dalam Keadaan Apapun, 9,/31)
dari jalur Yunus bin &rkair dari lbnu Ishaq, dia berkata: Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ashim
bin Umar bin Qatadah, Muhammad bin Yahya bin Habban, dan para ulama lain
menceritakan kepadalar tentang Perang Uhud- Kernudian dia menyebutkan kisahnya,
dan di dalamnya dia berkata, "Rasulullah $ keluar bersama seribu sahabat, hingga
ketika beliau uba di Syauth, sebuah tempat antam Madinah dan uhud, Abdullah bin
Ubai si munafik ifu menarik diri bersama sepertiga pasukan. Dia pun pulang bersama
para pengikutrya dari kalangan kaumnya !,ang ragu dan munafik."

Juga dari jalur Ismail bin Abu Ur,rnis dari Ismail bin hrahirn bin Uqbah tentang
kisah Uhud, dla berkata, "Kemudian Abdullah bin Ubai bin Salul menarik diri dari
beliau bersama tiga ratus orang, dan Rasulullah $ bertahan dengan hrjuh ratus
orang."

Juga dari ialur hnu L-ahi'ah dari Abu Aswad dari Urwah bin Zubair, dia berkata,
"Rasulullah $ metanjutkan p€rialanan hingga tiba di Uhud. Abdullah bin Ubai bin
Salul pulang bersama tiga rahrs orang, sedanskan Rasutulah $ bertahan bersama
tujuh rah.rs orang."

r2 HR- Al Baihaqi dalam Sunan At lfubm (pernbahasan dan bab yang sama,
9/3L-321 dari fiilur Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan selainnya.
Musa bin Uqbah berkata tentang kisah Perang Khandaq, "Ke6ka ujian yang menimpa
Nabi $ dan -para sahabatr5ra semakin b€rat maka banyak orang lang berperilaku
munafik dan mengucapkan gnng buruk. Kefika Rasulullah S melihat ujian
dan kesusahan grarE menimpa orang-orang, maka beliau men5rampaikan kabar
gembira k€eada mereka. Beliau bersaMa, "Dqi Dzat 5ang menguaai jiunku,
k*ulitan dan ulian png manimp kakan ini pasti akan disingkirl<an dan t<atian.
suwuh aku bahanp aku bisa il,a.nf di Baitullah dakm keadaan arnan, Allah

kundhrnci l{a'bah, Allah menghanad<an Ksm dan Kaisar, dan
pabatdaharuryp fuiariqar al<an dilnhllan di jalan Alhh."
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1892. Kemudian Rasulullah $ menyerang Bani

Mushthaliq, da., ada beberapa omng di antara mereka yang ikut

bersama beliau. Mereka pun berkata seperti yang diceritakan Allah

dari ucapan mereka, 3$if gI*i <;4 A$i Jyc:.' $
"sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar

orang tnng kuat akan mengusir o,zng-orang J/ang lemah dai
Madinah."(Qs. Al Munaafiquun [63], 8)13

Kernudian berkatalah seseoreng yang bsama beliau kepada para sahabat beliau,

"'ndakkah kalian heran dengan Muhammad? Dia menianjikan kepada kita untuk

thawaf di Baihillah Al 'Atiq, serta merampas harta kekayaan Persia dan Romawi,

sedangkan kita di sini tidak zi,man untuk buang haiat sekalipun- Derni Allah, dia tidak

menjanjikan kepada kita selain tipuan belaka."

Beberapa orang lain yang bersama Rasuhrllah & irgu berkata, "lzinkan kami

untuk pulang, karena rumah kami adalah aurat." Dan yang lain berkata, "Wahai

perrduduk Yatsrib, tidak ada tempat untuk kalian. I(arern itu, pulanglah!"

Ibnu Ishaq menyebut orang pertama yang berkata seperti ihr adalah Mu'tab bin

Qus!,air, sedangkan orang kedua yang berkata seperti itu adalah Au1lin Qaizhi.
- 

Juga dari jalur Ibnu t-ahi'ah dari Abu A$,ad dari urwah bin zubair, dia berkata,

"Ketika ujian yang menimpa Nabi $ dan para sahabat beliau semakin berat...

Kernudian dia menceritakan kisah seperti Musa bin Uqbah, narnun di

aLfiimya dia mengatakan, "Dan berkatalah beberapa orang dari mereka yang

meninggalkan Rasulullah db, "Wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagi kalian'

Karqra ihr, pulanglah kalian!"
13 t{R. ru aumari (pernbahasan: Tafsir, surat Al Munafiqun" bab: Tafsir Ayat 8,

3/311, no. 4907) dari jalur Al Humaidi dad sutan, dia berkata, sa5ra menghafalnSra

dari Arnr bin Dinar, dia berkab: Aku mendengar Jabir bin Abdulhh rg, berkata, "Saat

kami berada dihrh.gkan tengah pasukan, 6ba-tiba ada seorang lald-laki dari kaum

Muhajfu'ln mendorong seoralrg laki-laki dari kaurn Anshar- Orang Anshar tadi pun

b€rdak (merninta tolong), "Wahai orang-orang Anshar!" Orang Muhajirin tersebut

pun berteriak, "Wahai orang muhaifu'rn!" Rasulullah # p,rn mendengar kejadian

tersebut, lalu beliau bersabda, "Ucapn ap ini?--.Tinggalkan sil<ap png demikan

karana itu adalah p*buatan buruk!"

Jabir berkata, 'Jurnlah orang-ofturg Anshar saat Nabis datang lebih banyak,

kemudian sesudah ihr iurnlah orcrlg-orang Muhafth menjadi banyak- AMullah bin

Ubai lantas berkata, "Apakah mereka telah mdala-rkannya? Derni Allah, jika kita

kembali ke Madinah, maka benar-benar orirng Fng lcuat akan mengusir orang-orang

yang l€rnah dari Madinah."
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Serta kemunafikan-kemunafikan lain yang diceritakan Allah.

1893. Kemudian Rasulullah $ mengadakan Perang Tabuk

dan ada beberapa orang di antara kaum munafik ifu yang

mengintai beliau pada malam Aqabah untuk membunuh beliau,
namun Allah ,p melindungi beliau dari keiahatan mereka.l4

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa peristwa tersebut
terjadi dalarn Pemng Bani Mushthaliq. s€perti itu pula riwayat dari Urwah bin Zubair."

l.jh. SnanAlKubn(9/321
14 HR. AI Baihaqi dalam Sunan Al Kuba (pembahasan dan bab lrang sama,

9/32-33) dari jalur Yunus bin Bukair dari hnu Ishaq dalam kitab perang Tabuk. Dia
berkata, "Kedka Rasulullah $ tiba di Tsanigryrah, penyeru Rasululrah $
menyampaikan p€ngumuman, "Ambillah jalan ke tengah lembah, karena tempat itu
lebih luas bagi kalian." sedangkan Rasulullah S sudah mengambil jalur jalan bukit.
saat itu beliau bersama Hu&aifah bin Yaman dan Ammar bin yasir. Rasulullah $
tidak senang sekiranya ada orang yang mendesak{esak bdiau di jalan bukit. orang-
orang munafik mendengar hal ifu lalu mereka menarik mundur. Kemudian beliau
diikuti oleh sekelompok omng munafik. Ketika Rasulullah $ mendengar bisik-bisik
sekelompok orang di belakang beliau, beliau berkata kepada salah seorang sahabat
beliau, "Pukullah muka mereka!" Ketika mereka mendengar hal itu dan melihat
seseorang mengamh ke mereka, yaifu Hudzaifah bin Yaman, mereka semua furun dari
jalan bukit itu sehingga orang itu pun hanya bisa mernukul kendaraan mereka. Mereka
Mata, "IGmi ini adalah sahabat-sahabat Ahmad." Saat itu mereka memakai cadar
sehingga tidak terlihat sdain mata mereka. Kemudian sahabat tersebut datang sesudah
sekumpulan orang ifu turun. Beliau bertanya, "Tahukah kami siapa ketompok orang
ihr?" Dia menjawab, "Tidak, derni Allah, wahai Nabiyullah. Tetapi alru dapat
mengendalikan kendaraan mereka. "

Kernudian Rasulullah $ turun dari jalan bukit itu dan berkata kepada kedua
sahabatnSn, -Tahukah kalian ap png diinginkan omng tadi? Merel<a
ingin merrd*al*u dari jalan bukit dan melanzparku." Keduangra berkata, "ya
Rasulullah, fidakkah sebaiknlp engkau menSmruh kami untuk memenggal leher mereka
saat orang-orang sudah berkumpul nanti." Beliau menjaurab, "Aku tidak sanang oangL
orang ffiian bahon Muhanmad $ telah sewenang,wanang terhadap pan
sahabarya dagan mqnbunuh mqeka."

Juga dari ialur hnu lahi'ah dari Abu Asund dari unrah, dia berkata,
Razulullah $ pulang dari Tabuk ke Madinah. Hingga ketika beliau tiba di suatu jalan,
beber-apa orang yang bsama beliau melakukan makar terhadap beliau. Mereka
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1894. Ada pula beberapa orang munafik yang tidak ikut

jihad bersama orang-orang yang bersama beliau- Kemudian Allah

menurunkan ayat tentang Perang Tabuk atau kepulangan beliau

dari Tabuk karena di Tabuk tdak terjadi perang- Allah &
berfirman,

1j,l6

@O-*6ic1t:-X'*;"rfWr*r7)i'ai
"Dan iika mereka mau benngkat, tenfulah mereka

menyiapkan persiapan untuk kebennglatan itu, tetapi Allah tidak

menyukai kebemngl<atan merele, maka Allah melemahkan

keinginan mereka, dan dikabkan kepda mereka, 'Tinggallah

kamu bersarna orang-orang Jpng tinqgal rfu. " (Qs- At-Taubah [9]:

461rs

bersekongkol untuk melempar beliau dari ialan bukit... Kernudian dia menyebutkan

kisah yang semakna dengan hadib hnu Ishaq-
15 HR. Al Baihaqi dalam Sman Al Kubm (pernbahasan dan bab yang salna,

9/331 danjalur Ibnu I-ahi'ah dari Abu Asu,ad gadai uruah, dia berkata, "Kemudian

Rasulullah $ bersiapsiap r.rntuk menuiu $pm. Belirau merrgizinkan orang-omng untuk

berangkat pemng, dan mernerintahkan mereka unhrk berperang di tengah udara yang

.-gui dingrn pada malam-malam musim kernarau. Bantpk orang l6ng tidak ikut

bersama beliau. Mereka takut derrgan pasukan Romawi. Hanla orang-orang yang

mencari ridha Allah grang keluar Paarlg, sedangkan orang-orang munafik mangkir dari

perang. Mereka b€rkata dalam hati bahwa }Iabi €f tdak akan pulang untuk selama-

lamanya. Mereka juga berusaha melernahkan sernangat orar{Frang yang menaati

mereka. Ada beberapa orang muslim yang fdak i}ut bersama beliau lantaran ada

halangan.... Kemudian dia menceritakan kisah selaniutrSn' Kernudian beliau didatangi

oleh jadd bin Qais saat beliau duduk di ma$d be$ama beber-apa orang. Dia berkata,

"Ya Rasulullah, idnkan aku unttrk diam di mmah karera aku ini merniliki harta yang

harus dirlrus dan ah merniliki halangan-" Rasulullah $ menftrrrrab, 'Bersiap-siaplah

untuk perang karana englau dakm kdaan hpng. brutgl{ali engkau akan

memperoleh sebagian gadis bakutit hnhzg-"Dia Hata, "Ya Rasulullah, izinkan aku
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Dari sini Allah mengungkapkan rahasia mereka kepada
Rasulullah #, hal ihwal orang-orang yang suka mencuri dengar

untuk kepentingan mereka, serta upaya mereka unfuk
menimbulkan fitnah terhadap orang-orang 5nng bersama beliau
dengan cara berbohong, menimbulkan kegemparan, dan menarik
bantuarn. Allah mengabarkan bahwa Allah tdak menyukai
keberangkatan mereka sehingga Allah melemahkan semangat
mereka kardna niat mereka seperti ini. Hal ini mengandung dalil
bahwa Allah memerintahkan unfuk mencegah orang yang

diketahui memiliki perilaku munafik untuk berperang bersama
umat Islam karena justm membahayakan bagi umat Islam.

Kemudian Allah mempertegas penjelasan tentang hal ifu dalam
firman-l\ra,

is;;s,31,e#,3;i#iG
unhrk mangkir perang, dan janganlah engkau menggodaku dengan gadisgadis berkulit
kuning."

Dari sini Allah & menurunkan ayat tentang orang ifu dan teman-ternannya,

@<)*4j\"rr: 75 fr4 6E1lZ.-;. ',li 411'447t j;,.i313;4.J 
^.i+3 "Di

anlara mqela ada omng Sang bql<aa, 'Baikh saja izin (tidak pergi fupenngl dan
janganlah l<amu mazj,adikan nja tajaumus ke dalarn fihvah.' Ketahuitah, bhon
mqel<a telah tqjerumus ke dalam fraah- Dan Jahanam itu bqar$enar
mdiputi omng,omng Sang kafA. "(Qs. At-Taubah l9l:491

Di anbra mereka yang mangkir lihad adalah lbnu 'Anamah dad Bani Amr bin
Auf. Dia ditanya; "Apa yang mernb,atmu tertinggal dari Rasurulah $." Dia
menjaunb, "Kami bersendagurau dan bermairrrnain." Dari sini Allah & menunrnkan

ayat tenbngnya dan tentang oranlroftrng muoalik yang rnangkir jihad iiv d3
6;.#;X-A,::i -*L)aj 1$ S',55i .]iefLC3y<3'ii "Dan jita t<antu tanskan
kepda mqeJa (tantang aF lang mqeJ<a tatrut<an itu), tanturah mqeka akan
manjauab, fuungguhntn kami haryphh u fun bqmain-main saja.'
rGhkanlal\ 'Apabh dengan Allah, a5at-agt-IVga dan Rasul-N5a l<anu selalu bqoiok-
olok?'"(@. At-Taubah [9]: 65) Tiga ayat bertumt-turut.
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"Orang-orang yang ditinggalkan (frdak ikut berperang) itu,

merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang

Rasulullah. "(Qs. At-Taubah [9]: 81)

Ar-Rabi' membacanya hingga firman Allah, .rit "l3y

@ A#ii a'V'il;U i7 d;\ ,itrV "sesunssahnva kamu tetah rela

tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduHah

(tin7saltah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang' " (Qs'

At-Taubah [9]: 83)

Barangsiapa yang tersiar kabar memiliki sifat seperti yang

digambarkan Allah pada orang-orang munafik ifu, maka imam

tidak boleh membiarkannya berperang bersamanya, da. imam

juga tidak boleh memberikan bagian harta rampasan perang dan

radhakh kepadanya seandainya dia ikut berperang, karena dia

termasuk orang yang dilarang Allah & untuk ikut berperang

bersama pasukan Islam karena dia hanya men5nrsahkan mereka

dan akan meninggaikan mereka. Di antara pasukan Islam ifu ada

juga orang yang mendengarkan ucapan itu karena tidak sadar,

atau karena kekerabatan dan pertemanan. Orang seperti ini

terkadang jauh lebih berbahaya bagi umat Islam daripada musuh

mereka.

Ketika hal ini terjadi pada Rasulullah $, beliau Udak

membawa mereka berangkat perang unfuk selama{amanya. Oleh

karena Allah telah mengharamkan membawa mereka berangkat

perang, maka mereka tidak memperoleh bagian dari harta

rampasan perang, radhakh atau pemberian apapun seandainya

mereka terlibat dalam perang, karena Allah tidak mengharamkan

unfuk membawa seseorang berangkat perang selain mereka.
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Adapun orang yang sifatnya tidak seperti mereka yang disebutkan
Allah ifu, atau sebagiannya, meskipun keadaannya tidak terpuji,
dimana dia mengungkapkan sifatnya ifu secara terang-terangan,
atau ada dugaan terhadapn5ra, sedangkan dia bukan termasuk
orang yang ditaati ucapannya dan tidak tampak lelas sifat-sifat
munafik yang disebutkan Allah, sehingga dia ikut perang dengan
berpura-pura Islam, maka dia diberikan bagian dari harta
rampasan perang.

Mereka yang disebutkan sifat-sifatrya oleh Allah itu tidak
dihalangi unfuk menjalankan suafu hukum Islam, kecuali yang
memang Allah larang. Karena Rasulullah S tetap memperlakukan
mereka sesuai hukum-hukum Islam sesudah furun ayat ini. Mereka
hanya dilarang unfuk berperang bersama pasukan Islam karena
alasan bahaya seperti yang digambarkan Allah. Mereka juga
dilarang untuk dishalati Nabi $, tetapi beliau tidak melarang
seseorang unfuk menshalati mereka karena shalatnya beliau
berbeda dari shalatnya orang lain.

Jika ada seorang musyrik yang berperang bersama pasukan
Islam, sedangkan dalam perang ifu dia membawa serta orang-
orang yang menaatinya dari kalangan muslim atau musyrik, dan
padanya ada tanda-tanda keinginan yang luat agar umat Isram
kalah dan barisan mereka terpecah, maka imam tidak boleh
mengajaknya berperang. Jika imam mengajaknya berperang,
rnaka imam tidak memberinya radhakh. Karena jika ketentuan ini
berlalqu unfuk orang-orang munafik lnng menyembunyikan diri
dengan Islam, maka dia juga berlaku pada orang-orang yang
menunjukkan kemusyrikannya secara tertuka, bahkan lebih dari
itu manakala perbuatannSra sarna seperti pertuatan orang-orang
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munafik atau lebih jahat lagi. Tetapi jika ada orang musyrik yang

tidak memiliki sifat seperti ini, maka dia memberi manfaat bagi

umat Islam karena dapat menunjukkan titik lemah musuh, jalan,

harta yang tidak drlaga, atau memberi saran kepada pasukan

Islam. Karena itu tidak ada larangan unfuk mengajak berperang-

Saya lebih senang sekiranya dia tidak diberi sedildt pun dari harta

fai', melainkan dia diberi upah dari harta yang tidak memiliki

pemiliknya yang definitif, yaitu selain baEan Nabi db. Jika hal itu

terlewatkan, maka dia diberi dari bagian Nabi $'

1895. Jika ada yang bertanya, "Apakah Nabi S pada

waktu Perang Badar menolak seorang musyrik yang ingin ikut

perang?"16 Jawabnya, "Ya- Tetapi kemudian orang musyrik itu

15 HR. Muslim (pernbahasan' Jihad dan Ekspedisi Militer, bab' Maknrhnya

Merninta Banhran Orang Kafir datam Peran}, 3/1M9, 145O, no- 150,/L718) dari

jalur Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah bin wahb, dari Mahk bin Anas, dari Fudail

til au, Abdullah, dari Abdullah bin Niyar Al Aslami, dari Urqrah bin Zubair, dari

Aisyah @ istri Nabi rs!, bahwa dia berkata, "Rasuhrllah $ kelur menuju Perang

Badar. Setetah sampai di Harmh:l-Wabarah (yaitu da€rah Yrarg terletak 4 mil dari

Madinah sebelum Dzul-Hulaifah) beliau diternui oleh seorang lakllaki yang terkenal

pemberani. Para sahabat Rasdullah Pun m€rasa s€rEng ketika melihat lakilaki itu'

Setelah dia menemui Rasulullah $, dia b€rkata kepada Miau, "Aku datang untuk

mengikutimu dan memenangkan perang di pihakmu." Rasuhtllah bertanya, "Apakah

ku*J unri-an kepada effur, aa" R6ul-Nd" Dia menjarrab, "Tidak-" Beliau

bersaua, "Kernbalilah, karena aku tdak akan merninh bantuan kepada omng

muq7rik."
Aisyah @, melanjutkan, "Kemudian lah-lah itu menyingftir. Setelah sampai di

sebuah pohon, Rasulullah $ ditemui lagi oleh laki-laki itu. I-alu dia mengatakan seperti

apayangdikatakansebelumnya.Rasulullah$bertarryasepertiapayangbeliau
tanyakan sebelumnya. Beliau pun bersabda, "Kanblilah, larqta aku tidak akan

meminta bntuan kepda orang musyrik-"

Kernudian taki-laki itu pulang. Rasulullah $ diternui lagi oleh laki-lald itu di

Baida', lalu beliau bertanya kepadanSn sebagimara pertanyaan beliau sebelumnya,
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masuk Islam. Barangkali beliau menolaknya dengan harapan dia
masuk Islam, dan tindakan ini mempakan kewenangan imam. Dia
boleh menolak seorang musyrik dan melarangnya berperang, atau
mengizinkan. Demikian pula dengan orang yang lemah dari

-kalangan umat Islam; imam boleh menolaknya atau mengizinkan.
Penolakan Nabi $ itu bermakna mubah. Dalilnya adalah:

1896. Nabi S mengajak perang orang-orang Yahudi Bani

Qainuqa' sesudah Perang Badar. "17

"Apakah,kanu bqiman kepada Allah dan Rasut-Nya?" laki-laki itu menjawab, "ya."
Maka Rasulullah $$ bersabda kepada laki-laki rttt, 'Berangkat pennglahl"

Abu Qasim Al Jauhari berkata, "Hadits ini dalam l<itab At Muumththa ' berasal
dari Ma'n, hnu Yusuf dan hnu 'ufair, bukan dari selain mereka. ." (Lih. kitab Al
Muwaththa', lim. 494495, no. 6281u HR- Al Baihaqi dalari sunan Al Kubra (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab:
Rirlnyat tentang Meminta Bantuan kepada Omng-orang Musyrik, 9,237).

Al Baihaqi berkata, "Adapun ajakan perang Nabi $| terhadap yahudi Bani
Qainuqa', saya tidak menemukannya kecuali dari hadits Hasan bin Imarah yang
statusnlra lemah dari Hakim dari Ibnu Abbas.g, dia berkata, "Rasulullah $ meminta
bantuan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa', lalu beliau menrberi mereka
ndlakh, bukan bagian dari harta rarnpasan perang."

Kernudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Utsman bin Said Ad-Darimi dari
Yusuf bin Amr Al Marwazi dari Fadtrl bin Musa As-sinani dari Muhammad bin Amr
dari said bin Mun&ir dari Abu Humaid As-saidi +,, dia Hata, "Rasulultah S
berangkat perang. Hingga ke0ka tiba telah meninggalkan Tsanigrgrah At Wada', tiba-tiba
ada satu kdompok pasukan. Beliau bertaqla, 'Siapa mqel<a?. Omng-orang
menjar,vab, "Bani Qainuqa'. Mereka adalah kdompoknya Abdullah bin salam.' Beliau
bertanp, "Apakah mere.l<a sudah masuk Istam?'orang-orang menjawab, 'ndak,
melainkan mereka masih memeluk agama mereka." Beliau pun bersabda, "Ihtakan
kepada mqd<a agar mereka pulang saja, karena kami b'dak metninta banfuan kqada
otang-orang mugnik."

Al Baihaqi berkata, "Sanadn5ra lebldr. shahih."
Juga dari jalur waki' dari Hasan bin shalih dari Asrr-sribani bahwa Sa'd bin

Malik & mengajak perang sekelompok orang dari yahudi, dan dia memberi mereka
pernrberian yang sekadamya.

Al Baihaqi menjelaskan bahwa tidak ada benturan antara hadits ini dan hadits
sebetumrryra, karena yang kedua menghapus yang pertama. Atau, imam memiliki hak
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1897. Shafwan bin Umayyrah ikut dalam Perang Hunain

bersama Rasulullah $ sesudah Fathu Makkah, padahal Shafwan

saat itu masih musyrik.l8

Perempuan-perempuan dari kalangan kaum musyrik serta

anak-anak mereka dalam hal ini sama seperti laki-laki dewasa

mereka. Tidak ada larangan bagi mereka untuk ikut perang, tetapi

saya lebih senang seandainya mereka tidak diberi suatu pemberian'

Seandainya mereka ikut perang, maka tidak ada keterangan yang

jelas bagiku bahwa mereka diberi mdhakh kecuali mereka

memberikan manfaat bagi umat Islam sehingga mereka diberi

radhakh, tetapi tidak seperti radhakhyang diberikan kepada budak

muslim, perempuan muslimah atau anak muslim. Saya senang

seandainya mereka Udak ikut perang jika mereka tidak memberi

manfaat. Karena kami membolehkan keterlibatan perempuan dan

anak-anak muslim dalam perang semata karena mengharapkan

kemenangan dengan kehadiran mereka, karena Allah telah

menetapkan kemenangan bagi orang-orang beriman. Sedangkan

harapan tersebut tidak ada pada omng-oftmg musyrik'

pilih di dalamnya sebagaimana yang diielaskan oleh Imam AqfSyafi'i bahwa kedua

sikap tersebut menrpakan kalenangan imam- .- 
18 Hadits ini telah disebutkan berikut al<hriinlra pada no. (1656) dalam bab

adryh.
Al Baihaqi berkata, "Ket€rtibabn Shafwan bin Umaylah bersama Rasulullah dD

dalam Perang Hunain dalam keadaan Shafr^/an nrasih muryrik ihr rnaryhur di kalangan

ii..5 para aHi sqar-*t perang."
!-jh. SunanAlKubnl9/SV

55



AlUmm

14. Cara Mengutamakan Fardhu Jihad

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syaf i berkata: Allah @ berfirman,

F':r;xilr!'4;:{
"Diwmjibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu

adalah sesuatu 5nng kamu benci. "(Qs. Al Baqarah I2l:2161

Selain itu, Allah juga mewajibkan perang di ayat lain dalam
Kitab-Nya. Kami telah sampaikan bahwa kewajiban ini berlaku
unfuk orang-orang merdeka yang muslim dan baligh, bukan unfuk
orang-orang yang memiliki halangan, berdasarkan dalil-dalil Kitab
dan Sunnah. Oleh karena fardhu jihad pada orang yang dikenai
fardhu jihad itu dimungkinkan seperti fardhu shalat dan selainnya,
yaihr bersifat umum, dan dimungkinkan pula tidak bersifat umum,
maka Kitab Allah & dan Sunnah Nabi-Nya @ menunjukkan

bahwa fardhu jihad itu hanya berlaku untuk yang memiliki
kecakapan unfuk mengerjakannya, yaifu orang yang memenuhi
dua kriteria'

Pertama, dia termasuk'orang yang sanggup menghadapi
dengan musuh yang dikhawatirkan bahayanya bagi umat Islam.

Kedua, yang berjihad dari kalangan umat Islam adalah
orang yang jihadnya memberikan kecukupan hingga para
penyembah berhala itu masuk Islam, atau hingga para ahli Kitab
membayar jizyah.

Jika jihad dilaksanakan oleh orang-orang muslim yang
memiliki kecukupan ini, maka orang-orang muslim yang tidak ikut

56



AlUnm

serta itu telah keluar dari dosa lantaran meninggalkan jihad.

Keutamaan jelas menjadi milik orang-ofttng yang teriun dalam

jihad, bukan orang-orang yang mangkir jihad.

Allah S berfirman,

ei,r31#6)A\J-;1';"i*;:ti;ir6(e#-i

6;Afr '""+.4i{ii'JZr"#$4:}1,$t,E
E

6;-"-+*rt&
"Tidaklah sama antan mukmn t/ang duduk $nng fidak

furut berperang) yang tidak mempun5ni udrur dengan orzngamng

yang berjihad di ialan Allah dengan harta mqel<a dan iionn5a-

Allah melebihkan orzng-oftng J/ang be4ihad dangan harb dan

jiwan5n atas orang-orang tmng duduk satu deniaf-"(Qs- An-Nisaa'

[4]:95)

Oleh karena Allah juga memberikan janji Snng baik kepada

orang-orang yang duduk saja tanpa memiliki halangan bahura

mereka tidak berdosa sekiranSa mereka mangkir jihad. Sebaliknya,

Allah memberikan janji yang baik kepada orang orang yang diberi

keluasan untuk tidak ikut jihad manakala mereka beriman dan

tidak meninggalkan jihad lantaran ragu atau niat png buruk,

meskipun mereka meninggalkan kantamaan dalam iihad. Allah &
menjelaskan dalam firman-Nya tentang pasukan p€xang ketika

diperintahkan unfuk berperang:

1i{'$ , 1./ll.t-3
((-
l!)l ar VA
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'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan

atau pun merasa berat, dan berjihadlah."(Qs. At-Taubah [9]: 41)

Allah & j.rgu berfirman,

tL-[ (:1:S "H4 r:; \r-ri J y

"Jika kamu tidak berangkat unfuk berperang, nisaya Allah
menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. "(Qs. At-Taubah [9]: 39)

Allah S berfirman,

fin'r{,gi'a-t'-linA-'o;-;;ii6K',
y_)i41-&i1-w&Fi

"Tidak sepafubtya bagi orang-orang yang mulonin ifu pergi
semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap

di antara mereka beberapa orang unfuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama. "(Qs. At-Taubah l9l: l22l

Allah memberitahu mereka bahwa fardhu jihad ihr berlaku
secara kikyah pada para mujahid.

1898. Rasulullah S tidak pemah melakukan peperangan

yang saya ketahui melainkan pasti ada beberapa orang yang tidak
ikut perang bersama beliau. Saat beliau mengadakan Perang
Badar, ada beberapa orang yang dikenal namanya tidak ikut
bersama beliau. Demikian pula, sebagian dari sahabat juga tidak
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ikut bersama beliau dalam Fathu Makkah dan perang-perang

beliau 5rang lain.le

Nabi $ bersabda dalam Perang Tabuk dan persiapan

beliau saat menghimpun pasukan untuk menyerang Romawi,

'a4 .p, iar'JE u'CH.-\ All
.4fu 

^\i G,s:6r ;(ir-z

1899. "HendaHah dari sefiap dua omng ifu berangkat safu

oft,ng, sdangkan sisan5n menggantikan orEng tlang berperang

dalam mengurusi keluarga dan harta bendanSm.qo

19 tfr. Al Bukhari (pernbahasan: Peperangan, tab' Kisah Perang hdar,3/82,
no- 3951) dari ialur Yahya bin Bukair dari l-aits dari Uqail dari hnu syihab dari

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bahwa Abdullah bin Ka'b berkata: Aku

mendengar Ka'b bin Malik + berkata, "Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah $
dalam suatu p€rang grang beliau adakan kecuali dalam Perang Tabuk. Hanya saia, aku

tertinggal dari Perang Badar, dan tidak seorang pun yang dicda karena dia tidak ilnrt

dalam Per-ang Badar. Rasulullah $$ keluar hanya mengincar kafilah Qumlsy' hingga

Allah mernperternukan mereka dengan musuh mereka tanpa ada rencana dari

mereka-"
Ibnu Hiqlam dalam Slrahrya meriwalntkan daff Ibnu Ishaq tent-ang Perang

Badar, bahura Rasulullah $ keluar pada hari Senin tanggal 8 bulan Ramadhan' Saat

itu beliau menunjuk Amr bin Ummu Maktum saudara Bani AmA bin [x'ai untuk

meniadi irnam shalat. Ksnudian.beliau memulangkan Abu txbabah dari Rauha' dan

meniadikanqla sebagai gubemur Madinah.

Lih. Stah lbni Hisyarn(3/1861
20 HR. Muslim (p€rnbahasan: Kepernimpinan babr Ketrtamaan Mernbantu

P€iuarg di Jalan Alah dengan Kendaraan dan Selainnya, s€rta Menggantikannya

duL* Morg*rri KeluarganSra dengan Baik,3/1507) dari ialtn Zuhair bin Harb dari

Ismail bin Utry .t dari Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Said

mantan sahaya Al Mahri dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah $ mengirimkan

pasukan ke Bani I--ahyan dari Hudzail, lalu beliau bersaMa, "HailaHah dari setiap dua
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1900. Rasulullah S$ mengirimkan pasukan, sedangkan

beliau tidak ikut serta di dalamnya padahal beliau sangat antusias

untuk berjihad sebagaimana yang telah saya sampaikan.zl

Dengan demikian, fardhu jihad sebagaimana yang saya
sampaikan ifu manakala sudah ada orang yang melaksanakannya

onng itu bmngkat salah satu dari kduanya, dan phalarya dibagi di antara
kduanya-"

Juga dari jalur Said bin Manshur dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari
Yadd bin Abu Habib dari Yazid bin Abu said mantan sahaya Al Mahri dari ayahnya
dari Abu said Al l(hudri bahwa Rasulullah $ mengirimkan pasukan ke Bani [-ahyan,
"HendaHah dari setiap dua orang itu bemngkat salah satu dari kduanya." Kemudian

beliau bersabda kepada orang yang tidak ikut perEu'lg, "siap saja di antara l<alian yang
mangganlikan orang yang benngkat perang dalam mengurusi keluarga dan hafianSn
dengan baik, maka bagr'ng pahak seperti setengah pahala onng t/ang buangkat
pemng itu."

2l HR. Muslim (pembahasan: jihad, bab: Jumlah peperangan Nabi $, 3/144g)
dari jalur Muhammad bin Abbad dari Hatim bin Ismail dari Yazid bin Abu Ubaid dari
salamah, dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah ii$ sebanyak tujuh kali, dan
aku berangkat dalam pasukan yang beliau kirim sebanyak sernbilan kali. Satu kali kami
dipimpin oleh Abu Bakar, dan satu kali kami dipimpin oleh Usamah bin Zaid."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi
Militer, bab: Berangan-Angan Mati sirahid, 2/305, no. 2297) dari jalur Abu yaman
dad syu'aib dari Az-zuhri dari said bin Musayyib bahwa Abu Huraimh tfti berkata:
Aku merrdengar Rasulullah $ bersaMa, "Demi Dzat ynng menguasai jiwaku,
sandain5a bukan karana ada onng-onng mukmin yang hatiryn tidak rela untuk

daiku, dan bulan l<arena sala tidak menetnukan kendaman unfuk
mengangkut merelta, maka a5n fidak akan tertinggal dari pasukan yang berjalan di
jalan Allah. Demi Dat gng menguasai jiuraku, aku bqtar-bqzar berhamp
aku tqbuuh di j,alan Allah, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kanudkn hidup
lagi dan tqbwuh lagi, kanudian hidup tagi dan tabunuh lagi."

Hadits ini juga oleh Muslim (pernbahasan: Kepemimpinan, bab:
Keutamaan Jihad dan Kepergian di Jalan Allah, 3,/1495, no. lO6/Lg7G) dari jalur
Muhammad bin Rafi' dari AMurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari
Abu Hurairah.ig, dia berkata, Rasulutlah $ bersabda, 'Deni Dzat ,Eng menguasai
jiq/aku, seandain5m bulan karena l<hauatir membentlan oftng-oftng muknzin, maka
aku tl&k akan tqtinggal di belakang pasukan 3ang pqgi pada owktu pagi di jalan
Allah''Alan tebpi, aku tidak mqnihki kekpngan untuk mangangkut merel<a, mereka
pun tidak mqniliki unh* mangikutiku, dan hati mereka fidak rela untuk
duduk saudah
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secara mencukupi, maka orang-orang yang tertinggal terbebas dari

dosa. Tetapi mereka sarna-sarna berdosa seandainya mereka

mangkir jihad secara bersama-sama-

15. Cabang Kewajiban Jihad

Allah & berfirman

2(L-$cFfi.Oii\j*
"Perangilah oftng-orang kafir Snng di sekiar kamu itu'"

(Qs. At-Taubah [9]: 123)

Allah memfardhukan jihad terhadap orang-orang musyrik,

kemudian Allah menjelaskan tentang siapa di antara orang-orang

musyrik itu yang pertama kali kita perangi. Allah memberitahukan

bahwa mereka adalah orang-orang yang tingsal di sekitar umat

Islam. Dalam fardhu jihad yang ditetapkan Allah terhadap mereka

ini dapat dipahami bahwa yang paling tepat unh-rk dijadikan

sasaran jihad pertama kali adalah yang paling dekat negerinya dari

umat Islam. Karena jika umat Islanr sudah krat unfuk memerangi

orang-orang musyrik dan selainnya, maka dengan serta-merta

mereka lebih kuat untuk berjihad melawan oftrng-orang musyrik

yang tinggal di dekat mereka. Orang-orang musyrik yang tinggal di

dekat wilayah Islam ihr lebih tepat unh.rk diperangi terlebih dahulu

karena mereka dekat dengan wilalrah umat Islam, dan karena

ancarnan oremg-oremg musyrik yang dekat ihr lebih besar daripada

ancaman orang-orang musyrik yang jauh.
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Karena ifu, manakala kondisi musuh sama kuahrya, atau
ketika umat Islam memperoleh kekuatan untuk menghadapi
mereka, maka khalifah wajib mengawali perang terhadap musuh
yang paling dekat dari wilayah Islam karena mereka itulah orang-
orang yang berada di sekitar umat Islam, dan karena orang-orang
musyrik yang tinggal di belakang mereka tidak bisa dicapai oleh
pasukan Islam kecuali dengan mengalahkan orang-orang mus5rik
yang tinggal di tempat terdekat terlebih dahulu, hingga khalifah
membereskan urusan musuh yang lebih dekat ifu dengan cara
mereka masuk Islam atau membayar pajak jika mereka ahli Kitab.

Jika tidak ada gangguan dari musuh di belakang mereka
dan musuh tidak menjangkau umat Islam, maka saya senang
sekiranya khalifah memulai serangan dari musuh yang paling dekat
negerinya dari wilayah Islam karena mereka inilah yang paling
tepat disebut orang-orang musyrik di sekitar umat Islam. Tetapi
jika masing-masing musuh berada di sekitar safu kelompok umat
Islam, maka saya tidak senang sekiranya khalifah mengawali dari
serangan terhadap musuh yang berada di sekitar umat Islam tanpa
melakukan serangan terhadap yang lain, meskipun yang satu lebih
dekat daripada yang lain.

Jika keadaan musuh berbeda-beda, dimana sebagian dari
mereka lebih sengit permusuhannya daripada sebagian yang lain,
atau lebih menakutkan daripada sebagian yang lain, maka
hendaklah imam mengawali perang terhadap musuh yang paling
menakutkan atau yang paling sengit permusuhannya. Tidak ada
larangan bagi khalifah untuk berbuat demikian meskipun negeri
musuh yang diperanginya itu lebih jarsh insya'Allah hingga dapat
dibendung hal-hal yang dikhawatirkan dari mereka, tidak seperti
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kekhawatiran dari selain mereka. Ini merupakan kondisi darurat,

karena dalam kondisi darurat diperkenankan sesuatu yang tidak

diperkenankan di luar kondisi damrat-

1901. Nabi $ mendengar kabar dari Harits bin Abu Dhirar

bahwa dia menghimpun pasukan untuk menyerang beliau. Nabi $
lantas mengepungnya, padahal saat itu ada musuh yang lebih

dekat darlrnya.zz

22 HF'. Muslim (pembahasan, Jihad dan Ekspedisi Militer, bab' kebolehan

Menyerang Orang-omng Kafir yang Telah Menerima Dal$rah Islam Tanpa Terlebih

Dahulu Memberitahukan Serangan, 3/32, no. L/l]3Ol dari jalur Yahp bin Yahya At-

Tamimi dari Sulaim bin Akhdhar dari hnu Aun, dia berkata: Aku menulis surat kepada

Nafi' unfuk menanyakan tentang pernberitahuan p€rang sebelum perang dimulai'

Kemudian dia membalas surat dan merryatakan, "Hal itu teriadi di awal Islam-

Rasulullah $ menyemng Bani Musthaliq ketika mereka sedang lengah, yaitu ketika

mereka sedang memberi minum ternak mereka. Maka dibunuhlah orang-orallg yang

berhak dibunuh di antara mereka, dan ditawanlah orang-omng yang b€rhak ditawan di

antara mereka. Pada hari itu Nabi $ mernperoleh harta rampasan perang." Yahya

berlota: Sayn menduganya berkata, Maksudnya mernPeroleh Jur,vairi5rSph binti Harits'

Hadits ini ii.*itut u" kepadaku oleh Abdullah bin Umar, dan dia berada di tengah

pasukan tersebtrt-"
Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunap Al Kubm (pembahasan:

Ekspedisi Militer,-bab: Orang Muq/rik yang Harus Diperangi T€d€bih Dahulu, 9,237-

38) dari jalur Ibnu Ishaq' Muhammad bin Hibban, Ashim bin umar bin Qatadah, dan

AMullah bin Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah $ menerima

kabar bahwa Bani Mushthaliq menghimpun Pa$fian unhrk merryemng beliau.

Panglima mereka adalah Harits bin Abu Dhirar, bapalmSa Juurairig4ph isti Nabi s).

Rasulullah S lantas bergerak hi.ggu tba di Muraisi', salah satu sumber air bagi

penduduk Bani Mushthaliq. Mereka hntas bersiapsiap menghadapi Rasulullah gi'

besudah itu pasukan Islam menyerbu dan mernbunuh lawan; dan akhim5ra Allah

m€ngalahkan Bani Mushthaliq- Ada banyak orang lrang terbtrnuh di antara mereka'

n"orfuff*, gi$ menangkap anak-anak mereka, merampas harta b€nda mereka, serta

menawan p€rqnpuan-Perernpuan merelo. "

hnu Ishaq Hata, "Rasululah $ melalnrkan P€rang terse[mt pada bulan

Sya'ban tahun 6 H.
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7902. Nabi $ juga menerima kabar bahwa Walid bin

Sufyan bin Nabih menghimpun pasukan untuk menyerang beliau,

sehingga beliau mengufus Ibnu Unais unfuk membunuhnya,
padahal saat itu ada musuh yang tempatnya lebih dekat dari
beliau.23

z3 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalatr5n Omng yang Mengejar
Musuh, 2/4742) dari jalur Abdullah bin Amr Abu Ma'mar dari Abdul warits dari
Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari hnu Abdullah bin Unair dari
ayahnya, dia berkata: Rasulullah $ mengutusku unhrk menghadapi Khalid bin sufi/an
Al Hadzali. Dia berada di arah 'Uranah dan Arafah. Beliau bersabda, "pergilah dan
bunuhJah rb!" Dia melanjutkan, "Kemudian aku melihabrya saat tiba waktu shalat
Ashar. Aku berkata dalam hati, 'Aku khawatir tidak punya kesempatan lagi sehingga
aku harus menunda shalat.' Kemudian aku berialan, dan aku shalat dengan isyarat
sambil mengarah kepadanya. Ketika aku sudah dekat darinya, dia bertanya kepadaku,
'Siapa kamu?' Aku menjawab, 'Aku orang Arab. Aku dengar engkau menghimpun
pasukan untuk menghadapi laki-laki ini. Aku datang untuk urusan itu.' Dia menjawab,
'Aku memang sedang dalam urusan itu.' Kemudian aku berjalan sebentar bersamanya,
hingga ketika ada kesempatan bagiku maka aku menikamnya dengan pedangku
hingga dia menjadi dingin." (no. 7249)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Khuzaimah (pembahasan: shalat, bab:
Keringanan shalat dengan Berjalan Kaki Saat Mengejar Musuh, 2/91-gz, no. 9821
dari jalur Muhammad bin Yahya dari Abu Ma'mar dengan redaksi yang serupa; dan
dari jalur Ahmad bin Azhar dari Ya'qub bin hrahim bin sa'd dari ayahnya dari hnu
Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ja'far (lbnu Zubair) menceritakan kepadaku,
dengan redaksi yang serupa. (no. 983)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam At /hsan (pembahasan:
Berita Nabi $ tentang Riwayat Hidup Sahabat, bab: Abdullah bin Unais t&, LG/ll+
115, no. 7160) dari jalur Ya'qub bin irb bin sa'd dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, dia
berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan dan setemsnya.

lbnu Abdullah bin unais juga bemama Abdullah. Namanya itu disebutkan dalam
riunyat Muhammad bin salamah AI Harrani dari Muhammad bin Ishaq, gnng dilansir
oleh Al Baihaqi dalam kitab Daha An-Nubuwwah 14/42431. Namanya disebutkan
oleh lbnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat(5/37), oleh hnu Abi Hatim (S/9O]l dan Al
Bukhari dalam At-Tarikh Al l{abir (5/1251- Keduanyra tidak menyebutkan penilaian
terhadapn5ra.

Al Haitsami dalam Majma' Az-hvm'id berkata, "Hadits ini diriunyatkan oteh
Ahmad dan Abu Ya'la dengan redaksi lrang serupa, dan di dalamn5ra ada periurayat
yang tdak disebutkan namanya. Sedangkan para periwayat selebihnya adatah agah]
(6/2O3)
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Ini adalah situasi dimana kekuatan musuh tidak berbeda

sebagaimana telah saya paparkan. Tindakan pertama yang harus

dilakukan adalah menutup celah wilayah Islam dengan

menempatkan pasukan meskiptrn ada kemampuan unfuk

mendirikan benteng dan parit. Selain itu harus dilakukan setiap

usaha unfuk mencegah musuh sebelum mereka memasuki wilayah

Islam agar umat Islam tidak memiliki sahr sisi kecuali di sana telah

ada pasukan yang siap memerangi orang-oftu'Ig musyrik yang

bertetangga dengan mereka. Jika ada kemampuan unhrk

melakukan lebih dari itu, maka upaya tersebut dilakukan.

Hendaknya orang yang memiliki kewenangan atas mereka adalah

orang yang amanah, cerdas, dan bersikap tulus terhadap umat

Islam, tahu ilmu perang, sabar, lembut, serta tidak gegabah dan

tidak buru-buru.

Sesudah hal ini telah dilakukan pada umat Islam secara

seksama, maka orang yang berwenang tersebut tidak boleh

membawa pasukan Islam memasuki wilayah musyrik pada waktu-

waktu dimana dia tidak bisa memerintahkan pasukan Islam untuk

menyerang musuh dalam keadaan lalai, dan tidak ada harapan

untuk memperoleh kemenangan atas musuh. Jika umat Islam

memiliki kekuatan, maka saya fldak senang sekiranya selama

setahun tidak melakukan serangan terhadap wilayah orang-orang

musyrik yang bertetangga dengan umat Islam dari setiap sisi secara

urnum. Jika hal itu dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun,

maka saya senang sekiranya dia tidak meninggalkan serangan

Hadits ini juga diriwayratkan oleh AI Humaldi (3/496 dari ialur Ya'qub-dengan

rdalsi !.r,S5q1tp4 dan dari ja{ur Yahyra bin Adam dari Abdulhh bin Idris dari Ibnu

Ishaq dari Mrt-rr-.d bin Ja'far dat sebagian anak Abdullah bin ungis* dan

seterusnya. ;:{:r
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setiap kali ada kesempatan. Kewajiban minimal adalah selama

setahun hams ada perang agar lihad tidak terhenti dalam suatu

tahun kecuali ada halangan.

Jika pemimpin wilayah telah menyerang suatu negeri pada

suafu tahun, maka di tahun berikutnya dia harus menyerang negeri

lain. Dia tidak boleh melakukan serangan secara tems-menerus

terhadap suafu negeri dengan mengesampingkan negeri musyrik

lainnya kecuali keadaan penduduk negeri-negeri musyrik itu

berbeda-beda, sehingga pemimpin wilayah boleh melakukan

serangan secara terus-menerus terhadap negeri yang diharapkan

melakukan serangan yang sengit, atau terhadap negeri yang

diharapkan pasukan Islam dapat memperoleh kemenangan

atasnya. Dengan demikian, serangan secara terus-menems

terhadap wilayah tersebut dengan mengabaikan wilayah lain itu
didasari alasan yang tidak terdapat dalam sifuasi lain. Dasar

pendapat saya ini adalah,

1903. Sejak jihad diwajibkan, Rasulullah 6$ tidak pemah

kosong dari perang, baik beliau terlibat sendiri atau dengan

mengutus pasukan. Dalam setahun beliau melakukan safu atau dua

kali peperangan, serta mengufus beberapa pasukan. Ada kalanya

beliau tidak melangsungkan perang dan tidak mengutus pasukan,

padahal hal ifu memungkinkan. Akan tetapi, beliau menahan diri
unfuk berdalnvah dan menyampaikan argumen-argumen kepada

orang-orang yang beliau dal$rahi.za

a4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Berapa Kali Nabi $$
Berprilrang, 3/788, no. MTll dari jalur Abdullah bin Raja' dari Israil dari Abu Ishaq,
dia berkata' Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Berapa kali kamu berperang
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Imam wajib memberangkatkan para penerima fa ' unfuk

berperang. Setiap kaum memerangi orang-orang rnursyrik yang ada

di sekitar mereka. Seseomng tidak dibebani nntuk berperang di

negeri yang jauh sedangkan dia memiliki saseran jihad yang lebih

dekat, kecuali keadaan sasaran jihad itu berbda-beda, dimana

jihad terhadap orang-orang musyrik yang l€bih iauh tempatnya itu

memiliki makna lain di luar makna pengawasan sebagaimana yang

bersama Rasulullah $?" Dia meniawab, "Tuluh bdas lofi-" Alsr hnya, 'Berapa kali

Nabi $ berperang?" Dia menjawab, "Sembilan bdas kali-"

Juga dari jalur AMullah bin Raia' dari Israil dari Atu IslEq dari Barra' .$, dia

berkata, "Aku berpcrang bersama Nabi $ s€banlBk [rna bdas l{ilk-" lno' M72\
Juga dari jalur Ahrnad bin Hasan dari Ahnnd bin Mutainrrnd bin Hanbal bin

Hilal dari Mu'hmir bin Sulaiman dari Kahrnas dari Ibnu hraldalr dari aphnya, dia

berkata, "Dlia kper-dng bersama Rasulullah+ s€barrk erramtdas kali perang."

(no.21473)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Mtrsltm (pernbatnsan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab: Jumlah Peper-angan Nabi$, 3/1M7,1448, no- l43.L4/7254) dari

jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abtr Ishaq bahrla AMullah bin Yazid

keluar unfuk mengimami shalat Istisqe'. Dna shalat- dua raloat kemudian berdoa

memohon huian." Abu Ishaq melanjutkan: Pada hari ifu aku berternu dea'rgan Zaid bin

Arqam, lalu aku bertanya kepadanya, 'Berapa kali Rasululah d* berperang?" Dia

menjawab, "sernbilan belas kali." Aku bertanp, "Ber-apa kali errgkau berperang

bersama beliau?' Dia menjawab, "Tuiuh bdas kali." AlQr b€rtanlr4 "Apa perang

pertama yang dilakukan Nabi $!l?" Dia merriaurab, 'Dzatul '(kair atau 'I.-lsyair."

Juga dari jalur Zuhair dari Abu Ishaq dari Zaid bin ArFrrt balM,a dia mendengar

darinya bahwa Rasulullah $ berperang sebangrak sernbilan bdas kali peperangan, dan

menunaikan haji sesudah hijrah satu H huii, frdak menunaikan haii selain itu, yaitu

Haji Wada'.
Juga dari jalur Husain bin waqdis dari Abdullah bin Brraidah dari ayahnya, dia

berkata' Rasulullah $ berperang sebanlnk sernbilan bdas kah- Dalarn delapan p€rang

di antaranSra beliau ikut bertempur-" {no- 14611813)
Juga dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Mu'tamir bin Srlairnan dan setemsnya,

sebagaimana yang dilansir Al Bukhari {no- 747/1.8l4l
baur" a*t iinarc no. 19OO dari Sahrnah tdah dbehdran bahrra dia berkata,

"Aku berperang brsama Rasutullah gs sebanlEk ttuh l(afi p€Peran{Fn, dan aku

keluar bersama pasukan ymng beliau uhrs sebar4pk sernbibn loli peperangan-" (no'

1rt8l1815)
Dari sernua ini dapat dipastikan apa l,ang dil(abl€n o|dl knarn Aslrqrafi'i.
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saya sampaikan. Selanjutnya, tidak sepafutnya imam membebani

umat Islam yang jauh tempatnya dari sasaran jihad saat ada umat

Islam yang dekat tempatrya dan bisa mencaloup selain mereka.

Jika umat Islam yang dekat itu tidak mampu mewakili mereka,

maka imam menugaskan kepada penerima fai' yang paling dekat

dengan mereka. Imam tidak boleh memberangkatkan seluruh

penduduk suafu wilayah Islam, melainkan dia harus menyisakan di

negeri mereka pasukan yang dapat mempertahankan wilayah

mereka.

Jika penduduk suahr wilayah Islam jumlahnya sedikit,

sehingga apabila sebagian dari mereka berperang maka

dikhawatirkan musuh menyerang yang tersisa di antara mereka,

maka imam tidak memberangkatkan seorang pun di antara

mereka. Mereka harus dalam kondisi siap dan siaga jihad.

Jika wilayah mereka kokoh tanpa khawatir akan serangan

dari orang-orang musyrik yang berada di dekat mereka, maka

batas maksimal kebolehan imam adalah memberangkatkan satu

orang laki-laki dari setiap dua orang laki-laki, dimana laki{aki yang

mukim itu menggantikan laki-laki yang berangkat perang untuk
mengurusi keluarga dan harta bendanya.

1904. Ketika Rasulullah S bersiap siaga untuk berangkat

ke Tabuk, lalu beliau ingin menyerang Romawi dan pasukan

mereka jumlahnya banyak, beliau bersabda, "Hendaklah dan
setiap dua laki-laki bemngkat satu lakiJaki. '25 Orang-orang yang

58
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tinggal di Madinah saat ihr dapat mempertahankan kota dengan

jumlah minimal dari orang-omng Snng tertinggal di Madinah.

Jika suatu kaum berada di pesisir seperti pesisir Syam, dan

mereka sedang memerangi Romawi padahal musuh yang berada

di dekat mereka lebih kuat daripada yang mendatanE'mereka dari

wilayah lain, dan jihad mereka terhadapnya juga lebih dekat

daripada iihad t€rhadap selainnya, maka tidak ada larangan bagi

imam unhrk memberangkatkan orcng yang tinggal di perbatasan

mereka bersama orang€rang yang tertinggal di antara mereka

meskipun orang-omng lrang tertinggal di antara mereka tidak

sanggup mempertahankan neg€ri mereka seandainya mereka

sendirian, manakala mereka menjadi rrrampu mempertahankan

negeri mereka dengan umat Islam yang tertinggal bersama

mereka. Mereka memasuki negeri musuh sehingga musuh mereka

lebih dekat, kendaraan mereka lebih mampu menempuh

perjalanan, dan lebih mengetahui wilayah musuh-

Tidak sepatutnya imam menyerahkan komando perang

kecuali kepada orang yang tepercayra agamanlE, pemberani,

sabar, menguasai ilmu pemng, tdak terturu-buru dan tidak

gegabah, berani mengambil findakan, bersikap lo5nl kepada orang

yang bersikap lot al kepadanya- Imam iuga tidak boleh

manjerumuskan pasukan Islam ke dalam kehancuran, menyrruh

mereka untuk melobangi benteng karena dikhawatirkan mereka

tertimbqn di baunhnSra, tdak menyrnlh mereka memasuki

mathmumfii yang dikhauaf[kan mereka diserang dan tidak bisa

mempertahankan diri- di dalamryra, serta tindakan-tindakan lain

yang dapat memgakibatkan kematian. Jika imam mdakukan hal

% IulailDrwdtb€rdt iFfian d baura[t tlralL
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ifu, maka dia telah berbuat buruk, dan hendaklah dia memohon

ampun kepada Allah. Tetapi tidak ada diyat dan qishash atasnya,

serta tidak ada kaffarah manakala seorang muslim terkena

musibah lantaran menaatinya.

Demikian pula, imam tidak boleh memerintahkan pasukan

yang sedikit untuk menyerang musuh yang banyak dimana

pasukan Islam tidak mampu menandingi mereka. Imam juga tidak

memberangkatkan seseorang bersama pasukan Islam padahal dia

tidak wajib berperang. Batasannya adalah safu orang Islam

memerangi dua orang musuh; Udak lebih dari itu. Jika imam

memerintahkan pasukan Islam unfuk menyerang musuh yang tidak
sanggup mereka hadapi, maka pasukan Islam boleh tidak
melakukan perintah tersebut.

Saya berpendapat bahwa imam tidak terkena diyat, qishash

dan kaffarah karena ini adalah jihad, dan pasukan Islam itu sendiri

boleh maju perang melawan musuh yang sebenarnya tidak wajib

mereka hadapi dengan mempertaruhkan diri lantaran

mengharapkan salah safu dari dua kebaikan (yaitu mati syahid atau

kemenangan). Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan

bagi seorang muslim unfuk menyerang sekelompok musuh tanpa
memakai baju perang atau berduel dengan seorang musuh

meskipun besar kemungkinan dia akan terbunuh?

1905. Karena ada seorang laki{aki Anshar yang maju di
hadapan Nabi S untuk menyerang sekelompok pasukan musyrik
dd13 Perang Badar sesudah dia diberitahu Nabi,$ t€ntang
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kebaikan yang ada dalam tindakan seperti itu, lalu dia pun

terbunuh.2T

16. Keharaman Mundur dari Kecamuk Perang

Allah @ berfirman,

K oL" $1\ a{6-:{"<#5(
3rh"#

,rFuxi
1ih"*'.e +/uat#v

27 HR. Al Baihaqi dalan Sunan Al Kubm (pernbahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Kebolehan Satu Orang atau Beberapa Orang Merryerang Musuh, 9/99-LOO) dari jalur

Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Ashim bin umar bin Qatadah, dia berkata:

Ketika dua kubu berternu dalam Perang Badar, Auf bin 'Afra' bin Harits q, berkata,

"Ya Rasulullah, apa yang membuat Rabb & tertawa terhadap hamba-Nya?" Beliau

menjawab, "Yaitu ketika Dia melihat hatnb-tVg mqnbqamlcan tangannya dalam

pertempunn, dimana dia botanpur tanp pkaian rcng. "Auf lantas menanggalkan

perisainya, kemudian dia maju dan berperang hingga tqbturuh."
Juga dari jalur Rabi' dari Aslrsyafi'i bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang

tertinggal dari para sahabatrp dalam peristiwa Bi'r lula'unh lalu dia melihat burung

berdiam di tempat terbunuhnyra para sahabat. Dia lantas ber*ata kepada Amr bin

Umayyah, "Aku akan maju menghadapi musuh-musuh itu hingga mereka

menrbunuhku. Aku Udak mau tertinggal dari ternpat q/ahid dimana para sahabat kami

terbunuh." Dia pun melakukan ucapann!,a ifu hingga da tqbunuh. Arnr bin Umayyah

lantas kernbali dan mcnceritakan keiadian itu k€pada Nabi $. Beliau lantas bettata

baik tentang orang ihr. Menurut sebuah riuqat b€tau b€rkab kepada Amr,
"Mengapa kamu tidak mau untuk Uerpeqang hftgga kamu terbunuh?"

Mengenai duel di hadapan Rasuldhh * al€n dit€hslon pada no. 2O%-2O39,

lnst7' Nlah dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait orang y&S Charrnrbn iiztah
darinp.
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'Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin ifu unfuk
berperang. Jika ada dua puluh omng yang sabar di antara kamu,
niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. " (Qs.

Al Anfaal [8]: 65)

,

ko|'t*"e€J'€r&6fi -iL'*rt
"WV1A1_iiy!:iUr+

'Sekarang Alkh telah meingankan kepadamu dan Dia
telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di
antaramu serafus orang yang sabar, niscaya mereka dapat
mengalahkan dua ratus orang. "(Qs. Al Anfaal t8]' 65)

o / ./ o o / o / /zoz! Jo,././o 1

,f st+) LJ JF ,f *;,1 Urel -\o,.1

Jls ,r& ;
l/

'oi.L-"# k o!- ,"-Jj il
.A t'Jf "t)L'49- 

[ r o : J u !,]" #V\#-Sj&
&rq,i,1,tr3? ?'t ljlv .;;U;r 62 oj;)t

":i1,;f42.1/oly Ko9"r*"&€J *r S;x
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I w . /a-. o loz . " '.+ J ff.);ri [rr:Ju'Y1"6;V1#d

? o lz

',f!t,v sv -4.)

1906. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika turun ayat, Jika

ada dua pufuh orzng tnng sabar di anbm lamu, nisca5n mereka

dapat mengalahlan dua ntus oftng musuh'(Qs- Al Anfaal [E'

65), maka Allah meuajibkan mereka agar dua puluh oftIng

(muslim) udak lari dari dua ratus orang (kafir). s€$dah itu Allah &
menurunkan a1rat, Sel<arang Allah telah mainganl<an ke@amu

dan Dia telah mengebhui bahwa pdamu ada kelernahan- Maka

jika ada di anbmmu senfus orzng tnng abar, nisaya merela

dapat mengalahl<an dua ratus oftng.'(Qs- Al Anfaal [E' 66) Allah

memberikan keringanan bagi mereka, dan meurajibkan mereka

agar serafus oErng (muslim) fidak lari dali dua rafus orang

(kafir)."2s

28 HR. AI &rkhari (pernbahasan: Tafsir s.E-ah Al Anfual, bab: Ennan Abh: Hai

Nabi, kobrt<anbh wtnngat pn mulonin itu wfirk fuPqanlr, 3/2331 dati iah,r Ali

bin AMullah dad S6ran dan seterusnya-

Redakslnya udulrlr= Allah merrefapkan pada rn€t.d{a agar safu orang (muslim)

Edak lad dari sepr.rhrh oraqg (kafu).

fut/an u*r-tu l€bih dari satu kali, 'Herdaklah dua duh o-arE tiitak lati dari

dna ratns orang-- Kernudian hrrunlah aSla! "granng Anah dah mqiryankan
"(Qs. Al Anfaal [E' 56)

Sutan menambahkan satu kali: Tunmlah ayat 'Ihi I{aA kobrlanlah annrgat
pm mulonin itu Lqrtuk Urcng- Jika ada an wn* orug tat'g sbr di anbm
'k<amu, 

niscag mqdo Agt 
^orTrAtn" 

fua mh.L' orutg mwnh-"(Qs- Al Anfaal [8]:

65)
&[ran berkata: Ibnu $,nrbruma]r b€*at4 "Mernrd saya' keierrtran dalam amar

ma'n:f dan natti rnunkar iqga s€e€rti ini-" (no- 45521'

Juga (bab: Firrnan anufrr S"L--*rg Allah tdah meringanlGn kegadamu dan Dia

tehh mlg€1uhui batN,a padamu ada kelennhan, 3/23y2gl d-.i ia1'," Yafup bin

a
Y
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Apa yang dikatakan Ibnu Abbas rS, ini benar, insya'Allah,
Ayat tersebut tidak membutuhkan takwil.

Allah S berfirman,

@ J6. :-rt,AI; fiti,t F{ dii }Ll 6L

"Apabik l<amu bertemu dengan ofrng-orang Snng kafrr
yang sdang menyerangmu, maka jangantah kamu membelakangi
mereka (mundur). "(Qs. Al Anfaal t8l, 15)

Ketika umat Islam menyerang atau diserang, lalu mereka
bersiap-siap unfuk bertempur, tetapi mereka mendapati diri
mereka lemah menghadapi musuh, maka haram bagi mereka
unfuk mundur kecuali unh.rk berbelok unhrk siasat perang atau
bergabung dengan kelompok pasukan Islam yang lain. Karaupun
pasukan musyrik lebih banyak berlipat ganda dari mereka, saya
tidak senang sekiranya mereka mundur. Mereka tidak boleh
mengundang murka Allah @ seandainya mereka mundur bukan
unfuk berbelok unfuk siasat perang atau bergabung dengan
kelompok pasukan Islam yang lain. Karena dapat dipahami
dengan jelas bahwa AIIah menjatuhkan murka-Nya pada orang
yang meninggalkan fardhu-Nya, dan bahwa fardhu Anah dalam

Abdullah As-Sularni dari Abdultah bin mubarak dari Jarir bin Hazim dari Zubair bin
Khirdt dari lkrimah dari Ibnu Abbas rg, dia berkata: Ketika turun ayat, "Jil<a ada dua
puluh orutg gng sbar di antara karnu, nisaSa mereka dapat mangalahkan dua ratus
orang musuh."(Qs. Al Anfaal [8]: 65), hal itu temsa berat bagi umat Islam, ],aitu kefika
mereka diwajibkan agar satu orang tidak lari dari seputuh orang. Kernudi* auturrgtuh
keringarnn. Allah berfirman, "Sel<anng Altah telah maingankan kqadatnu dan-Dia
tehh mangebhui bhtn padamu ada kelemahan. Itlal<a jilta ada di'anbnnu serafus
onngyangabr, nisaja mqel<a daptmazgahhkan dua mtus orug."(es.Al Anfaal
[8]: 66) Keuka Alah meringankan mereka dari segi htangan, mika berlmranglah
kesabaran se,luran dengan keringanan yang diberikan kepada mereka." (no. z1653l
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jihad itu hanya berlaku dalam ketentuan umat Islam wajib

memerangi musuh dalam iurrrlah dua kali lipat mereka. Umat Islam

akan berdosa jika musuh mengganggq seorang muslim sedangkan

mereka mampu keluar unfuk menghadapi musuh tersebut tanpa

mengabaikan celah yang mereka tinggalkan manakala musuh

berjumlah dua kali lipat dari mereka atau kurang dari itu'

Jika pasukan Islam bertemu dengan musuh sedangkan

musuh mengalahkan jurnlah mereka, atau kekuatannya

mengalahkan mereka meskipun iumlahnya udak mengalahkan

mereka karena menggunakan suatu strategi perang atau selainnya,

lalu pasukan Islam mundur untr.rk berbelok sebagai siasat perang

atau bergabung dengan kelompok pasukan Islam yang lain, maka

saya berharap mereka tidak berdosa- Mereka tidak keluar dari

dosa kecuali mereka mundur dari musuh dengan meniatkan salah

safu dari dua hal, yaifu berbelok unfuk siasat perang atau

bergabung dengan musuh.

Jika mereka mundur tanpa meniatkan salah sahrnya, maka

saya khawatir mereka berdosa. Jika mereka mengambil tindakan

baru sesudah ada niat, maka itu lebih baik bagi mereka.

Barangsiapa yang berbuat demikian, maka hendaklah dia taqamrb

kepada Allah ft dengan kebaikan llang sanggup dia keriakan;

tidak ada keuajiban kaffarahtertentu di dalamnya'

Seandainya mereka mundur tetapi dengan niat unfuk

berbelok sebagai siasat peftmg, atau unh.rk bergabung dengan

kelompok pasukan lainnya, kemudian sesudah ifu mereka

memunculkan niat unfuk tenrs mundur tanpa disertai salah sahr

dari dua niat tersebut, maka mereka tidak berdosa lantaran

mundur dengan disertai niat terhadap salah sa[r dari dua hal
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tersebut. tetapi saya khawatir mereka berdosa karena adanya niat
yang baru, yaifu memufuskan unhrk mundur, bukan unhrk salah

satu dari dua alasan tersebut. Seandain5ra sebagian golongan

penerima fai' bemiat unh:k tidak memerangi musuh selama-

lamanya tanpa ada halangan, maka saya khawatir mereka
berdosa. Seandainya seoftmg mujahid bemiat unfuk mundur dari
musuh bukan karena salah safu dari dua alasan tersebut, maka
kekhawatiran saya akan dosanya lebih besar.

Seandainya orang lrang memiliki alasan unfuk
meninggalkan perang ifu mundur dari kancah permg, 5laifu omng
merdeka yang lemah dan sakit, maka saya kharuatir bagi mereka
tidak boleh mundur sebagaimana orang yang berkamjiban perang

itu tidak boleh mundur. Karena mereka sebenamya diberi toleransi
unhrk fidak ikut perang, sehingga apabila mereka memaksakan diri
untuk ikut perang, maka dia menjadi oftmg yang berkeru.rajiban

perang. Sebagaimana orang lrang sangat miskin diberi toleransi
untuk meninggalkan haji- Jika dia sudah memasuki haji, maka dia
terkena hal-hal yang mengenai orcmg yang tidak diberi toleransi
untuk meninggalkan haji, yaifu keunjiban amal, dosa dan fidlroh.

Jika ada seorang budak png diizinkan tuannla unfuk
berperang, maka dia menjadi seperti orang merdeka selama

fuannya mengizinkan; dia tidak mundur karena setiap orang yang

sa5ra sebutkan ifu termasuk orang-orang yang terkena fardhu jihad

dan berlaku dosa padan5la, ser[a termasuk orang-orang yang
pantas berperang.

Seandainya seorang budak ikut perang tanpa izin fuannya,
maka dia tidak berdosa sekirangra dia mundur tanpa meniatkan
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salah satu dari dua hal tersebut karena memang dia tidak boleh

berperang.

Seandainya orang yang terganggu akalnya bukan karena

mabuk ikut perang, maka dia tidak berdosa sekiran5ra dia mundur.

Seandainya orang yang terganggu akalnya akibat mabuk khamer

ikut perang lalu dia mundur, maka ifu sama dengan mundumya

orang yang sehat dan sadar dari perang. Seandainya anak yang

belum baligh ikut berperang, maka dia tidak berdosa sekiranya dia

mundur, karena dia bukan termasuk orang yang terkena sanksi

hadd, dan perkara-perkara fardhu belum sempLlrna baginya-

Seandain5ra perempuan ikut perang kemudian dia mundur, maka

mereka tidak berdosa sekiranya mundur karena memang mereka

bukan ahlinya jihad dalam keadaan apapun.

Jika musuh tiba di kancah perang kemudian pasukan Islam

memperoleh harta rarnpasan perang, namun harta rampasan

perang tersebut tidak dibagi hingga sekelompok pasukan Islam

mundur, maka iika mereka mengatakan, "Kami mundur unfuk

berbelok sebagai siasat perang, atau unfuk bergabung dengan

kelompok lain," maka mereka tetap memperoleh bagian mereka

atas harta rampasan perang yang diperoleh sebelum mereka

mundur. Seandainya mereka memperoleh harta ralnpasan perang

sesudah kelompok tersebut mundur sebentar, kemudian mereka

kembali lagi, maka mereka tidak diberi bagian dari harta rampasan

perang yang diperoleh sesudah mereka mundur ifu, karena

mereka bukan dalam keadaan berperang atau berada dalam garis

pertahanan. Seandainya pasukan Islam memperoleh harta

rampasan perang kemudian mereka membaginya, lalu sesudah itu

ada sekelompok pasukan lslam yang mundur bukan karena sa]ah
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safu dari dua hal tersebut, maka harta rampasan perang mereka

tidak diambil lagi karena harta tersebut telah diserahkan kepada

mereka sebelum mereka mundur.

Seandainya pasukan Islam memperoleh harta ftunpasan

perang, baik harta tersebut diambil seperlima atau tidak, namun

harta tersebut tidak dibagi hingga satu kelompok pasukan mundur,

dan mereka mengakui bahwa mereka mundw tanpa meniatkan

salah safu dari dua alasan tersebut, tetapi mereka mengaku bahwa

sesudah mundur ifu mereka memunculkan salah safu dari dua niat

tersebut, serta bemiat unfuk kembali lagi, dan temyata mereka

memang kembali, maka mereka tetap tidak memperoleh bagian

dari harta rarnpasan perang karena harta tersebut belum jafuh ke

tangan mereka sehingga mereka termasuk orang yang

membangkang karena melarikan diri dan tidak mempertahankan

harta rampasan perang tersebut. Mereka dianggap berdosa karena

meninggalkan fugas tersebut-

Jika suafu kelompok pasukan mundur bukan unfuk

berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan kelompok

lain, kemudian mereka melakukan pertempuran yang lain, atau

mereka kembali kepada pertempuran itu, maka jika ada harta

rampasan perang yang mereka hadiri dalam keadaan mereka tidak

mundur sesudahnya, maka mereka memiliki hak darinya. Jika

kelompok pasukan yang mundur tanpa meniatkan salah sahr dari

dua alasan itu kembali, maka mereka seperti pasukan yang

mundur, karena maksud dari keharaman mundur adalah kekalahan

dari orang-orang musyrik. Jika sattr kelompok pasukan berperang

kemudian kendaraan mereka terlepas dari tangan, maka mereka

tidak memiliki alasan untuk mundur. Jika senjata dan kendaraan
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mereka hilang, sedangkan mereka memperoleh sesuahl unfuk

mempertahankan diri seperti batu, kayu dan selainnya, maka

hukumnya sarna. Demikian pula, jika mereka tidak menemukan

benda-benda seperti itu, maka saya lebih senang sekiranya mereka

tidak mundur.

Jika mereka melakukannya, maka saya senang sekiranya

mereka meniatkan unfuk berbelok sebagai siasat perang atau

bergabung dengan musuh. Tidak ada keterangan yang jelas bagi

saya bahwa mereka berdosa, karena dalam situasi seperti ini

mereka termasuk orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu

unfuk mempertahankan diri. Dalam semua kasus ini, saya senang

sekiranya seseorang tdak mundur salna sekali kecuali unfuk

berbelok sebagai siasat perang atau bergabung dengan musuh-

Seandainya pasukan musyrik menyerang wilayah umat Islam,

maka mundumya pasukan Islam dari mereka sama seperti

mundumya pasukan Islam saat dia menyerang wilayah musyrik

manakala pasukan Islam mendatangi mereka.

Tidak ada larangan bagi pasukan Islam unfuk membentengi

diri dari musuh, baik di wilayah musuh atau di wilayah Islam,

meskipun mereka merasa bisa mengalahkan musuh, manakala

mereka menghifung tindakan tersebut dapat menambah kekuatan

mereka, selama musuh belum sampai menjamah umat Islam atau

harta benda mereka di saat pasukan Islam membentengi diri dari

mereka. Jika salah sahr dari dua alasan itu menimbulkan bahaya

bagi umat Islam, maka ada larangan bagi mereka unfuk tidak

menghadapi musuh manakala ada kesempatan bagi mereka untuk

keluar. Adapun jika musuh di atas angin, maka tidak ada larangan

bagi pasukan Islam untuk membentengi diri hingga datang bala
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bantuan, atau muncul kekuatan baru bagi mereka. Jika pasukan

Islam mundur dari musuh, maka ifu tidak dilarang selama mereka

belum berhadapan dengan musuh, -karena larangan mundur

berlaku se-sudah dua kubu berhadaphadapan.

Tindakan berbelok sebagai siasat perang maksudnya adalah

gerakan menjauh hingga ada kesempatan untuk berbagi dalam

suafu keadaan selama memungkinkan. Sedangkan tindakan

bergabung dengan kelompok lain itu berlaku di wilayah musuh

atau di wilayah Islam, baik dekat atau jauh. Yang berdosa akibat

mundur dari musuh adalah orang yang tidak meniatkan salah safu

dari dua alasan tersebut-
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L9O7.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid
bin Abu Ziyad, dari AMurrahman bin Abu laila, dari lbnu Umar,
dia berkata, "Rasulullah S mengufus kami dalam detasemen.
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Kemudian mereka berhadapan dengan musuh, lalu orang-orang

mundur. Ketika tiba di Madinah dan membuka pintu gerbangnya,

Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang

melarikan diri-" Beliau bersabda, 'Kalian adalah orang-orang

datang menemui imamnya (agar dia memberikan banfuan), dan

aku adalah kelompok kalian.'29

2e HR. Abu Daud (pernbahasan, Jihad, bab: Melarikan Diri Saat Berhadapan

dengan Musuh, 3/106-107, no. 26471 dari ialur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari

Yazid bin Abu Zyad bahwa Abdurrahman bin Abu l-aila menceritakan kepadanya

bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa dia berada dalam salah

satu pasukan yang diutus Rasulullah #. Dia berkata, 'Kemudian orang-orEu:rg

melarikan diri, dan aku termasuk orang yang melarikan diri." Dia melanjutkan, "Ketika

kami tiba di dalam kota, kami berkata, 'Apa yang harus kita lakukan sedangkan kita

telah melarikan diri dari kancah perang, dan kita kernbali dengan membawa murka

Allah?' Kami katakan, 'sebaiknya kita masuk Madinah, berdiam di dalamnya, dan hilir
mudik tanpa terlihat orang seoftIng pun.'"

Ibnu Umar berkata, "Kemudian kami pun masuk Madinah. Tetapi kemudian

kami berkata, 'sebaiknya kita memasrahkan diri kepada Rasulullah #. Jika ada taubat

untuk kita, maka kita tetap tinggal di Madinah. Jika tdak ada, maka kita perlu.'" Ibnu

Umar melanjutkan, "Kernudian kami duduk menunggu Nabi $ sesudah shalat Ashar.

Ketika beliau keluar, kami berdili menghampiri beliau dan berkata, 'Kami orang-orang

yang melarikan diri. Karena itu, berilah kami keputusan.' Beliau mariawab, 'Tidak,

metainl<an latian adalah orangomrlg yang kembli k.pfu imamnSa- "'Ibnu Umar

berkata, "Kernudian kami mendekati beliau dan mencium tangan beliau. Beliau pun

bersaMa, 'Aku adahh kelompok bgi Fsukan Islam.'"
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, bab' Melarikan

Diri dari Musuh, 4/215, no. 1716) dari jalur Sufuan dan seterusnya. At-Tirmidzi

berkata, "Stahs hadits hasar, dan kami tidak mengetahuinya L"cuali dari hadits Yazid

bin Ziyad."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Jarir (pernbahasan: Jitnd, bab: Melarikan

Diri dari Musuh untuk Bergabung dengan Kelompok [ain, hlm. 399, no. 1050)-

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/58,70,85, 100, 11G111) dari
jalur Zuhair, AIi bin Shalih dan Su[,ran, seluruhnya dari Yazid dan seterusnyn-

Juga dari jalur Khalid Ath-Thahhan dan Syarik dari Yazid dan seterusn5ra, tetapi

fdak disebutkan masalah mencium tangan.
Juga dari ialur Muhammad bin Ja'far dari syr'bah dari Yazid derrgan sebagian

redaksi.

l{atta -t2? ,-frt ct i berarti b€rbelok dari jalannya, atau beralih dari arah yang

ditujunya kepada arah lain.
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1908. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Umar bin Al Khaththab 4u,

berkata, "Aku adalah kelompok bagi setiap muslim."3o

Sedangkan kata oliri1ijr i3i maksudnya adalah: kalian orang-orang yang kernbali

kepada peperangan. Kalimat :dt * ?,:k beraft aku kembali kepada sesuatu

sesudah aku pergi darinya.
Diriwayatkan dari Al Ashma'i bahwa dia berkata, "Aku melihat seorang badui

menyelisik pakaiannya. Dia membunuh bwghuts (kutu besar) tetapi dia mernbiarkan
qummal (kutu kecil). Aku bertanya, "Mengapa kamu berbuat seperti itu?" dia
menjawab, "Aku membunuh tentara berkuda, lalu aku akan kembali menyerang
tentara pejalan kaki.

Sabda Nabi e, '& ,$2 "Aku adalah kelompok kalian" mem.rnjukkan toleransi

terhadap mereka, dan itu merupakan takwil terhadap firman Allah, 'Atau hendak
menggabungkan diri dengan psukan png lain. "(Qs. Al Anfaal I8l: 16)

l.jh. Ma'alim As-Sunan karya Al Khaththabi, pada catatan l<al<t Sunan Abi Daud
(3/LO6l

30 Saya tidak menernukannya pada selain Aqrsyafi'i.
Al Baihaqi meriwayra.tkannya dalarn Sunan Al Kubn (9/771 dan jalur AsySyafi'i,

dan juga dalam kitab Ma'rifah As-Sunan w Al Atarl8/71-
Al Baihaqi menyebutkannya dalam Sunan Al Kubm dari jalur Ubaidullah bin

Muadz dari ayahnya dari Syu'bah dari Simak dari Suwaid, dia mendengar Umar bin
Khaththab.g berkata ketika Abu Ubaidah kalah perang, "seandainlra mereka
mendatangiku, maka aku adalah kelompok mereka."

Dalam sebuah riwayat dari Umar &, dia berkata, "Seandainya Abu Ubaidah
bergabung kepadaku, maka aku menjadi kelompok bagnya." Saat itu Abu Ubaidah
berada di lrak.

Riwayat ini disebutkan oleh p€ngarang lqtab Manar As-*bil, dan dia
menisbatkannya kepada Said bin Manshur (saya tidak menernukannya di ternpat yang
diduga dalam As -S un anl.
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17. Memenangkan Agama Nabi # di Atas Agama-

agama yang Lain

Allah @ berfirman,

rki4 UJ\ *3 u:J+)\ rtDr.,'J7tr -s 1\ i

f q-P --s Ze ..J(J LJ.

-.n fUrel -\ 1.1

@ 5#5;?tr;-iyL6;i5
"Dialah yang telah mengutus Rasul-N5a (dengan membawa)

petunjuk (At Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-

N5n atas segala agalna, walaupun oftng-oftng musyrik tidak

meryrukai. "(Qs. At-Taubah [9]: 23)
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Al Albani berkomentar tentang riwapt Al Baihaqi, "Sanadng shahih menurut

kriteria Muslim." 0jh. Kitab Al Inn',5/281
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7909. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-
Ztrhri, dari Said bin Al Musay5[b, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ bersabda, "Jika Kisra sudah binasa, maka tidak ada

kisra lagi sesudahnya. Jika Kaisar sudah binasa, maka tidak ada
kaisar lagi sesudahnya. Demi Dzat wng jivnku berada ditangan-
NW, perbendaharaan kduanjn akan dibetanjakan di plan
Allah.'87
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1910. Ketika Kisra diberi surat
merobeknya, lalu Rasulullah $ bersabda,

dirobek-robek.'82

&3 tL hr J,
!-izt.!.. o7. t,
O;*_ *S 4)e a;Jl

a

Rasulullah $, dia
"Kerajaannya akan

31 HR. Al Bukhari (pembahasan, sumpah dan Nadzar, bab: cara Sumpah
Rasulullah *, 4/215, no. 6630) dari jalur Abu yaman dari syu,aib dari Az-Zuhri dari
Said bin Musa5ryib dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-Tanda
Kiamat, bab: Kiamat Tidak rerjadi sebelum Seseorang Melev,ati Kuburan orang [ain,
4/2236-2237, no. 75/2918) dari jalur Sufuan dan Ma'mar dari said bin Musayrynb dan
setenrsnya.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang takhnj hadits ini, silakan baa Shahifah
Hammam bin Munabbihyrang kami tahqiqftim.91, no. 30).

32 HR- Al Bukhari (pernbahasan' peperangan,,bab: Surat Nabi $ kepada Kisra
dan Kaisar, 3/180, no. 4224) dari jalur Ishaq dari ya'qub bin Ibmhim dari ayahnya
dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas rg,
mengabarinya bahwa Rasulullah $ mengirimkan surat kepada Kisra bersama Abdullah
bin Hudzafah As-sahmi. Kemudian beliau menyuruhnya untuk menyaahkan sumt itu
kepada pembesar Bahmin, kemudian pembesar Bahnin menyerahkannya kepada
Kisra. Ketika Kisra mernbacanya, dia mengoyaknyra-aku -*irgu tunu uusigryru
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1911. Kami menghapal riwayat, bahwa Kaisar memuliakan

surat Nabi $ dan meletakkannya dalam minyak misik, sehingga

Nabi $ bersabda, " Kerajaann5n akan berbhan-"33

berkata, "Kernudian Rasulullah $j mendoakan celaka unhrk mereka agar mereka

dikqrdk sehancur-hancumga. "
Silakan baca tafffijladits berikuhya
33 HR. Abu Ubaid dalam kitab At Anta:al hlm. 17, no. 58) secara mursal dari

Umair bin Ishaq, dia berkata' Rasulullah $ menulis surat kepada Kisra dan Kaisar.

Adapun Kisra, ketika dia telah membacanya, maka dia merobeknya. Sbdangkan

Kaisar, ketika dia membaca surat tersebut, dia melipatrSaa dan mengangkatrya.

Rasulullah $ lantas bersaM4 "Mqela ini (Kism) alan diko5nk, dan merel<a itu
(IGisar) alan furtahan- "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sman Al Kubm (pembahasan:

Ekspedisi Militer, bab: Mernenangkan Agama Nabi $ di atas Agama-Agarna Lainnya,

9/1791dari jalur Yunus bin Btrkair dari Ibnu Atrn dari Umair bin Ishaq dan seterusngra.

hnu Haiar berkata, "Riwayat ini diperkuat dengan riwapt bahr,ua ketika Nabi $
menerima jauraban Kisra, beliau b€msabda, "*mqa Allah mazgogk
Dan ketika beliau menerima jawaban Heraklius, beliau bemsabda, 'Sa noga Allah
menquhkan kmjanrym." Dia juga berkata: As-Suhaili sebelum beliau menerima
kabar tentang perbuatan Heraklius yang m€naruh surat dalam sebuah tabung dari
ernas unhrk menghormatingra, dan bahura mqe)<a s€nantiasa mer,varisi surat tersebut
hingga jahrh ke tangan raia Perancis yrang menguasai Toledo, kernudian surat tersebut

iatuh ke bngan cuqmya. Saya diberitahu oleh sebagian sahabat kami bahr,ra AMul
Malik bin Said, salah seorang panglima Islam berternu dengan raja tersebut, kemudian
raja tersebut mengeluarkan sumt ifu kepadanya. K€fika dia melihatrya, maka dia
merninta izin unfuk m€n@ang dan membcrinya kesernpatan untuk merrcium surat
tersebut."

hnu Hajar b€rkah, "Alm diberitahu oleh lebih dari seorang periwayat dari Al
Qadhi Nuruddin bin Sha'igh AdDimaq4i, dh berkata: Saittddin Fuhih Al Marshuri
mmceritakan kepadaliu, dia berkata: Raja Al Manshuri Qalaurun mengutusku untr.rk

mernbawa hadiah kepada raja Barat, lalu raja Barat mmgutusku kepada raja Pmncis
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L912. Rasulullah S menjanjikan kepada umat Islam

kemenangan atas Persia dan Syam.34

1913. Karena ifu, Abu Bakar iig menyerangnya dengan

didasari keyakinan bahwa dia akan menaklukkannya sesuai dengan
sabda Nabi $. Dia pun berhasil menaklukkan sebagiannya. Syam

untuk melakukan mediasi, lalu mja Perancis itu menerima mediasinya. Dia
menawarkan kepadaku untuk tinggal bersamanya, tetapi aku menolak. Dia berkata,
"Aku akan memberimu hadiah yang bagus." Dia lantas mengeluarkan peti yang dilapisi
emas, lalu dia mengeluarkan tempat pena darinya yang terbuat dari emas. Kemudian
dia mengeluar*an darinya sebuah surat yang sebagian besar hurufnya telah hilang, dan
padanya melekat sobekan kain sutera. Dia berkata, "lni adalah surat Nabi kalian
kepada kakekku Kaisar. Kami senantiasa mewarisinya hingga sekarang. Ayah-ayah
kami berpesan bahwa selama surat ini ada pada kami, maka kerajaan kami akan tetap
berdiri. Karena ifu kami menjaganya dengan sebaik-baiknya, memuliakannya, dan
menyembunyikannya dari orang-orang Nasrani agar kerajaan kami tetap berdiri."

ljh. Fathulbri(1/4)
s4 HR. Al Humaidi (Musnad lbnu Hawalah,&, 5/288) dari jalur Abdurrahman

bin Mahdi dari Muawiynh dari Dhamrah bin Habib bin Ibnu zaghab Al Ayadi
mmceritakan kepadanp, dia berkata, "Abdullah bin Hawalah AI Azdi singgah di
rumahku, kernudian dia berkata kepadaku, "Rasulullah $ mengutus kami ke sekitar
Madinah dengan berjalan kaki agar kami mengambil harta Eunpasan perang, tetapi
kami pulang tanpa. mernperoleh apapun. Beliau mmgetahui kelet'fian di urajah kami,
lalu beliau ba'diri di tengah kami dan bersaMa, "ya Altah, janganlah angkau
mqrrb&nkan urufrn mqeka pdaku sehingga aku tqtah, engkau
mqnfunl<an unnan mereka kepada diri mqeka sqdiri sehingga mqet<a tidak
mampu melakuhnntm, dan janganlah kalian membebant<an un$an mael<a pada
manusia sehingta manusia akan menqttingkan diri sandiri daripada mereka."

Kernudian beliau bersabda, "sungguh kalian akan mqtaHukkan s1mn, Romawi,
dan Persia; abu Romawi dan Persia, hingga salah seonng di antara katian akan
mqnilil<i unb sel<ian dan sekian, sapi sekian dan sekan, sata kambing; hingga satah
seonng di anbra l<alian dibei sqatus dinar tebpi dia tekp manh...,,(hadits)

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab At Mustadnk
(pernbahasan: Fitnah, 4/425') dari jalur Abdurnhman bin Mahdi dan seterusnya.

Dra berkata, 'sanad hadits sriahd tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak
mdansimya. Abdurrahman bin Zaghab Al Alndi adalah tabi'in yang masyhur dari
Mesir-
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berhasil ditaklukkan secara sempuma pada zarnan Umar i&,.

Demikian pula dengan Irak dan Persia.3s

Allah telah memenangkan agama yang diturunkan-Nya
pada Rasul"Xuh # di atas agama-agama yang lain, dengan cara

memberikan kejelasan kepada setiap orang yang mendengamya

bahwa agama ifulah yang benar, sedangkan agama-agama lain

yang bertentangan dengannya itu batil. Allah juga memenangkan

agama ini dengan cara menjelaskan bahwa pokok sylrik ifu ada

pada dua agarna, yaifu agama ahli Kitab dan agama ummi (tidak

memiliki kitab suci). Karena itu Rasulullah # menaklukkan bangsa

ummi hingga mereka hmduk kepada Islam dengan sukarela atau

terpaksa; dan beliau membunuh dan menawan ahli Kitab hingga

sebagian dari mereka memeluk Islam dan sebagian yang lain

membayar jizyah dalam keadaan bertekuk lutut. Hukum

Rasulullah $ pun berlaku pada mereka, dan ini merupakan

kemenangan agama secara total. Menurut sebuah pendapat, Allah

benar-benar memenangkan agama-Nya terhadap remua agama

Iainnya hingga Allah tidak ditaati kecuali dengan jalan agama ini,

dan ihr terjadi kapan saja yang dikehendaki Allah.

Orang-orang Quraisy sering mendatangi Syam, dan

sebagian besar kebutuhan hidup mereka didatangkan dari Syam.

Orang-orang Quraisy juga sering mendatangi lrak- Namun ketika

es FB- Al Baihaqi dalam .9lnan Al Kubm (pernbahasan: Ekspedi:si Militer, bab,

Mernenangkan Agama di Afas Agama-Agama Lain, 9/780).
Al Baihaqi berkomentar tentang pernyrataan Ary-Syafi'i, "Tampak jelas dalam

kitab-kitab tarikh.-. kernenangan umat Islam pada hari Ainadain pada masa

pernerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq ig. Juga tentang keluam5ra Pasukan menuju

Romawi dan kernernngan Islam di sana, serta penaklukan Irak, Pexsi4 kehancuran
Kisra, dan diangkutrya perbendaharaan Kisra ke Madinah pada masa pernerintahan

Umar bin l(haththab 9,."
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orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, maka diadukan kepada

Nabi 6S tentang kekhawatiran orcmg-orang Quraisy akan

terpufusnya kebufuhan hidup mereka dengan jalan perdagangan

dari Syam dan Irak manakala orarlg-orang Quraisy ifu
meninggalkan kekafiran mereka dan memeluk Islam. Selain ifu,

kerajaan Syam dan Irak sarna-sama memusuhi umat Islarn.

Nabi s lantas bersabda, 'Apabila Kisra telah mati, maka tidak ada

kisra lain saudahnya."

Karena itu, di tanah Irak tidak ada lagi Kisra sesudahnya,

yang kekuasaannya berjalan efektif. Nabi S juga bersabda, "Jika

Kaisar telah mafi, maka bdak ada lagi kaisar sesudahnya. "Karena
itu, di negeri Syam tidak ada lagi Kaisar sesudahnya. Nabi S
menjawab orang-orang Quraisy sesuai yang mereka adukan
kepadanya, dan yang terjadi persis seperti sabda Rasulullah @
kepada mereka. Allah telah memutus generasi Kisra di Irak dan

Persia, serta telah memufus Kaisar dan penggantinya di Syam.

Nabi g$ bersabda tentang Kisra, "Semoga Allah mengojmk

kenjaannya'l sehingga para Kisra tidak lagi memiliki kerajaan.

Nabi g$ juga bersabda tentang Kaisar, "semoga Allah

mempertahankan kenjaannya'l sehingga kerajaan Kaisar tetap
bertahan di wilayah Romawi hingga kini, sedangkan kekuasaannya

di Syam telah habis. Semua ini disepakati; sebagiannya

membenarkan sebagian yang lain.
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18- Ketentuan Pokok Tentang Orang lrang Diambil
JWah dan Yang Tidak Diambil JWa}r

Allah & mengutus Rasul-Nya fl$ di Makkah, dan itu
merupakan negeri kaumnya beliau. Kaum beliau adalah kaum

yang ummi (tdak memiliki kitab suci). Demikian pula dengan

kaum-kaum di sekitar mereka di wilayah Arab. Di antara mereka

tidak ada orang dari luar fuab kecuali budak atau pekeria, atau

orang yang lewat, atau seseorang yang tidak perlu disebutkan-

Allah & berfirman,

-*d); ir*W- t-{-A -of ii,z 6.,s ii ;
'Dialah yang mengutus kepada kawn png bub huruf

seoftrng RasuJ di antara mereka, tnng membacakan a5at-a5pt-IVp

kepada mereka. "(Qs. Al Jumu'ah 162l:21

Jadi, di awal kerasulan Muhammad $, di antara manusia

tidak ada seorang pun yang lebih sengit permusuharmya kepada

beliau daripada orang-orang awam kaumnya dan orang-orang di

sekitar mereka. Allah pun mewajibkan jihad pada umat lslam-

Allah @ berfirman,

,,r\i,Hr1i3_53r 6lj$3
';tfiL
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"Dan pmngilah mereka, suptn jangan ada finah dan
supaya agzilna itu semab-mata untuk Allah. " (Qs. Al Anfaal [8]:
3e)

Allah S berfirman,

1 -u:{Hi i;fi6 rA ,;,::.ii tt t:rg

i'iEGhU;$*
7

Apabila sudah habis bulan-bulan Hamn itu, mala
bunuhlah orang-oftrng musStrikin ifu di mana saja kanu jumpai
mereka, tangkaplah merel<a, dan kepunglah mereka. " (Qs. At-
Taubah [9]: 5)

Selain ifu masih ada banyak ayat lain yang semakna.

Sunnah juga sejalan dengan Al Qur'an.
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1914. Abdul Atu bin Muhammad mengabarkan kepada

karni, dari Muhammad bin Umar, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi $ bersaMa, "Aku akan senantiasa

memerangi manusia hingga merel<a mengucapl<an 'Laa ilaaha

illallaah'. Jika merel<a telah menguapkan 'Laa ilaaha illallaah',

maka mereka telah melindungi danh dan harta mereka dariku,

ke.cuali sauai haknSn, sdangkan perhitungan mereka ada pada

Allah-'86

36 FIR. Al Bukhari (pembahasan. hl<at, bab: Kamjiban 7-akat, 1/431432, no.
1399-1400) dari jalur Abu Yaman Hakam bin Nafi' dari Syu'aib bin Abu Hamzah dari

Az-^hn dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah it$,

berkata, "K€fika Rasulullah $ urafat lalu Abu Bakar rfll menggantikan beliau, maka

banlrak orang Arab yang kafir. Umar rS lantas b€rkata, 'Mengapa engkau memerangi

rnannsia Rasulullah * bersaM4 "Aku dipqinahl<an untuk menmngi
nmnusb hinga mqel<a Wab 'bb& tulran selain Alkh'. kmngsiap yang
metgabkannln, naka dta telah melindwgi danh dan harhqa dariku keatali sesuai

halmg, sdangkan pahitungan mereka ada pada Allah'?"Umar rg meniawab, "Derni

Allah, aku pasti mernerangi orang yarg mernisahkan anbra shalat dan zakat, karena
zakat adalah hak harta. Derni Allah, mereka 6dak mernberikan kepadaku

seorang arnk kambirg yarg dahulu mereka b€rikan kepada Rasulullah $, rnaka alar

pasti mernerangi mereka lantaran mereka menolak unfuk merrberiloruUn." Abu

Bakar.+ b€rlota, "D€rni Allah, itu tdak teriadi keorali Alhh telah mdapangkan dada

Abu Bakar e, sehingga aku tahu bahura ihrlah yang b€nar."

Jraa (pernbahasan: knan, bab: Firman Aflah: Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan
Straht, dan Menurnikan Z,arkal, Maka l-€paslGnhh Mereka (G- At-Taubah [9]: 5),

l/24, no. 25) dari ialur Abdulhh bin Mr.fiammad Al Musnadi dari Abu Rauh Al
Flarami bin Urnarah dari q/,ltah dari Waqirt bin Muhammad dari ayahnya dari hmr
Urnarg,, bahwa Rasuhrlhh# bersabd4 "Aku diryintalilan untuk manaangi
nnnwia hinga mqel<a fuaksi bhw:a fr& tulan sehin Allah, mqdirilan shalat dan
mqrunaikan zakat. Jika mqeka tehh n&kukan lal itu, mala mqeka tdt
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melindungi danh dan'hatb mqd<a dafiku knuali dangan hak Islam,
perhihngan mqel<a ada pda Nlah.? (no. 251

Hadlts ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab: Perintah
Memelffiii Manusia Hingga Mereka Mengatakan' Tiada Tuhan Selain Allah,
Muhammad (Jtusan Allah, 1/51-53, no. 32/20) dari jalur Qutaibah bin Said dari laits
bin Sa'd dari Uqail dar5 Azz)hn dan setemsnya, sebagaimana riwayat Al Bukhari. Di
dalamnya disebutkan, "Derni Allah, seandainya mereka tidak memberikan seutas tali
kepadaku" sebagaimana yang tertqa dalam riwayat AqfSfiaf i dalam hadits
berikutrya.

Juga dari ialur hnu Wahb dari Yr.mus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib
dari Abu Hurairah g dengan redaksi lrang s€rupa dengan yang ada pada syariat (no.

33/211.
Juga dari jalur Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari aphnp dari Abu

Hurairah r$ dqti Rasulullah $, beliau bersaMa, "Aku dip'nahkan untuk mernaangi
manusia hingga merel<a bqsksi bahw,a tiada tuhan selain Allah, dan fuinan kepda
apa 5nng aku bawa- Jil<a mqel<a telah melalilan hal itu, mal<a mqel<a telah
melindungi damh dan hana mercl<a dariku kquali dangan hala5a, sdangl<an

merel<a ada pdaAllah."
Juga dari beberapa ialur riwayat dari A'masy dari Abu Sufi7an dari Jabir; dan dari

Abu Shalih dari Abu Hurairah &; dan dari Sut an dari Abu Zubair dari Jabir rg, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda seperti hadits Asyq/afi'i, dengan tambahan:
Kemudian beliau mernbaca firrnan Allah, "Maka Mhh puhgatan, karena
saungguhnja kamu hanglah omng tnng mqnfui paingabn. I{amu bukanlah omng
gng fuhmsa ab,s mqel<a. "(Qs. Al Ghaas!,tlrah l88lt 2l-221(no.35/2Ll

Jr.rga dari jalur Abdul Malik bh Shabbah dari Syu'bah dad Waqid bin Muhammad
bin Zaid bin AMullah bin Unnr dari a;ahrya dari AMulhh bin Umar i+, sama seperti
hadits Al Bukhari. (no.36/221

Juga dari jalur Marwan Al Fazari dari Abu Malik dari ayahnya, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullah # b€rsabda, "Elatangsiap grg mangatakan "Tiila tuhan
selain Alah', dan mangtglari ap Wrg disantbh selah Anah, maka tarta Mtda dan
damhrya hamn senglan Ftittnganny a& pda Alhh-"1no.37/231

Juga dari jalur Yazid bin Harun dari Abu Matk dari agnhnlp, bahwa dia
mendengar Nabi $ b€rsabda, "hrugsiapa png mazg*lan Ahh" kernudian dia
menyeb,ud<an redd<si lnng sama. bo.38/231

Sebagian dari hadits ini telah dsampaikan dahm bab tentang hukum orang !,ang
meninggalkan shalat no. 519 beril$t bkfuiing.
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1915. Sufi7an mengabarkan kepada karni, dari Abdul Malik

bin Naufal bin Musahiq, dari Ibnu Isham Al Muzanni, dari ayahnya,

bahwa apabila Nabi $ merrgufus detasemen, maka beliau

bersabda, "Jika kalian melihat sebuah masiid abu mendengar

muadzin, maka janganlah l<alian mqnbunh s@mng pun!'87

,
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s7 HR. Abu Daud (p€rnbatnsan: Jihad, bab: Apl n kePada Orang-orang

Muslnik, 3ne99, no. 2635) dad iah.r Said bilt !,fanstnr datri S$ran dan setenr^sn3,ra;

dan At-Tirmlizi (p€rnbalEsan: Ekspedhi Mhter, 3/2@'zJ9, no- 820) dari jalur lbnu

Abi Umar dari Sut/an dan setenrs4p- At-Tirmftlzi bed<afi4 'Status hadits hasan-

ghadb, dan ini adalah hadie lbnru ttnhah." Sdain ihr hadits hi irga diriwagratkan oleh

Al Hrnnaidi (no. 820) dan Sail bin ltlansfnn ho. 2385].
Hadib hi iuga dirnq/atla ol€h Al Baihad &h\ Sorilr Al Kubm lpqnbahasan':

Ji4ph, bab' Perryernbah B€rhah Fng Tidak Dtambil J24nhDafr;r1gq,9/1821dari jahrr

Abu Said Al A'rabi dari Sa'dan b,tor l{asttr dati S4En dan sderr.lsrlp.
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1916. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,
bahwa Umar bin Khaththab rg berkata kepada Abu Bakar,
"Bukankah Rasulullah E$ bersabda, 'Aku diperintahkan untuk

memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha

illallaah'- Jika mereka telah menguapkannya, maka mereka telah

melindungi damh dan harbnya dariku, kecuali sesuai haknya,

perhitungan mereka ada pada Allah'?" Abu Bakar

menjawab, "Diantara haknya adalah, seandainya mereka tidak
memberikan kepadaku seutas tali yang dahulu mereka berikan
kepada Rasulullah $, maka aku pasti memerangi mereka

karenanya-"s
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19L7. Seorang periwayat yarry tsiqah mengabarkan kepada

kami, dari Ma'mar, dari Az-Zvhri, dari l.Jbaidullah bin Abdullah bin

Utbah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar berkata kepada Abu

Bakar dengan perkataan seperti ini atau yang semakna

dengannya.39

Hadits ini seperti dua hadits sebelumnya tentang orang-

orang musyrik secara mutlak, tetapi yang dimaksud adalah orang-

orang muqTrik penyembah berhala. Pada saat itu di hadapan
Rasulullah gj$ atau di dekat beliau tidak ada seorang musyrik ahli

Kitab kecuali orang-orang Yahudi Madinah, sedangkan mereka

adalah para selnrtu Anshar. Sedangkan para sahabat Anshar
seluruhnya masuk Islam sejak awal kedatangan Rasulullah $.
Orang-orang Yahudi pr:n berdamai dengan Rasulullah $ dan tidak

melakukan suafu permusuhan dengan ucapan atau perbuatan yang

nyata hi.,gga peristiwa Badar.

Sejak saat ihrlah orang-orang Yahudi berbicara di antara
sesama mereka tentang permusuhan mereka terhadap Nabi S.
Selain itu, di Hrjaz setahu saya hanln ada sedikit orang Yahudi dan

Nasrani, yaifu di Najran. Sementara orang-onng Majusi di Hajar,

3e Silakan baca tal<hrijladib no. 1914 dalam bab ini.
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Barbar, dan Persia ifu jauh tempakrya dari Hijaz yang kebanyakan

dihtrni oleh orang-orang musyrik para penyembah berhala.

Allah dA menurunkan kepada Rasul-Nya $ kewajiban

memerangi orzulg-orang muq,rrik ahli Kitab dalam firman-Nya,

fi;;,fr(gv 5i?1i r.$i ,T\1i 4t stii 6.5irj;,
"Perangilah orang-oftng J/ang tidak beriman kepada Allah dan

frdak (pula) kepda han kemudian dan mereka tidak
mengharamkan apa lang telah dihanmkan oleh Allah dan Rasul-

NJm. " (Qs. At-Taubah I9l: 291

Allah rnembedakan sebagaimana yang Dia kehendaki tanpa
ada yang rnenentang hukum-Nya antara perang terhadap para

penyembah berhala dimana Allah mewajibkan untuk memerangi

mereka hingga masuk Islam, (membedakan) dari perang terhadap

ahli Kitab, dimana Allah mewajibkan untuk memerangi mereka

hingga mereka rnernbayar jizyah atau memeluk Islam.
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1918. Periwayat yang tt qah, yaitu Yah5ra bin Hassan
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Aban, dari
Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya,
bahwa apabila Rasulullah $ mengirimkan detasemen atau
pasukan besar, maka beliau mengangkat seorang panglima unttrk
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memimpin mereka. Beliau bersabda, 'Apabila engkau bertemu

musuhmu dari kaum murytrikin, aiakkh mereka kepada tiga hal -
atau tiga perilaku; Alqamah lupa-. Ajaklah mereka kepada Islam.

Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah dari mereka

dan bhanlah dirimu (untuk memerangi) mereka. Kemudian aiaHah

merel<a berpindah dai negei mereka ke negei kaum Muhaiirin!

Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah dari mereka,

dan beribhulah mereka jika mereka melakukan hal ifu, bahwa

mereka memiliki hak dan kewaiiban yang sama dengan kaum

Muhajirin. Jika mereka memilih unfuk menetap di negeri mereka,

maka beribhulah mereka, bahwa mereka ifu sama seperti orang-

orang muslim dari kalangan Badui. Pada mereka berlaku hukum'

hukum Allah ffi seperti yang berlaku terhadap umat Islam pada

urnufirnya, tetapi mereka tidak memperoleh sesuafu dari fai',
kecuali mereka berjihad bersama umat Islam. Jika mereka tidak

mernenuhi ajakanmu unfuk memeluk Islam, maka aiaklah mereka

unfuk memba5nr j@ah. Jika mereka mau melakukannya, maka

teimalah dari mereka, dan biarkanlah mereka! Jika mereka

menolak, maka minblah pertolongan kepada Allah unfuk

mengalahlran mereka dan perangilah merel<a! 40

40 I-Iadis ini telah disebutkan berikut takhrijaya pada no. (1883) dalam bab

tentang fardhu hijrah. Hadits di ternpat tersebut diriwa5ntkan oleh Muslim.
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Lgtg.Akudiceritakan oleh sejumlah perir,rraylt U*rn u,r*,

dari lebih dari seorang periwayat png seluruhnp biqah, aku fidak
tahu selain bahwa di antara mereka ada sufun Ats-Tsauri, dari
Alqamah, dengan riwayat yang semakna dengan hadits
sebelumnya, tdak berteda darinya sarna sekali-"4l

Hadits ini berlaku untuk para ahli Kitab secara khusus,
bukan r.*rtuk pam penyembah berhala. Hadits ini tidak berbeda
dari hadits Abu Flumirah & bahwa Rasulullah $ bersabda, .Aku

diperintahkan unfuk memenngi manusia hingga mqel<a berkaa
'tiada fuhan selain Allah'. " Akan tetapi, manusia di sini adalah
para penyembah berhala. Sedangkan manusia l7ang Allah
perintahkan untuk menerima jizwh darinya adalah ahli Kitab.
Dalilnya adalah seperti yang telah saya sampaikan, !,aitu Allah
membedakan di antara dua perang tersebut.

Dia tidak berbeda dengan perintah Allah & untuk
memerangi ahli Kitab hingga seluruh ketaatan terhru kepada
Allah, serta unfuk membunuh mereka di manapun mereka
ditemukan hingga mereka bertaubat dan mendfuikan shalat; serta
periwayat,ya Allah untuk menrerangi ahli Kitab hingga mereka
memberikan jizyah. Tidak ada safu pun dari a5nt-ayat tersebut

41 Hadlts ini telah disebutkan berikut bkfuijnyapada no. (1833)-
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yang menghapus ayat-ayat lain; dan tidak ada pula satu pun dari

hadits-hadits tersebut yang menghapus hadits yang lain'

Seluruhnya sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah.6,

kemudian yang disunnahkan Rasul-Nya S'
Seandainya seseorang tidak tahu lalu dia berkata,

,,sesungguhnya perintah Allah untuk mengambil iizwh telah

dihapus dengan perintah Allah unfuk memerangi orang-orang

musyrik hingga mereka masuk Islam," maka boleh pula orang

yang tidak tahu sepertinya berkata kepadanya, "Sebaliknya,

perintah mengambil iizyah itulah yang dihapus dengan perintah

perang terhadap orang-orang musyrik hingga mereka memeluk

Islam." Akan tetapi, yang safu tidak menghapus yang lain, dan

tidak pula bertentangan darinYa-

19. Orang yang Dimasukkan ke dalam Kelompok
Ahli Kitab

Berbagai kabilah Arab sebelum Allah mengutus Rasul-Nya

Muhammad # dur menurunkan Al Furqan kepada beliau ihr

menjadi bangsa penEkut. Mereka mengikuti agama ahli Kitab-

sebagian ahli Kitab melakukan pendekatan terhadap bangsa Arab

Yaman, sehingga sebagian dari mereka mengikuti agama ahli

Kitab. Kaum yang Allah & tidak turunkan kewajiban untuk

memeranginya hingga dia memeluk Islam itu berbeda dari kaum

yang saya sebut mengikuti agarna ahli Kitab sebelum furunnya Al
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Furqan kepada Nabiyullah $, lantaran para penyembah berhala

itu berpegang pada agama nenek moyang mereka.

7920. Rasulullah.$ mengambl iiz7ah dari Ukaidar Dumah-

Dia adalah seorang laki'laki yang konon berasal dari Ghassan, atau

dari Kindah.a2

t927. Rasulullah # iusu mengambil jizyah darl orang-

orang dzimmi Yaman, padahal sebagian besar dari mereka

berbangsa fuab.a3

42 HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepernimpinan dan Fai', bab:

Pengambilan Jizyah, 3/4274281 dari jalur Abbas bin Abdul Azhim dari Satrl bin

Muhammad dari Yahya bin Abu Zaidah dari Muhammad bin Ishaq dari Ashim bin

Umar dari Anas bin Malik dan dari Utsman bin Abu Sulairnan, bahwa Nabi $
menguhrs lGalid bin walid kepada ukaidar Dumah unhrk merrangkapnya dan

membawanya menghadapi Nabi $. Beliau lantas menlatuhkan hukuman mati

padanya, tetapi dia berdamai dengan beliau dengan srlararmanbyar iizyah-
4e HR. Abu Daud (pembahasan dan bab !,ang sam4 3/428429, no. 3038) dari

jalur Abdultah bin Muhammad An-Nufaili dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu

Wail (dari Masruq) dari Mua& bahwa ketika Nabi $ menguhsn5ra ke Yaman, beliau

menyuruhnya unhrk merrgambil satr-r dinar dari setiap anak yang sudah bermimpi
(baligh), atau barang yang setara denganny'a berupa kon ma'afrn-yatu kain png
diproduksi di Yaman-"

Juga dari jahr A'masy dari hrahim dari Masruq dari Mua& dan setemsnya-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahman: Zal,at bab: Riwayat

tentang Zakat Sapi, 3/Ll, no.623) dari jalur AMunazzaq dari sut an dari A'masy dan

seterusnya.. Dia berkata, "Status hadits 6asaa."

Da juga berkata, "Sebagian dari mereka meriura5ratkan hadits ini dari Sufuan,

dari A'masy, dari Abu Wail, dari Masruq, bahwa Nabi 1$ merrguhrsMua& ke Yaman,

lalu beliau men!ruruhnya untuk mengambil...." Sanad ini lebih slahih.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihttya

(pembahasan: EJ<spedisi Militer, bab: Omng t(afir Dzimmi dan Ji^Wh,71/2MO245)
dari jalur Abu Ya'la dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Yahya bin Isa dari

A'masy dari Syaqiq dari Masnrq dari Muadz bin Jabal dengan redaksi yang seruPa.

Hadits ini shahih, dan para periwayatn5n tsiqah, yarht pata p€riq,a!,at Al Bukhari

dan Muslim, selain Yahya bin Isa karena dia han5ra periwapt Muslim saja. Dia
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1922. Rasulullah # jrgu mengambil jizph dari penduduk

Najran, sedangkan di antara mereka ifu ada orcmg-orang Arab.a

periwayat lang sangat jujur tetapi terlodang keliru- Namun riwayat ini diperkuat
dengan riwayat lain-

Hadis ini luga diriu,a!,atkan oleh Al Hahm dalarn ldtab Al Musbdmk
(pernbahasan: 7.akat, 7/3891 dari jalur Abu Muawiph dan setenr-snya. Al Hakim
berkata, "Status badits shahih merrunil lsiteria AI Bukhari dan Muslim, tetapi keduanyra
tidak melarsimyra-" Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

AMul Haq Al Isybili dalam kitab Al Ahlan N Wusthdoerl<ab, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Masruq bin Ajda' dari Muadz, sedangkan Masruq bin Ajda' tidak
pemah berternu dengan Mua&, dan tidak p€r.nah merryebutkan orang lang
menceritakarurya dari Mua&. Hal itu dikernukakan oleh Abu Umar dan selainnyra."
(3/162) Maksudnya adalah mnadnyra terputus-

Ibnu Al Qaththan mengomentarinla bahr,ua bisa jadi nama Abu Umar ini salah
tulis, dan yang benar adalah Abu Muhammad. Mdsdrya adalah hnu Hazrn, karena
dialah yang rnenuduh riwayat ini terputus sanadnya, kernudian dia menarik tuduhannya
itu.

Kemudian Ibnu Al Qaththan menyebutkan keterangan yang menguatkan hal itu
dari redaksi keduanya. Kemudian dia berkata,

"Saya tidak pemah mengatakan bahtua Masruq mendengar dari Muadz,
melainkan saya katakan bahwa menurut prinsip mereka haditsnSn dari Muadz ifu
dihukumi sebagai hadits dua periunyat !,ang sernasa tetapi tidak diketahui keduanya
pernah berternu. Hadits seperti ini dihukumi sebagai hadits yang bersambung sanadnya
menurut mayoritas ulama. AI Bukhari dan AIi bin Al Madini merrsgraratkan diketahuinya
pertemuan keduanyra meskipun safu kali, sehingga keduarrya-maksudnya Al Buk*rari
dan Ali Al Madini-manakala tidak mer4getahui perternuan yang satu dengan yang lain,
maka mereka tidak mengatakan hadits salah satu dari keduanya dari yang lain itu
terpufus, melainkan rnereka hanyra mengatakan bahrrra tdak t€rbuk[ penyimakan fulan
dari fulan.

Jadi, ada dua pendapat mengenai hadits dua p€riu,alrat lang semasa. Pertanta,
dianggap tersambung sanadnya. Kdw, tdak dik€tahui p€rsambungan sanad di antara
kedua4n. Adapun pendapat ketiga, pitu sarndnya terputus, adalah pendapat yrang

tidak benar- Anda pedu mengetahui hal ini."
Uh. Al lUahm Al lham(2/57*5761
44 t{R. Abu Daud (pernbahasan: Pajak, Kepernimpinan, dan Fai', bab,

Pengambilan Jizyah, 3/429-430) dari jalur Mushanif bin Amr Al Yarni dari Yunus bin
Bukan dari Asbath bin Nashr AI Hamdani dari Ismail bin Abdurrahman Al Qurasyi dari
Ibnu Abbas eS, dia berkata "Rasulullah + berdamai dengan penduduk Najran dengan
sgrarat mereka mernbalmr dua ribu paloian pada Bulan Shafar dan sisanya
pada Bulan Rajab, mereka mernberikannla kepada orang-otang muslim; serta
mernberikan 'a4/tah berupa tiga puluh baiu dnh, tiga putuh trnta, dan tiga puluh
setiap jenis dari jenis senjata Srang mereka gunalon unfuk berperang. Sementara
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Hal itu menunjukkan pendapat lrang saya sampaikan bahwa

Islam tidak menetapkan afuran demikian sedangkan mereka itu

adalah para penyembah berhala. Sebaliknyra, mereka itu mengikuti

agama ahli Kitab yang berbeda dari agama pam penyembah

berhala. Hal ini mengandung dalil bahwa nzph tidak didasarkan

pada faktor nasab, melainkan pada fahor agama. Ahli Kitab png
masyhur di kalangan urnum adalah oftrng-omng Yahudi pengikut

Taurat dan orang-orang Nasrani pengikut Injil- Mereka itu berasal

orang-orang muslim mernberikan jaminan hi.gga mereka mengernbalikan p€rianjtm
damai itu kepada umat Islam-jika teriadi muslihat abu pengkhiarahr terhadap
sumpah-bahwa tempat ibadah mereka 6dak dihano*an, p€ndeta mereka tdak
dikeluarkan, dan mereka tidak dipaksa keluar dari agama mereka selama mereka tidak
mernbuat suafu kejadian atau memakan batang riba."

Ismail berkata, "Sungguh mqeka telah rnakan dba."
Abu Daud berkata, "Apabila mereka mernbaalkan sebagian yang telah

disyaratkan kepada mereka maka strngguh mereka telah mernhnt p€d<ara-"

Al Mundziri berkata, "lsmail bin Abdurrahman Al Qtu-asSri adalah p€riwal,at !,ang
dikenal dengan nama As-Sudry. Ada kritik mengerni As-SudiV dari Ibnu
Abbas. Yang bisa dikatakan adalah dia melihat Ibnu Abbas, mdihat Ibnu Urrnr, dan

mendengar dari Anas bin Mdik i*."
Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi, hadits ini mernilih beberapa riruayrat penguat,

yaitu'
hnu Abi Syaibah trerleta: Affan menceribkan k€pada karni, Abdul Wattid

mengabarkan kepada kami, Mujalid mengabarkan k€eada kami, dari Asfgra'bi,
bahura Rasulullah $ menulis surat kepada patdduk Nairdn, dan mereka itu adalah

orang-orang Nasrani, yang isinya, "Barangsiapa di antara kalian yang melalarkan iual-
beli dengan riba, maka tidak ada pertanggungan bagrnya."

Dia juga berkata: Waki' mengabarkan k€pada kami, A'ma4r merrgabarkan
kepada karni, dari Salim, dia berkata: Perduduk Nairan tdah mencapai ernpat puluh

ribu jiwa. Dia berkata, "Umar rS khawatir mereka akan menyemng umat lslam.

Namun kernudian mereka saling hasud, s€hinga merd<a merrdatangi Urnar dan
berkata, "Usirlah karni (karena saling hasud)!" Sa[m b€rkata, "S€belumn],a

Rasulullah db telah menulis sumt kepada mereka yarE isinya, 'Janganlah mereka

diusir.' Umar iS pun mernanhatkan perrnintaan ifu dan mere&a- Kernudian

mereka menyesal dan merrdabngi Umar. Mereka b€rkata, 'l'faafl<anlah kami.' namun

Umar $ merrolak unhrk mernaafkan mereka. Mereka b€rkab, "Kami menrintamu

dengan sumpahmu dan syafaatnu di hadapan Mbimu, rnaafl<anlah kami." Umar ft
tetap menolak. Dia berkab, "Sesungguhqa Umar $ itu orang Fng bifiil("
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dari Bani Israil. Kita tahu persis bahwa Allah & juga menurunkan

beberapa kitab suci selain Taurat, Injil dan Al Furqan. Allah

berfirman,

ir;"$t;-rb@ -; v*cqq 1a

ilir

@Aivt$efrS

'Ataukah belum dibeitakan kepadanya apa 5nng ada

dalam lembaran-lembaran Musa, dan lembaran-lembaran lbnhim
yang selalu menyempumakan janji?"(Qs. An-Najm [53]: 36-37)

Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa hrahim
juga memiliki lembaranlembaran kitab suci. Allah juga berfirman,

"Dan Al Qur'an benar-benar (tersebut)

dalam Kitab-kitab orang yang dahulu. " (Qs. Asy-Syu'araa' 126l:

796]'

Jadi, orang-orang Majusi ifu memeluk agama yang berbeda

dari agama para penyembah berhala. Mereka juga berbeda dari

para ahli Kitab Yahudi dan Nasrani dalam sebagian ajaran agama

mereka- Bahkan ahli Kitab Yahudi dan Nasrani itu juga berbeda

dalam sebagian ajaran agama mereka. Orang-orang Majusi yang

berada di safu belahan dunia tidak mengenal agama nenek

moyang Hijaz seperti mereka mengenal agama Yahudi dan

Nasrani. Mereka itu adalah ahli Kitab, dan mereka memiliki

kesE{,naan dengan Yahudi dan Nasrani karena sama-sama disebut

ahli Kitab.
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Lg[3.lbnu Uyainah mengabarkan kepada t urni, dari Abu

Sa'd Said bin Mazruban, dari Nashr bin Ashim, dia berkatat

Farwah bin Naufal Al Asyja'i berkata, "Atas dasar apa jizyah

diambil dari orang-orang Majusi, sedangkan mereka ifu bukan ahli

Kitab?" Al Mustaurid lantas berdiri menghampirinya, memegang

kerah bajunya dan berkata, "Hai Musuh Allah! Engkau menghujat

Abu Bakar, Umar dan Amirul Mukminin -maksudnya Ali-,

sedangkan mereka semua mengambil j@ah dari mereka (orang-

orang Majusi)?" Dia lantas membawanya pergi ke tenda, lalu AIi

keluar menemui keduanya dan berkata, "Jangan pergl ke mana-

mana!" Keduanya pun duduk di bawah tenda. Ali ug berkata,

"Aku adalah orang yang paling tahu tentang Majusi. Dahulu

mereka memiliki ilmu yang mereka ketahui dan kitab suci yang

mereka pelajari. Sesungguhnya raja mereka mabuk, lalu dia

menyefubuhi puhinya atau saudarinya sendiri. Salah seorang

anggota kerajaannya melihat kejadian ifu. Ketika dia sadar, orang-
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orang datang untuk menjatuhkan sanksi had padanya, tetapi diu
menolak menyemhkan diri kepada mereka. Dia lantas memanggll

keluarga kerajaannya. Sesudah mereka datang, dia berkata,
"Apakah kalian mengetahui agama yang lebih baik daripada

agama Adam? Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak

perempuannya, dan aku sekarang mengikuti agama Adam. Apa
yang membuat kalian tidak suka dengan agamanya?" Mereka

lantas mengikutinya dan memerangi orang-orang yang

menentangnya, hingga berhasil membunuh musuh-musuh mereka

itu. Pada suatu pagi, kitab mereka telah dilenyapkan dan diangkat

dari hadapan mereka; dan lenyaplah ilmu yang ada di dada

mereka. Jadi, mereka itu adalah ahli Kitab. Rasulullah S, Abu

Bakar dan Umar telah mengambil jizphdari mereka."45

'15 hnu Haj,ar dalam Fathul Bari bql<ata, 'Hadits ini dirturayatkan oleh Asy
Syafi'i, AMurrazzaq dan selainnya dengan sanad yang baik."

Dia juga berkata, "Abd bin Hurnaid meriwayatkan dalam tafsir sumt Al Buruj
dengan sanad yang shahih dari hnu Abza: Ketika pasukan Islam berhasil mengalahkan
Persia, Umar rg berkata, "Berkumpullah kalian!" Dia lantas berkata, "SesungguhnSn

orang-orang Majusi itu bukan ahli Kitab sehingga kita menerapkan jizyahpada mereka,
dan bukan pula termasuk para penyernbah b€rhala sehingga kita memberlakukan
huhnr-hukum mereka pada mereka." Ali & menjawab, "f idah melainkan mereka itu
ahli Kitab." Kernudian dia menyebutkan redaksi !,ang s€rupa, tetapi dia mengatakan,
"Rajir mereka menggauli anak perempuannla", dan di akhimp dia mengatakan,
'Kemudian dia mernhrat parit unhrk oranlforang lrang m€n€ntangnlra."

hnu Haiar b€rkata, "lni manrpakan argum€n bagi orang yang mengatakan
bahwa mereka memiliki kitab suci." W. Fathul hri,6/267-262, di aual pembatrasan

trlntar$ jiz.,Dh dalam ryarah hadits no. 315G3157 drrri Slnhih Al Blchartt
AqfSffi'i berkata, "Hadib Nashr bin Ashkn dari Ali adalah tersambung

sanadnya, dan itulah png kami pegang."
Makna pernyrataan itu adalah sepertinlp dia menilai srllrlrhadib tersebut.
-AI Baihaqi berkata, 'Sep€rti itulah selain A$rqrafi'i meriurayatkan dari Sufinn

bin Qninah, dan 5ang benar adalah Isa bin Ashim Al Azdi. Malsudnyra, penyebutan
nama Nash,r bin Ashim Al Azdi itu keliru- S€p€rd ihrlah pendapat Muhammad bin
Ishaq bin Khuzaimah."

Al Baihaqi meriurayatkan dengan sanadnya dari Muhamrnad bin lshaq bin
Khuzaimah, bahwa dia berkata, "Saya menduga Aqrslrafi'i telah keliru dalam hadie
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Ibnu Uyainah. Saya melihat Al Humaidi mengikutinp dalam hal ini, sehingga saya

tahu bahwa kesalahan ini ber-asal dari Ibnu t yainah, sebagirrnna dia meriwayatkan

dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Abu Daud As-Sajistani dari ayahnya bahwa dia

berkata, "Tidak ada satu ulama pun yang udak keliru dalam haditsnya selain Ibnu

Ula54,rah dan Bisyr bin Mufadhdhal- Saya iuga tidak mengetahui Aslrq,af i kefiru dahm
sebuah hadits."

'sebagaimana 
Al Baihaqi meriwalntkan dengan dari Abu Ztx'ahAr-Razi

bahd,a dia berkata, 'AqrSya{i'i tidak memitiki s€buah hadits dimana dia keliru."
Kernudian Al Baihaqi meriwayatkan seara mubb'akahadap abarlni dari jalur

Ibnu Abi Abza dari Ali dengan redaksi yang serupa-

Kernudian dia berkata, "Riwayat ini menguadan riway'at Said bin Mararban,
karena Said membuhfikan dukungan, dan AslrSlraf i telah menguatkannya dalam
ma&hab lama dan baru dengan ketemngan yang dia sampaikan bersama rftrralat

tersebut.'
Kemudian AI Baihaqi mengutip dari Aqrq/af i dalam madzhab lama bahwa dia

berkata, "Rasulullah $ menaklukkan Bahrain, kernudian Miau mengangkat Ala' bin

AI Hadhmmi sebagai gubernur Bahmin, dan dia pun merrgirimkan kepada beliau harta

dan jizSah mereka."
ljh. Ma'nbh As-Sunan on Al Aaar A /LLG'1,18I,
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Jizph bab:. Jizyah

dan Muwada'ah terhadap Orang-orang Dzimmi dan Ha6i, 2/4offi7, no- 3158) dari
jalur Abu Al Yaman dari Syu'aib dari Az-Zufui, dia berkata: Urwah bin Az Zubair dari
Miswar bin Makhramah telah bercerita kepadaku, bahwa dia mengabarkan kepadanya
bahwa Amr bin Auf Al Anshari, dia adalah cucu dari Bani Amir bin [-u'ay yang turut
serta dalam p€rang Badar, mengabarkan bahwa Rasululhh $ mengutus

Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil iizwh- Sebelumnya

Rasulullah $ telah membuat perianiian dengan penduduk Bahrain dan menjadikan

Ala' bin Al Hadhmmi sebagai pernimpin mereka. Maka Abu Ubaidah datang dengan

membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh kaum
Anshar..." (Fladits)

Al Baihaqi berkata, 'Kami meriwayatkan dari Hasan bin Muharnmad bin AIi, dia

berkata: Rasuhllah $ menulis srrat kepada orang-omng Majusi Hajar unfuk
menawarkan Islam kepada mereka. Barangsiapa yang merneluk Islam, maka
keislamannSra diterima. Barangsiapa yang menolak, maka dia dikenai jizyah dagan
ketenhran hanran sernbelihan mereka tidak dimakan, dan perempuan mereka tidak
dinikahi."

Al Baihaqi b€rkata, "Riwayat im muwltaapi stahrsn5n hasn, dan dia diperkuat

dengan hadits png kami riwayat dari Umar dan AIi S, tentang oning-orang Nasmni

Bani Taghlib." (l.ih. kitab Ma nfah As-Sunan m Al Abr,7 /118)
Namun sebagian ulama menilai lernah hadits ini. Ibnu Taimi!,yah mengutip dari

Ahmad yang menihinlp lernah. (Uh. ldtab Majmu'ahAr-Rasaz hlm. 135) Abu Ubaid
dalam'kitab Al Amwl (trlm. 37) b€rkata, "Menunrt hernat saya, hadits ini udak
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Riwayat dari Ali;$ ini mengandung dalil tentang pendapat

yang kami sampaikan, bahwa orang-orang Majusi adalah ahli

Kitab. Juga merupakan bahwa Ali i;& mengabarkan bahwa

Nabi p$ tidak mengambil iizyah dari orang-orang Majusi melainkan

karena mereka itu adalah ahli Kitab, tetapi beliau tidak mengambil

jizyah dari orang-orang sesudah mereka. Seandainya boleh

mengambil jizyah dari selain ahli Kitab, tentulah Ali ie,, berkata:

Jizyah diambil dari mereka, baik mereka itu ahli Kitab atau bukan

ahli Kitab. Namun saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama

pendahulu yang membolehkan pengambilan jizyah dari selain ahli

Kitab.
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1924. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr, bahwa dia mendengar Bajalah berkata, "lJmar tidak

mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, hingga Abdurrahman

terjaga." (Lih. kitab Ahkam Ahli Adz-Dzimmah, karya Ibnu Al Qayryim, 1/21 Dati
penjelasan di atas tampak jelas pendapat yang unggul bahwa sanad hadits kuat, dan

setidaknya dia berdemjat hann.
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bin Auf bersaksi Rasulullah $ mengambilnya dari orang-orang

Majusi penduduk Hajar.46

Hadits Bajalah ini bersambung sanadnya dan valid karena

dia berjumpa dengan Umar radh. Dia adalah seorang tokoh di
zamannya dan bekerja sebagai sekretaris bagi para gubemur
Umar Qs.

Sedangkan hadits Nashr bin Ashim dari AIi dari Nabi *,$
juga bersambung sanadnya, dan hadits itulah yang kami pegang.

Dari para periwayat Hijaz diriwayatkan dua hadits yang terpuhrs

tentang pengambilan jizyah dari orang-orang Majusi.

o / 6. J o tou 
o / i ,t.z ///o /

,fP/ffilYUrel -\1Yo
t1 ;J6 J"rL:)t;i yi ouet;'#Li ,Hi

,F'St ii-'n'J- e;i e Abi ry er\i
46 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jizyah dan Perdamaian, bab: Jizyah dao

Perdamaian dengan Orang-orang Kafir Harbi dan Dzimmi, 2/406, no. 3156-3157)
dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku pemah
duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada
keduanya suatu peristwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin Zubair menunaikan
ibadah haji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia
(Bajalah) berkata, "Aku adalah juru tulis Jaz'i bin Muawiyah, pamann!,a Ahnaf.
Kemudian datang surat perintah dari umar bin t(haththab saiu tahun sebelum
kematiannya yang berisi, "Pisahkanlah setiap orang yang memitiki mahram dari orang
Majusi." Umar.g, tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi hingga datang
Abdurrahman bin Auf dan bersaksi bahwa Rasulullah $ mengambll jizyahorang-orang
Majusi Hajar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (pernbahasan: Ekspedisi Militer, bab:
Riwayat tentang Pembayar Jiaph dan Kahngan Majusi, 4/147, no. 1587) dari jalur
Sufuan dan seterusnya, dengan menilainya hasan-shahih.
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7925. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab ditanya

tentang orang-orang Majusi, lalu dia menjawab, "Aku tidak tahu

bagaimana aku memperlakukan mereka." Abdurrahman bin Auf

lantas berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar-benar mendengar

Rasulullah s bersabda, 'Perlakukanlah mereka dengan aturan

seperti afuran unfuk Ahti Kitab'.'47

Sekiranya riwayat ini valid, maka maksudnya adalah terkait

pengambilan jizyah karena mereka adalah ahli Kitab. Ketika

Rasulullah $ memerintahkan unfuk memperlakukan mereka

sesuai aturan unhrk ahli Kitab, tidak bisa dikatakan bahwa mereka

itu memang ahli Kitab dalam hal boleh menikahi perempuan-

47 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakal,bab: Jizph Ahli Kitab, 7/278, no.
421.

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya terputus meskipun para periwayatrya blSah."

Ibnu Hajar juga berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Mundzir dan Ad-
Daruquthni dalam .4/ Gham'ib dari jalur Abu Ali Al Hanaff dari Malik, dengan

tambahan "dari kakeknya", tetapi sanadnya juga terputus karena kakeknya yang

bemama Ali bin Husain tidak pemah bertemu dengan Abdurmhman bin Auf atau

Umar rg. Tetapi jika kata ganti pada kata 'kakeknya" ihr kembali kepada Muhammad

bin Ali, maka sanad hadits tersebut karena kakeknya yang bemama Husain bin Ali
mendengar riwayat dari Umar bin Khaththab &, dan juga dari Abdurmhman bin

Auf ig."
Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Namun hadits ini memiliki riwayat penguat dari

hadits Muslim bin Ala' Al Hadhrami, yang dilansir oleh Ath-Thabrani dengan redaksi,
"PerlaAakanlah orang-orang Majusi dengan atuan seperti untuk ahli Kitab. "

Abu Umar berl,.ata, 'lni merupakan kalimat umum yang ditujukan untuk makna
khusus, karena yang dimaksud adalah aturan ahli Kitab dalam pengambllart iizyah
saja," (Lih. Fathul Ban, 6/2671
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perempuan mereka dan memakan hewan sembelihan mereka.

Seandainya yang beliau maksud adalah semua orang musyrik

selain ahli Kitab, tentulah beliau mengatakan -Allah Mahatahu:

Perlakukanlah seluruh orang-orang mukmin dengan aturan seperti

aturan untuk ahli Kitab. Akan tetapi, ketika beliau mengatakan

"perlakukanlah mereka'i maka ifu berarti beliau mengkhususkan

mereka. Ketika beliau mengkhususkan mereka, maka ifu berarti

umat lain berbeda dari mereka; sedangkan tidak ada yang berbeda

dari mereka selain kaum-kaum di luar ahli Kitab.
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7926. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

bahwa dia menerima kabar, bahwa Rasulullah S mengambll jizyah

dari orang-orang Majusi Bahrain, dan bahwa Utsman bin Affan .g,

mengambilnya dari Barbar.48

4tl HR. Ath-Thabmni (pembahasan dan bab lEng sama, no. 41)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Riwayat tentang Pengambilan Jizyah dan Orang-orang Majusi, 4/747\ dari jalur Ibnu
Mahdi dari Malik dari Az-Zuhn dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata: dengan redaksi yang

senrpa, tetapi dia menambahkan, "Umar .r9, juga mengambil jizyah dari Persia, dan

Utsman bin Affan l-g,, mengambilnya dari Persia." At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya
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Tidak boleh dikatakan bahwa Umar,{g bertanya tentang

orang-orang Majusi, dan dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana

aku memperlakukan mereka," sedangkan menunrtnya boleh

mengambil jizyah dari seluruh orang-orang musyrik tanpa bertanya

tentang apa yang dia ketahui bahwa hukumnya boleh. Akan tetapi,

Umar ig[ bertanya tentang orang-orang Majusi karena dia belum

mengetahui kitab suci orang-orang Majusi sebagaimana dia

mengetahui kitab suci orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga dia

diberitahu dari Nabi g$ bahwa beliau mengambil jizyah, atau

memerintahkannya unfuk mengambil jizyah dari mereka, sehingga

dia mengikuti Nabi S. Semua yang saya sampaikan ini

menunjukkan bahwa tidak ada perkenan untuk mengambil jizyah

dari selain ahli Kitab.

kepada Muhammad tentang sanad hadits ini, lalu dia menjawab bahwa yang

meriwayatkan adalah Malik dati Az-Zuhri dari Nabi $." (no. 158)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pernbahasan:

Jizyah, bab: Orang-omng Majusi adalah Ahli Kitab, dan Jizyah Diantbil dari Mereka,

9/L9Ol dari jalur lbnu Wahb dari Malik dan seterusnya. Dia menambahkan, "Umar bin

Khathttrab ;ift, mengambilnya dari orang-orang Majusi Persia."

Al Baihaqi berkata, "lbnu Syihab mengambil haditsnya ini dari hnu Musa5ryib,

sedangkan Ibnu Musa5yib itu bagus sanad rnursay'trya. Lalu, bagaimana jika dia

digabung dengan hadits sebelumngra?"
Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin AMullah bin Abdul

Hakam dari hnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari hnu Syihab, dia berkata: Said bin

Musayyib menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah $$ mengambil iiztph dan orarg-

orang Majusi Hajar, Umar bin l{haththab 4g mengarnbilnya dari orang-orang Majusi

negro, dan Utsman i,S, rnengambilnya dari orang-orang Majusi Barbar.
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20. Cabang Masalah dari Para Penyembah Berhala
yang Diambil Jiztlah Darinya

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

Syafi'i berkata: Setiap orang yang beragama sama dengan agama

nenek moyangnya, atau dia sendiri yang beragama meskipun

nenek moyangnya tidak mengikuti agama ahli Kitab, atau

mengikuti kitab apa saja yang ada sebelum hrnrnnya Al Furqan,

dimana dia berbeda dari agama para penyembah berhala sebelum

tumnnya Al Furqan, maka dia berada di luar para penyembah

berhala. Manakala dia memberikan jiaph dalam keadaan takluk,

maka imam hams menerimanya, baik dia orang Arab atau orang

luar Arab.

Setiap orang yang telah menerima ajakan Islam dalam

keadaan dia tidak memeluk agama ahli Kitab, baik dia Arab atau

luar Arab, lalu dia ingin diambil jizyah darinya dalam keadaan dia

tetap memeluk agamanya, atau dia berpindah kepada agama ahli

Kitab, maka imam tidak boleh mengambil jizyah darinya,

melainkan imam harus memeranginya hingga dia memeluk Islam,

sebagaimana dia harus memerangi para penyembah berhala

hingga mereka masuk Islam.

Orang musyrik mana saja manakala penganutnya tidak

mengaku sebagai agama ahli Kitab, maka dia seperti para

penyembah berhala. Misalnya adalah seseorang menyembah

patung dan apa saja yang dia anggap baik, atau siapa saja yang

semakna dengan mereka, serta siapa saja yang diperangi oleh

umat Islam sedangkan mereka tidak mengetahuinya agalnanya,

kemudian mereka kepada umat Islam sebagai ahli Kitab, maka
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mereka ditanya sejak kapan mereka dan orang tua mereka

mengikuti agarna tersebut. Jika mereka menyebutkan bahwa

agama tersebut sudah ada sebelum tumnnya wahp kepada

Rasulullah g$, maka ucapan mereka diterima, kecuali diketahui

ucapan mereka tidak benar. Jika umat Islam mengetahuinya

dengan bukti yang membuktikan kebohongan mereka, maka umat

Islam tidak boleh mengambil iizyah dari mereka, dan tidak pula

membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam atau terbunuh.

Jika umat Islam mengetahuinya dari pengakuan, maka

ketenfuannya sama.

Jika sebagian dari mereka mengaku bahwa dia belum

beragama, sedangkan nenek moyang mereka mengikuti agama

kitab kecuali dalam wakhr yang mereka sebutkan diketahui bahwa

agama tersebut ada sebelum Rasulullah i4$ menerima wahyu,

maka kami membiarkan mereka tetap pada agama mereka, dan

kami mengambil jlzyah dari mereka. Imam tidak boleh mengambil

jizyah sebelum dia mengatakan, "Aku mengambil iizyah dari kalian

hingga aku tahu bahwa sebenamya kalian dan orang tua kalian

tidak memeluk agama ini kecuali sesudah Rasulullah S menerima

wahyu. Jika aku mengetahuinya, maka aku tidak mengambil iizyah

dari kalian di kemudian hari, dan aku akan kembalikan perjanjian

ini sehingga kalian harus memilih antara masuk Islam atau

dibunuh."

Jika kami menguji sekelompok orang yang adil dari orang-

orang yang masuk Islam di antara mereka, lalu mereka

membuktikal kepada kami bahwa orang-orang yang kami ambil

.iizyalrnya ihr telah berbohong, dimana sekelompok orang ifu

mengatakan bahwa sebenamya nrereka tidak mengikuti agama ahli
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Kitab sama sekali kecuali sesudah turunnya Al Qur'an, maka
pedanjian tersebut dikembalikan kepada mereka. Jika mereka

semua bersaksi bahwa bapak-bapak mereka memberitahu mereka
bahwa mereka tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali sesudah

turunnya Al Qur'an, dan jika sekelompok orang yang telah
memeluk Islam atau dua orang di antara mereka memberikan

kesaksian yang memberatkan pada kaum mereka bahwa mereka

tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali pada waktu demikian, dan
bahwa dahulunya orang tua mereka tidak memeluk agama ahli

Kitab, maka perjanjian damai dikembalikan kepada yang sudah

baligh di antara mereka dalam keadaan tidak memeluk agama ahli
Kitab kecuali pada waktu demikian, manakala perpindahan agama

ifu terjadi sesudah turunnya Al Qur'an.

Kami tidak mengembalikan perjanjian damai kepada anak-
anak yang masih kecil di antara mereka manakala bapak-bapak

mereka memeluk agama ahli Kitab sebelum turunnya Al Qur'an.
Seandainya sekelompok orang yang adil ifu bersaksi atas diri
mereka bahwa mereka tidak memeluk agama ahli Kitab kecuali

sesudah turunnya Al Qur'an, maka ih-r merupakan pengakuan dari

mereka atas diri mereka sendiri. Saya tidak menjadikannya sebagai

kesaksian atas orang lain, dan saya tidak menerima kesaksian atas

seseorang di antara mereka kecuali dengan cara mereka

menetapkan kesaksian terhadap bahwa AI Qur'an furun dalam

keadaan dia belunr memeluk agama ahli Kitab. Jika mereka

melakukan hal itu, maka saya tidak menerima jizyah darinya

meskipun orang tr-ranya termasuk ahli Kitab, karena agamanya

tidak sama dengan agama orang fuanya saat dia baligh, melainkan

dia tetap pada agama ayahnya selama dia belum baligh.
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Seandainya mereka bersaksi bahwa ayah dari dua orang

laki{aki mati dalam keadaan memeluk agama ahli Kitab, baik

Yahudi atau Nasrani, sedangkan dia memiliki anak yang sudah

baligh dan berbeda agama dari agama ahli Kitab, serta seorang

anak yang masih kecil, sedangkan Al Qur'an dimana keduanya

dalam keadaan seperti itu, lalu yang masih kecil itu baligh dan

memeluk agama ahli Kitab, sedangkan anak yang baligh kembali

kepada agama mereka, maka saya mengambil iizph dari anak

yang masih kecil karena dia tetap pada agama ayahnya, tidak

memeluk agama lain sama sekali sesudah dia baligh- Saya tidak

mengambil jiayah dari anak yang sudah dewasa, yang mana Al

Qur'an hrrun dalam keadaan dia memeluk agama yang berbeda

dari agama ahli Kitab.

2L. Orang Yang Ditiadakan Kewaiibannya Untuk
Membayar JizSrah

Allah l@ berfirman,
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'n:#i i* 5Aili A;;{ifi(9Y'r;*
& x *'{H\ \tB'&* 41\\}3 651

@6b;
\L7



Al Urnm

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak

mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar jizyah d*tgan pafuh sdang mereka

dalam keadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah l9l29],

Dalam ayat ini dapat dipahami dengan jelas bahwa orang-

orang yang diwajibkan AIIah untuk diperangi hingga mereka

membayar jizyah adalah orang-orang yang bisa diajukan hujjah

kepadanya lantaran sudah baligh lalu mereka meninggalkan agama

Allah ffi, dan tetap berpegang pada agama ahli Kitab yang mereka

warisi dari orang tua mereka. Tampak jelas pula bahwa orang-

orang yang diperintahkan Allah unh-rk diperangi adalah orang-

orang yang memang mampu berperang, yaih.r laki-laki dewasa

yang sudah baligh.

1927. Kemudian Rasulullah ,g$ menjelaskan seperti makna

Kitab Allah ,ft, dimana beliau mengambil jizyah dari laki-laki yang

sudah bermimpi basah, bukan dari orang-orang di bawah ifu, dan

bukan dari kaum perempuan.49

4e HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab Jiryah Ahli Kitab dan Orang-
Orang Majusi,l/280\.

Malik berl<ata, "Sunnah rnenunjukkan bahwa tidak berlaku jia1ah atas
perempuan-perempuan ahli Kitab dan tidak pula anak-anak mereka; danbahwa jizyah
tidak diambil kecuali dari laki-laki yang sudah mencapai mimpi basah (balish)."

Haciits ini juga diriwaya*an oleh Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan
dan Fai', bab: Pengambilan Jizyah, 3/428-429) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy
dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz reg, bahwa Nabi $ menyuruhnya untuk
mengambil dari setiap orang yang sudah mirnpi basah sebesar safu dinar, atau seJam
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L928. Rasulullah;j!! juga memerintahkan agar tidak

membunuh perempuan dari kalangan orang-orang kafir harbi dan

tidak pula anak-anak; dan agar tidak menawan mereka.50

Hadits ini menjadi dalil tentang perbedaan antara kaum

perempuan dan anak-anak dengan laki-laki deu,rasa. Jizyah tidak

berlaku untuk laki-laki yang belum baligh, dan tidak pula bagi

perempuan. Demikian pula, jizrlah tidak berlaku pada orang yang

terganggu akalnya, karena dia tidak memiliki agama yang dia ikuti,

dengan itu berupa l<ain mabfir, yaitu kain produksi Yaman." Silakan baca

komentamyn pada no. 1921.
Yahya bin Adam meriwayatkan dari Jarir bin Abu Hamid Adh-Dhabbi dari

Manshur dari Hakam, dia berkata, "Rasulullah $ menulis surat kepada Muadz bin

Jabal .S, di Yaman, bahwa setiap laki{aki yang bermimpi basah atau perempuan yang

sudah bermimpi basah wajib membayar satu dinar atau nilainya. Sedangkan orang
Yahudi tidak dipaksa keluar dari agama Yahudinya."

Yahya berkata, "Saya tidak mendengar kabar bahwa kaum perempuan dikenai
jiryahkeatali dalam hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus, dan dalam riwayat Abu Wail dari Masruq
dari Muadz tidak ada kata "perempuan yang bermimpi basah"; dan tidak ada pula

dalam riwayat Ibrahim bin Mua&, kecuali yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar
dari A'masy dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz dan Ma'mar. Ketika dia

meriwayatkan dari selain Az-Z)hn, maka dia sering keliru. ."
5"0 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Membunuh

Perempuan dan Anak-Anok, 2/362, no. 3014) dari jalur Ahmad bin Yunus dari laits
dari Nafi' bahwa AMullah ig mengabarinya bahwa ada seorang perempuan yang

ditemukan di antara sebagian prajwit Nabi S| dalam keadaan terbunuh. Rasulullah 1$
lantas menentang pe-mbunuhan perempuan dan anak-anak.

Juga ftab' Pembunuhan Perempuan dalam Perempuan) dari jalur Ishaq bin
Ibrahirn, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah, "Ubaidullah menceritakan

kepada kalian dari Nafi' dari lbnu Umar i{9, dia berkata, "Ditemukan seorang

perempuen yang terbunuh di antara sebagian prajurit Rasulullah $, lalu Rasulullah

melarang mernbunuh per€mpuan dan anak-anak."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab' keharaman Mernbunuh Pererr,puan dan Anak-anak dalam Perang,

3/73631dari jalur Laits dan setemsnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari.
Juga dari jalur Ubaidullah bin Umar dan setemsnya sebagaimana yang ada pada

Al Bukhari (no. 24-25 /17 44l-
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yang karenanya dia meninggalkan Islam. Demikian pula, jizyah

tidak berlaku pada budak karena dia tidak memiliki harta untuk

membayar jizyah. Adapun orang yang terganggu akalnya beberapa

hari kemudian dia sadar, atau gila kemudian sadar, maka darinya

diambil jizyah karena hukum berlaku padanya saat dia sadar.

Sebagian orang tidak terlepas dari penyakit dimana dia kehilangan

akal kemudian dia sadar kembali. Jika iizyah telah diambil dari

orang yang sehat kemudian akalnya terganggu, maka dihitung

baginya sejak hari dia terganggu akalnya. Jika dia sadar, maka

kewajiban jizyah tidak ditiadakan darinya. Jika dia tidak sadar,

maka kewajiban jizyah ditiadakan darinya sejak hari dia mengalami

gangguan akal.

Jika mereka diberi perjanjian damai dengan syarat mereka

membayarkan jizyah unhrk anak-anak mereka dan perempuan-

perempuan mereka selain membayar jizyah untuk diri mereka

sendiri, sedangkan pembayaran iizyah ihr diambil dari harta kaum

Iaki-laki, maka hukumnya boieh. Yang demikian itu seperti

penambahan beban pada mereka di atas nilai minimal iizyah dan

dalam masalah zakat, serta diambil dari harta benda mereka, serta

hal-hal lain yang wajib mereka penuhi manakala mereka

mensyaratkannya. Jika mereka diberi perjanjian damai dengan

syarat mereka membayamya dari harta benda perempuan-

perempuan mereka, atau anak-anak perempuan mereka yang

masih kecil, maka hukumnya tidak boleh, dan kita juga tidak boleh

mengambilnya dari harta anak-anak perempuan mereka dan dari

perempuan-perempuan mereka berdasarkan ucapan mereka.

Seandainya seorang perempuan di antara mereka berkata, "Aku

rnembayarnya," maka kepadanya dikatakan, "Jizyah tidak wajib

bagimu. Pertanggunganmu berada di pundak kepala keluargamu,
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sehingga tidak ada ka,r,rajiban apapun padamu." Jika dia berkata,
"Aku mau membayamya sesudah aku mengetahui hal ifu," maka

pembayarannya diterima. Manakala dia menolak membayar

padahal dia telah mensyaratkan, maka syarat tersebut tidak berlaku

padanya selama dia tinggal di negerinya. Demikian pula,

seandainya dia meniadakan hartanya di luar Hijaz, maka dia tidak

wajib membayar kecuali dia rela. Akan tetapi, dia dilarang

memasuki Hrjaz.

Jika dia berkata, "Aku masuk Hijaz dengan membayar,"

dan dia mengharuskan pembayaran itu atas dirinya, maka

hukumnya boleh karena pada mulanya dia tidak boleh rnemasuki

Hijaz. Jika dia mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia

membayar kompensasi dari hartanya sendiri di negeri selain Hljaz,

maka jika dia membayamya, maka pembayarannya diterima. Jika

dia menolak unfuk membayamya sesudah dia mensyaratkannya,

maka dia berhak unfuk menolak membayar. Karena tidak ada

keterangan yang jelas bagiku bahwa orang kafir dzimmi dilarang

untuk memasuki selain wilayah Hijaz.

Seandainya syarat ini dibuat oleh anak kecil atau orang

yang terganggu akalnya, maka syarat tersebut tidak berlaku

padanya; dan tidak boleh mengambil hartanya. Demikian pula,

seandainya syarat ini dibuat oleh ayah atau walinya anak kecil atau

orang yang lemah akal atas nama keduanya, maka syarat tersebut

tidak berlaku bagi kita. Kita boleh menghalangi keduanya unhrk

hilir mudik di wilayah Hrlu. Demikian pula, harta keduanya

dilarang dibawa oleh orang yang tidak membayar apapun bagi

dirinya. Namun kita tidak boleh menghalangi hartanya saat dibawa

oleh seorang muslim atau orang kafir dzimmi yang membayar
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jizyah, karena harta keduanya itu berbeda dari diri keduanya.

Harta keduanya tidak dilarang unh-rk dibawa oleh seorang muslim

atau orang kafir dzimmi yang membayar pajak atas hartanya,

tetapi kita melarang keduanya unh.rk datang keHijaz-

Seandainya penduduk suatu negeri ahli Kitab itu kaum laki-

lakinya menolak unfuk berdamai dengan membayar jizyah, atau

hukum tersebut berlaku pada mereka dan mereka pun menaati

dengan membayar jizyah sedangkan kita memiliki kekuatan untuk

mengalahkan mereka, sementara perdamaian dengan mereka

tidak membawa manfaat, lalu mereka meminta membayar iizryh
unh-rk kaum perempuan dan anak-anak mereka, maka hukumnya

tidak boleh bagi kita. Jika seorang wali5tytl amr mengadakan

perdamaian dengan mereka dengan syarat tersebut, maka

perdamaian tersebut batal. Kita tidak boleh mengambil apapun

dari mereka jika mereka menyebutkannya sebagai upeti kaum

perempuan dan anak-anak, karena perempuan dan anak-anak itu

dilindungi hartanya, dan tidak ada kewajiban iizyah atas harta

mereka. Demikian pula, kita tidak mengambil apapun dari laki-laki

mereka. Jika kaum laki-laki mereka mensyaratkannya tetapi

mereka tidak mengatakan, "Diambil dari harta-harta anak-anak

kami dan perempuan-perempuan kami," maka saya mengambil

dari harta orang yang mereka syaratkan. Demikian pula,

seandainya syarat ini diminta oleh kaum perempuan dan anak-

anak, maka kompensasi ini tidak diambil dari mereka. Demikian

pula, seandainya kaum perempuan dan anak-anak itu terpisah dari

kaum laki-laki mereka, maka ada dua pendapat tentang hal ini,

yaitu:
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Pertama, kita tidak boleh mengambil jizyah dari mereka,

tetapi kita boleh menawan mereka, karena Allah & hanya

mengizinkan pengambilan jizyah dengan disertai penghentian

perang terhadap laki-laki, dan hukum berlaku pada mereka.

Sedangkan pengambilan jizyah tidak berlaku terhadap perempuan

dan anak-anak, melainkan perempuan dan anak-anak dijadikan

sebagai ghanimah. Mereka tidak berada dalam makna yang

karenanya Allah mengizinkan untuk mengambil jayah.

Kedua, kita tidak boleh menawan mereka, dan kita harus

menghentikan gangguan terhadap mereka manakala mereka

menerima untuk diberlakukan hukum pada mereka. Kita tidak

boleh mengambil sedikit pun dari harta mereka. Jika kita terlanjur

mengambilnya, maka kita harus mengembalikannya.

Jizyah diambil dari para pendeta dan orang yang sudah tua

renta, serta orang-orang lain yang diberlakukan hukum padanya.

Jizyah juga diambil dari orang-orang musyrik yang Allah izinkan

unfuk mengambil jizyah dari mereka. Jika suatu kaum dari orang-

orang kafir dzimmi mengadakan perdamaian dengan membayar

jizyah, kemudian ada anak mereka yang baligh sahr hari sebelum

genap sahr tahun (sejak perjanjian damai), atau kurang dari itu,

atau lebih dari ifu, lalu anak tersebut rela dengan perjanjian damai

tersebut, maka dia ditanya, "Jika dia rela membayar jizryh

bersamaan dengan jah-rhnya wakhr satu tahun kaumnya, maka

jzyah diamhil darinya. Tetapi jika dia tidak rela, maka hitungan

satu tahunnya berlaku sendiri, karena dia hanya wajib membayar

jizph karena faktor baligh dan rela.

Imam mengambil jizwh darinya sejak dia rela sesuai

hitungan tahun teman-temannya, ditambah selisihnya jika dia
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memang menanggungnya sejak tahun sebelumnya, agar hitungan

tahun mereka tidak berbeda-beda. Misalnya, anak tersebut jafuh

baligh sebulan sebelum hihrngan safu tahun, sedangkan

kompensasi perdamaian berjumlah safu dinar setiap tahun-

Dengan demikian, ketika hitungan tahun teman-temannya telah

jatuh, maka diambil darinya seperdua belas dinar, dan pada tahun

berikutnya dia diambil bersama teman-temannya sahr dinar- Jika

dia menundanya, maka diambil darinya pada waktu jahrhnya

hitungan tahun teman-temannya sebesar safu dinar ditambah

setengah dari seperdua belas dinar.

22. Sikap Tunduk Saat Membayar Jiryah

Allah {S berfirman,

@ 5U "{' { ;"'t1\ \rL?,';{*

"sampai mereka membayar iizyah dengan pafuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah lglt 29)

Allah @ tidak mengizinkan untuk mengambil iizyah dati

orang yang Allah perintahkan untuk diambil iizyabnya. kecuali dia

memberikannya dengan patuh dan tunduk.

Saya mendengar sejumlah ulama yang mengatakan bahwa

kata 6bi, fr "sedang mereka dalam keadaan tunduk- "

maksudnya adalah hukum Islam berlaku pada mereka.
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Pendapat mereka ini lebih mendekati kebenaran lantaran

orang-orang kafir tersebut menolak unfuk menerima Islam.

Manakala hukum Islam telah berlaku pada mereka, maka itu
berarti mereka telah tunduk kepada hukum Islam Snng berlaku

pada mereka.

Jika imam mengepung suafu negeri sebelum menawan

penduduknya, atau menaklukkan penduduknya dengan

penaklukan yang jelas tetapi dia tidak menawan mereka, atau dia

sedang menaklukkan dengan cara mengepung lantaran dia

mengalahkan mereka meskipun dia fidak menyerang mereka

lantaran mereka mudah ditaklukkan, atau karena jumlah mereka

sedikit, atau karena jumlah mereka banyak sedangkan imam kuat,

lalu mereka menawark& jtzyah kepadanya dengan syarat pada

mereka berlaku hukum Islam, maka imam wajib menerima iizlnh
dari mereka. Tetapi seandainya mereka meminta agar mereka

membayar jizyah dengan syarat pada mereka tidak berlaku hukum

Islam, maka imam tidak boleh menerimanya- Dia harus

memerangi mereka hingga mereka masuk Islam atau membayar

jtzyah dalam keadaan tunduk dalam bentuk berlakunya hukum

Islam pada mereka.

Jika mereka meminta imam unfuk memberlakr.rkan

pengecualian sebagian dari hukum Islam manakala pihak lain

menuntut hal itu kepada mereka, atau pengecualian itr.r terjadi

pada mereka karena faktor selain mereka, maka imam tidak boleh

memenuhi permintaan mereka ifu, dan tdak boleh pula

mengambil jizryh dari mereka untuk pengecualian tersebut.

Adapun jika ada beban kesulitan dalam memerangi mereka, atau

pasukan Islam yang berhadapan dengan mereka ifu lemah, maka
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tidak ada larangdn: untuk berdamai dengan mereka meskipun

mereka tidak membayar apapun, atau membayar kompensasi

dengan disertai E/arat, dan meshpun hukum Islam tidak berlaku

pada mereka. Sebagaimana boleh tidak memerangi mereka,

melainkan berdamai dengan mereka dengan syarat. Masalah ini

disampaikan dalam pembahasan tentang jihad, bukan dalam

pembahasan tentang jtzyah.

23- Masalah Pemba!,Erran Jizyah Sesudah Mereka
Ditawan

Jika imam menawan suafu kaum dari ahli Kitab, termasrfi

kaum perempuan dan anak-anak mereka, lalu mereka meminta

imam unfuk melepaskan mereka berikut keluarga mereka dengan

syarat membayar fizyah, maka hularmnya Udak boleh unhrk

perempuan-perempuan dan anak-anak mereka, serta keluarga dan

harta benda yang telah dikuasai imam. Jika mereka meminta

kepada imam agar mereka membayar jizryh pada waktu ini, maka

imam tidak mengabulkan permintaan mereka karena mereka telah

menjadi atau fai '. Imam hanya berhak menjatuhkan

hukuman mati pada mereka, melepaskan mereka, atau meminta

tebusannya, se.bagaimana ketenfuan ifu berlaku unhrk laki-laki

merdeka yang sudah baligh.

126



Al Umm

L929. Alasannya adalah karena Rasulullah $ melepaskan,

meminta tebusan dan menghukum mati para tawanan laki{aki.sl

5l Hadits tentang penrbunuhan tawanan diriwayadran oleh, 
.:

Al Bukhari : Jihad da" Eksp.disi Militer, bab: Ketika Musuh

Dterrhrkan Berdasarkan Keputusan Seseomng, 2/370, no. 3043) dari jalur Sulaiman

bin Harb di q4r'bah dari Sa'd bin lbrahim dari Abu Umamah, dia adalah Sahal bin

Hunaif dari Abu Said Al Khudri 4&, dia berkata, "Tatkala Bani Qumizhah ditentukan

nasibqn bqdasa*ar-r keputusan Sa'd bin Mu'adz, Rasulullah $ mengutus seseorang

untuk menjemputnlra, padahal ternpatn5n dekat dari beliau. l-antas Sa'd bin Muadz

datang dengan menunggang keledai. Ketka sudah dekat, Rasulullah $$ berkata,

"B€rdfuilah kalian trrtuk menyrambut pernimpin kalian!" Sa'd pun tiba dan duduk dekat

dengan Rasulutlah 9, Ll" Beliau berkata kepadanya, "sesungguhnya nasib mereka

ditenhrkan dengan kepuh.rsan yang akan kamu putuskan." Sa'd berkata, "Aku

putuskan agar para tentara percryl mereka dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan

tawanan." Maka beliau $ bersabda, "swgguh katnu telah mqnutuskan hukum

kwda mqel<a dangan hukum Raja Dmja (Allah)."
Juga (pernbahasan yang sama, bab, Hukuman Mati pada Tawanan, no. 30214)

dari Ismail dari Malik dari Ibnu E/ihab dari Anas bin Malik S bahwa Rasulullah $'
mernasuki Masjidil Haram) pada saat Tahun Penaklukan Makkah dengan kepala

mengenakan tameng perrutup. Setelah beliau melepasnya, ada seseorang yang

mendabngi beliau dan berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal sedang bergelayut pada

kain perrutnp Ka'bah-" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia!"
Hadits ini juga diriwa5ratkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab: Keboletnn mernerangi Orang yang Melanggar Perjanjian Damai, 3/L388,
no- 64/L768) dari jalur Syr'bah dan seterusnya dalam hadits pertama-

Juga (pernbahasan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah Tanpa lhram,

2/989-9%J, no. 450/1357) dari ialur Abdullah bin Musa Al Qa'nabi, Yahya bin Yahya

dan Qutaibah bin Said dari Malik dari hnu Syihab dan seterusnya (hadits kedua pada

AI Bukhari),
Adapun hadits tentang pelepasan tawanan diriwayratkan oleh,

Al Bukhari (pernbahasan: Peperangan, bab: Delegasi Bani Hanifah dan Hadits

Tsumamah bin Utsal, 3/168, no. 43721dari jalur Abdullah bin Yusuf dari l-aits dari

said bin Abu said bahwa dia mendengar Abu Huraimh;$ berkata: Rasulullah $
mengirim pasukan berkuda menuju Najed, lalu mereka menangkap seseorang dari

Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal." Kernudian dia menceritakan

kisahya b€rsama Rasulullah $- Kernudian Nabi $ bersabda, "Lepaskan Tsumamah!"

Tsumarnah lantas pergi ke sebatang pohon kurma di samping masjid, lalu dia mandi

dan masuk masjid kernbali, kemudian dia bei"kata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan

grang patut disernbah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah..."

Hadits)
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Allah fu mengpzinkan unhrk melepaskan dan memintakan

tebusan untuk para tawanan laki{aki deuuasa-

Allah $$ berfirman,

Yrfr 'jfi;fi -sy#vt)iJ.,iti,K'ujtHGg

{:+W:fr.Veg'e1il

'Apabila kanu bertemu dengan orang-orang kafir (di

mdan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga

apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka

dan sesudah ifu kanu boleh membebaskan mereka atau meneima
tebusan. "(Qs- Muhammad l47l: 4)

Seandainya imam telah menawan sebagian besar kaum laki-

laki serta telah menguasai sebagian besar kaum perempuan,

keluarga dan harta benda, sedangkan masih ada tersisa di antara

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi
Militer, bab: Mengikat dan Menahan Tawanan, Serta Kebolehan Melepasnya, 3/7386.
1387, no. 59/77&l dari jalur Qutaibah bin Said dari laits bin Sa'd dan seterusn5n.

Adapun masalah penebusan diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah $
memintakan tebusan atas seorang lakilaki musyrik dengan dua laki-laki mtrslim."
(Silakan baa bkhrijhadits ini pada no. 18214).

Kisah tentang penebusan para tawanan Badar yang musyrik merupakan kisah
yang masyhur. Saat itu wahyu menegur Rasulullah 11$ atas tindakan beliau itu. Allah
berfirman, "Tidak patut, bagi seonng Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat
melumpuhkan musuhnya di muka bumi. I{amu manghendaki harta bqda dmiawi
sedangkan Allah maryhendaki (pahala) al<hirat ftntuhnu). Dan Allah Maha Pqkasa
lagi Maha Biiaksana. Kalau sekinnjm tidak ada ketetapan Wng telah terdahufu dari
Allah, nisaya kamu ditimpa siksaan png besar karena tebusan 5ang kamu ambil."
(Qs. Al Anfaal [8]: 67481

Silakan baca kitab Shahih Muslim (pernbahasan: Jihad, bab: Bala Bantuan
Malaikat dalam Perang Badar, dan Kebolehan Harta Rampasan Pemng, 3/1383-
1385, no. 58/17631.
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mereka yang tidak bisa ditahan lantaran memper.tahankan diri di

suafu tempat atau melarikan diri, maka imam boleh mengambil

jizyah dari mereka dan memberikan jaminan keamanan atas harta

benda dan perempuan-perempuan mereka manakala imam belum

menguasainya sedikit pun. Jika imam sudah memberikan

perjanjian itu kepada mereka secara mutlak, lalu imam menguasai

sebagian dari hal-hal ihl, maka imam tidak boleh memenuhi

perjanjian ihr, dan dia harus membagikan apa yang dia kuasai milik

mereka, serta memberikan pilihan kepada mereka antara

membayar jiaph atas diri mereka dan apa yang belum dikuasai

milik mereka, atau perjanjian itu dikembalikan kepada mereka.

Seandainya imam didatangi para ufusan dari sebagian

orang-orang kafir harbi,lalu imam memenuhi permintaan mereka

unfuk memberikan suaka kepada orang-orang yang datang

kepadanya dari negeri demikian dan demikian dengan syarat imam

mengambil jizyah dari mereka, sedangkan para delegasi itu

bertentangan dengan pasukan Islam yang menyerang, lalu mereka

mengalahkannya dan menguasai negeri mereka, maka perlu dilihat

terlebih dahulu. Jika suaka itu telah ada sebelum terjadi

penaklukan dan sebelum pasukan Islam menguasai negeri mereka,

maka mereka dilepaskan. Mereka memperoleh jaminan keamanan

sebagai kompensasi atas apa yang mereka bayarkan. Seandainya

mereka membayarkan pe-rtanggungan yang kurang, maka mereka

dilepaskan dan pertanggungan itu dilepaskan kepada mereka.

Tetapi jika penawanan mereka dan penaklukan atas negeri mereka

terjadi sebelum imam memberi mereka suaka, maka penawanan

ihr tetap berlaku pada mereka, sedangkan apa yang ditrerikan oleh

imam batal karena dia memberikan jaminan keamanan kepada

orang yang telah menjadi budak dan hartanya menjadi ghanimah
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atau fai'. Seperti seandainya imam memberikan jaminan unfuk

mengernbalikan harta benda kepada suatu kaum yang telah

dikuasai, maka imam tidak boleh melakukan.

24- Masalah Pemberian Jizyah untuk Menempati
dan Memasuki Suatu Negeri

Allah S berfirman,

*, 3.1 ;x-fii fiLYj:C Aj\ \iia_
e

6,4 "rsy'fr i;aJi 3?a\ 1]ia2

'Hai orang-orang yang beriman, orang-

orang yang musyrik ifu najis, maka mereka mendekati
Masjidil Haram sesudah tahun rhr" "(Qs. At-Taubah l9l 28it

Saya mendengar sebagian ulama berkata, "Yang dimaksud

dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah seluruh Tanah
Haram."
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1930. Telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah $
bersabda, "Tidak sepantasnya seorang muslim membayarkan

pajak, dan tidak sepantasnya seorang musyrik memasuki Tanah

Haram.'62

s2 HR. Al Baihaqi dalam kitab Ma'nfah As-sunan wa Al Atsar (pembahasan,

Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang seorang Muslim yang Mengambil Tanah Pajak,

7 /95-96l dari jalur Muhammad bin Sa'd bin Muhammad bin Hasan bin Athiyyah Al

Aufi dari ayahnya dari pamannya, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari

ayahnya, dari Ibnu Abbas r.*., tentang penafsiran surah Bara'ah serta apa yang terjadi

dalam perjanjian antara Rasulullah $ dan orang-orang musyrik, dia berkata, "Tidak

sepatubrya bagi orang musyrik untuk memasuki Masjidil Haram, dan tidak pula bagi

seorang muslim untuk rnembayar pajak."
Al Baihaqi berkata, "Hadits ini andaikan shahih menguatkan pendapat Asy-Syafi'i

bahwa yang dimaksud adalah pajak iizyah. Di antara hadits-hadits yang sampai kepada

kami dari Nabi $ tentang makruhnya prakuk tersebut, yaitu mengambil suahr tanah

dengan membayar pajaknya, tidak terdapat satu pun hadits yang shahih. Yang sampai

kepada kami hanya hadits dengan sanad Syam yang tidak dijadikan hujjah oleh dua

penghimpun kitab lsh-srlahih dan Abu Darda" dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

'Barangsiapa yang nengambil tanah dengan membalnr paiaknya, maka dia telah

merernehkan hijmhnya. "

Hadits yang disebutkan oleh Abu Yusuf dari hadits Utbah bin Farqad dari

Umar 4g men-rpakan dalil bahwa Tanah Hitam itu telah jatuh ke tangan umat Islam,

dan tanah tersebut tidak boleh dilual. Jika orallg yang menguasai tanah itu masuk

Islam, maka pajaknya tidak gugur. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-syafi'i dalam

madzhab lama berkata:
"Diriwayatkan dari Umar dan Ali g bahwa keduanya menyerahkan tanah

kepada seorang muslim dari pembayar pajak yang masuk Islam, dan keduanya

meng,un:hnya untuk membayarkan apa yang dahulu dia bayarkan."

Asy-syafi'i menyebutkan hadits Thariq bin Syibah dan Abu Aun. Kemudian Al

Baihaqi meriu;ayatkannya dengan sanadnya dari Thariq bin Syihab: Ada seorang
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perempuan dari penciuduk Nahrul Malik yang memeluk Islam. Kemudian Umar berkata
atau menulis surat yang isinya, "Jika dia memilih tanahnya dan membayarkan apa
yang harus ditanggung tanahnya, maka biarkanlah dia mengelola tanahnya. Jika tidak,
maka biarkanlah umat Islam mengelola tanah mereka."

Juga dari Ibnu Aun, dia berkata: Dahqan dari penduduk suatu mata air masuk
Islam, lalu Ali berkata kepadanya, "Kami menghilangkan iizyah kepada darimu.
Sedangkan tanganmu itu milik umat Islam. Jika kamu mau, kami serahkan tanah ifu
kepadamu sebagai bagianrnu. Jika kamu mau, kami menjadikanmu sebagai penggarap
tanah pembayar pajak kepacia kami. Jika ada hasil dari tanah tersebut, maka kami
diberi sebagiannya."

Dalam riwayat Abu Abbad dari Al Mas'udi, dan inilah riwayat yang disebutkan
Asy-Syafi'i, dijelaskan bahwa Ali g berkata kepada seseorang ketika dia masuk Islam,
"Jika kamu mau, kami serahkan kepadamu tanahmu, lalu kamu membayar apa yang
dahulu kamu bayarkan."

Dalam riwayat lain dijelaskan: Laki-laki itu masuk Islam di masa Umar i*9,

kemudian dia berkata kepada Umar ;:ig, "Biarkanlah tanahku ini tetap di tanganku, aku
akan menggarapnya dan merawatnya, dan aku akan membayarkan apa yang dahulu
aku bayarkan." Umar l$ pun mengabulkan permintaannya itu.

Dalam riway'at lain disebutkan' Umar dan Ali i$, manakala ada seseorang dari
penggarap Tanah Hitam y'ang masuk Islam, maka keduanya membiarkannya
mengelola tanahnya itu dengan membayar pajak."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i sebelum ini menyebutkan hadits Sulaiman bin
Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi $ bersabda tentang orang-orang l<ahr dzimmi,
"Mereka berhak atas apa yang karenanya mereka membayar pajak, yaifu bnah dan
harta benda mereka, dan pada tanah mereka terkena kewajiban sepersepuluh-"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Mereka tidak terkena keunjiban atas tanah itu
selain zakat. "
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1931. Aku mendengar sejumlah ulama yang ahli tentang

sejarah perang meriwayatkan bahwa dalam surat Nabi 6S tertulis,

" Seorang muslim dan musyrik tidak akan berkumpul di Tanah

Haram sesudah tahun ini."53

Jika seseorang yang diambil jizyah-nya meminta agar dia

memberikan jizyah dan hukum Islam berpaku padanya, tetapi dia

dibiarkan unhrk memasuki Tanah Haram, maka imam tidak boleh

mengabulkan permintaannya. Imam tidak boleh membiarkan

seorang musyrik pun menginjakkan kakinya di Tanah Haram

dalam keadaan apapun, baik dia seorang tabib, pekerja bangunan

atau selainnya, karena Allah c{g mengharamkan masuknya orang-

orang musyrik ke Masjidil Haram, dan sesudah itr-r Rasulullah $
juga mengharamkannya.

Jika seseorang yang dikenai jizyah meminta agar dia

membayar jizyah dan hukum Islam berlaku padanya dengan syarat

53 HR. Al Humaidi dalam kitab Musnadaya (hadits-hadits dari Ali bin Abu

Thalib 9,, l/26-27\ dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Ishaq Al Hamdani dari

Zaid bin Yutsaigh, dia berkata: Kami bertanya kepada Ali +r, "Apa yang diutuskan

kepadamu sev,raktu haji?" Dia menjawab, "Aku diutus untuk melakukan empat hal,

yaifu: tidak masuk surga kecuali orang yang beriman, jangan ada orang telanjang yang

thawaf di Baitullah, orang muslim dan orang musyrik tidak berkumpul di Masjidil

Haram sesudah tahun ini; dan barangsiapa yang memiliki perjanjian antara dia dengan

Nabi $, maka perjanjiannya itu berlaku hingga batas wakhrnya yang ditetapkan dalam

perjanjian itu; dan barangsiapa yang tidak memiliki perjanjian damai, maka batas

waktu penangguhannya selama empat bulan." (no, 48)
Hadits inijuga diriwayatkan oleh Al Humaidi (1/79 danjalur Sufuan bin Uyainah

dan setenrsnya; dan Al Hakim dalam kitab Al Mustadmk (pembahasan tentang perang

dan pembahasan tentang pakaian, 3/25,4/178). Hadits dalam panbahasan tentang
perang diriwayatkan dari jalur Al Humaidi dan seterusnya, Al Hakim berkata, "Sanad

hadits shahih menurut kiteria AI Bukhari dan Muslim-" Penilaiannya itu disepakati

oleh Adz-Dzal'rabi. Sedangkan hadits dalam pembahasan tentang pakaian diriwayatkan
dari jalur Sufuan Ats-Tsarrri dari Abu Ishaq dan seterusnya. Dia berkata, "Sanad hadits

shahih menumt kriteria.Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh A&-
Dzahabi.
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dia tinggal di Hijaz. maka hukumnya tidak boleh. Hljaz itu meliputi

Makkah, Madinah dan Yamamah, serta wilayah-wilayah di

belakangnya, karena pembiaran terhadap mereka untuk tinggal di

Hijaz itu sudah dihapus hukumnya.

1932. Rasulullah S membuat pengecualian terhadap

penduduk Khaibar saat beliau mengadakan perjanjian kepada

mereka. Beliau bersabda, "Aku membiarkan kalian tinggal selama

Attah membiarkan kalian tinggal-'64 Kemudian Allah

s4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Ketika Seseomng

Mensyaratkan dalam Muzara'ah, "Jika Kamu Mau, Aku Mengeluarkanmu", 2/278-
279, no.2730) dari Abu Ahmad Marrar bin Hammuwaih dari Muhammad bin Yahya

Abu Ghassan Al Kinani dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar;g,, dia berkata: Ketika

penduduk Khaibar membuat tangan Abdullah bin Umar {b terkilir, Umar berdiri

menyampaikan khutbah lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah $ dahulu membuat

kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaibar untuk mengerjakan harta mereka

flahan) dimana beliau berkata, "Kami membiarkan mereka tinggal selama Allah
membiarkan kalian tinggal." Dan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar keluar
untuk bekerja pada lahan miliknya di sana lalu dia di malam hari diperlakukan secara

kasar hingga tangan dan kakinya terkilir (bergeser dari sendinya) padahal di sana kami
tidak memiliki musuh selain mereka (penduduk Khaibar). Merekalah musuh kami dan
pihak yang kami curigai dan aku sudah bertekad untuk mengusir mereka." Ketika
Umar sudah membulatkan tekadnya, ada seorang dari suku Bani Abi Huqaiq yang

datang kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan

mengusir kami padahal Muhammad # telah membuat perjanjian kerja dengan kami

atas harta-har1a (kebun) dan juga membuat persyamtan (pernbagian hasil) di

dalamnya?" Umar i,!g menjawab, "Apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa

dengan sabda Rasulullah $, "Bagaimana keadaanmu seandainya kamu diusir dari
Khaibar lalu unta betinamu membawamu lari malam demi malam?"Orang ifu berkata,
"lni hanyalah gurauan dari Abu Qasim." Umar berkata, "Kamu berdusta, wahai musuh

Allah." Umar.;fla, iantas mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang

menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, pelana, tali kekang dan
lainnya."

Al Bukhari berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari

Ubaidullah: Aku menduga dari Nafi' dari lbnu Umar;{5 dari Umar dari Nabi $ secara

ringkas."
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memerintahkan Rasulullah $ untuk mengusir mereka dari Hijaz.

Tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan seorang kafir

dzimmi dengan syarat dia tinggal di Hijaz dalam keadaan apapun-

Saya lebih senang sekiranya seorang musyrik tidak

memasuki Hiiaz sama sekali sesuai dengan perintah Nabi $ yang

saya sampaikan. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku

bahwa seorang kafir dzimmi dilarang meleru,rati Hijaz tanpa

menetap di suatu tempat di Hijaz lebih dari tiga hari, dan itu

merupakan lamanya waktu seorang musafir tinggal- Karena

dimungkinkan perintah Nabi s untuk mengusir mereka dari

JazirahArab adalah mereka tidak boleh tinggaldi sana.

Al Bukhari juga meriwayatkannya (pembahasan: Bagian Seperlima, bab'

Pemberian Nabi $i kepada Golongan Mualaf dan Selainnya Dari Seperlima, 2/405,
no. 3152) dari jalur Fudhail bin sulaiman dari Musa bin uqbah dari Nafi' dari Ibnu

Umar Sg bahwa Umar bin Khaththab mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari

bumi Hijaz, dan Rasulullah i$ ketika menaldukkan penduduk Khaibar juga bemiat

akan mengusir Yahudi dari wilayah itu. Tanah tersebut ketika ditaklukkan oleh

Rasulullah menjadi milik Yahudi, Rasulullah # da" umat Islam, Lalu orang-orang

Yahudi meminta kepada Rasulullah # ugat memperkenankan mereka menggarapnya

dengan imbalan mereka mendapat setengah dari hasil buahnya. Rasulullah # pun

bersabda "Kami biarkan kalian melakukan hal itu selama kami mau. "Akhimya mereka

dibiarkan tinggal di Khaibar hingga Umar mengusir mereka ke wilayah Taima' dan

Ariha."
gadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Pengusiran

Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, 3/1388) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Abu

Al Baihaqi mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata:

Umar bin Khaththab .g, memberitahuku bahwa ciia mendengar Rasulullah $
bersaMa, "Sungg,.th aAu akan mengusir orang-orzng Yahudi dan Nasmni dari Jazirah

Arab hingga aku tidak menyisakan selain or'ang muslim."
Sebagaimana Muslim meriwaya+.kannya dari jalur Sufuan Ats-Tsauri dan Ma'qii

bin Abdullah dari Abu Zubair dan setemsnya (no.63/L767),'
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1933. Seandainya sabda Nabi $ ini valid, "Tidak akan

pernah dua agama bertahan di wilayah Arab'5s maka maksudnya

s5 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Masalah Pokok, bab: Riwayat tentang
Pengusiran Yahudi dari Madinah, 2/892-8931 dari jalur Ismail bin Abu Hakim bahwa
dia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, "Di antara perkataan yang paling akhir
diucapkan Rasul $, "Semqa Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sungguh tidak akan
bertahan dua agama di tanah Arab."

Juga dari jalur Ibnu Syihab bahwa Rasulullah S bersabda, 'Dua agama tidak
berkumpul di Jazirah Arab. "

Status hadits mursal.

Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, "Umar bin Khaththab +{f, menyelidiki berita

itu hingga dia menemukan keyakinan bahwa Rasulullah g$ bersabda, "Dua agama

tidak berkumpul di Jazirah Arab. " Umar ig lantas mengusir orang-orang Yahudi
Khaibar.

Malik berkata, "Umar bin Khaththab i4: luga mengusir orang-orang Yahudi
Najran dan Fadak. Adapun orang-orang Yahudi Khaibar, mereka keluar darinya tanpa
memperoleh buah-buahan atau tanah sedikit pun. Sedangkan orang-orang Yahudi
Fadak, mereka memperoleh setengah buah-buahan dan setengah tanah, karena
Rasulullah $ mengadakan perdamaian dengan mereka dengan kompensasi setengah

buah-buahan dan setengah tanah. Karena itu Umar ;$ membiarkan mereka untuk
tetap tinggal di Fadak dengan memperoleh setengah buah-buahan dan setengah tanah
dalam bentuk nilai emas, perak, unta, tali dan pelana. Kemudian Umar e4p,

memberikan nilainya kepada mereka dan mengusir mereka darinya."
Ibnu Hajar berkomentar tentang hadits Ibnu Syihab, "Sanadnya disambung oleh

Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhn dari Said dari Abu Hurairah. Ishaq
meriwayatkanny,a dalam htab Musnadmya."

Ibnu Hajar juga berkata, 'Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari
Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said bin Musagryib seara mursal. Dia menambahkan:
Umar;,Q, berkata kepada orang-orang Yahudi, "Barangsiapa di antara kalian yang

memiliki janji dari Rasulullah #, -aku silakan dia menyampaikan janji tersebut. Jika
tidak, maka aku mengusir kalian."

l-jh. At-Talkhish Al Habir(4/1241
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/274-275) dari jalur lbnu Ishaq,

dia berkata: Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dad Ubaidullah
bin Abdullah bin Utbah. dari Aisyah,:{b, dia berkata, "Perkataan terakhir yang

diucapkan Rasulullah i$ adalah, 'Tidak boleh dibiarl<an ada dua agana di Jazirah
Anb. " Sanadnya sesuai dengan kriteria Ai BuL'hari dan Muslim, selain hnu Ishaq
karena dia hanya periwa5rat Muslim. Dia seorang periwayat mudallis, tetapi di sini dia
menyatakan secara gamblang bahwa dia menceritakan hadits ini.
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adalah dua agama yang menetap. Seandainya bukan karena

Umar r$; sendiri yang tumn tangan dalam mengusir orang-orang

kafir dzimmi ketika ada riwayat valid baginya mengenai perintah

Rasulullah S, dan bahwa perintah Rasulullah $ tersebut

mengandung kemungkinan makna seperti yang dilihat Umar iS,,

yaitu orang kafir dzimmi yang datang sebagai pedagang diberi

penangguhan selama tiga hari tanpa boleh menetap di sana

sesudah itu, tentulah saya berpendapat bahwa tidak boleh

mengadakan perdamaian dengan mereka untuk memasuki wilayah

Hijaz dalam keadaan apapun.

Orang kafir dzimmi tidak boleh mengambil suafu tempat di

Hijaz sebagai rumah, dan tidak boleh mengadakan perdamaian

dengan syarat dia memasuki Hijaz kecuali sekedar lewat saja.

^1r )i:t f ;L U ,;X" t1:;i -\ 1rr
I
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1934. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin

Khaththab....55

56 Seperti inilah yang tertulis dalam manuskrip dan cetakan kltab Al Umm, yait.t

tanpa matan Sering kali Asy-Syafi'i melakukan hal ini. Barangkali alasannya adalah

karena hadits tersebut sudah masyhur, atau dia menyebutkannya sebelum itu atau

sesuciahnya.
Akan tetapi, Al Baihaqi dalam kltab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsabetl<ata,

"Sanad haciits ini lerputus dari asalnya. Seolah-olah dia meninggalkannya karena dia

merasa ragu. Jadi, hadits ini berasal dari Ubaidullah cian Malik bin Anas dari Nafi' dari

Aslam mantan sahaya Umar, bahwa Umar bin Khaththab q*, membuat keputusan bagi

oranq-orang Yahucii, Nasrani dan Majusi di Madinah untuk tinggal selama tiga hari
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Jika mereka diberi izin unfuk memasuki Hliaz, kemudian

mereka kehilangan harta di Hijaz atau menghadapi suatu

kesibukan di sana, maka dikatakan kepada mereka, "Wakilkanlah

orang muslim yang kalian kehendaki, lalu keluariah, jangan tinggal

di sini lebih dari tiga hari!" Adapun Makkah, tidak seorang pun di

antara mereka yang boleh memasuki Tanah Haram dalam

keadaan apapun untuk selamalamanya, baik mereka memiliki

harta di sana atau tidak memiliki harta. Jika salah seorang di

antara mereka lolos dari pemeriksaan sehingga dia memasuki

Makkah lalu dia sakit, maka dia dikeluarkan dalam keadaan sakit.

Jika dia mati, maka dia dikeluarkan dalam keadaan mati dan tidak

dimakamkan di Makkah. Jika salah seorang di antara mereka mati

di luar Makkah, maka dia dimakamkan di tempat dia mati. Jika dia

sakit sedemikian rupa hingga tidak sanggup dibawa kecuali dengan

risiko mati atau sakitnya bertarnbah parah, maka dia dibiarkan

hingga sanggup dibawa, kemudian dia dibawa keluar dari Makkah.

Jika imam mengadakan perdamaian dengan seorang kafir

dzimmi dengan kompensasi yang diambil imam selama safu tahun

dari mereka, sedangkan perdamaian tersebut dilakukan unfuk hal-

hal yang saya katakan tidak boleh, kemudian imam telah

mengambil apa yang dia bebankan pada mereka, maka imam

tidak boleh mengembalikannya kepada mereka sedikit pun karena

dia telah memenuhi perjanjian antara dia dan orang kafir dzimmi

tersebut. Jika imam tahu sedangkan telah berjalan setengah tahun.

hanya untuk berbelanja dan menunaikan kebutuhan mereka. Tidak ada seorang pun di
antara mereka yang boleh tinggal lebih dari tiga hari."

Lih. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (7 /731)
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra dengan sanadnya dari Malik

dan seterusnya (pembahasan: Jizyah, bab: Orang Kafir Dzimmi Meler,r,rati Hijaz dan
Tidak Tinggal Lebih dari Tiga Han,9/209).
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maka imam mengembalikan perjanjian ifu kepada mereka saat itu

juga, dan orang kafir dzimmi tersebut diberitahu bahwa

perdamaian mereka tidak boleh. Imam berkata kepada mereka,

"Jika kalian rela dengan suatu perianjian baru yang hukumnya

boleh, maka saya akan memperbarui perjanjian untuk kalian-

Tetapi jika kalian tidak rela, maka aku akan mengambil apa yang

wajib atas kalian saja, yaitu setengah dari kompensasi perjanjian

untuk kalian selama safu tahun, karena perjanjian itu telah

terlaksana unfuk kalian dan saya mengembalikannya kepada

kalian. Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat

mereka meminjaminya sesuatu selama dua tahun, maka imam

mengembalikan kepada mereka kompensasi perdamaian yang

mereka bayarkan kecuali seukuran yang menjadi hak imam selama

mereka tinggal, dan perjanjian itu dikembalikan kepada mereka-

Saya tidak perintahkan adanya seorang wali5yl amr yang

mengusir seorang kafir dzimmi dari Yaman dalam keadaan telah

ada perlindungan di sana. Yaman bukan bagian dari Hliaz,

sehingga tidak seorang pun yang boleh mengusir mereka dari

Yaman. Tidak ada larangan untuk mengadakan perdamaian

dengan mereka dengan syarat mereka tinggal di Yaman- Seluruh

negeri selain Hijaz ihr boleh dijadikan syarat dalam perdamaian

untuk tinggal di sana. Jika seorang kafir dzimmi memiliki suahr hak

di Hijaz, maka dia mewakilkan orang lain trntuk mengambil hak

itu. Saya tidak senang sekiranya dia memasuki Hljaz dalam

keadaan apapun. Dia tidak boleh memasuki unfuk suatu keperluan

bagi keluargarlya, dan tidak pula unfuk urusan-ul'l-tsan lain seperti

pemiagaan atat.i menyewa sesuafu dari seorang muslim atau

selainnya.
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Manakala ada perintah untuk mengusimya dari suafu

tempat, maka itu berarti dia dilarang untuk memasuki tempat yang

darinya dia diusir. Jika dia terlanjur melakukan, maka tidak ada

kewajiban apapun yang dibebankan pada diri orang itu. Tidak ada

keterangan yang jelas bagiku bahwa mereka dilarang untuk

melewati lautan Hijaz, tetapi mereka dilarang unfuk tinggal di
pantainya. Demikian pula, di lautan Hiaz ada pulau atau gunung

yang bisa ditinggali, maka mereka dilarang untuk tinggal di sana

karena itu merupakan bagian dari bumi Hijaz.

Jika salah seorang di antara mereka memasuki Hijaz dalam

sifuasi seperti ini, jika perbuatannya itu didasari sikap melawan,

maka dia diberi pelajaran dan diusir. Jika tidak didasari sikap

melawan, maka dia tidak diberi pelajaran tetapi cukup diusir. Jika

dia menghalangi perbuatannya, maka dia diberi pelajaran. Jika ada

yang mati di antara mereka dalam keadaan seperti ini di Makkah,

maka dia dikeluarkan dari Makkah dan dikeluarkan dari Tanah

Haram, lalu jasadnya dikubur di luar Tanah Haram. Dia tidak
boleh dimakamkan di Tanah Haram sama sekali karena Allah dB

menetapkan agar tidak seorang musyrik pun yang boleh

mendekati Masjidil Haram. Seandainya jasadnya sudah membusuk,

maka dia tetap dikeluarkan dari Tanah Haram. Seandainya sudah

terlanjur dikubur di sana, maka kuburannya digali selama belum

hancur. Jika dia mati di Hijaz, maka dia dikubur di sana- Jika dia

sakit di Tanah Haram, maka dia dikeluarkan. Jika dia sakit di

Hijaz, maka dia tidak buru-buru dikeluarkan sampai dia sanggup

mengadakan perjalanan. Jika dia sudah sanggup berjalan, maka

dia dikeluarkan.
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Saya telah menjelaskan kedatangan mereka untuk bemiaga

di Hijaz terkait jizyah yang diambil dari mereka. Saya memohon

taufiq kepada Allah. Saya lebih senang sekiranya mereka tidak

dibiarkan berada di Hilaz, baik unfuk pemiagaan atau untuk selain-

25. Ukuran Jizyah

Allah S berfirman,

@6ht#{;"t$\\'L4';;
*sampai mereka membayar jizyah dengan pafuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk. "(Qs.At-Taubah 19].: 29\

Dapat dipahami dengan nalar bahwa jizyah adalah sesuatu

yang diambil dalam beberapa wakhr, dan kata jizt1ah ifu mencakup

ukuran sedikit dan banyak.

1935. Rasulullah S berkedudukan sebagai penerang

tentang makna yang dikehendaki Allah &. Rasulullah s
mengambil jizyah dari penduduk Yaman sebesar satu dinar setiap

tahun, atau kain ma'afiriyang senilai satu dinar.S7

s7 Takhr;jhadits teiah disebutkan pada no. 1921 dalam bab tentang orang yang

dimasukkan ke dalam kelompok ahli Kitab.
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1936. Demikian pula, diriwayatkan bahwa beliau

mengambil jizyah sebesar satu dinar unh.rk setiap kepala dari
penduduk Ailah dan dari orang-orang Nasrani di Makkah.ss

1937. Rasulullah @ mengambil jizyah dari penduduk

Najran, dan di dalam jiztyah tersebut ada kiswah. Saya tidak tahu
berapa besarnya jizyah yang beliau ambil dari mereka. Saya

mendengar dari sebagian ulama dan dari sebagian orang kafir
dzimmi penduduk Najran yang menyebutkan bahwa nilai najis
yang diambil Rasulullah g{& dari setiap orang di atas satu dinar.59

1938. Rasulullah # jrsu mengambil jizyah dari Ukaidar

dan orang-orang Majusi Bahrain. Tetapi saya tidak tahu berapa

besar jizyah yang beliau ambil dari mereka. Saya juga sama sekali

tidak mengetahui adanya seseorang yang menceritakan dari
Rasulullah S bahwa beliau mengambil dari setiap orang fizyah di

bawah safu dinar.6o

58 Sebenar lagi akan ciisebutkan riwayat Asy-Syafi'i terhadap hadits ini dengan
sanadnya, insya'Alkh, yaitu pada no. (1944).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi ddam Sunan Al Kubn (pembahasan:
Jizyah, bab: Ukuran Jizyah, 9/195) dari jalur Yahya bin Adam dari hrahim bin Abu
Yahya dari Abu Huwairits, dia berkata, "Rasulullah g$ membebankan pada orang-
orang Nasrani Makkah setresar satu dinar unh-rk setiap tahun."

5e Silakan baca hadits no. (1922) berikrrt takhnjnya.
60 Silakan baca hadits no. (1920) berikut takhrtitya.
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1939. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dia berkata: Ismail bin Hakim mengabarkan kepadaku, dari Umar
bin Abdul Aziz, bahwa Nabi S menulis surat kepada penduduk

Yaman, " Sesungguhnya setiap orang di antara kalian wajib
(membayar) safu dinar, atau senilai ifu berupa kain ma'afiri.'
Maksudnya adalah orang kafir dzimmidari penduduk Yaman."51
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61 Silakan baca hadits no. (1921)berikut bkhrijaya.
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Lg4O. Muthanif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf

mengabarkan kepadaku dengan sanad yang tidak aku hafal,

namun derajatnya hasan, bahwa Nabi +*s mewajibkan orang-orang

kafir dzimmidari penduduk Yaman sebesar satu dinar dalam setiap

satu tahun. Aku bertanya kepada Mutharrif bin Mazin, "Ada yang

mengatakan bahwa jizyah juga berlaku untuk kaum perempuan."

Dia menjawab, "Riwayat bahwa Nabi 6$$ mengambil jizyah dan

kaum perempuan itu tidak valid menurut kami."52
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62 Silakan baca hadits no. (1921) berikut takhnjmya. Al Baihaqi meriwayatkan

bahwa Nabi $ menulis surat kepada Muadz untuk mengambil iizyah dan penduduk

Yaman, yaitu dari setiap lal<i-laki dan perempuan yang sudah mimpi basah (baligh).

Tetapi Al Baihaqi menilainya lemah. Dia ;uga menilai lemah hadits lain yang dia

riwayatkan tentang masalah ini. Silakan baca dalam tal<hrtihadits no. (79271.
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1941. Aku bertanya kepada Muhammad bin Khalid dan

Abdullah bin Amr bin Muslim serta sejumlah ulama Yaman.

Masing-masing menceritakan dari sejumlah ulama generasi

pendahulu sebelum mereka, dan seluruhnya tsiqah, bahwa
perjanjian damai Nabi $ kepada mereka berlaku untuk orang-

orang kafir dzimmiYaman sebesar satu dinar setiap tahun. Mereka

tidak memastikan bahwa kaum perempuan termasuk orang yang

diambil jizyal>nya. Dia berkata, "Jiryah diambil dari seluruh orang-

orang kalir dzimmi (yang laki-laki), dan tidak diambil kewajiban

apapun dari hasil tanaman mereka, padahal mereka memiliki

tanaman; dan tidak pula diambil dari hewan temak mereka. Dia

berkata kepadaku, "Sebagian walijyul amr datang kepada kami,

lalu dia mengambil seperlima dari hasil tanaman mereka, atau dia

ingin mengambilnya, tetapi aku menentang tindakannya itu.

Semua orang yang aku sebutkan itu mengabarkan kepadaku,
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bahwa seluruh orang-orang kafir dzimmi Yaman ifu berasal dari

suku Himyar."63
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1942. Aku bertanya kepada sejumlah banyak orang kafir

dzimmi Yaman yang terpencar di berbagai negeri di Yaman.

Mereka semua memastikan kepadaku -perkataan mereka tidak

berbeda-beda- bahwa Muadz mengambil dari mereka satu dinar

unhrk setiap laki laki baligh. Mereka menyebut orang yang baligh

dengan kata halim (orang yang sudah mimpi basah). Mereka

berkata, "Dalam surat Nabi $ yang dibawa Muadz tertulis,

53 Saya tidak menemukannya pada selain AsySyafi'i. Hadits-hadits yang

terdahulu menguatkan sebagian makna yang terkandung dalam hadits ini, sebagaimana

Al Baihaqi meriwayatkan beberapa riwayat penguat lainnya untuk sebagian makna

dalam hadits ini. Di antaranya adalah:

Dari ialur Mutsanna Ash-Shabbah dari Amr bin sy-r'aib dari ayahnya dari

kakeknya bahwa Rasulullah $ mewajibkan ii4ah atas setiap laki{aki yang sudah

bermimpi basah dari penduduk Yaman sebesar satu dinar.
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'Sesungguhnya setiap laki-laki yang sudah bermimpi basah dikenai
safu dinai ."&
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7943. "hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Abu Huwairits, bahwa Nabi;$ membebankan pada

seorang Nasrani di Makkah yang bemama Mauhib sebesar satu

dinar untuk setiap tahunnya."65
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64 Hadits ini diperkuat dengan hadits-hadits sebelumnya.
65 Hadits ini telah disebutkan komentamya pada no. '936. Saya tidak

menemukannya pada selain Asy-Syaf i. HaCits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari
jalur fuy-Syafi'i dalam Sunan Al Kubn (9/L94) dan Ma'nfah As-Sunan ua Al
Atsa{7/l2ll.
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7944. Nabi S juga membebankan pada orang-orang

Nasrani Ailah sebesar tiga ratus dinar untuk setiap tahunnya, dan

agar mereka memberi jamuan kepada orang muslim yang bertemu

dengan mereka selama tiga hari, serta tidak menipu seorang

muslim. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin

Abdullah, bahwa pada hari ifu mereka berjumlah tiga ratus orang,

sehingga Nabi S membebani mereka pada hari ifu sebesar tiga

ratus dinar unfuk setiap tahun.66

Jika orang yang boleh diambil iizyabnya mensyaratkan hal-

hal yang boleh, dan dia membayar safu dinar unh.rk dirinya sendiri

setiap tahun, maka tidak ada pilihan bagi imam selain

menerimanya. Jika dia menambahkan di atas sahr dinar, seberapa

pun besamya tambahan ifu, baik sedikit atau banyak, maka imam

boleh mengambilnya dari orang itu. Karena syarat yang ditetapkan

Nabi s pada orang-orang Nasrani Ailah adalah satu dinar setiap

tahun untuk setiap jiwa, serta perjamuan yang merupakan

tambahan di luar safu dinar itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara orang-orang kafir dzimmi baligh yang miskin dan yang

kaya, seberapa pun kayanya. Karena kita tahu bahwa ketika

Nabi S mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Yaman

yang jumlahnya sangat banyak dengan kompensasi satu dinar atas

66 Saya udak menemukannya pada selain Asy-Syaf i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Sunan Al Kubra (9/195) dan Ma'nfah

As-Sunan wa Al Atsar(7 /L27).
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setiap laki-laki dewasa setiap tahun, bahwa di antara mereka itu

ada orang yang miskin, tetapi beliau tidak menggugurkan

kewajibannya; dan bahwa di antara mereka ihr ada orang kaya

tetapi beliau tidak menambahi kewajibannya'

Jadi, barangsiapa yang menawarkan safu dinar' baik dia

kaya atau miskin, maka tawarannya ifu diterima. Dan barangsiapa

yang menawarkan kurang dari itu, rnaka imam tidak menerimanya'

Alasannya adalah karena orang yang diajak berdamai oleh

Rasulullah s setahu kami tidak ada yang membayar kurang dari

satu dinar. Jadi, satu dinar merupakan ukuran minimal jizyah yang

diterima dari orang kafir dzimmi' Manakala mereka telah

membayar satu dinar, maka imam harus menerimanya dari

masing-masing mereka meskipun tidak ada tambahan berupa

perjamuan atau apapur yang diberikan seorang kafir dzimmi dari

hartanya.

Jika sultan mengadakan perdamaian dengan seseorang

yangbolehdiambiljizya/rnya,padahalorangtersebutmampu
menghadapi sultan unhrk selarna-lamanya, dengan kompensasi

kurang dari sahr dinar, atau dengan syarat sultan membebaskan

ka,trajiban iizphdari orang yang miskin yang seagama dengannya'

atau sultan menafkahi mereka dan baifut mal, maka perdamaian

tersebut tidak sah. Dia tidak boleh mengambil dari seorang pun di

antara mereka kecuali berupa kompensasi perdamaian jika telah

berlangsung satu jangka waktu sesudah perdamaian yang

menghamskan sesuafu padanya sesuai syaratnya' Dia harus

mengembalikan perdamaian kepada mereka hingga mereka

mengadakanperdamaiansecamsah.Jikamerekamengadakan
perdamaian dengan sultan secam sah dengan kompensasi sebesar
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safu dinar atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka
jafuh miskin lantaran membayar jiryabnya, maka sultan menjadi
pihak yang berpiutang padanya di antara orang-orang yang
berpiutang lainnya. Dia tidak lebih berhak atas harta orang itu
daripada orang-orang yang berpiutang rainnya; dan orang-orang
yang berpiutang lainnya juga tidak lebih berhak daripada sultan.

Jika salah seorang di antara mereka pailit sebelum jafuh
wakfu safu tah,n, maka sultan bersama orang-orang yang
berpiutang lainnya mengambil bagian jiryabnya untuk wakhr safu
tahun yang telah berlalu. Jika dia merunasi jizyah tanpa
memberikan apapun kepada orang-orang yang berpiutang, maka
ifu boleh baginya selama orang-orang yang berpiutang atau
sebagian dari mereka tidak mendesaknya. Jika sebagian dari
mereka mendesaknya, maka sultan tidak boleh mengambil jizvatT
nya tanpa memberikan bagian kepada mereka. Karena ketika
sebagian orang-orang yang berpiutang telah mendesaknya, maka
sultan harus menahan hartanya manakala orang ifu mengakui atau
ada kesaksian yang membuktikannya. Jika tidak ada bukti dan dia
pun tidak mengakui, lalu sebagian orang-orang yang berpiutang
mendesaknya, maka sultan boleh mengambir iizyatrnya tanpa
memberikan bagian kepada mereka. Karena tidak terbukfi di
hadapan sultan bahwa dia menanggung suatu hak hingga sultan
mengambrl jiryalrnya.

Jika sultan mengadakan perdamaian dengan seseorang
kafir dzimmi atas sesuafu yang boleh baginya, Ialu orang kafir
dzimmi tersebut menghilang, maka sultan boleh mengambil
haknya dari harta oranE kafir dzimmi tersebut manakala diketahui
bahwa dia masih hidup. Jika tidak diketahui apakah dia masih
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hidup atau sudah mati, maka sultan bertanya kepada wakilnya dan

orang yang mengurusi hartanya sewakhr dia masih hidup. Jika

mereka mengatakan bahwa dia zudah mati, maka sultan menyita

hartanya dan mengambil haknSn hingga hari mereka mengatakan

bahwa orang kafir dzimmi telsebut mati. Jika mereka mengatakan

dia masih hidup, maka sultan menyita hartanya kecuali mereka

membayar jiz4h secaftr sukarela atas nama orang katir dzimmi

tersebut. Sultan tidak boleh mengambil iEryah dari hartanya dalam

keadaan sultan mengetahui bahwa dia masih hidup, kecuali

mereka membayarkan iiaph kepadanya secara sukarela, atau atas

sepengetahuan selunrh ahli warisnya dengan syarat tidak diketahui

dia memiliki ahli waris selain mereka, dan mereka semua sudah

baligh sehingga kepuhrsan mereka berlaku untuk harta mereka-

Dengan demikian, mereka boleh membuat pengakuan atas diri

mereka. Karena jika orang kafir dzimmi tersebut telah mati' maka

hartanya menjadi harta mereka.

Jika sultan mengambil iizyahdari hartanya untuk dua tahun,

kemudian terbukti bahwa dia mati sebelum ihl, maka sultan

mengembalikan bagian yang belum menjadi haknya. Jika dia

menanggung hutang, maka sultan berbagi dengan orang-orang

yang berpiutang lainnya. Jika bagian yang diperoleh sultan dari

jiaph saat dia berbagi dengan mereka itu lebih sedikit daripada

yang dia ambil, maka dia menunhrtrya kepada para ahli waris.

Jika para ahli warisnya sudah baligh dan tindakannya sah, lalu

mereka mengatakan, "la mati kemarin," padahal beberapa saksi

bersaksi bahwa dia mati pada tahun pertama, lalu para ahli waris

meminta waliyyrl amr unhrk mengemballkan iizyahnya kepada

mereka selama satu tahun, maka waliyyul amr tidak boleh

mengembalikannya kepada mereka karena mereka mendustakan
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para saksi dengan gugurnya jizyah darinya akibat kematian.
seandainya dua ahli waris mendatangi kami, lalu yang safu
membenarkan para saksi dan yang lain mendustakan mereka,
maka keduanya menjadi seperti dua orang laki-laki yang mana
diberi kesaksian oleh dua orang terkait dua hak, lalu yang satu
membenarkan keduanya dan yang rain tidak membenarkan
keduanya. Dengan demikian, kesaksian keduanya berlaku unfuk
orang yang membenarkan keduanya, dan ditolak unfuk orang yang
mendustakan keduanya. Dengan demikian, imam wajib
mengembalikan setengah dinar kepada ahli waris yang
membenarkan para saksi, dan tidak mengembalikan setengah
dinar kepada ahli waris yang mendustakan para saksi.

Jika kita telah mengambil ltzyah dari seseorang yang berhak
membayar jizyah lalu dia jatuh fakir, maka imam menjadi pihak
yang berpiutang di antara orang-orang yang berpiutang lainnya.
Dia tidak boleh menggunakan harta Allah fr untuk menafkahi
orang fakir dari kalangan orang-orang kafir dzimmi, karena harta
Allah & itu terdiri dari tiga jenis:

Pertama, harta sedekah yang diberikan kepada para
penerimanya yang disebutkan AIIah dalam surah At-Taubah.

Kedua, harta fai' yang diberikan kepada para penerimanya
yang disebutkan Allah dalam surah Al Hasyr.

Ketiga, harta ghanimah yang diberikan kepada para
penerimanya yang ikut serta dalam perang dan unfuk para
golongan yang berhak atas seperlima ghanimah yang disebutkan
Allah .ft dalam surah AlAnfal. Mereka semua adalah orang Islam.

Imam haram mengambir hak seorang musrim unfuk
diberikan kepada muslim lain. Lalu, bagaimana dengan orang kafir
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dzimmi yang Allah sama sekali tidak memberinya bagian dari harta

yang dikaruniakan-Nya kepada umat Islam? Tidakkah Anda

melihat bahwa seandainya orang kafir dzimmi di antara mereka

mati tanpa memiliki ahli waris, maka hartanya jatuh kepada umat

Islam, bukan kepada orang kafir dzimmi? Karena Allah @

memberikan nikmat pada umat Islam dengan mengalihkan harta

tak bertuan kepada mereka, dan harta orang-orang musyrik

dengan jalan fai' dan ghanimah-

1945. Mereka meriwayatkan bahwa Nabi S
membebankan pada orang-orang Nasrani Ailah iizyah sebesar sahr

dinar untuk setiap orang, dan perjamuan unfuk orang-orang

muslim yang melewati mereka. Ihr merupakan tambahan di atas

satu dinar.67

Jika orang-orang kafir dzimmi memberikan lebih dari satu

dinar, seberapa pun besamya tambahan itu untuk umat Islam,

maka ifu lebih saya sukai. Imam tidak haram menerima apapun

yang mereka tambahkan.

1946. Umar mengadakan perdamaian dengan penduduk

Syam dengan jizyah sebesar empat dinar dan perjamuan selama

tiga hari.58

67 Silakan lihat no. (1943) dan (1994), serta pmgalihan riwayat pada keduanya'

68 HR. Al Baihaqi idu* Sun ., At Kubm (pernbahasan: Jizyah,bab: Tambahan

di Atas satur Dinar dengan Perdamaian, 9/195\ dari ialur Muhammad bin Abdullah bin

Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar ei$,

bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Al Khaththab ii$ menulis surat

kepada pam pemimpin ahli iiafih aS.o mereka meletakkan kavaiiban iizyah ke,,tal

il; ;& ya.g ruduh U*..rt ur. Jizyahmud<aadalah empat puluh dirham bagi para
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1947. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari
Aslam maula Umar bin AI Khaththab, bahwa umar bin Al
Khaththab membebankan jizyah kepada para pemilik emas

pemilik perak di antara mereka, dan empat dinar bagi para pemilik emas. Mereka juga
harus memberi makan kepada orang-orang muslim dua mudd gandum hinthah, tita
kantong minyak bagi setiap orang setiap bulan. Barangsia[a yang merupakan
penduduk Syam, ahli jizyah, dan barangsiapa yang berasal dari penduduk Mesir,-maka
dia dikenai satt irdab untuk setiap orang dalam setiap bulan; serta gandum dan
madu-selebihnya tidak saya hafal.

Mereka juga harus menjamu orang-orang muslim yang singgah di tempat mereka
selama tiga hari. Umar r{8, juga membebankan pada penduduk lrak sebesar lima belas
sfa' untuk setiap orang. Umar +s tidak membeb arl,n jityah pada kaum perempuan.
Dia membuat stempel di leher mereka: pernbayar jizyah.

Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdurrahim bin Sulaiman dari
Ubaidullah bin umar dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar bin Khaththab, bahwa
umar bin Al Khaththab ig, menulis surat kepada para gubemumya agar mereka tidak
membebankan jizlnh pada kaum perempuan dan anak-anak, dan tidak membebankan
jizyahkecuali pada orang yang sudah bercukur. Dia membuat stempel di leher mereka,
dan menetapkan i@ah mereka per kepala bagi pernirik p"rak seboar empat puluh
dirham disertai pemberian makanan; dan bagi pemilik emas sebesar empat dinar.
Umar rg, membebani orang-orang kafir dzimmi dari Syam sebesar dua mudd gardwn
hinthah dan tiga kantong minyak; dan omng-orang Mesir sebesar satu irdabgandum
hinthah, pakalan dan madu-Nafi' tidak hafal jumlahnya; dan pada penduduk lrak
sebesar lima belas sia' gandum hinthah-ubaidullah berkata Dia menyebutkan
pakaian yang tidak saya hafal jenis dan ukurannya.

I
I
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sebesar empat dinar, disertai pemberian makanan unfuk orang-

orang muslim dan perjamuan selama tiga hari'69

1948. Diriwayatkan bahwa umar bin AI Khaththab

membebani para pemilik perak sebesar empat puluh delapan

dirham, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang sedang

sebesar dua puluh empat; sedangkan orang-orang yang di bawah

mereka sebesar dua belas dirham.7O

69 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zal<al, bab: Jizgh Ahli Kitab dan Orang-

orang Majusi,l/279, r,o. 43). Di dalamnya ada tambahan, "Dan pada para pemilik

perak sebesar empat puluh dirham-"
Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-sunan wa Al Atsar berkata, "Dari matan hadits

tersebut hilang'kalimat, 'Dan pada pam pemilik perak sebesar empat puluh dirham'"'

].jh. Ma'nfah As-Swan wa Al AtsarlT/1241
Keterangan Asy-Syaf i sesudah ini menunjukkan bahwa dia meriwayatkannya

dalam hadits, tetapi kalimat tersebut hilang dari sebagian periwayatrya'
70 HR. Al Baihaqi dalam Suran eiXuUm (pernbahasan. ,!izyah,.bab: Tambahan

di Atas Satn Dinar dalam Perdamaian, g/7961 dari jalur Abu Bakar. bin Abu Syaibah

dari Ali bin Mushir dari Asy-Syaibani dari Abu Aun Muhammad bin Abdullah, dia

berkata, 
.,Umar bin Al Khaththab rg membebankan jizPh pada tiap-tiap kepala, yaihr

empat puluh dirham pada orang kaya, dua puluh empat dirham untuk orang

pertengahan, dan dua belas dirham untuk orang fakir'"

Al Baihaqi berkata, 
..Seperti ifulah Qatadah merirrnyatkannya dari Abu Makhlad

dari Umar i$i."
Dia berkata, "Keduanya etna-sarna murcal' "

SebagaimanaAlBaihaqimenyebutkanbahwaAsy.Syafi'idalamma&hablama
meriwayatian dari lorahim ui" sut dari Ibnu Syihab bahwa ketika para pengelola

Tanah Hitam di kak menjadi kaya, maka dia menambahkan kalajiban pada mereka.

Jika mereka meniadi fakir, maka dia mengurangi kervajiban mereka"'

Al Baihaqi berkata, "sanadrrya terputus'"

Sebagaimana Al 
-iaihaqi 

*"ny.butkan bebempa riwayat lain milik Asy-Syafi'i

dalam madzhab lama sebagai berikut:

1. Dari Rauh bin u;dah As-sahrni dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Abu

Mujliz bahwa tjmar bin Al Khaththab;$; membebani orang kafir dzimmi yang kaya

sebesar empat puluh delapan dirham, orang pertengahan sebesar dua puluh empat

dirham, dan orang fakir sebesar dua belas dirham'"

Al Baihaqi berkata, "SanadnSra iuga terpuhrs"'
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Ketentuan dalam dirham ini lebih sesuai dengan madzhab
umar !*., karena dia mengonversi dirham dalam diyat sebesar dua
belas dirham dengan safu dinar.
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2- Asy-syafi'i menyebutkan hadits Ibnu ura54yah dari Ayryub dari Nafi' dari
Aslam, bahwa Umar bin Al Khaththab 4; membebankan pada penduduk Syam jizyah
sebesar empat dinar dan dua mudd gandum; membebankan pada penduduk Mesir
jizyah sebesar empat dinar dan sab.t irdab gandum, dan pada penduiuk Irak sebesar
empat puluh dirham ditambah lima belas sria,gandum hinthah-

3. Asy-syafi'i juga menyebutkan hadits syababah dari Syu'bah dari Hakam dari
Amr bin Maimun bahwa umar bin Al Khaththab 4g berkata kepada Utsman bin
Hunaif, "Demi Allah, kamu tidak menyusahkan mereka jika kamu mengambil satu
qafiz dan satu dirham dari setiap sau jaifo tanah." Mereka ifu menanggung ernpat
puluh delapan dirham, kemudian utsman bin Hunaif menggenapka.rnyu **[di h-u
puluh dirham.

Satu janb adalah luas tanah yang ukurannya setara dengan 736G.O4 m2.
Khabarteral<hir ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Al Amtwt (h1m.43, no.

105) dari jalur Abu Nadhar dan Hajjaj dari Syu'bah dan setemsnya.
Ibnu Rajab dalam Al lstikhraj ti Ahkam Al Kharaj manyebutkannya di dua tempat

(h\m.62,67).
Di tempat pertama dia berkata, "lmam Ahmad dan Abu Ubaid mengatakan

bahwa riwayat yang paling shahih tentang pajak dari umar *.g adalah hadits Amr bin
Maimun ini." sedangkan di tempat kedua dia berkata, "Hadits ini dilansir oleh Al
Atsram."

Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam At Jadg4nt (l/zs)
dari jalur Ali bin Ja'd dari Syu'bah dan seterusnya.

Redaksinya dalam hadits yang berkaitan khusus dengan tema kita adalah;
Kemudian Utsman bin Hunaif mendatanginya, lalu dia berbicara kepadanya dari balik
tenda. umar igg berkata, "Derni Allah, seandainya kamu membebani setiap safu jarib
tanah sebesar satu dirham dan safu qafiz makanan, serta kamu menambahkan unfuk
kami dua dirham pada setiap kepala, maka hal itu Edak menyusahkan dan tidak
memberatkan mereka." Periwayat berkata, "Mulanya jizyah merel<a ernpat puluh
dirham, kemudian dia menggenapkannya menjadi lima puluh dirham."
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lg4g. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, bahwa Umar bin Al

Khaththab membebankan pada para penduduk tanah hitam

(daerah yang banyak tanamannya) berupa perjamuan tamu selama

sehari semalam. Barangsiapa yang tertahan oleh sakit atau hujan,

maka dia memberi nafkah dari hartanya-7l

Hadits Aslam tentang perjamuan selama tiga hari itu lebih

mendekati kebenaran, karena Rasulullah $ memang menetapkan

perjamuan selama tiga hari. Ada kalanya beliau menetapkan

perjamuan atas suatu kaum selama tiga hari, dan pada kaum lain

selama satu hari satu malam. Beliau tidak menetapkan perjamuan

selain dua perjamuan tersebut. Sebagaimana perdamaian beliau

dengan mereka juga berbeda-beda, sehingga sebagian hadits ini

tidak bertentangan dengan sebagian yang lain'

7l HR. Abu ubaid dalam Al funutat bab: syarat yang Ditetapkan pada orang

Kafir Dzimmi saat Mereka Diberi Perianjian Perdamaian dan Dibiarkan Merneluk

Agama mereka, hlm. 70, no. 395) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan setemsnya.

Al Baihaqi meriwayatlannya dari jalur Asy-syaf i dalam sunan Al Kubra (9/t96)

dan Ma'rifah As'Sunan wa Al Atsa{7 /L24L
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26- Negeri yang Ditaklukkan dengan Perang

Jika Imam menaklukkan suatu negeri ahlul harbi (yang

wajib diperangi) dan mengusir penduduknya dari negeri tersebut,

atau dia menaklukkan suatu negeri dan menguasai penduduknya,

sedangkan di antara negeri ahlul harbi yang dikuasainya dan

wilayah Islam itu tidak ada seorang musyrik; atau di antara
keduanya ada orang-orang musyrik tetapi mereka tidak membela

ahlul harbi yang negeri mereka ditaklukkan oleh imam, sedangkan

imam menguasai orang-orang yang tertinggal di negeri ifu dalam
keadaan terkepung, atau dapat mengontrol mereka meskipun

tidak terkepug, lalu musuh tersebut meminta unfuk dibiarkan
mengelola harta benda mereka dengan kompensasi yang diambil
imam dari mereka, baik sedikit atau banyak, maka imam tidak
boleh memenuhi permintaan mereka karena negeri tersebut telah
menjadi wilayah dan milik umat Islam. Imam tidak boleh

melakukan tindakan selain membagikannya di antara umat Islam.

1950. Tindakan tersebut seperti yang dilakukan oleh
Rasulullah $ terhadap Khaibar. Beliau berhasil menaklukkannya

bersama pasukan beliau, sedangkan orang-orang musyrik
penduduknya ihr lebih banyak jumlahnya daripada pasukan beliau.

Di dekat mereka juga ada orang-orang musyrik Arab selain

Yahudi, dan mereka ini ingin melindungi penduduk Khaibar dari
beliau. Mereka yang dalam keadaan membentengi diri dari beliau

dan memiliki kekuatan yang signifikan ihr meminta beliau untuk
memberi jaminan keamanan bagi mereka dan tidak menawan

keluarga mereka. Beliau mengabulkan permintaan mereka ihr
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karena beliau belum menguasai benteng dan penghuninya

sehingga kalau begitu maka seluruhnya telah menjadi milik umat

Islam. Tetapi Rasulullah g$ tidak mengabulkan permintaan mereka

terkait harta benda yang telah beliau kuasai, karena beliau tidak

melihat adanya kekuatan mereka untuk keluar dari benteng guna

melindungi harta benda mereka. Demikian pula, beliau tidak

mengabulkan permintaan mereka terkait benteng yang telah beliau

kuasai, dan di dalamnya ada Shafiyyah binti Huyai dan saudarinya,

dimana shafiyyah sudah jahrh ke tangan beliau. Karena beliau

telah menguasai benteng ifu sebagaimana beliau menguasai harta

benda, sedangkan mereka tidak memiliki kekuatan unfuk

mencegah beliau.72

72 HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemilikan, dan Fai ', bab: Riwayat

tentang Hukum Tanah Khaibar 3/408475) dari jalur Hammad bin salamah, dari

UbaidJhh bin Umar, dia berkata: saya kira bemsal dari Nafi' dari lbnu Umar bahwa

Nabi $j memerangi Khaibar dan menguasai pohon kurma serta lahan mereka dan

memaksa mereka berlindtrng di barteng mereka. Kemudian mereka mengadakan

perjanjian damai dengan beliau dengan syarat bahwa untuk Rasulullah g emas dan

perak serta senjata, dan bagi mereka apa yang dapat dimuat unta mereka dengan

syarat mereka tidak menyembunyikan sesuafu.

Apabila mereka melakukan hal tersebut maka udak ada jaminan dan perjanjian

bagi mereka. Kemudian mereka menyembunyikan sebuah kulit milik Huyai bin

ru.tttuU yang telah terbunuh sebelum Khaibar. Dia membawan5ra pada saat Perang

Bani Nadhir ketika Bani Nadhir temsir. D dalam kulit tersebut terdapat perhiasan

mereka. Kemudian Nabi $ berlGta kepada Sa'yah, "Di manakah kulit Huyai bin

Akhthab?" Dia menjawab, "Perang dan nafkah telah menghabiskannya." Kemudian

mereka mendapatkan kulit tersebut. Kemudian beliau membunuh Ibnu Abi Huqaiq dan

menawan para wanita serta anak-anak mereka, dan beliau berniat unfuk mengusir

mereka. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad! Biarkan kami bekeria di

iahan ini, dan kami mendapatkan setengahnya terserah engkau, dan kalian

mendapatkan setengah. Dan Rasulullah $ memberikan setiap istri beliau sebesar

delapan puluh rzasagkurma dan dua puluh rz,rasaqgandum'"- 
su'yarr adalah seorang Yahudi <tari Bani Nadhir, pamannya Huyai bin Akhthab.

HR. hnu Hibban dalam shahihaya lll/607-608) dan Ahmad dalam Musnad-

nya 12/17, 221 secara ringkas; dan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dan

nuauur, bin Abu Bakar serta sebagian anak Muhammad bin Musallamah, mereka
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berkata "Aca beberapa orang yang tersisa dari penduduk Khaibar yang membentengi
diri. Mereka lantas meminta Rasulullah $ unfuk melindungi darah mereka dan
membiarkan mereka pergi. Rasulullah $ pun melakukan hal itu. Ketika penduduk
Fadak mengetahui hal itu, mereka pun menyerah dengan ketenfuan seperti itu. Jadi,
harta Khaibar adalah milik Rasulullah 4{} secara khusus, karena dia diperoleh tanpa
mengerahkan kuda dan unta."

Status hadits mursal-
Juga dari jalur Juwairi5ryah dari Malik dari Az-Zuhn bahwa Said bin Musalyib

mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah $ menaklukkan sebagian Khaibar dengan
jalan perang, (no. 3017)

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa sebagian Khaibar
ditaklukkan dengan jalan perang, dan sebagian yang lain ditaklukkan dengan jalan
damai. Katibah itu sebagian besamya dikuasai dengan jalan pemng, sedangkan
sebagian yang lain dengan jalan damai. Aku bertanya kepada Malik, "Ap; itu
Katibah?" Dia menjawab, "Tanah Khaibar, yang terdiri dari empat puluh ribu pohon
kurma." (no, 3017)

Juga dari jalur Ibnu wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dia berkata,
"saya menerima kabar bahwa Rasulullah $ menguasai Khaibar dengan jalan
kekerasan sesudah pepeftmgan. Kemudian beliau membuat kepufusan pada
penduduknya untuk diusir dari Khaibar sesudah terjadi peperangan.', (no. 3018)

Semua khabar ini mursal. tetapi maknanya dekat dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara mu'allaq.

Juga dari jalur Sufiyan dari Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar dari Sahl bin Abu
Hatsmah, dia berkata, "Rasulullah $ membagi Khaibar menjadi setengah-setengah,
yaitu setengah untuk wakil-wakil beliau dan untuk kebutuhan beliau, dan setengah
dibagi di antara umat Islam. Beliau membaginya di antara mereka menjadi dehfan
belas bagian."

Al Khaththabi dalam Ma'alim As-sunan menjelaskan alasan mengapa
Rasulullah g$ berbuat demikian, padahal jika suatu negeri ditaklukkan dengan jalan
perang, maka harta rampasan perangnya diambil seperlima kemudian dibagikan di
antara para prajurit. Dia menjelaskan bahwa Khaibar itu sebagiannya ditaklukkan
dengan jalan perang sehingga dia menjadi ghanimah, sedangkan sebagian yang lain
diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta sehingga menjadi milik pribadi
Rasulullah $, dimana beliau menyalurkannya sesuai petunjuk Allah kepada beliau,
yaitu untuk menutupi keburtuhan beliau dan wakil-wakil beliau serta untuk kepentingan
umat Islam. Namun mereka melihat ini semua sehingga pembagian terhadap setengah
dan setengah itu tampak sama. Hal itu juga telah dijelaskan oleh Az-Zuhri.',

Lih. catatan kaki Sunan Abi Daud(3/411]'
Hal ini juga menguatkan pemyataan Asy-Syaf i.
Riwayat Asy-syaf i lebih ;elas dan lebih gamblang daripada semua riwayat ini,

Saya tidak menemukan riwayat seperti ifu pada selainnya.
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Seperti ifulah ketenfuan unfuk setiap harta orang-orang

musyrik yang dikuasai imam, baik sedikit atau banyak, baik berupa

tanah, rumah atau selainnya; tidak berbeda satu sama lain karena

seluruhnya merupakan ghanimah. Hukum Allah & yang berlaku

dalam ghanimah adalah dia diambil seperlima. Rasulullah $
menjelaskan bahwa empat perlimanya diberikan kepada pasukan

yang memperolehnya dengan mengerahkan kuda dan unta.

Jika umat Islam menguasai salah sahr sisi wilayah orang-

orang musyrik sehingga mereka memiliki kekuatan unfuk

melindunginya dari orang-orang mus5mk meskipun mereka tidak

sampai melakukan serangan terhadap orang-orang mukmin, maka

wilayah tersebut menjadi wilayah yang dikuasai dengan jalan

perang. Dia wajib dikenai seperlima, sedangkan empat perlimanya

dibagikan di antara pasukan yang menguasainya dengan

mengerahkan kuda dan unta jika di tanah tersebut ada

bangunannya, atau tanah tersebut memiliki nilai.

Semua yang saya sampaikan sebagai harta yang wajib

dibagikan oleh imam, manakala imam tdak membagikannya,

melainkan dia mewakafkannya kepada umat Islam, atau dia

membiarkannya unfuk penduduknya, maka kepufusan imam

tersebut ditolak karena dia menyalahi Kitab dan Sunnah. Jika ada

yang bertanya, "Mana dalilnya dalam Kitab?" Jawabnya adalah

Allah 4 berfirman, $)b,* hte ,G ut #(Sfiiir' #

S^A\ -y:3 4g:i\5 {i'1() ir;fr qt 'Ketahuitah,

sesunggwhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maka seperlima unfuk Allah,

15L



AlUmm

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang mishn dan

ibnusabil. "(Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Rasulullah S membagikan empat perlima harta rampasan

perang kepada pasukan yang memperolehnya dengan

mengerahkan kuda dan unta, baik itu berupa tanah, bangunan

atau harta benda. Jika imam menyerahkannya kepada para

penduduknya, maka para penduduknya ditunfut agar semua hasil

yang ada di tangan mereka, lalu dia dikeluarkan dari tangan

mereka, dan mereka hanya diberi upah standar saja atas pekerjaan

yang mereka kerjakan. Para penduduknya boleh menuntut imam

dengan setiap yang tidak mereka peroleh karena itu adalah harta

mereka yang mereka dia hilangkan.

Jika imam menguasai suatu negeri dengan jalan perang lalu

dia mengambil seperlimanya, kemudian imam meminta kepada

para pemilik bagian empat perlima agar mereka meninggalkan hak

mereka, lalu mereka mengabulkan tuntutan itu dengan hati rela,

maka dia boleh menerimanya jika mereka memberikan hak

mereka ihr kepadanya sebagai wakaf unfuk umat Islam. Itu seperti

suafu harta milik mereka yang mereka berikan kepada imam unfuk

dia salurkan sesuai kebiiakannya. Jika mereka merelakan harta ifu
sebagai wakaf untuk umat Islam, maka imam tidak dilarang untuk

menerimanya sesuai ketentuan dimana seseorang boleh menerima
tanahnya. Saya menduga Umar bin Al Khaththab;g ketika

melakukan hal ini terhadap suahr negeri yang ditaklukkan dengan

jalan perang itu tidak lain dia telah meminta kerelaan hati para

pemiliknya, sehingga dia melakukan tindakan seperti yang saya

sampaikan. Sebagaimana Nabi;tr$ meminta kerelaan terhadap

orang-orang yang menguasai para tawanan Hawazin di Hunain.
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Barangsiapa yang hatinya rela, maka dia mengembalikan tawanan

ihr. Barangsiapa yang tidak rela, maka beliau tidak memaksa untuk

mengambil apa yang ada di tangannya.

27. Negeri yang Penduduknya Berdamai dengan
Umat Islam

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

syafi'i berkata: Jika imam memerangi suahr kaum tetapi dia belum

sempat mengalahkan mereka hingga mereka menawarkan

perdamaian kepadanya dengan kompensasi berupa sebagian dari

tanah mereka, atau sesuatu yang mereka bayarkan unhrk tanah

mereka yang nilainya lebih tinggi daripada iizyah atau setara

dengan jizyah, maka apabila mereka termasuk kaum yang boleh

diambil jizyalrnya dan mereka memberikan jizyah kepada imam

dengan syarat hukum Islam berlaku pada mereka, maka dia harus

menerima tawaran mereka. Dia tidak boleh menerima tawaran

mereka kecuali dengan syarat hukum Islam berlaku pada mereka.

Jika Imam menerimanya, maka dia menulis perjanjian antara dia

dan mereka yang berisi syarat yang ditetapkan di antara mereka

secara jelas untuk diterapkan bagi imam sesudahnya. Tanah ini

tetap menjadi milik penduduknya yang berdamai dengan

kompensasi yang mereka bayarkan dari tanah tersebut, sehingga

tanah tersebut tetap menjadi milik mereka.

Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat umat

Islam memperoleh sebagian dari fisik tanah, maka umat Islam
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menjadi sekutu mereka dalam kepemilikan atas fisik tanah sebagai

kompensasi perdamaian dari mereka. Jika mereka mengadakan
perdamaian dengan syarat tanah tersebut tetap menjadi milik
mereka tetapi mereka wajib membayarkan sekian gandum
hinthah, atau membayarkan sekian dari setiap gandum hinthah
yang mereka tanaman, maka hukumnya tidak boleh kecuali jelas di
dalamnya apa yang saya sampaikan terkait orang yang berdamai
dengan kompensasi berupa sedekah dari hartanga.Tg

Jika mereka mengadakan perdamaian dengan syarat
seluruh tanah tetap menjadi milik orang-orang musyrik, maka tidak
dilarang mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat
demil<ian, tetapi mereka dikenai pajak dalam jumlah tertenfu, baik
berupa nilai tertenh-r yang mereka tanggung dalam harta mereka
seperti jizyah, atau berupa nilai tertenfu yang mereka bayarkan
dari setiap hasta tanah sebesar sekian gandum hinthah, atau
kompensasi-kompensasi lain. Syaratnya adalah jika semua itu
dikumpulkan maka dia setara dengan nrlai jiryah atau lebih banyak
lagi.

Tidak baik sekiranya mengadakan perdamaian dengan
mereka dengan syarat seluruh tanah tetap menjadi milik orang-
orang musyrik, dan bahwa jika mereka menanami suatu tanah
maka umat Islam memperoleh satu takaran atau safu bagian
tertentu dari setiap hektar tanah. Karena ada kalanya mereka
menanam suafu tanaman tetapi tidak fumbuh, atau jumlahnya

sedikit, atau hasilnya banyak, atau mereka tidak menanaminya
sama sekali. Dengan demikian, mereka tidak mengadakan

73 Masalah ni insya' Altah al<an dijelaskan dalam bahasan tentang jizyah atas
zuatu harta.
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perdamaian dengan jizyah dalam jumlah tertentu, dan tidak pula

berupa sesuafu yang diketahui dengan pasti bahwa hasilnya setara

dengan ukuran minimal jizyah atau sekitar itu.

Orang-orang yang berdamai itu berstafus merdeka

seandainya imam tidak menguasai mereka. Mereka juga memiliki

negeri mereka kec,uali sebagian yang mereka berikan. Imam harus

mengambil seperlima dari kompensasi perdamaian yang mereka

bayarkan, lalu seperlima itu diberikan kepada yang berhak.

Sedangkan empat perlimanya diberikan kepada para penerima

fai'. Jika imam tidak melakukannya, maka dia menanggung

dengan diambil dari hartanya atas hak mereka yang rusak karena

tindakannya sebagaimana yang saya gambarkan terkait negeri

yang dikuasai dengan jalan perang. Imam harus melarang

penduduk negeri yang dikuasai dengan jalan perang dan damai

karena mereka adalah pembayar iizyah, sebagaimana yang saya

gambarkan dimana imam berhak melarang pembayar iizyah-

28. Pernikahan dengan Perempuan dari Kalangan
yang Diambil Ji4Tahnya dan Dimakan Hewan

Sembelihannya

Hukum Allah & yxrg berlaku untuk orang-orang musyrik

ihr ada dua macam. Pertama, memerangi para penyembah berhala

hingga mereka masuk Islam. Kedua, memerangi ahli Kitab hingga

mereka membayar izyahjika mereka tidak masuk Islam.
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Allah jg menghalalkan perempuan dan makanan ahli Kitab.

Menurut sebuah pendapat, yang dimaksud dengan makanan

mereka adalah hewan sembelihan mereka.

Hukum halal yang ditetapkan Allah untuk menikahi
perempuan ahli Kitab dan makanan mereka itu mengandung

kemungkinan mencakup setiap ahli Kitab dan setiap orang yang

mengikuti agama mereka; dan juga mengandung kemungkinan

maksudnya adalah sebagian ahli Kitab saja, bukan sebagian yang

lain. Ada dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Nabi S dan dari

ijma' ulama bahwa yang dimaksud adalah para pengikut Taurat
dan Injil dari kalangan Bani Israil, bukan dari kalangan Majusi. Hal
ifu mengandung dalil bahwa Bani Israil-lah yang dimaksudkan

dalam masalah kehalalan menikahi perempuan-perempuannya dan
memakan hewan sembelihannya. Allah Mahatahu.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda
pendapat bahwa perempuan-perempuan Majusi tidak boleh

dinikahi, dan hewan sembelihan mereka juga tidak boleh dimakan.

Ijma' mengatakan bahwa hukum Ahli Kitab itu ada dua macam:

Pertama, di antara mereka ada yang boleh dinikahi
perempuan-perempuannya dan boleh dimakan hewan

sembelihannya.

Kedua, di antara mereka ada yang tidak boleh dinikahi
perempuan-perempuannya dan tidak boleh dimakan hewan

sembelihannya.

Allah menyebutkan nikmat-Nya pada Bani Israil di banyak

tempat dalam Kitab-Nya, serta nikmat yang hanya diberikan
kepada mereka, tidak kepada selain mereka yang hidup sezaman

dengan mereka. Orang yang mengikuti agama Bani Israil sebelum
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Islam, sedangkan dia bukan berasal dari kalangan Bani Israil,

berada dalam makna yang berbeda dari Bani Israil dalam hal

pernikahan, karena mereka tidak bisa disebut ahli Kitab lantaran

orang tua mereka bukan ahli Kitab dan berasal dari selain nasab

Bani Israil.

Jadi, mereka bukan ahli Kitab kecuali dari safu aspek,

bukan ahli Kitab secara mutlak. Karena itu tidak boleh menikahi

perempuan-perempuan Arab atau luar Arab dari kalangan bani

Israil yang mengikuti agama Yahudi atau Nasrani dalam keadaan

apapun.
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1951. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Jari atau Abdullah bin Sa'd

maula Umar bln Al Khattrthab, bahwa Umar bin Al Khaththab

berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah Ahli Kitab, dan

hewan sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Aku tidak akan
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membiarkan mereka hingga mereka memeluk Islam atau aku

penggal leher mereka."74

Barangsiapa yang berasal dari Abu Ishaq dan mengikuti

agama Yahudi atau Nasrani, maka perempuan-perempuannya

boleh dinikahi dan her,van sembelihannya boleh dimakan.

Barangsiapa yang menikahi perempuan-perempuan tersebut

dengan jalan kepemilikan budak, lalu salah seorang ditawan, maka

dia boleh digauli dengan jalan kepemilikan. Barangsiapa yang

mengikuti agama bani Israil dan dia bukan berasal dari kaum

mereka, maka perempuan-perempuannya tidak boleh dinikahi,

hewan sembelihannya tidak boleh dimakan, dan budak

perempuannya tidak boleh digauli. Jika perempuan-perempuan

mereka tidak boleh dinikahi, maka budak perempuan dari mereka

tidak boleh digauli dengan jalan kepemilikan budak. Tidak ada satu

pun perempuan dari mereka yang boleh dinikahi.

Jika kaum Shabi'un dan Samiri dari kalangan Bani Israil,

dan mereka mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, dimana para

penganut Taurat menerapkan ajaran Taurat dan para penganut

Injil menerapkan ajaran Injil, maka perempuan-perempuan mereka

boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan

meskipun mereka berlainan dari Bani Israil dalam salah sahr

cabang dari agama mereka, karena mereka memang bercabang-

cabang dan terkadang berselisih di antara sesama mereka. Tetapi
jika mereka berbeda dari Bani Israil dalam pokok Taurat, maka

74 Atsar ini telah disebutkan berikut takhnjnya pada no. (1382). Saya tidak
menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar l7l4o-741)
dan dalam Sunan Al Kubra(9/2L61.
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hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan-

perempuan mereka tidak boleh dinikahi-

Setiap orang yang berasal dari Bani Israil ifu boleh dimakan

hewan sembelihannya dan boleh dinikahi perempuannya lantaran

dia mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Semua itu hukumnya

halal apapun sikap mereka, baik sebagai pihak yang memerangi

umat Islam, atau mengadakan gencatan senjata dengan umat

Islam, atau membayar iiryah. Tidak ada perbedaan di antara sikap-

sikap tersebut menurut yang saya ketahui. Hanya saja, saya

memakruhkan pemikahan tersebut bagi seseorang di negeri

tempat perang karena khawatir terkena fitnah, dan khawatir dia

dan anaknya tertawan, tetapi pemikahan tersebut tidak haram.

Allah Mahatahu.

Jika ada perempuan Yahudi yang berpindah kepada agama

Nasrani, atau perempuan Nasrani yang berpindah agama, atau hal

itu dilakukan oleh laki-laki dari kalangan mereka, maka mereka

tidak dibiarkan tetap membayar iizyah- Orang yang murtad dari

asal agama orang hranya itu tidak boleh dinikahi. Demikian pula

seandainya mereka murtad kepada agama Majusi atau agama

syirik lainnya. Karena ketentuan ini (pembayaran jizyah\

diberlakukan pada mereka dengan syarat mereka tetap pada

agama mereka. Jika mereka mengganti agama mereka dengan

selain Islam, maka keadaan mereka berubah dari keadaan yang

diizinkan unhrk mengambil jizyah dari mereka, serta

diperkenankan makanan dan perempuan-perempuan mereka.
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29. Pergantian Agama Bagi Ahli Ji4rah

Menurut prinsip yang kami jadikan dasar pendapat, jtzyah

tidak diterima dari seseorang yang mengikuti agama ahli Kitab
kecuali ayahnya atau dia sendiri mengikuti agama tersebut sebelum

turun Al Qur'an. Jizyah diterima dari setiap orang yang tetap pada

agamanya dan agama orang fuanya sebelum fumn AI Qur'an,
selama mereka tetap pada agama yang karenanya boleh diambil
jizyah dari mereka. Jika seorang Yahudi mengganti agamanya

dengan agama Nasrani atau Majusi, atau seorang Nasrani

mengganti agamanya dengan agama Judi atau Yahudi, atau

seorang Majusi mengganti agamanya dengan agama Nasrani, atau

salah seorang di antara mereka berpindah dari agamanya kepada
agama kufur lainnya, atau melepaskan agama sama sekali, atau

tindakan selain itu, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati karena
yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang mengganti agama
yang benar, yaitu Islam.

Kepada orang tersebut dikatakan, "Jika kamu kembali

kepada agamamu, maka kami mengambil jizyah darimu. Jika
kamu masuk Islam, maka kami membebaskanmu dari kewajiban
jiaph di masa mendatang, dan karni mengambil darimu porsi dari
jizyah yang kamu tanggung hingga kamu masuk Islam atau

berganti agama. Jika kamu mengganti agama dengan selain Islam,

maka kami kembalikan perjanjian damai ini dan kami mengusirmu
dari wilayah Islam, karena wilayah Islam bukan men:pakan tempat
tinggal bagi seseorang selain muslim atau orang yang mengadakan
perjanjian damai. Kami tidak boleh mengambil darimu jtzyah

dalam keadaan kamu memeluk agama selain agama yang
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diperkenankan bagi kami untuk menerimanya di awal. Seandainya

kami memperkenankan hal ini, maka kami memperkenankan

seorang penyembah berhala untuk menjadi Nasrani hari ini, atau

Yahudi, atau Majusi, lalu kami mengambil jiryah darinya, lalu tidak

dilakukan perang terhadap orang-orang kafir hingga mereka

masuk Islam. Padahal Allah ffg hanya mengizinkan pengambilan

jiryahdari mereka berdasarkan agama yang mereka peluk sebelum

kedatangan Muhammad p$. Yang demikian itu berbeda dengan

agama yang mereka adakan sesudah kedatangan Rasulullah $.
Jika dia memiliki harta benda di Hilaz, maka dia disuruh

untuk mewakilkan seseorang yang mengelola hartanya ifu- Dia

tidak dibiarkan untuk tinggal kecuali selama tiga hari saja' Jika dia

memiliki harta di selain Hijaz, maka dia tidak dibiarkan tinggal di

wilayah Islam kecuali seukuran waktu yang memungkinkan

baginya unhrk mengumpulkan hartanya. Jika dia bergerak lambat,

maka batas maksimal penangguhan untuk keluar dari wilayah

Islarn adalah selama empat bulan, karena ifu merupakan batas

waktu maksimal yang ditetapkan Allah bagi orang-orang musyrik

yang bukan dzimmi, serta jangka waktu maksimal yang diberikan

Rasulullah S kepada mereka.

Allah & berfirman,

@',{4i'ii'iLii$Jv--l-{r';,'\'ii'"Vi
"(Inilah pemyataan) pemufusan perhubungan daripada

Attah dan Rasul-Nya aans dihadapkan) kepada orang-orang

musSrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka). "(Qs- At-Taubah [9]t 1)
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Ar-Rabi' membacanya hingga firman Allah,

@ ,lSi *Dan 
sesungguhnya Attah menghinakan orang-orang

kafir. " (Qs. At-TaubahI9l: Z')

Jadi, Nabi $ memberikan penangguhan kepada mereka
sesuai dengan penangguhan yang diberikan Allah ft, yaitu empat
bulan.

Jika dia bergabung dengan darul harbi (negeri yang wajib
diperangi), maka kita harus menyerahkan hartanya kepadanya,
dan kita tidak boleh merampasnya lantaran dia murtad dari syirik
ke syirik yang lain lantaran dia telah memperoleh jaminan
keamanan. Jika dia memiliki istri dan anak, baik sudah besar atau
masih kecil, sedangkan mereka tidak mengganti agama mereka,
maka istri dan anaknya itu dibiarkan menetap di wilayah Islam.
Dari anaknya yang laki-laki diambil jizyah. Jika istrinya atau
ummuwalad miliknya mati dalam keadaan tidak mengganti
agamanya, melainkan tetap pada agama yang karenanya boleh
diambil jizyal>nya, maka anaknya yang laki-laki dibiarkan tinggal di
wilayah Islam. Tetapi jika istri atau ummuwaladtersebut mengganti
agamanya saat dia masih hidup bersama anak laki-laki itu, atau dia
mengganti agamanya kemudian mati, atau dahulunya dia
penyembah berhala sedangkan dia memiliki cucu yang masih kecil
darinya, maka di sini ada dua pendapat:

Pertama. mereka dikeluarkan karena tidak ada jaminan bagi
ayah dan ibu mereka untuk tinggaldi wilayah Islam.

Kedua, mereka tidak dikeluarkan karena telah ada jaminan
sebelumnya meskipun mereka tidak mengganti agama.

6* iitv
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Jika Anda mengatakan terkait istrinya, anaknya yang masih

kecil, dan perempuannya, budaknya dan budak mukatab+tya dan

budak mudabbar+rya bahwa dia boleh tinggal di wilayah Islam, lalu

dia ingin mengeluarkan mereka sedangkan mereka tidak suka,

maka dia tidak boleh melakukan hal itu- Terkait budak yang boleh

dia jual, saya menSruruhnya unhrk mewakilkan orang lain untuk

mengelolanya, atau menjualnya. Saya akan menyita suatu harta

jika saya temukan sebagai miliknya, dan saya mengadakan

kesaksian terhadap bahwa harta miliknya ihr digunakan untuk

nafkah bagi anaknya yang masih kecil, istrinya dan orang-orang

yang wajib dia nafkahi.

Jika tidak ditemukan sesuatu miliknya, maka tidak ada

sesuahr yang ditahan miliknya. Saya mengusimya dari wilayah

Islam dalam keadaan apapun jika dia tidak memeluk Islam atau

kembali ke agamanya yang dengan agama itulah diambil iizyah

darinya. Jika dia mati sebelum dikeluarkan dari wilayah Islam,

maka saya mewariskan hartanya kepada orang yang mewarisinya

sebelum dia mengganti agamanya, karena seluruh kekafiran itu

dianggap sebagai safu agama. Penyembah berhala me'.ruarisi ahli

Kitab, dan ahli Kitab mewarisi penyembah berhala. Begitu juga

sebagian dari ahli Kitab terhadap ahli Kitab yang lain meskipun

mereka berselisih; sebagaimana Islam merupakan safu agama.
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30- Inti Penjelasan tentang Memenuhi dan
Membatalkan Nadzar serta Perjanjian

Inti penjelasan tentang memenuhi na&ar dan perjanjian,
baik dengan sumpah atau tanpa sumpah, ada dalam firman
AIIah &,

'r j3iu,1;'6r;r1t;<)_5iq,y_

"Hai orang-oreng yang beriman, penuhilah akad-akad ifu.',
(Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

@ gyJ * ;ra5. $6, ta\i;,i_
"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suafu hari

yang adzabnya merata di mana-mana. "(es. Al Insaan IT61 7)

Allah fu menyebr.rtkan perintah untuk memenuhi janji yang
disertai sumpah di banyak ayat dalam Kitab-Nya.

Di antaranya adalah firman Allah &,

-rl'eii W {; * r4L 6L $ )J7; t}it;

ri 2/*?j,
"Dan tepatilah perjanjian dengan Arah apabira kamu

berjanji dan janganlah kamu membaklkan sumpah-sumpah (mu)
itu, sesudah meneguhkannya."(es. An-Nahl t16]: 91)
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fu-Rabi' mernbaca ayat tersebut bersama firman Allah Bb,

@,}#jit:frs;fuetftu.t\
'(Yaifu) orang-orang yang memenuhi ianii Allah dan fidak

merusak perjanjian." (Qs. Ar-Ra'd [13]t 20)

Ini merupakan bagian dari keluasan bahasa Arab yang

digunakan untuk berbicara kepada bangsa fuab. Secara tekstual,

ayat ini bersifat umum dan mencakup setiap akad. Tampaknya

Allah d.ft, menghendaki agar setiap akad itu ditunaikan, baik dengan

sumpah atau tanpa sumpah, serta setiap akad nadzar jika dalam

akad itu ada ketaatan kepada Allah; atau dalam akad yang

diperintahkan Allah untuk dipenuhi itu tidak terdapat rnaksiat.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan

bahwa apa yang Anda sebutkan itu bersifat mutlak? Dari mana

seseorang boleh mernbatalkan suatu perjanjian dalam suafu

keadaan?" Jawabnya adalah berdasarkan Kitab, kemudian

Sunnah.

1952. Rasulullfi $ berdamai dengan orang-orang Quraisy

dalam Perjanjian Hudaibiyyah dengan syarat beliau

mengembalikan siapa saja dari orang-orang Quraisy yang datang

kepada beliau.7s Kemudian Allah l& berfirman tentang seorang

75 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab, Perang Hudaibiyyah, 3/l3l'
132) dari jalur Ibnu Syrhab dari Urwah bin Zubair bahwa dia mendengar Maruan bin

Hakam dan Miswar bin Makhrarnah mengabarkan tentang peristiwa Rasulullah $ saat

melaksanakan umrah pada peristiwa Hudaibiyyah. Di antam perkara yang dikabarkan

kepadalar oleh Urwah dari keduanya adalah kaika Rasulullah $ mengadakan surat-

mengrurat dengan Suhail bin Amr pada waktu Peristiwa HudaibiyTah, di antara perkara

yang disyaratkan oleh Suhail bin Amr adalah tidak ada seorang pun dari kami yang
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perempuan yang mendatangi beliau dari mereka dalam keadaan

telah memeluk Islam , ?Z:?, i{;iit ?'J; $\f}J( ir-!'i t[U-

''J;.;:A "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaHah

kamu uji (keimanan) mereka. " (Qs. Al Mumtahanah [50]: 10)
Allah *ft mewajibkan mereka untuk tidak mengembalikan kaum

perempuan, padahal Allah memberi izin kepada mereka untuk
mengembalikan orang yang datang kepada mereka, padahal

perempuan-perempuan yang datang ifu juga bagian dari mereka.

datang kepadamu, sekalipun dia bemgama dengan agamamu, melainkan kamu harus
mengembalikannya kepada kami, dan engkau membebaskan kami unfuk berbuat
apapun kepadanya.

Suhail menolak untuk memuh.rskan urusan ini dengan Rasulullah $ kecuali
dengan syarat tersebut. Rasulullah # pun membalas suratnya. Rasulullah g!| lantas
mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada saat itu kepada bapaknya, Suhail bin Amr.
Dan tidak ada yang datang kepada Rasulullah ii$ seorang pun dari kalangan laki-laki
kecuali beliau harus mengembalikannya selama dalam masa perjanjian tersebut,
sekalipun dia seorang muslim. Suafu hari, para wanita mukminah berhijrah.

Di antara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah $ adalah Ummu Kultsum
binti Uqbah bin Abu Mu'ith, seorang budak wanita yang telah merdeka. Tak lama
kemudian datanglah keluarganya merninta kepada Rasulullah $$ agar beliau
mengembalikannya kepada mereka hingga akhimyra Nlah Tabla menurunkan ayat
tentang perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah sebagaimana yang telah
diturunkan (maksudnya larangan mengembalikan mereka)."

Ibnu Hajar dalam Fathul Ban Q/454) berkata, "Maksudnya, perempuan-
perempuan yang beriman itu dikecualikan dari tunfutan perdamaian unfuk kembalikan
siapa saja di antara mereka yang datang dalam keadaan sebagai muslim."

Dalam riwayat Abu Daud disampaikan: Kemudian datanglah perempuan-
perempuan yang berihram, lalu Allah melarang mereka unfuk mengembalikan
perempuan-perempuan tersebut. Allah hanya memerintahkan untr:k mengembalikan
mahar-mahar mereka." (pembahasan: Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh, 3/L94,
no.27651
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1953. Rasulullah $ pemah mengadakan perjanjian dengan

suatu kaum musyrik, lalu Allah ifu menurunkan ayat, $ti';ii|.

@'d$i'i i'ii'"T Jy=$o "(Inilah pemvataan) pemutusan

perhubungan daripada Altah dan Rasul-N5n (yang dihadapkan)

kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah

mengadakan perjaniian (dengan mereka)-"(Qs. At-Taubah [9]' 1)76

76 HR. Al Hakim dalam N Mustadrak (pembahasan: Perang,3/51-52) dari jalur

Abbad bin Awwam dari Sufyan bin Husain dari Hakam dari Miqsam bin Najdah dari

hnu Abbas 14" bahwa Rasulullah $ menguhrs Abu Bakar.$3 untuk memimpin haji'

Beliau menyuruhnya untuk menyenr mereka dengan kalimat-kalimat ini, lalu AIi r'$

mengikutinya. Dia berkata, "Saat Abu Bakar r$n di jalan, tiba-tiba dia mendengar suara

unta Rasulullah 6!$ yang bemama Qashwa'. Abu Bakar & Pun keluar dengan

terperanjat karena mengira bahwa itu adalah Rasulultah 1$, tetapi temyata itu adalah

Ali &.
Kemudian Ali;g menyerahkan surat Rasulullah $ kepadanya, dimana beliau

menyunrhnya unfuk memimpin jamaah haji, dan mernerintahkan Ali 4e unhrk

menyeru dengan kalimat-kalimat ini. Kemudian keduanya pergi untuk menunaikan haji.

Ali rg berdiri dan berseru di tengah pam jamaah haji pada hari-hari Tasyriq,
,,sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan ikatan dengan setiap orang

mrsyrili.- Kuinnu itu, berialanlah kalian di muka bumi selama empat bulan, dan

ketairuilah bahwa kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Sesudah tahun ini tidak

boleh ada seorang musyrik yang befiaji dan thawaf di Baitullah. Tidak ada yang masuk

surga selain orang mukmin." Ali i{b berseru seperti ini, dan ketika dia sudah selesai

maka Abu Hurairah r$, berdiri dan berseru seperti ini'"

Al Hakim berkata, "sanadnya shahih, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan

Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi'

HR. Al Hakim ftafsir Surah Al Bara'ah, 2/231,4/L791dari jalur Synr'bah dari

sultan Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Muharrir bin Abu Abu Hurairah dari ayahnya'

Juga dalarr, bahasan ientang pakaian dari jalur Syu'bah dari Mughirah dari Asy-

Sya'bi dan seterusnYa.

Abu Hurairah berkata, "AI<u bersama Ali r& ketika Nabi s mengutusnya untuk

membacakan zurat pemuhrsan hubungan kepada penduduk Makkah." Dia berkata,
,,Aku berseru hingga suaraku serak." Dia ditanya, "Apa yang engkau semkan?" Dia

menjawab, "Beliau-menyunrh kami untuk menyerukan bahwa tidak ada yang masuk

surga selain jiwa yang boi*ut; barangsiapa yang memiliki perjanjian damai dengan

Rasulullah s, maka batas waktu berakhimya hingga empat bulan. Jika bulan-bulan
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.4;-r 3-b; iii "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi

Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musjtrihn." (Qs. At-

Taubah t9l: 7) Allah & juga menumnkan ayat, i^i; A-ii$l
W'{tX- { ?'.{r$i'r1 "Kecuati orang-orang musyrikin wlg
kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka
tidak mengurangi sedikit pun (dai isi perjanjian) m.j. " (Qs. At-
Taubah [9], 4)

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana Nabi @ mengadakan

perjanjian damai dalam Hudaibiyyah, serta perjanjian damai
dengan orang-orang musyrik lainnya?" Jawabnya, perjanjian damai
beliau dengan mereka didasari sikap taat kepada Allah, baik atas
perintah Allah gg dalam bentuk nash terhadap apa yang beliau
perbuat, atau Allah & memberi beliau kewenangan unh:k
melakukan perjanjian damai dengan orang yang beliau anggap
layak, tetapi kemudian Allah menurunkan keputusan-Nya kepada
beliau, sehingga mereka ifu juga diserahkan kepada kepuhrsan
Allah. Rasulullah,@ menghapus perbuatan beliau dengan

tersebut telah berlalu, maka Allah terputus hubungan dengan orang-orang musyrik;
begitu juga Rasul-Nya $. Jangan ada yang thawaf di Baitullah dengan telanjang, dan
orang musgnik tidak boleh haji sesudah tahun itu."

Al Hakim berkata. "sanadnya shahih, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan
Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebelumnya telah disebutkan hadits Zaid bin YaSigh dari Ali rip. Dalam hadits ini
disebutkan, "Barangsiapa yang memiliki perjanjian, maka perjanjiannya itu sampai
kepada batas waktunya. Barangsiapa yang tidak memiliki perjanjian, maka dia diberi
waktu empat bulan."

Silakarr baca takhrijhadib no. (1931).
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perbuatan beliau yang lain berdasarkan perintah Allah- Semua

yang terjadi adalah ketaatan kepada Allah pada wakhrnya-

Jika ada yang bertanya, "Apakah seseorang boleh

mengadakan perjanjian yang terhapus kemudian dia

menghapusnya?" Jawabnya, dia tidak boleh mengadakan sejak

awal perdamaian yang dihapus. Jika dia mengadakannya sejak

awal, maka dia harus membatalkannya, sebagaimana dia tidak

boleh shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian

dia shalat ke arah Ka'bah, karena kiblat Baihi Maqdis telah

dihapus.

L954. Barangsiapa yang shalat ke arah Baihrl Maqdis

bersama Rasulullah 6$ sebelum kiblat tersebut dihapus, maka dia

dianggap taat kepada Allah @ seperti ketaatan kepada-Nya saat

dia shalat ke arah Ka'bah.77

Alasannya adalah karena menghadapi ke kiblat Baitul

Maqdis merupakan ketaatan kepada Allah sebelum dihapus, tetapi

merupakan maksiat sesudah kiblat tersebut dihapus. Ketika

Rasulullah ;i$ telah wafat, maka tidak ada lag penambahan

fardhu{ardhu dari Allah &, dan tidak ada pula pengurangan.

77 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Kiblat, bab: Riwayat tentang Kiblat, 1,/195,

no. 6) dari jalur Auullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata,

"Ketika orang-orang berada di Quba' sedang shalat Shubuh, tiba-tiba seseorang

mendatangi mereka dan berkata, 'sesungguhnya Rasulullah S telah menerima wah!ru

malarn ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Karena itu,

menghadaplah kalian ke kiblati' Saat itu mereka menghadap ke Syam, lalu mereka

berputar ke arah Ka'bah."
HR. Al Bukhari (pernbahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kiblat, 1,/149, no'

403) dan Muslim (pembahasan: Masjid, bab: Pemindahan Kiblat dari Quds ke Ka'bah,

7/375, no.13/526\ dari ialur Malik dan setenrsnya.
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Barangsiapa yang melakukan suatu perkara fardhu yang telah

dihapus sesudah dia mengetahuinya, maka dia telah berbuat

maksiat. dan dia harus meninggalkan maksiatnya itu. Inilah
perbedaan antara Nabi $ dan waliyyul amr sesudah beliau dalam

hal nasikh dan mansukh.

Semua penjelasan saya di atas mengandung dalil bahwa

imam tidak boleh mengadakan perjanjian yang tidak mubah, dan

bahwa jika dia terlanjur mengadakannya maka dia harus

menghapusnya. Kemudian, ketaatan kepada Allah ada pada

tindakan membatalkan perjanjian tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Adakah padanan masalah ini?"
Jawabnya, yang demikian ifu sempa dengan sabda Rasulullah S,

tn ur .d#jJht &-"Ji')iJ A -\ 1oo
C/ tie 4Il

O/. / 6/ +

| , -,a-t rjlt))
A-an

1955. "Barangsiapa yang bemadzar unfuk menaati Allah,
maka hendaklah dia menaati-Nya. Dan yang
bemadzar untuk maksiat kepada Allah, maka dia

maksiat kepada-Nya.'v 8

Orang-orang musyrik pernah menawan seorang

perempuan Anshar, dan mereka juga merampas seekor unta milik
Nabi $$. Perempuan Anshar itu berhasil kabur dengan

mengendarai unta Nabi;$$. Dia lantas bemadzar bahwa jika

78 Hadits ini tetah disebutkan berikut takfuijnya pada no. (1425) dalam
pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk berbuat baik.
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Allah 4*, menyelamatkannya di atas urta itu maka dia akan
menyembelihnya. Ketika cerita itu disampaikan kepada Nabi S,
beliau bersabda,

i:Iff Y W.y) ,*;1 A.,Jii -\ 1or h,\i-

Tl)
,c
J.

L956. "Tidak ada nadzar dalam perkara maksiat, dan tidak
pula dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam.49

Maksudnya tidak ada nadzar yang harus dipenuhi. Oleh
karena sunnah menunjukkan batalnya nadzar terhadap hal-hal
yang bertentangan dengan yang mubah, yaifu ketaatan kepada
Allah, maka hal itu juga menunjukkan batalnya akad secara
menyalahi ketaatan kepada Allah yang mubah. Tidakkah Anda
melihat bahwa penyembelihan unta oleh sahabat perempuan
Anshar tersebut bukan maksiat seandainya unta ifu miliknya? oleh
karena unta itu milik Rasulullah 6S lalu dia bemadzar untuk
menyembelihnya, maka penyembelihannya itu dianggap maksiat
karena tidak ada izin pemiliknya. Dengan demikian, akad nadzar
tersebut batal darinya.

Allah trS berfirman tentang sumpah,

7e Hadits ini telah disebutkan berikut akhriirrya pada no. (1425) dalam
pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk berbuat baik.
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'Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumph'
sumpahmu tmng tidak dimaksud (untuk betsumph), tebpi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah Wng karnu

sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi

makan sepuluh orang miskin. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 89)
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7957. Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa yang

bersumpah atas suafu perkara, kemudian dia melihat perkara lain

tebih baik darinya, maka hendaHah dia mengeriakan yang lebih

baik itu dan membaSnr kafarah aks sumpahnya.'8o

80 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan' Na&ar dan Sumpah, bab: Nadzar yang

Dikenai Kaffarah, 2/78) dan jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu

Hurairah eig dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pernbahasan: Sumpah, bab: Anjuran bagi Orang yang Bersumpah
Lalu Dia Melihat Perkara [-ain Le]ih Baik daripada Perkara yang Dia Sumpahkan Agar

Dia Mengerjakan Yang Lebih Baik itu dan Mernbayar Kaffarah atas Sumpahnya,

3/1272, no. 12/1650) dari jalur Malik dan setemsnya.

L82

a ,



AlUrum

Dalam hadits ini beliau memberitahu bahwa ketaatan
kepada Allah & dilakukan dengan cara tidak memenuhi sumpah

tersebut manakala orang yang bersumpah melihat perkara yang

lebih baik daripada perkara yang dia sumpahkan, serta

menebusnya dengan kaffarah yang diwajibkan Allah ffi. Semua ini

menunjukkan bahwa yang boleh ditunaikan dari setiap akad nadzar

dan perjanjian terhadap orang muslim atau orang musyrik adalah

yang mubah, tanpa ada maksiat kepada Allah & di dalamnya.

Adapun nadzar atau perjanjian yang mengandung maksiat kepada

Allah, maka ketaatan kepada Allah dilakukan dengan cara

membatalkannya manakala sudah terlanjur. Tidak sepafutnya

seorang imam mengadakan perjanjian semacam ifu.

31. Inti Penjelasan tentang Pembatalan Perjanjian
Tanpa Disertai Khianat

Allah @ berfirman,

al':1-f; rF ryy$6'ie ij4t Gb cl5

@++t#1
"Dan jika kamu khawatir akan (terjadnyu) pengkhianatan

dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah frdak

men5rukai orang-orang yang berkhianat. "(Qs. Al Anfaal [8]: 58)

183



AlUmm

Ayat ini turun berkaitan orang-orang yang memegang

perjanjian damai. Nabi @ menerima kabar tentang mereka yang

menunjukkan pengkhianatan mereka.

Oleh karena ada dalil bahwa orang yang memegang

perjanjian damai itu tidak harus dipenuhi seluruh perjanjiannya,

maka imam boleh mengembalikan perjanjian damai kepada

mereka. Orang yang menumt pendapat saya imam boleh

mengembalikan perjanjian damainya, imam harus mengantamya

ke tempat aman, kemudian imam boleh memeranginya

sebagaimana dia memerangi orang yang tidak memiliki perjanjian

damai.

Jika imam berkata, "Saya mengkhawatirkan pengkhianatan

suatu kaum," sedangkan dia tidak memiliki indikasi tentang

pengkhianatan mereka, baik berupa berita atau kesaksian mata,

maka dia tidak boleh membatalkan batas waktu mereka jika

perjanjian mereka sah. Karena dapat dipahami dengan nalar

bahwa kekhawatiran terhadap pengkhianatan yang karenanya

boleh mengembalikan perjanjian damai kepada mereka itu harus

disertai adanya bukti yang menunjukkan kekhawatiran. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya tidak ada tanda apapun selain

bisikan hati, maka sesungguhnya hati ifu tidak pemah terlepas dari

kekhawatiran terhadap pengkhianatan mereka, baik sesudah

perjanjian, saat perjanjian, atau sebelum perjanjian?

Jika ada yang bertanya, "Apu padanannya?" Jawabnya

adalah firman Allah, ,i ,1'$P";$ ( iL; <;',#t"6,iV

el6\ "Wanita-wanita tnng karnu khawatirkan nusJilznya, maka
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nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mereka. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

Dapat diketahui dengan pasti bahwa manakala seorang

laki-laki melakukan akad nikah atas seorang perempuan padahal

dia belum pemah melihatnya, maka terkadang terlintas dalam

pikirannya tanpa ada bukti nyata bahwa perempuan tersebut akan

melakukan nustruzkepadanya atau meninggalkan kewajiban- Dari

ayat ini dapat dipahami dengan nalar bahwa suami tidak

diperintahkan unhrk memberi nasihat, mendiamkan istrinya dan

memukulnya kecuali saat ada tanda yang nyata akan perilaku

nustruz istrinya, serta adanya perbuatan yang memperkenankan

suami untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap

istrinya.

32. Pembatalan Perjaniian

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suafu

kaum hingga jangka waktu tertentu, atau dia mengambil iizyah darl

suahr kaum, sedangkan yang mengadakan akad perjanjian damai

dan jizyah atas mereka adalah seorang laki-laki atau beberapa

orang laki-laki di antara mereka, maka perjanjian damai tersebut

tidak berlaku bagi kaum tersebut hingga kita tahu bahwa yang lain

ciari mereka juga mengakui dan rela dengan perjanjian damai

tersebut. Jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak seorang muslim

pun yang berirak mengEaurggu harta benda dan darah mereka'

Jika seorang muslim melakukan hal itu, maka dia dihukumi
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menanggung apa yang dia rusak selama mereka tetap dalam
perjanjian.

Jika orang-orang yang mengadakan perjanjian atas nama
suatu kaum itu membatalkan perjanjian damai, atau ada
sekelompok orang di antara mereka yang membatalkan perjanjian
damai di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak menentang
orang yang membatalkan perdamaian, baik dengan ucapan atau
perbuatan yang nyata, sebelum mereka menjumpai imam atau
meninggalkan negeri mereka, dan sebelum mereka mengirimkan
surat kepada imam, "Kami tetap pada pedanjian damai kami,"
atau orang-orang yang membatalkan janji itu sudah keluar untuk
memerangi umat Islam, atau mereka ifu adalah orang-orang kafir
dzimmi lalu mereka memerangi pasukan yang menyerang umat
Islam, atau membanfu orang yang memerangi umat Islam dari
kalangan mereka, maka imam boleh menyerang mereka. Jika dia
telah melakukannya, namun tidak ada seorang pun di antara
mereka yang keluar kepada imam dengan meninggalkan apa yang
dilakukan oleh kelompok mereka, maka imam boleh membunuh
prajurit mereka, menawan keluarga mereka, dan merampas harta
benda mereka, baik mereka berada di tengah wilayah Islam atau di
wilayah musuh.

1958. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah S terhadap
Bani Quraizhah. salah seorang di antara mereka mengadakan
perjanjian damai atas nama mereka, lalu dia melanggar perjanjian
tetapi mereka tidak meninggalkannya. Karena itu Rasulullah $
keluar untuk menyerang mereka di perkampungan mereka yang
letaknya di ujung kota Madinah. Beliau lantas membunuh para
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prajurit mereka, menawan keluarga mereka, dan merampas harta

benda mereka_ Padahal tidak seluruh orang Bani Quraizhah

terlibat dalam memusuhi Nabi $ dan para sahabat beliau, tetapi

mereka semua mendekam di bentengnya- ndak ada yang

meninggalkan para pengkhianat di antara mereka kecuali

beberapa orang saja, dan beberapa orang inilah yang dilindunE

darah dan harta bendanya oleh Rasulullah g.at

81 HR- Al Baihaqi dalam sunan At Kubn (pembahasan: Jiaph, bab: Pembatalan

Perianjian Damai, g/232-231dari jalur Ibnu Ishaq dari Yazid bin Ruman dari Urwah

bin Zubair, Ibnu Ishaq berkata: dan Yazid bin Zyad menceritakan kepadaku, dari

Muhammad bin Ka'b Al Qarzhi dan Utsman bin Yahudza, salah seomng Bani Amr bin

Quraizhah, dari bebempa orang dari kaumnya, mereka berkata, "Yang menghimpun

pasukan selnrtu adalah beberapa orang dari Bani Nadhir dan beberapa orang dari Bani

wuit. vu"g dari Bani Nadhir adalah Huyai bin Akh*Eb, Kinanah bin Rabl bin Abu

Huqarq aan nUu Amrnar. Sedangkan yang berasal dari Bani Wail adalah Huyai dari

golo.,gan Anstrar dad suku Aus, Hawah bin Amr. Ada beberapa laki{aki dari kalangan

***u png keluar untuk menjumpai orang-orang Qumisy. Mereka mengajak orang-

omng QUraisy untuk mernerangi Rasulullah iB, du., mereka sangat bersemangat untuk

metakukan hal itu." Kemudian dia menceritakan kisah tentang keberangkatan Abu

Sufuan bin Harb dan pasukan sekutunya.

Dia berkata: Huyai bin Akhthab keluar unhfi menemui Ka'b bin Sa'd, orang yang

berv.renang atas akad dan perianjian Qurdizhah. Ketika Ka'b merrdengar

kedatangannp, dia menutup bentengnya, lalu Huyai b€rkata, "celakalah kau, hai

Ka'bl Bukalah pintu gerbangmu biar aku masuk!" Ka'b berkata, "celaka kau, hai

Huyai. Kamu ini orang 5ang menrbawa kesialan, dan aku tidak membutuhkanmu. Apa

yang kau bawa kernari? Aku tidak melihat Muhammad selain seseorang yang jujur dan

mernerruhi ianji, Dia telah mengadakan p€danjian damai denganku. Karena ihr,

tinggalkanlah aku dan puianglah!" Hu5ai berkata, 'Derni Alah, jika kamu menutup

pi"tr*u kecuali karena kamu khawatir aku makan bersamamu, maka lagalah

pintumu!" Ka'b pun mernbukakan pintu untukmu. Ketika Huyai masuk, dia berkata,
;C.lukuluh kau, hai Ka'bl Aku datang kepadamu untuk mernbawa kejayaan, yaiht

mernbawa orang-orang Quraisy belsama para pemimpinnya hingga aku menempatkan

mereka di Raumah. Aku datang kepadamu dmgan mernbawa Ghathafan berikut para

pernimpin dan bangsawannya hingga aku menernpatkan mereka di samping uhud.

hh aut*s kqadamu mernbawa ombak laut ganas yang 6dak bisa dibendung oleh

apapun."
Dia berkata, "Demi Allah, kamr.r membawa kehinaan kepadaku. Celaka kau!

Biarkan aku dengan sikapku ini, karena aku Udak mernbuhfikanmu, dan tidak

membuhrtrkan purkuru yang kzu tawarkan kepadaku." Namun Huyai bin Akhthab
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Demikian pula, jika seseorang di antara mereka melanggar
perjanjian lalu memerangi umat Islam, maka imam boleh
memerangi kelompok mereka sebagaimana imam memerangi
mereka sebelum ada perjanjian damai.

1959. Khuza'ah yang berada dalam perjanjian damai
dengan Nabi S! diserang oleh tiga orang Quraisy, dan mereka
terlibat dalam serangan tersebut. karena ifu Nabi;$) menyerang

Quraisy pada waktu Fathu Makkah akibat pelanggaran perjanjian
yang dilakukan oleh tiga orang, sedangkan yang lain tidak mau

tetap membujuknya hingga Ka'b menuruti ucapannya. Huyai lantas memberikan
perjanjian kepadanya dengan mengatakan, "Jika orang-orang euraisy dan Ghathafan
pulang sebelum mereka mencelakai Muhammad, aku akan masuk bersamamu ke
dalam bentengmu agar aku mengalami apa saja yang kau alami." Dengan demikian,
Ka'b telah melanggar perjanjian dan menyatakan putus hubungan dengan
Rasulullah $."

HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan
Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian, 3/1385-l}89, no. GS/t769) dari jalur
Ibnu Numair dari Hisyam bin Uruah dari ayahnya dari Aisyah 4. sekembalinya dari
perang Khandaq, Rasulullah $ langsung meletakkan senjatanya, saat beliau mandi
dan membersihkan badannya, Jibril datang dan meniup kepala beliau dari debu. Jibril
bertanya, "Apakah engkau meletakkan senjata? Demi Ailah, kita udak boleh
meletakkan senjata, keluar dan pemngilah mereka!" Rasulullah $ bertanya, "Ke mana
aku harus keluar?" Jibril mernberikan isyarat kepada beriau untuk pergi ke
perkampungan kaum Yahudi Bani Quraizhah. Rasulullah # prn memerangi mereka.
Sesudah itu mereka ditentukan nasibnya berdasarkan keputusan Rasulullah $, tetapi
Rasululiah 6} menyerahkan keputusan atas mereka kepada Sa'd. Kemudian Nabi $
berkata, "sesungguhnya aku memufuskan unfuk membunuh semua yang turut serta
dalam peperangan, menawan anak-anak dan kaum wanita, serta membagi-bagikan
harta benda mereka."

HR. Al Baihaqi dalam sunan Al Kubra (bahasan dan bab yang sama), dia berkata:
Musa bin uqbah dalam kisah ini menceritakan bahwa Huyai terus-menerus membujuk
mereka hingga dia membuat mereka bosan, lalu para pemuka kaum mereka ..pj.ut
untuk berkhianat dengan dipimpin oleh seseorang, selain Asad, Usaid dan Tsa,labah.
Ketiganya pergi menemui Rasulullah g$."
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membantu Khuza'ah dan memberikan perlindungan kepada

mereka.82

Jika salah seorang di antara mereka keluar menemui umat

Islam dalam keadaan memeluk Islam sesudah imam dan pasukan

Islam berangkat, maka pasukan Islam menguasai harta benda, jiwa

dan keluarganya yang masih kecil. Jika salah seorang di antara

mereka keluar dan berkata, "Aku tetap dalam perjanjian

terdahulu," sedangkan dia memang termasuk orang yang

memegang perjanjian, bukan pembayar jiztlah, dan dia mengaku

bukan termasuk orang yang berkhianat dan membanfu musuh,

maka ucapannya diterima manakala imam tidak tahu hal yang

bertentangan dari ucapannya. Tetapi jika imam mengetahui hal

yang bertentangan dari ucapannya, maka imam mengembalikan

perjanjian damainya dan membawanya ke tempat amannya.

Sesudah itu imam menjafuhkan hukuman mati padanya, menawan

s2 HR. Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (pembahasan: Jizyah,

bab: Hukum Di antara Dua Pihak yang Mengadakan Perjanjian Damai, 7 /7651. N
Baihaqi berkata: Kami meriwayatkan dalam riwayat perang Musa bin Uqbah dan

selainnya bahwa Bani Nufatsah dari Bani Dail menyerang Bani Ka'b. Dalam perang ini

Bani Bakar membanh.r Bani Nufatsah. Mereka juga dibantu oleh orang-orang Quraisy

dengan senjata dan budak. Di antam orang Qumisy yang membanhr mereka adalah

Shaf,van bin Uma14yah, Syaibah bin Utsman, dan Suhail bin Amr. Kemudian

berangkatlah sahr rombongan orang dari Bani Ka'b, dan saat itu mereka berada dalam

perianjian damai dengan Nabi $, hingga mereka tiba di tempat Rasulullah $.
Kemudian mereka menceritakan kepada mereka kejadian yang menimpa mereka serta

peran orang-orang Quraisy di dalamnya. Rasulullah s prtt bersiap-siap untuk keluar.

Abu Bakar Ash-Shiddiq:,$ bertanya, ..Apakah kamu ingin menyerang Quraisy?"

Beliau menjawab, "Ya.'i Dia bertanya, "fidakkah antara engkau dan mereka ada

perjanjian damai hingga waktu lertentu?" Beliau bersabda, "Tidakl<ah kamu

mandengar apa yang merela perbuat terhadap Bani Ka'b?"

Hn. nf Baihaqi da]Elm Sunan Al Kubra (pernbahasan: Jizjah, bab: Melanggar

Perjanjian, 9/234\ juri ;ulw hnu Abi uwais dari Ismail bin hrahim bin Uqbah dari

pamannya yaitu Musa bin Uqbah.
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keluarganya dan merampas harta benda jika dia tidak memeluk
Islam, atau dia membayar jizyahjika dia termasuk ahli jizyah.

Jika imam tidak perintah hal yang bertentangan dengan
ucapannya, tetapi tampak padanya tanda-tanda yang
menunjukkan pengkhianatannya, atau imam mengkhawatirkan
pengkhianatannya, maka imam mengembalikan perjanjian damai
kepadanya dan membawanya ke tempat amannya. sesudah ifu
imam memeranginya. Sesuai dengan firman Allah $b,

" ;(; rF ryy416'iLb ;j c. GV g)3

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan
dari suatu maka kembalikanlah peganjian itu kepada
mereka dengan cara yang jujur. "(Qs. AI Anfaal t8l: 58)

Ayat ini furun berkaitan suafu kaum pemegang perjanjian
damai, bukan pembayar jizyah. Apa yang saya sampaikan ifu
sama-sama berlaku bagi orang yang darinya diambil jizyah atau
tidak diambil jizyah. Hanya saja, manakala orang yang tidak
diambil jizyah darinya itu menawarkan jizyah. maka imam tidak
boleh mengambilnya unfuk selama{amanya, merainkan imam
mengambil iizyah darinya hingga jangka wakfu tertentu.

Pembayar jizyah ifu berbeda dari yang bukan pembayar
jizyah. Maksudnya, jika imam mengkhawatirkan pengkhianatan
dari pembayar jizyah, maka dia tidak boleh mengembalikan
perjanjian damai kepada mereka lantaran ada kekhawatiran dan
tanda-tanda, sebagaimana imam boleh mengembalikan perjanjian
damai kepada yang bukan pembayar jizyah hingga terbongkar
pengkhianatan mereka, atau karena mereka menolak jizyah, atau

L90



AlUmn

tidak mau tunduk kepada hukum Islam. Jika pemegang perjanjian

damai itu termasuk orang yang boleh diambil iiaplrnya, lalu ada

kekhawatiran sekiranya mereka berkhianat, maka perjanjian damai

mereka dikembalikan. Jika mereka mengatakan, "Kami membayar

jizyah dan menerima hukum Islam," maka imam tidak boleh

menerimanya dari mereka.

Imam boleh memerangi negeri orang yang berkhianat, baik

mereka ifu pemegang perjanjian damai atau pembayar jizyah-

Imam boleh memerangi mereka pada waktu malam atau siang,

serta boleh menawan mereka manakala tampak jelas

pengkhianatan dan pembangkangan mereka- Jika mereka

memisahkan diri, lalu ada sekelompok orang menentang mereka

dengan menunjukkan sikap memenuhi perjanjian, dan ada

kelompok lain yang menunjukkan pembangkangan, maka imam

boleh memerangi mereka, tetapi dia tidak boleh menyerang

kelompok mereka. Jika imam telah mendekati mereka, maka dia

menyemkan orang-orang yang memenuhi janji agar keluar. Jika

mereka keluar, maka imam memenuhi janji kepada mereka dan

memerangi orang-orang yang tertinggal- Jika orang-orang yang

memenuhi janji ifu tidak mampu keluar, maka imam boleh

membunuh keseluruhannya. Orang-orang yang memenuhi

perjanjian dilindungi hingga keluar. Tetapi jika imam membunuh

salah seorang di antara mereka, maka tidak ada qishash dan diyat

karena dia berada di antara orang-orang musyrik. Jika imam

berhasil rnenaklukkan mereka, maka imam membiarkan orang-

orang yang memenuhi janji; tidak merampas harta benda mereka

dan tidak menumpahkan darah mereka.
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Jika mereka bercampur lalu imam berhasil menaklukkan
mereka, tetapi kemudian setiap orang mengaku tidak berkhianat,
padahal di antara mereka ada sekelompok orang yang telah
memufuskan hubungan, maka imam menahan diri terhadap orang
yang dia ragukan. Imam tidak boleh membunuhnya, tidak boleh
menawan keluarganya, dan tidak boleh merampas harta bendanya.
Imam hanya membunuh, menaruan keluarga dan merampas harta
benda orang yang dia ketahui dengan pasti bahwa dia berkhianat.

33. Tindakan Baru yang Dilakukan Orang-orang
yang Melanggar Perjanjian

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suatu
kaum, kemudian mereka menyerang kaum lain yang juga

mengadakan perjanjian damai, atau menyerang orang-orang kafir
dzimmi, atau menyerang umat Islam, dimana mereka membunuh
dan merampas harta benda mereka sebelum mereka menyatakan
unfuk membatalkan perjanjian damai, maka imam boleh
memerangi mereka, membunuh mereka dan menawan mereka.
Jika imam berhasil menaklukkan mereka, maka dia
memberlakukan hukum pada mereka sebagai balasan untuk orang
yang mereka bunuh, lukai dan ambil hartanya, sebagaimana imam
memberlakukan qishash, diyat dan pertanggungan pada orang
kafir dzimmi.

Jika mereka membatalkan perjanjian darnai dan
rnenyatakan perang terhadap imam, atau mereka hanya

192



AlUmm

menyatakan pembatalan perjanjian damai meskipun tidak

mengumumkan perang terhadap imam, namun mereka telah

menunjukkan sikap pembangkangan dari pihak mereka kemudian

mereka menyemng atau diserang, lalu mereka membunuh atau

melukai serta mengambil harta benda, maka mereka boleh

diperangi, ditawan dan dibunuh. Jika imam menaklukkan mereka,

maka ada dua pendapat, laifu:

Pertama, mereka tidak dikenai qishash unfuk membunuh

dan melukai; dari mereka diambil harta definitif yang ditemukan di

tangan mereka; dan mereka tidak bertanggungjawab atas harta

yang rusak. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membedakan

di antara dua kasus ini padahal Allah ft telah menetapkan qishash

di antara orang-orang mukmin, dan Anda juga mengklaim bahwa

dengan hukum ifu Anda memufuskan hukum di antara orang-

orang yang mengadakan perjanjian damai, dan pada orang-orang

yang mengadakan perjanjian damai ifu berlaku hukum seperti yang

berlaku pada orang-orang mukmin." Saya jawab, kami

berpendapat berdasarkan dalil Sunnah terkait ahlul harbi dan

berdasarkan qiyas terhadap mereka. Selain itu, saya tidak

mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini-

Jika dia bertanya, "Mana dalil Sunnahnya?" maka jawabnya

adalah:

1960. Wahsvi membunuh Hamzah bin Abdul Muththalib

pada waktu Perang Uhud, padahal saat itu Wahsyi masih musyrik-

Ada banyak orang Quraisy yang membunuh banyak orang muslim

saat ifu. Kemudian Wahsyi dan sebagian orang yang membunuh
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itu masuk Islam. Namun Rasulullah i$ tidak menetapkan diyat

bagi orang yang membunuh di antara mereka.83

Menurutku ketentuan tersebut sesuai dengan firman
Allah S,

83 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab:- Pembunuhan terhadap
Hamzah bin Abdul Muththalib +;, 3,/108-109) dari jalur Abu Ja'far Muhammad bin
Abdullah dari Hajin bin Mutsanna dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah dari
Abdullah bin Fadhl dari Sulaiman bin Yasar dari Ja'far bin Amr bin Umayryah Ad-
Dhamri, dia berkata: Aku keluar bersama Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ke Syam.

Ketika kami sampai ke Himsh, Ubaidullah bin Adi berkata kepadaku,
"Bagaimana kalau kita menemui Wahsyi dan bertanya tentang (peristiwa) terbunuhnya
Hamzah?" Aku menjawab, "Baiklah!" Wahsyi ketika itu tinggal di Himsh. Saat kami
bertanya tentang dia. ditunjukkanlah kepada kami bahwa Wahsyi saat itu berada di
bawah bayang-bayang rumahnya, seakan-akan dia adalah seseorang yang berkulit
hitam." Ja'far bin Amr Ad-Dhamri berkata, "Kami mendatanginya hingga berada di
hadapannya, lalu kami mengucapkan salam, dan dia pun membalasnya.."

Ubaidullah berkata, "Maukah engkau menceritakan kepada kami tentang
terbunuhnya Hamzah?" Wahsyi menjawab, "Baiklah, ketika itu Hamzah membunuh
Tu'aimah bin Adi dalam Perang Badar, lalu tuanku, Zubair bin Muth'im, berkata
kepadaku, "Jika kamu berhasil membunuh Hamzah sebagai balas dendam kematian
pamanku, maka kamu akan bebas."

Wahsyi berkata, "Secara diam-diam aku mengincar Hamzah di balik bebah.ran
yang besar, hingga ketika dia meler,vatiku, dan dia sangat dekat denganku, aku pun
Iangsung melemparkan tombakku dan tepat mengenai daerah bawah perubrya hingga
keluarlah apa yang di dalam daerah yang terkena lemparan tombak tersebut." Wahsyi
melanjutkan, "Dan itulah apa yang akan menjadi janjiku."

Wahsyi melanjutkan, "Sampai akhimya aku tiba di tempat Rasulullah $- Ketika
beliau melihatku, beliau bertanya, "Apakah engkau Wahsyi?" Aku menjawab, "Benar."
Beliau bersabda, "Apakah kamu yang telah membunuh Hamzah?" Wahsyi menjawab,
"Perkara itu sebagaimana yang telah sampai kepada anda." Beliau bersabda,
"Dapatkah karnu menjauhkan wajahmu dariku?" Wahsyi berkata, "[-alu aku kembali
pulang. Ketika Rasulullah s meninggal, muncullah Musailamah Al Kadzdzab, aku
berkata, "Aku akan benrsaha mencari Musailamah, semoga aku dapat membunuhnya
dan menebus kesalahanku karena telah membunuh Hamzah." Lalu aku keluar bersama
orang-orang yang akan memerangi Musailamah. Sebuah kesempatan yang kufunggu-
tunggu. Aku lalu melihat seorang laki-laki berdiri di salah satu dinding rumah seakan-
akan unta abu-abu yang berambut kusut." wahsyi melanjutkan, "[alu kulemparkan
tombakku hingga tepat mengenai di tengah dadanya sampai tembus ke bahunya."
wahsyl berkata, "Kemudian seorang laki-laki Anshar menyerangnya dan berhasil
memenggai kepalanya dengan pedang." (no. 4072l,
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3L AtSr\rb3plYfrLlri$S
"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir ifu: Jika

mereka berhenti @an kekafirannya), niscaya Allah akan

mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu."

(Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini furun berkaitan dengan

orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. orang-orang

musyrik yang memerangi umat Islam itu berada di Iuar hukum ini.

Pendapat yang saya sampaikan ini ditunjukkan oleh Sunnah'

lg6L. Selaniutnya, Thulaihah dan selainnya sempat masuk

Islam, tetapi kemudian mereka murtad dari Islam. Thulaihah dan

saudaranya membunuh Tsabit bin Aqwam dan Ukasyah bin

Mihshan sesudah keduanya menunjukkan kemusyrikan sehingga

keduanya menjadi ahtul harbidan pembangkang.s4

a4 Fm.. Al Baihaqi dahn Sunan At Kubm (pembahasan: Perang terhadap

Pernberontak, bab, Riwayat tentang Perang terhadap Gerakan Pertama Orang-orang

Murtad sepeninggal Rasulullah #, 8/775-176) dari jalur Hajjaj bin Abu Mani' dari

kakeknya aari Rz-Zuhrl, dia berkata dalam sebuah hadits yang panjang, Kemudian

I{hahd tin walid bergerak dan memerangi Thulaihah AI Ka&dzab Al fuadi, hingga

Allah menjadikannya kalah. Dia diikuu oleh Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah-yaitu Al

Fazari.
Ketika Thulaihah melihat kekalahan telak pasukannya... Dia seorang yang sangat

pemberani dalam perang. Pada saat itu Thulaihah membunuh Ukasyah bin Mihshan

dun lbr,, Aqrarn, Namun ketika kebenaran telah menaklukkan Thulaihah, dia pun

masuk Islam dan mengeriakan umral'r. Dia berialan memimpin rombongan dengan

aman hingga dia meler.vati Abu Bakar.$+ di Madinah. Kemudian dia melaniutkan

perjalanannya ke MaLkah dan menunaikan umrahnya'"

Jst
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7962. Rasulullah S merajam dua orang Yahudi pemegang

perjanjian damai karena keduanya berzina lantaran mereka
mendatangi beliau (agar beliau putuskan perkara tersebut). Beliau

pun menerima wah5ru, Xi'J;\ 6, ifu {tt ;l; "Dan hendaklah

kamu memufuskan perl<ara di antara mereka menuntt apa Wng
diturunkan Allah. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 49)8s

Tidak boleh mengikuti pendapat selain pendapat yang
menghukumi setiap orang kafir dzimmi dan orang yang memegang
perjanjian damai terkait tindakannya merampas harta orang
muslim atau orang yang memegang perjanjian damai selama dia
belum menunjukkan sikap peperangan. Adapun jika dia telah
menunjukkan sikap peperangan, maka dia tidak dihukumi terkait

a5 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Sant<si pidana, bab: Riwapt tentang Rajam,
2/819) dari jalur Abdullah bin Umar, dia berkata, "orang-orang yahudi datang kepada
Rasulullah $, Ialu mereka menceritakan seorang laki-laki di antara mereka dan
seorang perempuan yang berzina. Rasulullah 6$ lantas bersabda kepada mereka, "Apa
yang kalian temukan dalam Taurat terkait rajam?" Mereka menjawab, "Kami
membongkar aibnya, dan mereka didera."

Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berbohong. Sesungguhnya dalam Taurat
disebutkan rajam." Mereka lantas mendatangkan Taurat dan membukanya, lalu salah
seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat tentang rajam, lalu dia
membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya." Abdullah bin salam berkata, "Angkatlah
tanganmu." orang itu pun mengangkat tangannya, dan ternyata di bawahnya ada ayat
tentang rajam. Mereka pun berkata, "Dia benar. wahai Muhammad, dalam Taurat ada
ayat tentang rajam," Rasulullah # prn memerintahkan unfuk merajam dua orang
tersebut." Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat si laki{aki itu menelungkupi wasiat
perempuan unhrk melindunginya dari bafu."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Hukum orang Kafir Dzimmi
dan Status Muhshan Mereka Apabila Mereka Berzinadan Mengajukan perkara kepada
lmam, 4/267, no. 6841) dari jalur Ismail bin AMullah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Rajam terhadap Orang yahudi
Dzimmi dalam Perkara Zna,3/132G, no.27/1699) dari jalur Abdullah bin Wahb: aku
dikabari oleh beberapa ulama, di antara mereka adalah Malik bin Anas, dan
seterusnya.
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perbuatannya mengambil harta sesudah menunjukkan sikap

tersebut bahwa dia membangkang. Sebagaimana orang yang

sudah masuk Islam kemudian keluar dari Islam itu tidak dihukumi

dengan apa yang dia lakukan dalam perang dan pembangkangan

seperti Thulaihah dan para sahabatnya. Ketika mereka mengambil

sesuafu yang di dalamnya ada hak seorang muslim sedangkan

mereka masih berada di wilayah Islam dalam keadaan tidak

membangkang, maka sesuatu tersebut diambil lagi dari mereka'

Jika mereka membangkang sesudah itu, maka

pembangkangan tersebut tidak menambahkan kebaikan bagi

mereka, dan mereka tidak dihukumi sebagai orang-orang yang

membangkang kemudian sesudah melakukan pembangkangan

mereka menumpahkan darah dan mengambil harta. Yang pertama

berbuat kejahatan sesudah syirik dan memerangi, sedangkan yang

kedua ini melakukan kejahatan sebelum melakukan peperangan.

Seandainya ada seorang muslim yang membunuh kemudian

dia murtad dan memerangi, kemudian dia ditangkap dan

bertaubat, maka dia tetap dikenai qishash. Demikian pula

seandainya dia mengambil harta milik seorang muslim atau

seseorang yang memegang perjanjian damai- Demikian pula

dengan perbuatan seorang pemegang perjanjian damai terhadap

seorang muslim atau selainnya yang harus dibalaskan. Pemegang

perjanjian damai berbeda dari orang muslim terkait sanksi had

yang ditetapkan Allah ffi,. Sanksi hadtidak dijahrhkan pada orang-

orang yang memegang perjanjian damai hingga mereka datang

dalam keadaan taat, atau di dalamnya ada suafu sebab berupa hak

milik orang lain sehingga imam wajib menunfutnya. Seperti itulah
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hukum keduanya dalam keadaan memegang perjanjian damai

sebelum keduanya membangkang atau membatalkan perjanjian.

Kedua, jika seseorang atau suafu kaum masuk Islam

kemudian mereka murtad dan memerangi, serta membangkang

dan membunuh, kemudian mereka tertangkap, maka mereka

dijatuhi qishash dalam kasus pembunuhan dan pelukaan, serta

menanggung harta benda, baik mereka telah bertaubat atau belum

bertaubat. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga

berkata, "Mereka itu tidak seperti orang-orang kafir yang

memerangi, karena apabila orang-orang kafir ifu masuk Islam,

maka dosa mereka yang telah lalu diampuni. Sedangkan orang-

orang muslim ifu manakala mereka murtad maka amal mereka

menjadi sia-sia dan batal. Karena itu, murtad tidak menghilangkan

dari mereka sanksi apapun yang sudah wajib mereka tanggung

seandainya mereka melakukannya dalam keadaan masih sebagai

muslim, baik itu pembunuhan, qishash, harta benda, sanksi fia{
atau selainnya." Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka

dia juga berkata, "Bisa jadi dalam keadaan murtad ifu pernbunuh

tidak diketahui secara persis, atau diketahui tetapi tidak bisa

dibuktikan, atau tidak dituntut oleh para wali darah."

Ar-Rabi' berkata: Menumt saya, pendapat inilah yang

paling sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i di tempat lain. Di
tempat tersebut dia rnengatakan bahwa jika murtad Udak

menambahkan keburukan baginya, murtad juga tidak
rnenambahkan kebaikan baginya. Karena sanksi had pada mereka
tetap berlaku atas perbuatan pidana yang mereka lakukan sesudah

murtad.
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34. Perbuatan Orang Kafir Dzimmi Pemegang
Perjanjian Damai yang Tidak Dianggap

Membatalkan Perjanjian

Ketika j@ah diambil dari suatu kaum, lalu ada sekelompok

orang di antara mereka yang merampok kafilah, atau memerangi

seorang muslim lalu mereka memukulnya, atau menzhalimi

seorang muslim atau seorang pemegang perjanjian damai, atau

berbuat zina, atau menampakkan kerusakan terhadap seorang

muslim atau pemegang perjanjian damai, maka mereka dikenai

sanksi had untuk perbuatan-perbuatan yang memang ada sanksi

6ad baginya, dan dia diberi sanksi yang menjerakan untuk

perbuatan-perbuatan yang ada sanksinya. Mereka tidak dijatuhi

hukuman mati kecuali untuk perbuatan yang memang dikenai

hukuman mati. Perbuatan mereka ini tidak dianggap sebagai

pembatalan perjanjian yang menghalalkan darahnya- Pembatalan

perjanjian tidak terjadi kecuali seseorang menolak membayar iizyah
atau hukum Islam sesudah dia mengakui.

Seandainya dia berkata, "Aku membayar i@ah tetapi aku

tidak mengakui hukum Islam," maka perjanjiannya dikembalikan,

tetapi dia tidak diperangi seketika itu lantaran ucapannya itu.

Kepadanya dikatakan, "sebelum ini kamu telah memperoleh

jaminan keamanan lantaran membayar iizyah dan mengakuinya.

Sekarang kami memberimu penangguhan hingga kamu keluar dari

wilayah Islam." Selanjutnya, jika dia telah keluar dari wilayah Islam

dan telah sampai ke ternpat amannya, maka dia boleh dibunuh

seandainya dia tertangkap. Jika dia menjadi mata-mata unhrk

kepentingan orang-orang musyrik dengan mengawasi umat Islam
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dan menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, maka dia

dijatuhi hukuman yang menjerakan, tetapi dia tidak dibunuh dan

perjanjiannya tidak dibatalkan. Jika seorang pemegang perjanjian

damai melakukan sebagian dari apa yang saya sampaikan ini atau

yang semakna dengannya, maka perjanjiannya dikembalikan. Jika

dia telah sampai ke tempat amarr baginya, maka dia diperangi

kecuali dia masuk Islam; atau dia merupakan orang yang boleh

diterima jizyalrnya lalu dia membayar jizyah.

Pendapat ini sesuai dengan firman Allah ft tentang orang-

orang yang memegang perjanjian damai,

" ;(; rF ryy415'iQ +i q 66 q3

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan

dai suatu maka kembalikanlah perjanjian itu kepada

mereka dengan cara yang jujur. "(Qs. AlAnfaal [8]: 58)

Adapun untuk orang-orang yang tidak berkhianat, Allah &
memerintahkan umat Islam untuk menyempumakan perjanjian

mereka hingga batas wakfunya.

Allah S berfirman,

i-i ,{ ,2., l',i., ( iti(, n 4- ..,1 -/ -!:tl .'.v t'-*. f t |$;i'i J ^iL OJi Jy

w 8L$ i47 C y:*;6'ifr #'b#. {,
"Kecuali orang-orang murytrikin yang kamu telah

mengadakan peganjian (dengan mereka) dan mereka frdak

mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula)
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mereka membanfu seseorang yang memusuhi kamu, maka

terhadap mereka ifu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. "

(Qs. At-Taubah [9]: 4)

35. Perjanjian Damai

Allah & mewajibkan perang terhadap selain ahli Kitab

hingga mereka memeluk Islam, sedangkan terhadap ahli Kitab

hingga mereka membayar jtzy'ah.

Allah @ berfirman,

"Gr$yen'ai3K$
'Allah frdak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya. "(Qs. AI Baqarah 12\ 286)

Perang adalah kewajiban terhadap umat lslam selama

mereka mampu melaksanakannya. Jika mereka tidak mampu,

maka mereka hanya dibebani halhal yang mereka mampu.

Karena ihu tidak ada larangan bagi mereka unfuk tidak memerangi

kedua golongan musyrik tersebut, serta mengadakan perdamaian

dengan mereka.

1963. Rasulullah S tidak memerangi banyak penyembah

berhala meskipun tidak dise-rtai perjanjian damai manakala negeri

mereka berjauhan, seperti Bani Tamim, Rabi'ah, Asad, dan

Thayyr' hingga mereka sendiri yang masuk Islam. Rasulullah $
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mengadakan perjanjian damai dengan beberapa orang ketika

beliau tiba di Madinah tanpa beliau mengambil pajak apapun

darinya.86

Memerangi dua kelompok musyrik ifu hukumnya fardhu

manakala umat Islam mampu melawan mereka. Sedangkan

meninggalkan perang merupakan dispensasi manakala umat Islam

lemah menghadapi mereka atau selain mereka, atau memberikan

keunhrngan bagi umat Islam, baik ada perjanjian damai atau tidak

ada perjanjian damai. Jika mereka diperangi, maka kami telah

menyampaikan ahrran-afuran dalam memperlakukan mereka di

tempat lain.

Jika umat Islam lemah unfuk memerangi orang-orang

musyrik, atau sekelompok mereka karena negeri mereka jauh,

86 Saya tidak rr,enemukan bagian peftama dari hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.
Adapun bagian kedua diriwayatkan oleh:

Abu Daud (pembahasan, Pajak, Kepemimpinan dan Fai', bab: Tidak Mengusir
Yahudi dari Madinah, 3/4At4O2) dari jalur Syu'aib Az-Zuhn dari Abdurrahman bin
Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya: Dahulu Ka'b bin Asyraf mencaci Nabi;$
dan mendorong orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang beliau. Pada saat Nabi S
datang ke Madinah, penduduknya masih bercampur. Di antara mereka oftmg-orang
muslim, orarlg-orang musyrik yang menyembah berhala serta orang-orang Yahudi.
Dan mereka rnenyakiti Nabi $ serta para sahabatnya. Kemudian Allah &
memerintahkan Nabi-Nya agar bersabar dan memaafkan. Dan Allah menurunkan ayat
mengenai mereka, "Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari onng-
orang yang diberi sebelum katnu... "(Qs. Ali Imran [3]: 185)

Manakala Ka'b bin Asyraf enggan untuk menghentikan gangguannya kepada
Nabi gB, maka Nabi gS memerintahkan Sa'd bin Muadz agar mengirim beberapa
orang yang akan rnembunuhnya. Kemudian dia mengutus Muhammad bin Maslamah-
dan dia menyebutkan kisah terbunuhnya Ka'b. Setelah mereka berhasil membunuhnya,
orang-orang Yahudi dan musyrik kaget. Kemudian mereka mendatangi Nabi S dan
berkata, "Sahabat kami didatangi malam-malam lalu dibunuh." Kemudian Nabi;$
menceritakan kepada mereka apa yang Ka'b ucapkan. Nabi g$ lantas mengajak

mereka unfuk mengadakan perjanjian yang harus mereka taati isinya. Nabi $ menulis
antara beliau dan nrereka serta orang-orang muslim sebuah perjanjian dalam kertas."
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atau karena jumlah mereka banyak, atau karena kekosongan

pasukan Islam, atau karena kekosongan pasukan pada umat Islam

yang bertetangga dengan mereka, maka umat Islam boleh

menahan diri dan tidak mengadakan perdamaian dengan

kompensasi yang mereka ambil dari orang-orang musyrik. Jika

orang-orang musyrik itu memberikan sesuatu, baik sedikit atau

banyak, maka umat Islam boleh mengambilnya dari orang-orang

musyrik. Umat Islam tidak boleh mengambilnya dari mereka

kecuali hingga jangka waktu yang menurut umat Islam akan

memperoleh kekuatan untuk melawan orang-orang musyrik

manakala mereka tidak memenuhi jizyah, atau mereka membayar

jizyahtetapi tidak mau menerima hukum Islam-

Tidak baik sekiranya umat Islam memberikan sesuahr

kepada mereka dalam keadaan apapun dengan syarat mereka

menahan diri untuk memerangi umat Islam, karena terbunuh bagi

umat Islam itu hukumnya mati syahid. Islam itu terlalu mulia untuk

memberikan sesuafu kepada orang musyrik agar dia tidak

mengganggu umat Islam, karena umat lslam-sebagai pihak yang

membunuh atau yang terbunuh-itu sama-sama berdiri di atas

kebenaran, kecuali dalam satu atau beberapa kasus yang lebih

kritis daripada itu. Yaitu, ketika ada sekelompok pasukan Islam

yang bertempur lalu mereka takut sehingga mereka berdamai

karena jumlah musuh sangat banyak sedangkan jumlah mereka

sedikit; atau karena ada kekosongan pada mereka'

Dalam keadaan ini pasukan Islam tidak dilarang unhrk

memberikatr sesuatu dari harta mereka agar mereka terbebas dari

orang-orang musyrik karena ifu berada dalam makna darurat.

Dalam darurat diperkenankan hal-hal yang tidak diperkenankan di
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luar keadaan darurat. Atau ketika seorang muslim ditawan
sehingga dia tidak dilepaskan kecuali dengan membayar tebusan.
Tidak ada larangan untuk menebusnya karena Rasurullah S
pemah menebus seorang sahabat beliau yang ditawan oleh musuh
dengan dua orang.
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1964. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada

kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari
Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah $ menebus seorang
sahabat dengan dua orang.87

87 Hadits ini telah disebutkan berikut akhrrinya pada no. (1g44) dalam bab
tentang cara pembagian harta rampasan perang. Di ternpat tersebut Asy-syafi'i
meriwayatkannya dari Sufi7an bin Uyainah.
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36. Perjanjian Damai untuk Kepentingan Umat
Islam

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

Syafi'i berkata:

L965. Telah terjadi perang antara Rasulullah S dan orang-

orang Quraisy. Kemudian pasukan beliau juga pemah menyerang

penduduk Najed hingga orang-orang menghindari perjumpaan

dengan Rasulullah $ karena takut perang. Selain itu beliau juga

memiliki beberapa pasukan kiriman lainnya untuk menyerang

musuh beliau di Najed. Orang-orang Quraisy berusaha unhrk

melindungi penduduk Tihamah dari beliau. Penduduk Najed juga

melindungi penduduk Najed Timur dari beliau. Kemudian

Rasulullah s mengerjakan umrah Hudaibiyyah bersama seribu

empat rahrs sahabat. Ketika orang-orang Quraisy mendengar

kedatangan beliau, mereka menghimpun pasukan unhrk

menghadapi beliau serta berusaha keras unfuk menghalangi beliau.

Mereka menghimpun pasukan dalam jumlah yang lebih besar

daripada jumlah sahabat yang bersama Rasulullah S.
Mereka lantas mengajak berdamai, dan Rasulullah S pun

berdamai dengan mereka hingga jangka waktu tertenfu. Beliau

tidak berdamai dengan rrrereka unfuk selamalamanya, karena

peperangan terhadap mereka hingga mereka memeluk Islam itu

hukumnya fardhu manakala beliau sanggup menghadapi mereka-

Perjanjian damai antara beliau dan mereka berlangsung selama

sepuluh tahun, tetapi dalam perjalanan itu beliau menerima wahyu,
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@ tlj * an rr5 f,t *sesungguhnya Kami telah membeikan

kepadamu kemenangan yang nyata. "(Qs. Al Fath [48], 1)88

88 Pertama, Diriwayatkan Al Bukhari (perrbahasan: Perang, bab Perang Bani
Mushthaliq dari Khuza'ah, yaitu Perang Muraisi', 3/722, no. 4139; Ibnu lshaq
berkata, "ltu terjadi pada tahun 6 Hijrah") dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-
Zuhri dari Abu salamah dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami berperang bersama
Rasulullah S dalam Perang Najd."

Kedua: Diriwayatkan oleh Al Bukhari(bahasan lrang sama, bab: Perang
Hudaibiyyah, 3/131) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri Urwah bin Zubair dari Miswar bin
Makhramah dan Marwan bin Al Hakam keduanya saling menambahkan satu sama
lain, keduanya berkata, "Pada peristiwa HudaibignTah Nabi 4$ berangkat dari Madinah
bersama sekitar seribu sahabat beliau. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, Nabi $
mengalungi dan menandai hewan kurban beliau, lalu beliau memulai ihram dari sana
untuk melaksanakan umrah. Setelah ifu beliau mmgutus seorang mata-mata dari suku
Khuza'ah, sedangkan Nabi S melanjutkan perjalanan. Ketika beliau sampai di
Ghadirul Asg'thath. mata-mata beliau datang sambil berkata, "sesungguhnya kaum
Quraisy telah berkumpul untr.rk menghadapi fuan. Mereka berkumpul mengerahkan
berbagai suku. Mereka akan memerangi fuan dan menghalangi serta mencegah tuan
dari Baitullah." Beliau lalu bersabda, "wahai sekalian manusia, berkumpullah
kepadaku! Apakah kalian melihat bahwa aku akan menawan keluarga dan anak
keturunan mereka yang hendak menghalangi kita dari Baitullah? Jika ada yang datang
kepada kita sebagai utusan, Allah & telah menghentikan pemata-mataan terhadap
kaum musyrikin. Jika tidak, maka kami biarkan mereka menjadi orang-orang yang
diperangi."

[-alu Abu Bakr berkata, "Wahai Rasulullah, engkau keluar menuju Baitullah bukan
unfuk membunuh seseomng pun dan bukan pula untuk memerangi seorang pun.
Karma itu, lanjutkanlah perjalananmu! Siapa saja yang menghalangi kita, maka kita
akan memeranginya." Maka beliau bersabda, "BergemHah dengan narna Allah."(no.
47784779)

Ketiga: Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh, g/zLO,
no.2766) dari jalur Muhammad bin Ala' dari Ibnu Idris dari Muhammad bin Ishaq dari
Az-Zr:hn dari urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhmmah dan Marwan bin Hakam
bahwa mereka berdamai unfuk mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun.
Pada wakfu tersebut orang-orang merasakan keamanan, dan mereka saling menahan
freperangan, dan tidak ada pencudan dan tidak ada pengkhianatan."

Dalam takhrij hadits no. 1952 telah disebu&an beberapa sisi lain dari perdamaian
ini.

Keempat: Al Bukhari ftahasan dan bab yang srna, 3/130) dari jalur Syu'bah
dari Qatadah dari Anas bin Malik t+, tentang firman Allah, "saungguhn5a Kami tetah
memben'kan kepadamu kemenangan yang nyata."(Qs.Al Fath [48]: 1) Dia berkata.
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Ibnu Syihab berkata: Dalam Islam tidak pemah terjadi

kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan tersebut.

Berbagai peperangan telah membuat manusia saat ifu seperti bafu.

Namun ketika mereka telah beriman, maka tidak ada seorang pun
yang berbicara Islam dan dia memahaminya melainkan dia

menerima Islam. Dalam dua tahun dari masa perjanjian tersebut,

jumlah orang yang masuk Islam lebih banyak daripada jumlah

orang-orang yang masuk Islam sebelumnya. Kemudian ada

sebagian orang Quraisy yang melanggar perjanjian, tetapi orang

lain tidak menentang sikapnya itu dengan tindakan yang signifikan,

dan mereka juga tidak keluar dari negerinya. Karena itu
Rasulullah S menyerang mereka pada waktu Fathu Makkah

"Maksudnya terdapat perjanjian Hudaibiyyah." Para sahabat beliau bertianya, "ltu
merupakan sesuafu yang nikmat dan menyenangkan hati. I--alu, apa yang kami
peroleh?" Dari sini Allah menurunkan ayat, "Supaya Dia menasukkan orang-oft,ng
mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai. "(Qs. AI Fath [48]: 5)

Syu'bah berkata: Saat aku tiba di Kufah, aku menceritakan semua ini dari

Qatadah. Kemudian aliu kembali dan menceritakan hal itu kepadanya. Dia berkata,
"Adapun riwayat terkait ayat tersebut, dia berasal dari Anas. Sedangkan riwayat terkait
perkataan "yang nikmat lagi menyenangkan hati" itu berasal dari lkrimah." !no.4172)

Kelima: Pembatalan perjanjian damai oleh sebagian orang Quraisy telah
disampaikan pada takhnjhadits no. (1959).

Keenam: Al Baihaqi dalam Sunar N Kubn (pernbahasan: Ji4nh, bab: Turunnya
Surah Al Fath kepada Rasulullah #, 9/2231dari jalur Yunus bin Bukair dari hnu
Ishaq dari Az-Zuhn dari Urwah dari Manuan dan Miswar bin Makhramah tentang kisah

Hudaibiyyah. Di dalamnya ada sisipan: Kemudian Rasulullah $ berjalan pulang.

Ketika beliau tiba di antara Malkah dan Madinah, turunlah surah ini pada beliau dari
awal hingga al,hir, "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan

Smng rymta. "(Qs. Al Fath [r[8]: 1) Itulah peristiwa dalam surah Al Fath dan penjelasan

Allah tentang baiat pam sahabat kepada Rasul-Nya 4$ di bawah pohon. Ketika orang-
orang merasa arnan dan mereka saiing berfukar, tidak seorang pun yang berbicara
Islam melainkan dia pasti masuk Islerrn. Dalam dua tahun tersebut jumlah yang masuk
Islam lebih ba"nyak daripada sebelumnya. Perjanjian Hudaibiyyah merupakan
kemenangan yang besar. "
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dengan cara sembunyi-sembunyi agar dapat mengalahkan mereka

saat mereka lalai.

Perjanjian dengan orang-orang Quraisy ini didasarkan

pandangan maslahat dari Rasulullah $ untuk umat Islam karena

dua hal yang saya sampaikan, yaitu besamya jumlah musuh dan

kesungguhan mereka untuk memerangi beliau. Yaifu ketika

mereka ingin menyerang umat lslam sedangkan beliau baru selesai

memerangi pasukan lain. Dalam perjanjian ifu orang-orang dalam

keadaan aman sehingga mereka memeluk Islam.

Ketika umat Islam mengalami suatu bencana-dan saya

berharap Allah tidak menimpakannya pada mereka, ins5n'Allah,

sedangkan imam melihat adanya maslahat bagi umat Islam dalam

perjanjian damai dengan musuh, siapa pun mereka, maka saya

lebih senang sekiranya imam mengadakan perjanjian damai

dengan musuh. Tetapi imam tidak boleh mengadakan perjanjian

damai kecuali hingga jangka waktu tertentu. Imam tidak boleh

melebihkan jangka waktunya di atas jangka waktu dalam Perjanjian

Hudaibiyyah, apapun musibah yang menimpa umat Islam. Jika

umat Islam memperoleh kekuatan, maka mereka memerangi

orang-orang musyrik sesudah berakhimya jangka waktu tersebut.

Jika imam tidak kuat, maka tidak ada larangan baginya unfuk

memperban-ri jangka wakhr yang sama atau kurang dari itu, tidak

boleh lebih. Karena kekuatan pada umat Islam dan kelemahan

pada musuh mereka itu terkadang terjadi dalam wakhr kurang dari

itu. Jika imam mengadakan pedanjian darnai dengan mereka

dalam jangka waktu lebih dari itu, maka perjanjian batal, karena

pokok kerr.rajibannya adalah memerangi orang-orang musyrik
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hingga mereka beriman atau membayar iizyah jika mereka ahli

jizyah.

Karena Allah & mengizinkan gencatan senjata dalam

firman-Nya,

i{giu}^iio$i*y
"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah

mengadakan perjanjian (dengan mereka). "(Qs. At-Taubah [9], 4)

Allah & juga berfirman,

b 
'z'4##'r-b- *^*Aii$y

"Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram. " (Qs. At-

Taubah I9l 7)

Oleh karena Rasulullah $ tidak pemah menetapkan jangka

waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu Perjanjian

Hudaibi5ryah, maka imam tidak boleh berdamai kecuali untuk

kepentingan umat Islam, dan dia tidak boleh melewati jangka

wakhr tersebut.

Imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan

suatu kaum musyrikin demi kepentingan umat Islam tanpa batasan

waktu, melainkan perjanjian yang mutlak. Karena perjanjian yang

mutlak itu berlaku unfuk selama-lamanya, dan hukumnya tidak

boleh sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Akan tetapi, dia

boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat

bahwa hak pilih diserahkan kepadanya; dia bebas mengembalikan
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perjanjian ifu kepada mereka kapan saja dia mau. Jika dia melihat

pengembalian perjanjian dapat memberi maslahat bagi umat Islam,

maka dia harus melakukannya. Jika ada yang bertanya, "Apakah

ada dasar bagi jangka waktu ini?" Jawabnya, "Ya-"

1966. Rasulullah $ menguisai harta benda Khaibar

dengan jalan peperangan. Sedangkan orang-orang Khaibar dan
keluarga mereka kecuali penghuni satu benteng beliau taklukkan

dengan jalan damai. Karena ifu mereka berdamai dengan beliau

dengan syarat beliau membiarkan mereka tingsal di Khaibar

selama Allah mengizinkan mereka. Selama tinggal di Khaibar itu
mereka bekerja untuk beliau, dan hasilnya dibagi sepanrh dengan

kaum muslimin.S9

Jika ada yang bertanya, "Apakah dalam hal ini ada

maslahat untuk umat Islam?" Jawabnya, ya. Khaibar berada di
tengah-tengah kaum musyrikin. Penduduknya beragama Yahudi,

dan mereka berbeda dari orang-orang musyrik. Mereka ini mampu
mempertahankan Khaibar dari orang-orang musyrik. Khaibar
mempakan tempat yang jauh, tidak bisa dimasuki kecuali karena

secara damrat karena faktor biaya. Saat ifu jurnlah umat Islam

belum banyak unfuk menempatkan di sana pasukan yang bisa

menjaganya. Namurn ketika jumlah umat Islam sudah banyak,
Rasulullah,# pun memerintahkan untuk mengusir orcmg-orang

Yahudi dari Hijaz. Perintah ini diterima secara valid oleh Umar @
sehingga dia mengusir mereka. Karena ifu, jika imam ingin

8e Semua ini telah disampaikan dalam bkhrijhadits no. 11932,1933)dan (1950)
dalam bab tentang permintaan orang-orang musyrik untuk membayar jizyah dengan
syamt mereka boleh tinggal dan mernasuki suafu negeri, dan bab tenfang negeri png
ditaklukkan dengan jalan perang.

2LO



AlUmm

mengadakan perjanjian damai dengan mereka tanpa batasan

waktu, maka dia boleh melakukannya tetapi dengan syarat bahwa

jika dia mengambil kebijakan untuk membatalkan perjanjian damai

itu maka ifu diserahkan kepada keputusannya, dan dia harus

mengantarkan mereka ke tempat aman bagi mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa imam tidak

mengatakan, 'Aku membiarkan mereka tinggal selama Allah

mengizinkan kalian untuk tinggal'?" Jawabnya, karena imam

berbeda dari Rasulullah $ dalam arti bahwa Allah flp menurunkan

wahy.r kepada Rasulullah $, sedangkan selain beliau tidak

menerima wahyu.

Jika ada orang-orang musyrik datang unfuk mempelajari

Islam, maka imam harus memberinya jaminan keamanan agar

imam dapat membacakan Kitab Allah & padanya serta

mengajaknya unfuk memeluk Islam, dengan alasan imam berharap

agar Allah @ memasukkan Islam ke dalam hatinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ffi kepada Nabi-Nya,S,

,--.J(-
.. n ))/( n r..,tbt oLs

/'-- 2, Q
if o-,1;u

nt'*t43-"'t /

?culifi'*;ifr'r?
"Dan jika seorang di antara orang'orang musyrikin ifu

meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia

sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke

tempat yang alnan baginya. "(Qs. At-Taubah [9], 6)

Orang yang menunrt saya perjanjiannya dikembalikan ifu

harus diantarkan oleh imam ke tempat yang aman baginya.
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maksud dari mengantarnya ke tempat yang aman baginya adalah

melindunginya dari orang-orang Islam dan para pemegang

perjanjian damai selama dia berada di wilayah Islam, atau selama

dia masih berhubungan dengan wilayah Islam, baik dekat atau
jauh.

Redaksi 'kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman

baginya" (Qs. At-Taubah [9]: 5) maksudnya adalah aman darimu

dan dari orang yang hendak membunuhnya dari kalangan orang-

orang yang seagama denganmu dan menaatimu, bukan aman dari

orang lain yang merupakan musuhmu dan juga musuhnya, yang

tidak memberinya jaminan keamanan dan tidak menaatimu. Jika

imam telah mengantamya ke tempat terdekat dari wilayah

musyrik, maka ifu berarti imam telah mengantamya ke tempat

aman baginya sesuai yang dibebankan pada imam. Yaitu ketika

imam membawanya keluar dalam keadaan selamat dari area umat

Islam dan orang-orang yang pada mereka berlaku hukum Islam-

Jika dia memutuskan perjanjian damai saat berada di

wilayah kita sedangkan dia termasuk ahli jiryah, maka dia dibebani

unfuk berjalan dan diusir, kecuali dia menetap dengan syarat

membayar jtzyah sehingga diterima. Jika dia termasuk orang yang

tidak boleh diambil jizyabnya, maka dia dipaksa berjalan atau

diangkut, tidak boleh berdiam di wilayah umat Islam, dan dia harus

diantarkan ke tempat aman baginya. Jika tempat tinggal

keluarganya dimana dia merasa aman ifu jauh, Ialu dia ingin

diantarkan ke tempat yang lebih jauh dari ifu, maka imam tidak

wajib melakukannya. Jika dia memiliki dua tempat aman, maka

imam harus mengantarnya ke tempat dimana dia tinggal dari dua

tempat tersebut. Jika dia memiliki dua tempat tinggal di dua negeri
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yang sama-sama dia tinggali, maka imam mengantamya ke tempat

mana saja yang diinginkan imam. Manakala dia meminta imam
unfuk memberinya suaka agar dia bisa mendengar Kalam Allah,
kemudian imam mengantamya ke tempat yang aman baginya

bersama orang-orang mus5rnk lainnya, maka itu hukumnya wajib

bagi imam. Tetapi seandainya imam tidak memberinya suaka di
tempat dia meminta jaminan keamanan dari imam, maka saya

berharap ada kelonggaran bagi imam.

37 . Peaanjian Damai Terhadap Orang yang
Sanggup Diperangi oleh Imam

Jika suahr kaum musyrik meminta perjanjian damai, maka

imam boleh mengadakan perjanjian damai dengan syarat ada

maslahat bagi umat Islam dengan harapan mereka masuk Islam

atau mereka membayar jizyah tanpa ada biaya unfuk

mengumpulkannya. Imam tidak boleh mengadakan perjanjian

damai manakala tidak membawa maslahat bagi umat Islam. Imam
juga tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka

tanpa kompensasi jizyah lebih dari empat bulan sesuai dengan
firman Allah &, "(Inilah pemyataan) pemutusan perhubungan

daripada Allah dan Rasul-Nya bung dihadapkan) kepada orang-

orang musyriKin yang kamu (kaurn muslimin) telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka). "(Qs. At-Taubah [9]' 1) hingga firman

Allah, "Bahwa Allah dan Rasul-N5n berlepas dii
dari orang-orang musyrikin. "(Qs. At-Taubah [9]: 3, 4) serta ayat

sesudahnya.
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1957. Ketika umat Islam telah kuat, maka Allah &
menurunkan ayat kepada Rasul-Nya sepulang beliau dari Tabuk,

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan

Rasul-Nya."(Qs. At-Taubah [9], 1) Beliau lantas mengirimkan ayat-

ayat ini melalui Ali bin Abu Thalib i$, untuk dia bacakan kepada

orang-orang pada musim haji. Allah telah menetapkan mewajibkan

untuk tidak memberikan perjanjian damai selama jangka wakhr

tertentu sesudah ini kecuali selama empat bulan saja, karena itulah

batas akhir yang ditetapkan Allah &.9o

1968. Nabi $ pada dua tahun sesudah Fathu Makkah juga

memberikan batasan waktu kepada Shafwan bin Umayyah selama

empat bulan. Setahu saya, Nabi # fidak menambahkan batasan

waktu kepada seorang pun di atas empat bulan sesudah umat

Islam kuat.9l

90 Silakan baca hadits ini berikut pada no. (1953) dalam bab inti
penjelasan tentang memenuhi nadzar.

91 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nkah, bab: Pernikahan Musyrik Manakala
Istrinya Masuk Islam Sebelum Suaminya, 2/543-541dari jalur lbnu Syihab bahwa dia

mendengar kabar bahwa ada perempuan-perempuan di zaman Rasulullah #! fong
masuk Islam di negeri mereka sedangkan mereka tidak ikut hilrah, sementara suamF

suami mereka masih kafir saat mereka merneluk Islam. Di antara mereka adalah anak
perempuan Walid bin Mughirah. Saat itu dia menjadi ishi Shafwan bin Uma5ryah. Dia
masuk Islam pada waku Fathu Makkah, sedangkan suaminya yaitu Shafiuan bin
Umayyah lari dari Islam. Rasulullah $ lantas mengutus anak pamannya untuk

menemuinya, graih.r Wahb bin Umair, dengan membawa selendang Rasulullah $
sebagai jaminan keamanan bagi Shafwan bin Uma5n7ah dan ajakan Rasulullah $
kepadanya unh.rk memeluk Islam dan datang menjumpai beliau. iika dia rela dengan
suatu kepufusan, maka beliau menerimanya. Jika tidak, maka beliau mernbiarkannya
berjalan selama dua bulan."

Ketika Shafi,rran menjumpai Rasulullah 1$ dengan membawa selendang beliau,

dia berseru kepada beliau di hadapan banyak orang. Dia berkata, "Wahai Muhammad,
sesungguhnya orang ini Wahb bin Umair mmdatangiku dengan membawa
selendangmu. Dia mengaku bahwa engkau memintaku untuk datang menemuimu. Jika
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Menurut sebuah pendapat, orang-orang yang mengadakan
perjanjian damai dengan Nabi @ adalah kaum yang berdamai

hingga jangka waktu tertentu, lalu Allah & menetapkannya

menjadi empat bulan, kemudian Rasulullah 6$ juga

menetapkannya seperti itu. Allah memerintahkan Nabi $ terkait

suahr kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan beliau

hingga jangka wakfu tertentu sebelum fumn ayat ini agar beliau

menyempumakan perjanjian damai mereka hingga wakfunya
selama mereka menjalankannya secara konsisten. Barangsiapa

yang menyalahi perjanjian karena khianat, maka perjanjian

damainya dikembalikan. Jadi, sesudah turun ayat ini dan sesudah

umat Islam kuat, tidak boleh mengadakan perjanjian damai lebih

aku rela dengan suafu kepufusan, maka engkau menerimanya. Jika tidak, maka
engkau membiarkanku berjalan selama dua bulan." Rasulullah $ bersabda, "Turunlah,

wahai Abu Wahb!" Dia berl<ata, "Tidak, demi Allah, aku udak mau turun sebelum

masalahnya jelas bagiku." Rasulullah $ bersaMa, 'Bukan dua bulan, melainkan empat
bulan."

Rasulullah $ lantas keluar menuju Perang Hawazin di Hunain. Beliau mengutus
seseorang kepada Shafwan bin Umagyah unhrk meminjam darinya alat-alat perang
miliknya. Shafwan berkata, "Apakah ini didasari sukarela atau paksaan?" Dia
menjawab, 'Tidak ada paksaan, melainkan sukarela saja." Shafipan lantas
meminjaminya alat-alat perang dan senjata mfiknya."

Kemudian Shafwari keluar bersama Rasulullah 1$, padahal saat itu dia masih
kafir. Dia terlibat dalam Perang Hunain dan Thail dalam keadaan kafir, sedangkan

istinSra muslimah. Namun Rasulullah # tdak memisahkan antara dia dengan istrinya
hingga Shafr,rnn masuk Islam. Ishinya itu tetap tinggal dengan pemikahan
pertama. (no.44)

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak perintah hadits ini diriwayatkan secara
tersambung sanadnya dari jalur yang shahih. Namun hadits ini masyhur di kalangan
ahli sejarah perang, dan lbnu Syihab metnang imam di bidang itu. Kernasyhuran hadits
ini lebih kuat daripada sanadnya."

Muslim meriwayatlian sebagiannya ddam pembahasan tentang kantamaan-
keutamaan bab tentang penjelasan bahura Rasulullah & Udak dimintai sesuatu lalu dia
menolak (no. 59).
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dari empat lain sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan

Allah terkait mereka, serta sesuai dengan praktik Rasul-Nya S.
Saya tidak tahu berapa jarak waktu perdamaian Nabi S

dan jarak waktu orang yang beliau diperintahkan untuk

menyempumakan perjanjiannya hingga batas waktunya.

Imam boleh menetapkan waktu perjanjian damai kurang

dari empat bulan manakala dia melihat hal itu sebagai langkah

yang tepat. Tetapi dia tidak harus mengadakan perjanjian damai

sama sekali kecuali dengan melihat maslahat bagi umat Islam,

serta jelas siapa yang diaiaknya berdamai. Dia juga boleh

mengadakan perdamaian berdasarkan suafu kebijakan dengan

orang yang diharapkan keislamannya meskipun orang itu tidak

memiliki kekuatan untuk diberinya jangka waktu selama empat

bulan manakala imam khawatir orang ihl bergabung dengan

orang-orang musyrik jika dia tidak melakukannya, meskipun dia

telah menguasai negerinya orang itu. Hal itu pemah dilakukan

oleh Nabi $$ terhadap Shafwan ketika dia melarikan diri dari Islam

ke Yaman. Tetapi kemudian Allah & memberikan karunia

kepadanya berupa hidayah untuk memeluk Islam sebelum jangka

wakfunya habis, yaifu selama empat bulan.

Jika imam memberikan batas waktu kepada orang yang

saya katakan bahwa imam tidak boleh memberinya batas waktu

Iebih dari empat bulan, maka imam harus mengembalikan

perjanjian damainya dengan alasan seperti yang saya sampaikan,

yaitu perjanjian damai tersebut hukumnya tidak boleh. Imam harus

menggenapkan waktrnya menjadi empat bulan saja, tidak boleh

menambahinya. Jika batas waktunya lebih dari empat bulan, maka

imam tidak boleh mengatakan, "Aku tidak mau memenuhi empat
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bulan perjanjian damai," karena kerusakan hanya terjadi pada

tambahan waktu di atas empat bulan.

38. Inti Penjelasan Perdamaian dengan Syarat
Imam Mengembalikan Orang yang Datang ke
Negerinya, Baik Sebagai Muslim atau Musyrik

t969. Sejumlah ulama ahli sejarah perang mengemukakan

pendapat bahwa Rasulullah $ mengadakan perjanjian damai

dengan orang-orang Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyyah dengan

syarat sebagian dari mereka memberikan jaminan keadaan kepada

sebagian yang lain; barangsiapa di antara umat Islam yang datang

kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan murtad, maka mereka

tidak mengembalikannya; dan barangsiapa di antara mereka yang

datang kepada Nabi @ di Madinah, maka beliau

mengembalikannya kepada mereka; dan beliau tidak harus

mengembalikan kepada mereka orang yang keluar dari mereka

dalam keadaan muslim ke selain Madinah, yaitu wilayah-wilayah

Islam lain atau ke wilayah syirik meskipun beliau mampu

melakukannya. Tidak seorang pun di antara mereka yang

menyebutkan bahwa beliau harus menyerahkan kepada mereka

suafu kompensasi terkait seorang muslim dari selain penduduk

Makkah sebagai bagian dari syarat ini.

Para uiama menyebutkan bahwa wahyu ini turun berkaitan

dengan perjanjian damai dengan mereka, "Sesungguhnya Kami

telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. " (Qs. Al
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Fath [48]: 1) Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat

ini adalah, Kami telah membuat kepufusan bagimu dengan

kepufusan yang nyata. Karena itu terjadilah perjanjian damai

antara Nabi @ dan penduduk Makkah dengan syarat ini, hingga

Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith datang menemui

beliau sebagai seorang muslimah yang berhijrah. Karena itu
Allah ffe, menghapus hukum perjanjian damai terkait kaum

perempuan, dan Allah menumnkan ayat, ?Ar1yfftir-51(i6-

'"u*t {A K\ ""J;H(, ?bij; Lr3fi "Hai orans-orang yans

beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-

perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uii (keimanan)

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. " (Qs.

AI Mumtahanah [60]' 10)e2

7970.lmam boleh melakukan hal ini sesuai dengan riwayat

bahwa Rasulullah S hanya menerapkan aturan tersebut bagi laki-

laki, bukan bagi perempuan. Karena Allah fu telah menghapus

syarat pengembalian perempuan manakala mereka disebutkan

dalam perjanjian damai, serta melarang unfuk mengembalikan

mereka dalam keadaan apapun. Jika seorang imam mengadakan

perjanjian damai dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam

perjanjian damai yang dibuat Rasulullah $ di Hudaibilryah, maka

imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat

92 Silakan baca hadits berikut takhriiaga pada no. (7952\ dalam pembahasan

tentang memenuhi nadzar dan janji serta membatalkannya, seda hadits Abu Daud
dalam takhrij hadits no. 1965 dalanr bab tentang perjanjian damai demi maslahat umat
Islam. Karena dalam hadits ini disebutkan sebagian syarat Perjanjian Hudaibiyryah. Di
antaranya adalah tidak boleh ada pencurian dan pengkhianatan.
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mengembalikan yang laki-laki saja, tidak yang perempuan. Jika

salah seorang dan ahlul harbi datang ke tempat imam sendiri, lalu

walinya datang unfuk memintanya kembali, maka imam

mernbiarkannya dan tidak menghalanginya untuk membawanya

pergi. Tetapi imam harus memberi saran kepada orang yang

memeluk Islam agar tidak datang ke negeri tempat imam berada,

melainkan pergi ke negeri mana saja karena bumi Allah ffi luas

dan di sana akan ada banyak kesenangan. Abu Bashir bergabung

dengan 'lsh sebagai seorang muslim, dan ada sekelompok muslim

lain yang bergabung dengannya. Orang-orang Quraisy lantas

meminta mereka kepada Nabi S, namun beliau menjawab, "Kami

hanya memberi janji kepada kalian untuk tidak memberi tempat

kepada mereka, kemudian kami tidak menghalangi kalian unfuk

menangkap mereka jika kalian datang. Tetapi kami akan

membiarkan mereka mengganggu orang-orang musyrik sesuka

hati mereka.'93

93 HR, Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Perjanjian Damai dengan Musuh,
3/194,309) dari jalur Muhammad bin Ubaid dari Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar
dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah, dalam sebuah hadits

yang panjang, dia berkata' Ini adalah yang diputuskan Muhammad Rasulullah $."
Kemudian dia menyebutkan kisah tersebut. Kemudian Suhail berkata, "Dengan syarat

bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang datang kepadamu walaupun dia
mengikuti agamarnu melainkan engkau kembalikan kepada kami.,."

Lalu Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari mereka, "Demi Allah,
sungguh aku melihat pedangmu ini bagus wahai fulan." Kemudian orang yang lain

menghunusnya dan berkata, "Benar. Sungguh aku telah mencobanya." [-alu Abu
Bashir berkata, "Perlihatkan ka-padaku! Aku akan melihatnya." Kemudian orang

tersebut menyerahkan pedang tersebut kepadanya. lalu Abu Bashir menebasnya
hingga mati, dan yang lain melarikan diri hingga datang ke Madinah, lalu dia memasuki

masjid. Kemudian Nabi $ berkata, "Sungguh omng ini telah melihat sesuatu yang

menakutkan." Kemudian orang tersebut berkata, "Demi Allah, sahabatku telah
terbunuh, dan aku akan dibunuh." I alu Abu Bashir datang dan berkata, "Sernoga

Allah menyernpumakan perlindunganmu. Engkau telah mengembalikanku kepada

rrereka kernudian Allah menyelamatkanku dari mereka." Kemudian Nabi $ bersabda,
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Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia

mengirimkan kembali orang yang datang kepadanya dari mereka,

atau dia mengirimkan kembali kepada mereka orang yang dia bisa

kirimkan meskipun orang ifu tidak datang kepadanya, maka

perjanjian damai tersebut hukumnya tidak boleh. Karena

Rasulullah S tidak mengirimkan seorang pun di antara mereka.

Beliau tidak menyuruh Abu Bashir dan para sahabatnya untuk

menemui mereka lagi padahalbeliau mampu unfuk melakukannya.

Arti kata "kami mengembalikannya kepada kalian" adalah kami

tidak melindunginya sebagaimana kami melindungi selainnya.

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka

dengan syarat menghalangi mereka dari perempuan-perempuan

muslimah yang datang kepadanya, maka perjanjian damai tersebut

tidak boleh, melainkan dia hams menghalangi mereka unfuk

menyenfuh perempuan-perempuan tersebut. Karena ketika para

perempuan tidak masuk ke dalam perjanjian di Hudaibiyyah, maka

"Mengherankan, dia akan mengobarkan api peperangan apabila dia memiliki teman
yang menolongnya." Kemudian tatkala Abu Bashir mendengar hal tersebut maka dia
mengerti bahwa beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Maka dia keluar
hingga sampai di tepi laut. Sesudah itu Abu Jandal hilang dan bergabung dengan Abu
Bashir hingga terkumpul dari mereka sekelompok orang yang berjumlah empat puluh
atau lebih."

Dalam riwayat Al Baihaqi terhadap hadits ini disebutkan: Kemudian Abu Bashir
keluar hingga bergabung dengan 'lsh- Dia berada di jalur Makkah menuju Syam.
Keberadaannya itu terdengar oleh orang-orang muslim yang bemda di Malkah, sekitar
enam puluh atau fujuh pr.rluh orang. Setiap kali mereka menangkap seorang Quraisy,
maka mereka mernbunuhnga; dan setiap kali ada kafilah yang melewati mereka, maka
mereka merampasnya, hingga akhimya orang-orang Quraisy menulis surat kepada
Rasulullah i$ untuk meminta beliau atas dasar hubungan rahim mereka dengan beliau
untuk memberi tempat kepada orang-orang muslim tersebut karena orcmg-orang

Quraisy tidak lagi membutuhkan mereka. Rasulullah # pur, memenuhi permintaannya

itu. Mereka lantas tiba di Madinah dan bertemu derrgan Rasulullah 9." (Uh. Sunan Al
Kubra, bahasan: Jizyah, bab: Melanggar Pedanjian dalam Perkara yang Tidak
Diperkenankan, yaihr Tidak Mengernbalikan Perempuan, 9 /227 -228l,.
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imam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan ketenfuan

seperti ini terkait kaum perempuan. Kalaupun kaum perempuan

disebutkan dalam perjanjian, namun Allah ffi telah menetapkan

hukum agar kalian tidak mengembalikan mereka kepada orang-

orang kafir, dan Rasulullah S pun melindungi perempuan-

perempuan yang datang kepada beliau. Demikian pula, jika ada

orang idiot atau anak-anak yang datang kepada imam karena

melarikan diri dari mereka, maka imam tidak boleh membiarkan

mereka menangkapnya kembali karena keduanya itu memiliki

kesamaan dengan kaum perempuan dalam hal keharusan

dilindungi. Bahkan keduanya memiliki alasan lebih dibanding

perempuan, yaifu keduanya tidak perintah membalas apa yang

diberikan orang-orang musyrik kepada keduanya. Imam juga tidak

boleh membayarkan apapun kepada mereka unhrk melindungi

anak-anak dan orang idiot, sebagaimana irnam tidak boleh

membayarkan apapun kepada mereka unhrk melindungi

perempuan yang belum menikah, karena pengembalian hanya

berlaku unfuk perempuan yang sudah menikah.

L97L. Jika ada budak mereka yang datang sebagai muslim,

maka imam tidak boleh mengembalikannya kepada mereka,

melainkan dia harus memerdekakannya lantaran dia keluar

menemui imam. Sedangkan mengenai pembayaran nilai budak ifu

kepada mereka ada dua pendapat, yaitut 94

Pertama, umat Islam membayar nilainya kepada mereka,

karena budak bukan bagian dari umat Islam, dan mereka memiliki

kehormatan Islam. Jika ada yang bertanya, "Mengapa budak

e4 Hadits ini telah disebutkan berikut akhaiaya pada no. (1852,7965,1970).
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bukan bagian dari umat Islam?" Jawabnya adalah karena Allah

berfirman, K+ Sr; ;isb3gig "Dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi yang adil di antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq165l:21

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian ini
berlaku untuk orang-orang merdeka, bukan untuk para budak yang

adil. Budak-budak milik seseorang tidak bisa disebut bahwa

mereka adalah bagian darinya, melainkan dikatakan bahwa mereka

adalah hartanya. Yang dikembalikan kepada orang-orang Quraisy
adalah nilai budak itu karena ketika mereka diajak berdamai maka
ihr berarti harta benda mereka dijamin. Oleh karena Allah *ft
menetapkan hukum untuk mengembalikan nafkah istri kepada
suami karena istri terlepas dari tangan, maka Allah @ juga

menetapkan hukum untuk mengembalikan nilai budak karena

budak tersebut lepas dari tangan. Apa saja yang kita kembalikan

nafkahnya kepada mereka itu kita juga berhak mengambil dari
mereka manakala umat Islam kehilangan budak seperti itu karena

kabur ke mereka.

Sedangkan apa saja yang tidak kita berikan penggantinya,

yaitu laki-laki dewasa yang merdeka atau perempuan yang tidak
bersuami, maka kita tidak mengambil apapun dari mereka

manakala dia terlepas dari umat Islam karena kabur ke mereka.
Karena Allah & menetapkan pengembalian pengganti kepada

mereka hanya dalam kasus ketika umat Islam juga berhak

mengambil pengganti yang sama dari mereka.

Kedua, imam tidak mengembalikan nilai budak kepada

mereka, dan tidak pula mengambil sesuafu dari mereka terkait
budak yang kabur kepada merel<a. Tidak ada pengganti dalam
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bentuk budak ifu sendiri atau nilainya, karena budak mereka itu

bukan bagian dari mereka.

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan

suafu kaum musyrik, maka tidak boleh kecuali dengan cara yang

telah saya sampaikan, yaitu ketika ada seorang muslim yang

menjadi tawanan di tangan mereka kabur dari tangan mereka,

maka imam tidak membayar apapun kepada mereka. Seandainya

budak mereka mengakui bahwa mereka melepasnya agar imam

membayarkan sesuatu kepada mereka, maka imam tidak boleh

mengambil budak ihr dari mereka, dan imam tidak boleh memaksa

seorang muslim untuk menahan budak tersebut, karena imam

memberikan suatu kompensasi kepada mereka karena faktor

damrat yang mempakan lebih kuat daripada pemaksaan. Setiap

sesuatu yang diberikan seseorang karena dipaksa ifu tidak berlaku.

Seandainya seorang tawanan di wilayah musuh yang wajib

diperangi mengambil harta benda dari mereka dengan syarat imam

memberi mereka ganti untuL.yu, maka imam memiliki hak pilih

antara memberikan kepada mereka padanan harta mereka jika

harta tersebut memiliki padanan, atau memberikan nilainya jika dia

tidak memiliki padanan, atau pengganti yang mereka mau terima.

Jika harta tersebut masih berada di tangan tawanan itu, maka

imam mengembalikan kepada mereka jika belum mengalami

perubahan. Jika harta tersebut telah mengalami perubahan, maka

dia mengembalikannya berikut nilai pen5usutannya karena dia

mengambilnya dalam keadaan aman. Saya hanya membatalkan

syarat darinya lantaran terjadi pemaksaan dan kondisi darurat

unfuk sesuafu yang tidak dia ambilpenggantinya.
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Demikian pula, seandainya kita mengadakan perjanjian

damai dengan suafu kaum musyrik dengan syarat seperti yang

kami sampaikan, lalu di tangan mereka ada tawanan dari selain

mereka lalu tar,vanan tersebut kabur, kemudian tawanan tersebut

mendatangi kita, maka kita tidak wajib mengembalikannya kepada

mereka karena dia bukan bagian dari mereka. Bisa jadi mereka

menahan diri untuk tidak membunuh dan menyiksa orang yang

berasal dari mereka, jika mereka tidak melakukan hal yang sama

terhadap selain mereka.

39. Ketentuan Pokok Tentang Pembatalan
Perjaniian Damai d:il:*i::'at yans ridak

7972. Kami menghafal riwayat bahwa Rasulullah S
mengadakan perianjian damai di Hudaibifyah seperti yang kami

sampaikan, dimana beliau mernbiarkan laki-laki dewasa yang

datangi beliau untuk diambil lagi oleh walinya. Pada saat itu Ummu

Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith datang ke Madinah dalam

keadaan memeluk agama Islam dan untuk berhijrah. Kemudian

dua saudaranya datang unhrk memintanya, namun Rasulullah S
menghalangi keduanya untuk mengambilnya lagi. Beliau

mengabarkan bahwa Allah ffii telah membatalkan perjanjian damai

terkait kaum perempuan, dan Allah telah menetapkan bagi mereka

hukum yang berbeda dari hukum untuk laki-laki. Saya berpendapat

bahwa kaum perempuan juga dibahas dalam Perjanjian

Hudaibiyyah karena seandainya pengembalian mereka tidak masuk
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dalam perjanjian maka beliau pasti tidak memberikan pengganti

unfuk mereka kepada suami-suami mereka.95

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat berikut ini

furun berkaitan dengan Ummu Kultsum,

bZt.t .!(
iP-:rt;.rtl

/tt t)

?'e,1Lr;(t$iffi,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beiman, maka hendaHah

kamu uji (keimanan) mereka. "(Qs.AI Mumtahanah [60]: 10)

Ar-Rabi' membaca ayat tersebut, dan bahwa ulama yang

berpendapat kaum perempuan disebutkan dalam perjanjian damai

itu berpegang pada ayat tersebut bersama ayat yang ada dalam

surah At-Taubah.

Kami berpegang pada ayat ini bersama ayat yang ada

dalam surah At-Taubah. Kami katakan, jika imam mengadakan

perjanjian damai dengan syarat yang tidak boleh, rnaka ketaatan

mengharuskannya unfuk membatalkan perjanjian tersebut

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah S terkait kaum

perempuan. Menurut riwayat yang kami hafal, Nabi $
memberikan syarat kepada orang-orang musyrik terkait

perempuan seperti halnya syarat bagi kaum laki-laki, dimana beliau

tidak pengecualian, dan bahwa kaum perempuan itu bagian dari

kaum laki-lak.

Berdasarkan ayat ini dan ayat yang ada dalam surah At-

Taubah kami berpendapat bahwa jika orang-orang musyrik

menangkap seorang laki-laki muslim lalu mereka mengadakan

e5 Hadits ini telah disebutkan berikut kkhrijnya pada no. (1970).
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perjanjian dan sumpah terhadapnya agar dia memberi mereka

atau mengirimkan sesuafu kepada mereka, atau sejumlah tawanan,

atau sejumlah harta benda, maka halal baginya unfuk tidak

memberikan apapun kepada mereka, baik sedikit atau banyak,

karena ifu merupakan perjanjian orang yang dipaksa. Demikian

pula, seandainya imam memberikan sesuatu untuk orang tersebut,

maka dia harus mengembalikannya kepada mereka jika dia datang

kepadanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya adalah

Rasulullah 1s tidak melindungi Abu Bashir dari dua orang walinya

ketika keduanya datang lalu keduanya membawanya pergi. Abu

Bashir lantas membunuh salah safunya, sedangkan yang lain

melarikan diri darinya. Rasulullah $ tidak menentang hal ifu,

melainkan beliau mengucapkan suah: perkataan yang lebih bisa

dipahami sebagai penilaian baik terhadap perbuatannya itu. Tidak

ada beban apapun padanya terkait sumpah yang dia lakukan,

karena ih.r merupakan sumpah orang yang dipaksa. Imam haram

mengembalikannya kepada mereka.

Seandainya dia ingin memintanya kembali, maka imam

menahannya dari mereka. Demikian pula, haram bagi imam unfuk

mengambil sesuafu darinya bagi mereka berupa kompensasi

perdamaian yang dia buat dengan mereka. Demikian pula,

seandainya imam memberikan syarat kepada mereka terkait budak

atau barang milik orang ifu yang mereka kuasai, maka imam tidak

boleh mengambil darinya sedikit pun.

Orang itu dan imam haram mengambil sesuatu darinya

yang mereka berikan kepadanya, sehingga imam harus

menuntutnya unhrk mengembalikan pinjaman, atau padanannya,
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atau nilainya jika tidak memiliki padanan. Seandainya mereka

memberikan objek jual-beli kepadanya, maka dia memiliki hak pilih
antara mengembalikannya kepada mereka jika objek tersebut tidak

mengalami perubahan, atau dia memberikan kepada mereka

nilainya atau harganya karena dia dipaksa ketika membelinya saat

menjadi tawanan sehingga dia tidak menanggung apa yang

dibelinya. Imam boleh memberikan kepada mereka apa yang

menjadi hak mereka atas orang itu karena telah membelinya.

Pendapat inilah yang kami pegang. Seandainya imam

memberikan jaminan keamanan kepada suatu kaum lantaran ada

tawanan dari umat Islam yang ada di tangan mereka, kemudian

tawanan tersebut datang kepada imam, maka tidak halal bagi

imam selain mengambil tawanan ifu dari tangan mereka tanpa
pengganti. Alasannya adalah karena ada perbedaan kondisi antara

tawanan dan harta umat Islam yang ada di tangan orang-orang

musyrik (perbedaan) syarat yang diberikan Nabi $ kepada para

pelaku Perjanjian Hudaibiyyah, yaitu mengembalikan laki-laki

dewasa dari kalangan mereka yang merupakan anak, saudara dan

kerabat mereka yang dilindungi dari mereka dan selain mereka

agar tidak mengalami suafu penganiayaan.

Barangkali ada yang berpegang pada tindakan Nabi $
mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada ayahnya dan

Ayyasy bin Abu Rabi'ah kepada keluarganya. Namun pendapat itu

dapat dibantah bahwa ayah dan keluarga mereka ifu merupakan

orang yang paling menyayangi mereka dan paling khawatir akan

keselamatan mereka. Barangkali ayah dan keluarga mereka itu

akan melindungi mereka dengan jiwa dan raga dari hal-hal yang

menyakiti mereka. Orang tua dan keluarga itu jauh dari tuduhan
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penganiayaan yang tidak bisa ditahan. Orang tua dan keluarga

hanya marah karena keluarga mereka mengambil jalan yang

berbeda dari jalan agama mereka dan nenek moyang mereka.

Karena itu, mereka orang fua dan keluarga mereka bersikap keras

terhadap mereka agar mereka meninggalkan agama Islam.

Sedangkan Allah & telah meniadakan dosa dari mereka saat

dalam keadaan dipaksa.

Allah Sa berfirman,

,o+
,-4\ :i $ =44lyt1 L, ;"fr," t4;v)-..'2t'Yz.)J

U!)t""aPi':{!33
*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman

(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)."

(Qs. An-Nahl [16]: 106)

Jika seorang muslim ditawan oleh selain kabilah dan

kerabatnya, maka terkadang mereka membunuhnya dengan

berbagai cara, menyiksanya dengan lapar dan kerja paksa.

Keadaan mereka tidaklah sama.

Kepada ulama yang berpendapat demikian juga dapat

diajukan pertanyaan, Tidakkah Anda melihat bahwa Allah ffi
membatalkan perjanjian damai terkait kaum perempuan manakala

mereka hendak dipaksa keluar dari agama, padahal mereka lemah

dalam menghadapi paksaan itu. Mereka juga tidak memahami

seperti pemahaman kaum laki-laki, bahwa sebenamya mereka

kelonggaran untuk menjaga diri dalam konteks perkataan grang
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diinginkan orang-orang musyrik. Selain ifu, di antara mereka ada

yang masih digauli oleh suami-suami mereka padahal mereka ifu
sudah haram bagi suami-suami mereka. Tawanan laki-laki muslirn

sebenamya lebih parah keadaannya daripada keadaan tawanan

perempuan muslimah. Hanya saja, tawanan laki{aki tidak digauli.

Bisa jadi di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang

mengerjainya menurut keterangan yang sampai kepada kami.

40. Inti Penjelasan Tentang Perjanjian Damai
Terkait Perempuan Mukmin

Allah @ berfirman,

1r, -!(
$bj4)te ?5;6y$rr1r.$\q"6

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beiman, maka hendaklah

kamu uji (keimanan) mereka. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ar-Rabi' membaca ayat ini dengan lengkap.

Dalam ayat ini dapat dipahami dengan jelas larangan untuk

mengembalikan perempuan-perempuan mukminah yang hijrah ke

negeri kafir. Dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam,

Allah telah memutuskan pertalian antara mereka dengan suami-

suami mereka. Sunnah menunjukkan bahwa pemutusan pertalian

itu terjadi manakala iddah mereka telah berakhir sedangkan suami

mereka yang musyrik tidak kunjung memeluk Islam. Dapat

z.l ,
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dipahami dengan jelas pula bahwa nafkah mereka dikembalikan

kepada suami-suami mereka. Dapat dipahami dengan nalar bahwa

nafkah yang dikembalikan adalah nafkah yang dengan itu suami-

suami mereka memiliki ikatan terhadap mereka, yaitu mahar,

manakala mereka telah memberikan mahar ifu kepada istri-istri

mereka. Tampak jelas pula bahwa suami-suami ifulah yang

memberikan nafkah karena mereka dihalangi unfuk menguasai

istri-istri mereka, dan istri-istri itulah yang diizinkan unhrk dinikahi

oleh para laki-laki muslim manakala mereka membayarkan mahar

untuk perempuan-perempuan tersebut. Karena tidak ada sifuasi

yang pelik bagi mereka bahwa sebenamya mereka menikahi

perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Kepelikan hanya

terjadi dalam pemikahan dengan perempuan-perempuan yang

bersuami, hingga Allah ffi memufuskan pertalian suami lantaran

keislaman istri.

Rasulullah S menjelaskan bahwa kehalalan pernikahan

tersebut terjadi dengan berlalunya iddah dalam keadaan suami

belum masuk Islam. Jadi, seseorang tidak diberi nafkah atau

mahar dari perempuan yang terlepas dari tangan kecuali

perempuan yang bersuami. Allah.fl5 berfirman kepada para laki-

laki muslim,

;Fi&.iK${;
*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10)

Allah memufus secara total pertalian perempuan-

perempuan kafir dari laki-laki muslim. Rasulullah S pun
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menjelaskan bahwa terputusnya pertalian itu terjadi sesudah

berlalunya iddah. Hukum keislaman suami sama seperti hukum

keislaman istri; keduanya tidak berbeda sama sekali.

Pada kalimat selanjutnya Allah ffi berfirman,

WrW;rira.vwr
"Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu baSmr;

dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. "

(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Maksudnya, suami yang mukmin dari istri-istri yang musyrik

itu manakala dihalangi oleh orang-orang musyrik unfuk menggauli

istri-istri mereka lantaran dia memeluk Islam, maka suami-suami

tersebut dikembalikan kepadanya mahar yang telah mereka

bayarkan kepada istri-istri mereka, sebagaimana umat Islam

mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suami-suami

dari perempuan-perempuan yang memeluk Islam. Allah &
menjadikannya sebagai safu hukum yang berlaku di antaia mereka.

Kemudian Allah menetapkan hukum kedua bagi mereka dalam

keadaan dan makna seperti ifu.

Allah @ berfirman,

6_iit;,6"#G, )Krt Jy&,tX A':i;,K6 o{,
E.
rli,fiuUr+SfiUt

'Dan jika seseorang dari isti-istrimu lai kepada orang-

orang kafir lalu karnu membalas mereka, maka bayarkanlah
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kepada orang-orang yang lari istrinya ifu mahar sebanyak yang

telah mereka bayar. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)

Sepertinya yang dimaksud dengan ayat kalimat 'Dan jika

seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir lalu kamu

mengalahkan" adalah, kemudian kamu tidak memaafkan mereka

manakala mereka tidak memaafkan terhadap kalian agar mahar

istri-istri kalian. Dan yang dimaksud dengan kalimat "maka

bayarkankh kepada orang-orang yang lari istrinya ifu mahar

sebanyak yang telah mereka bayar" maksudnya adalah mahar-

mahar mereka. Maksudnya, jika istri seorang musyrik melarikan

diri dan mendatangi kita dalam keadaan telah memeluk Islam

padahal suaminya membayar mahamya sebesar seratus dirham,

Ialu ada perempuan musyrik yang lari menemui orang-orang kafir

padahal suaminya yang muslim telah memberinya mahar sebesar

serahls dirham, maka kita menahan seratus dirham mahar suami

yang muslim dengan seratus dirham suami yang musyrik. Itulah

yang dimaksud dengan pembalasan.

Berita ifu disampaikan kepada para pemegang perjanjian

damai dari kalangan musyrikin agar suami yang musyrik itu diberi

mahar istrinya yang kami impaskan untuk laki-laki muslim yang

istrinya melarikan diri kepada mereka. Seandainya mahar

muslimah yang menjadi istri laki-laki musyrik itu di atas seratus

dirham, maka imam menunfut suami dari istri yang musyrik itu

membayarkan selisihnya di atas serafus dirham tersebut.

Seandainya mahar perempuan muslimah yang suaminya

musyrik adalah dua ratus dirham, sedangkan mahar istri laki-laki

muslim yang melarikan diri kepada orang-orang kafir ifu serafus,

kemudian ada perempuan musyrik lain yang melarikan diri, maka
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untuknya diimpaskan mahar sebesar serafus, dan imam tidak wajib

memberikan kepada laki-laki muslim yang istrinya melarikan diri

kepada orang-orang musyrik selain pengimpas dari laki{aki

musyrik yang istrinya melarikan diri kepada kita. Jika istri dari laki-

laki muslim melarikan diri, baik dalam keadaan masih sebagai

muslimah atau sudah menjadi musyrik, lalu mereka menahannya,

maka dia berhak atas mahamya. Jika istrinya itu melarikan diri

dalam keadaan apapun lalu mereka mengembalikannya, maka

tidak diambilkan mahar dari mereka untuk suaminya. Perempuan

tersebut dijatuhi hukuman mati manakala dia tidak memeluk Islam

lagi sesudah murtad, padahal dia tinggal bersama suaminya

sebagai muslimah.

41. Cabang Masalah Istri-istri Para Pemegang
Perjanjian Damai

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

Syafi'i berkata: Jika seorang perempuan merdeka di antara istri-

istri para pemegang perjanjian damai itu mendatangi kita dalam

keadaan memeluk Islam dan unhrk berhijrah dari negeri yang wajib

diperangi ke tempatnya imam, baik saat itu dia berada di wilayah

Islam atau di wilayah musuh, maka wali perempuan tersebut selain

suaminya yang mencarinya itu dihalangi untuk mengambilnya

kembali dan tanpa hanrs membayarkan pengganti kepadanya. Jika

suaminya sendiri yang memintanya, atau orang lain yang

memintanya dengan jalan pe.rwakilan, maka perempuan tersebut
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juga harus dilindungi. Ada dua pendapat mengenai pembayaran

ganti kepadanya, yaifu:

Pertama, suami tersebut diberikan penggantinya.

Penggantinya adalah sesuai firman Allah &,

rfi|'u,bs556;(.-5i13lre,
"Maka kepada orang-orang yang lari istinya

ifu mahar sebanyak yang telah mereka bayar." (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 11)

Apa yang mereka bayarkan ihr hanya mengandung safu

kemungkinan makna, yaifu mahar, bukan nafkah yang lain. Tetapi

mereka tidak diberi seluruh mahar seandainya mereka belum

menyerahkan seluruhnya.

Jika datang seorang istri dari laki-laki yang menikahinya

dengan mahar dua ratus dirham, sedangkan laki-laki tersebut bam

memberinya serafus dirham, maka dikembalikan kepadanya

serafus dirham saja. Jika dia menikahinya dengan mahar serafus

dirham namun dia baru memberinya lima puluh dirham, maka

dikembalikan kepadanya lima puluh dirham saja karena istrinya itu

belum mengambil mahar darinya selain lima puluh dirham. Jika

laki-laki ifu menikahinya dengan mahar seratus tetapi dia belum

rnemberinya mahar sedikit pun, maka tidak ada sesuahr yang

dikembalikan kepadanya karena dia belum membayar mahar sama

sekali. Seandainya suami memberikan sesuatu selain mahar seperti

pelaminan, hadiah dan penghargaan, maka semua ifu tidak

dikembalikan kepadanya karena itu mempakan pemberian

sukarela.
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Dalam hal ini tidak dilihat mahar standar bagi perempuan

sepertinya jika suami menambahkannya atau menguranginya,

karena Allah @ hanya memerintahkan agar mereka diberi seperti

yang telah mereka berikan. Suami diberi mahar ini dari bagian

Nabi $ dari harta fai' dan ghanimah. bukan dari harta yang lain-

Alasannya adalah karena Rasulullah $ bersabda,

o I

eLilâlJ&ta

u! (:., Cy -\lvr' 
t t. 

Itr*
'fry >P'f u*^tt,

L973. "Aku tidak berhak dari harta yang dikaruniakan Allah

kepada kalian, kecuali seperlima saja, dan seperlima itu

dikembalikan untuk kalian. D6

95 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Penggelapan,

2/4571dari jalur Abdurrahman bin said dari Amr bin syu'aib bahwa Rasulullah fB,

ketika berangkat dari Hunain menuju Ji'ranah, orang-orang meminta bagian kepada

beliau hingga unta beliau membawa beliau menyerempet sebuah pohon hingga

selendang beliau tersangkut dan lepas dari punggLrng beliau. Rasulullah $ pun

bersabda, "Kembafikantah selendangku itu! Apakah kalian khaumtir aku ttdak

membagikan di antara katian harta 57ang dikanniakan Allah kepada kalian? Demi Dzat

gng menguasai jiwaku, seandain5a Allah mengaruniakan kepada kalian unta seperti

Samw (alah stu jenis tumbuhan gurun) 17ang ada di Tihamah, nisca5m aku akan

menbagilannya di antam kalian, sehingga kalian tidak mandapatiku sebagai seorzng

5nng pelit, penakut dan pendusta. "

Tatkala Rasulullah $ turun, beliau berdiri di depan orang-orang dan bersabda,

"Kembatikantah jarum dan pakaianryn, sesungguhnya itu akan menjadi

aat, api neraka dan aib bagi pengambihn."
Amr bin Syu'aib berkata: Beliau lantas mengambil bulu unta atau sesuatu yang

tain dari tanah. Kemudian beliau bersabda, "Demi Dat 5ang menguasai iiwaku, aku

tidak berhak atas sesuatu pun dai hafta yang Allah berikan kepda kalian dari harta

mmpasan pemng kuuali harym seperlhna, dan seperlima itu pun dikernbalikan kepada

kalian."
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Maksudnya adalah untuk maslahat kalian. Lagi pula, harta

rampasan perang ifu berasal dari Allah.
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Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan dari Malik mengenai status mursal
hadits ini."

HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Penebusan Tawanan dengan Harta,
3/142-143) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari
Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam kisah ini (kisah tawanan Hawazin),
dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Kembalikan kepada mereka para wanita dan
anak-anak mereka! Barangsiapa yang menahan sebagian dan fai 'ini, maka baginya
enam unta dari pertama kali Allah memberikan fai'kepada kita." Kemudian Nabi $
mendekat kepada unta dan mengambil sehelai bulu dari punuknya, kemudian beliau
bersabda, "Wahai kaum muslimin, aku tidak mendapatkan sesuafu pun
dari fai' ini, tidak pula ini-beliau mengangkat kedua jarinya-kecuali seperlima, dan
seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian. Karena itu, kembalikanlah benang dan
jarum fuang kalian ambil)! " Kemudian seorang lakFlak berdiri, di tangannya terdapat
satu gulung rambut. Dia berkata, "Aku mengambil ini untuk memperbaiki alas
pelanaku." Kemudian Rasulullah g$ berkata, 'Adapun bagianku dan bagian Bani
Abdul Muththalib aku benlan untukmu. " L-aki-lald itu berkata, "Kalau seperti ini
balasannya, aku tidak memerlukan ini lagi (benang dan jarum)."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Pembagian Fai', 7 /13L-132, no. 4139) dari jalur
Amr bin Yazid dari Ibnu Abi Adi dari Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq
dan seterusnya.

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa (bab: Ancaman Keras terhadap Pelaku
Penggelapan, dan bab: Penyaluran Bagian Seperlima, hlm. 409, no. 1080) dari jalur
Ayyasy bin Walid dari Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Amr bin
Syu'aib menceritakan kepadaku, dengan redaksi yang sempa, tetapi di dalamnya ada
tambahan redaksi, "Karena penggelapan ifu akan manjadi caat dan aib
bagi pelakunya pada hari Kiamat. "

Demikianlah, seperti yang Anda lihat, ibnu Ishaq di sini menyatakan bahwa Amr
bin Syu'aib menceritakan hadits kepadanya. Jadi, hadits ini shahih inqn'Attah
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1974. Umar meriwayatkan bahwa Nabi itr$ menggunakan

sisa harta beliau untuk membeli kuda dan senjata sebagai

persiapan di jalan Allah.97

Jika suami mendakwakan mahar sedangkan imam

menyangkalnya atau tidak mengetahuinya, lalu suami

mendatangkan dua saksi dari kalangan muslim, atau dia

mendatangkan seorang saksi dan dia bersumpah bersamanya,

maka irnam memberikan mahar kepadanya. Jika dia tidak

menemukan seorang saksi selain orang musyrik, maka imam tidak

memberinya berdasarkan kesaksian seorang musyrik- Seyogianya

imam bertanya kepada perempuan. Jika dia mengabarkan sesuatu

sedangkan suami menyangkal, atau dia membenarkan suaminya,

maka imam tidak menerimanya. Imam harus bertanya tentang

mahar standar untuk perempuan sepertinya dari pihaknya, lalu

imam meminta suami bersumpah bahwa dia telah membayar

mahar, kemudian imam memberikan mahar kepada suami. Nyaris

tidak ada kaum yang mahamya tidak diketahui oleh orang-orang

muslim tawanan yang bersama mereka, para pencari suaka dan

orang-orang yang hadir bersama mereka, atau orang yang

mengadakan perjanjian damai dengan mereka jika bersama

mereka tidak ada orang-orang muslim dari kalangan kaum

tersebut.

Jika imam memberikan mahar kepada suami berdasarkan

salah satu keadaan ini tanpa ada bukti, kemudian suami

mengajukan saksi di hadapan imam bahwa yang diberikan

kepadanya lebih banyak daripada yang dia berikan, maka imam

e7 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (7827) dalam bab

tentang penjelasan inti tentang aturan-aturan pembagian ghanimah dan fA'.
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menuntut kelebihannya dari nilai yang dibuktikan dengan

kesaksiannya ifu. Seandainya imam memberikan mahar kepada

suami dalam keadaan-keadaan ini atau dengan suafu kesaksian,

kemudian dia mengakui di hadapan imam bahwa yang diberikan

imam ifu lebih sedikit daripada yang dia berikan, maka imam

memberikan kekurangannya. Yang demikian ifu tidak dianggap

sebagai pelanggaran perjanjiannya- Jika suami atau ufusannya

tidak datang untuk meminta perempuan tersebut hingga suaminya

mati, maka para ahli warisnya tidak berhak apapun dari rnahar

yang telah dia berikan. Karena seandainya dia masih hidup dan

tidak memintanya, maka mahar itu tidak diberikan kepadanya-

Mahar yang telah dia berikan itu dikembalikan kepadanya

hanya jika imam menghalangi pengembalian perempuan ifu
kepadanya. Kepadanya tidak dikatakan, "Perempuan ifu dilarang

untuk dikembalikan kepada suaminya hingga suaminya

memintanya sehingga saat ifulah dihalangi pengembalian

perempuan ifu kepada suaminya."

Jika dia datang tetapi tidak meminta istrinya kepada imam

hingga dia mati, maka ketentuannya sama. Demikian pula,

seandainya dia tidak meminta istrinya kepada imam hingga dia

mencerainya tiga kali, atau dia memberikan kewenangan kepada

istrinya untuk menalak dirinya tiga kali lalu dia menalak dirinya tiga

kali atau satu kali sehingga suami tidak memiliki hak thalak lagi

terhadap istrinya selain thalak ifu, maka suami tidak berhak atas

pengganti. Alasannya adalah karena dia telah memutus haknya

pada istrinya itu hingga seandainya dia masuk Islam dalam

keadaan istrinya masih iddah, maka perempuan tersebut tidak lagi

menjadi istrinya. Karena itu, tidak dikembalikan kepadanya mahar
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dari seorang perempuan yang telah dia pufuskan haknya pada

perempuan itu dalam keadaan apapun.

Demikian pula, seandainya dia melakukan khulu'terhadap

istrinya sebelum perkaranya diadukan kepada imam. Karena

seandainya dia masuk islam, maka khulu'itu tetap berlaku, dan

istrinya ifu terthalak secara ba'in dannya. Karena ihr, dia tidak

diberikan sedikit pun mahar dari istri yang telah dia putuskan tali

perkawinannya dalam keadaan apapun. Seandainya dia menalak

istrinya safu kali sehingga berhak rujuk, kemudian dia meminta

ganti mahar, maka kami tidak memberikan mahar kepadanya

sebelum dia rujuk kepada istrinya. Jika dia rujuk kepada istrinya di

masa iddah sejak hari dia menalaknya, kemudian dia memintanya,

maka dia diberi penggantinya karena dia belum memutuskan

haknya atas pengganti. Pemuhrsan hak atas pengganti ih-r tidak

terjadi kecuali dengan cara dia mengadakan thalak yang baru.

Seandainya saat itu juga istrinya masuk Islam dan dia juga masuk

Islam, maka dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya- Seandainya

seorang perempuan datang dalam keadaan belum memeluk Islam,

kemudian sesudah itu dia memeluk Islam, maka ketenfuannya

sama.

Seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah,

lalu suaminya datang tetapi tidak memintanya hingga perempuan

ihr meninggal dunia, maka suaminya tidak berhak atas pengganti

karena dia hanya diberi pengganti lantaran dihalangi untuk

mendapatkan kembali istrinya saat istrinya masih berada di

hadapan imam. Seandainya masalahnya sama, tetapi istrinya tidak

meninggal, melainkan hilang akal, maka suaminya berhak atas

pengganti. Seandainya suaminya datang sebagai muslim dan
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perempuan tersebut masih dalam iddah, maka suaminya lebih

berhak atasnya.

Seandainya suaminya datang memintanya dalam keadaan
masih musyrik, kemudian dia masuk Islam sebelum iddah istrinya
berakhir, maka perempuan ifu tetap menjadi istrinya. Jika dia
terlanjur menerima pengganti, maka dia ditunfut unfuk
mengembalikan pengganti yang dia terima itu. Seandainya dia
menuntut pengganti kemudian dia diberi pengganti, tetapi dia tidak
masuk Islam hingga iddah istrinya berakhir, dan sesudah itu dia
masuk Islam, maka dia berhak atas pengganti karena istrinya ifu
telah terthalak ba'indarinya lantaran keislaman istri saat masih
terikat pernikahan dengan suaminya. Seandainya suaminya

menikahinya sesudah ifu, maka kami tidak menuntut pengganti

darinya karena dia memiliki istrinya dengan akad yang baru.

Jika datang seorang perempuan dari wilayah Islam atau
wilayah lain yang kekuasaan imam menjangkaunya, kemudian

suaminya datang untuk memintanya kepada imam, maka dia tidak
diberi pengganti karena perempuan ifu tidak datang kepada imam.
Setiap orang muslim yang berada di tempat itu wajib menghalangi
suaminya untuk menguasai istrinya ifu. Manakala seorang
perempuan telah tiba di wilayah Islam, lalu imam menghalangi

suaminya unhrk menguasai istrinya, maka suaminya berhak atas

pengganti. Manakala suaminya mencarinya saat dia masih berada
di negeri tempat imam, kemudian suaminya datang tetapi dia tidak
mengajukan gugatan kepada imam hingga perempuan itu
meninggalkan negeri tempat imam, maka suaminya tidak berhak
atas pengganti. Dia hanya berhak atas pengganti manakala istrinya
masih tinggal di negeri tempat imarn berada. Manakala suaminya
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memintanya sesudah dia meninggar dunia atau sesudah dia
meninggalkan wilayah Islam, maka suaminya tidak berhak atas
pengganti.

seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah
kemudian dia murtad, maka dia diminta bertaubat. Jika dia
bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi
hukuman mati. Jika suaminya datang sesudah dia dijatuhi
hukuman mati, maka itu berarti dia telah terlepas dari tangan
suami, dan tidak ada pengganti bagi suami. Jika suami datang
sebelum dia murtad kemudian dia murtad, dan suaminya
memintanya, maka perempuan itu tidak diberikan kepada
suaminya, melainkan dia diberi pengganti. sedangkan perempuan
tersebut diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai
masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati. Jika
suaminya datang dalam keadaan istrinya telah murtad sebelum
dijatuhi hukuman mati, kemudian suaminya memintanya, maka dia
diberi pengganti, dan perempuan tersebut dijafuhi hukuman mati
saat itu juga. Manakala suaminya telah memintanya, maka ifu
berarti dia menuntut kewajiban pengganti, karena imam harus
menghalangi suaminya unfuk menguasainya.

Jika perempuan ifu datang dan suaminya memintanya,
kemudian perempuan tersebut dibunuh oleh seorang laki-laki,
maka dia dikenai qishash atau diyat, sedangkan suami berhak atas
pengganti mahar saja. Demikian pula seandainya suaminya datang
saat istrinya belum mati, melainkan terlihat padanya sedang
mengeluarkan nafas-nafas terakhir, karena dalam keadaan-
keadaan seperti ini suami dihalangi unfuk menguasai istrinya
kecuali terjadi perbuatan pidana terhadap istrinya sehingga istrinya
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itu mengalami satu keadaan dimana dia tidak hidup kecuali seperti

hewan yang disembelih, sehingga dta berada dalam keadaan

seperti orang yang sudah mati, sehingga suaminya tidak diberikan

pengganti mahar darinya. Jika imam hams menghalangi suami

untuk menguasainya dalam keadaan seperti ini lantaran dia masih

dihukumi hidup, maka suami berhak atas pengganti mahar. Dia

tidak dianggap menuntut kewajiban pengganti mahar sama sekali

kecuali dia memintanya kepada imam atau wali yang

menggantikan imam di negerinya. Jika dia memintanya kepada

selain imam, rnelainkan kepada orang awam, atau kepada kaki

tangan imam, atau kepada seseorang yang tidak diberi wewenang

oleh imam, maka dia tidak berhak atas pengganti. Manakala dia

berniat untuk memintanya seandainya dia tiba di tempat imam,

meskipun dia tidak sampai ke tempat imam, maka dia berhak atas

pengganti. Jika istrinya mati sebelum dia tiba di tempat imam,

kemudian dia menuntut istrinya kepada imam, maka dia tidak

berhak atas pengganti.

Jika perempuan yang datang merupakan seorang budak

yang dinikahi seorang laki-laki merdeka atau budak, maka imarn

memerintahkan kepada suami untuk menalaknya jika yang

menikahi itu budak. Jika yang menikahi adalah lakiiaki merdeka

kemudian dia memintanya, atau seorang budak lalu dia tidak

rnemilih unfuk menceraikan istrinya hingga dia tiba sebagai

seorang muslim, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan.

Jika suami datang sebagai orang kafir lalu dia menunfut iskinya,

maka menumt ulama yang mengatakan budak perempuan ifu

dimerdekakarr dan tuannya tidak berhak atas pengganti karena

budak perempuan tersebut bukan bagian dari mereka, (mereka

ulama ini) tidak ada pengganti bagi tuannya, dan tidak pula bagi
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suaminya. sebagaimana suami dari istri yang ditawan di tengah
mereka oleh selain mereka itu tidak berhak atas pengganti.
Sedangkan menurut ulama yang mengatakan budak perempuan
tersebut dimerdekakan dan imam mengembalikan nilainya kepada
tuannya, suaminya berhak atas pengganti manakala dia merdeka.
Tetapi jika suaminya juga seorang budak, maka dia tidak berhak
atas pengganti kecuali funfutannya berbarengan dengan funfutan
tuan, dimana dia menunfut istrinya atas akad nikah sedangkan
fuan menunhrt harta bersamaan dengan funfutan budak suami
tersebut. Jika tunfutan keduanya terpisah, maka tidak ada
pengganti bagi budak suami itu.

Jika perjanjian terjadi antara umat Islam dan ahli Kitab,
kemudian ada seorang istri dari seorang laki-laki yang datang
sebagai muslimah, maka ketentuannya sama. Jika istri dari
seorang laki-laki di antara mereka datang dalam keadaan masih
musyrik, atau datang seorang perempuan yang bukan ahli Kitab,
sedangkan perjanjian damai terjadi antara kita dengan ahli Kitab,
lalu suaminya memintanya, maka kita tidak boleh menahannya
dari suaminya ifu jika yang datang adalah suaminya sendiri atau
muhrimnya dengan perwakilan suaminya. Jika yang datang adalah
muhrimnya tetapi tanpa ada penr.rakilan dari suami, maka
perempuan tersebut diserahkan kepadanya jika dia meminta. Jika
yang datang adalah suami, lalu dia menunfut istrinya, tetapi
kemudian istrinya masuk Islam, maka kami memberikan pengganti
kepada suaminya. Jika dia tidak masuk Islam, maka kami
menyerahkannya kepada suaminya.

Seandainya seorang istri dari seorang laki{aki di antara
mereka keluar dalam keadaan terganggu akalnya, maka kami
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menghalangi suaminya untuk menguasainya hingga gangguan

akalnya ihr hilang. Jika gangguan akalnya telah hilang, lalu dia

berkata, "Aku keluar sebagai muslimah dalam keadaan berakal

sehat, kemudian aku mengalami gangguan akal," maka suaminya

berhak atas pengganti. Jika dia berkata, "Aku keluar dalam

keadaan mengalami gangguan akal, kemudian gangguan akal ini

hilang dariku, dan sekarang aku masuk Islam," maka kami

menghalangi suaminya untr:k menguasainya. Jika suaminya

rnemintanya pada hari ihr, maka kami memberinya pengganti. Jika

suaminya tidak memintanya, maka dia tidak berhak atas

pengganti,

Jika datang kepada kita dari mereka istri seorang laki-laki

sedangkan istri tersebut belum baligh meskipun sudah mampu

menalar, lalu dia mengaku sebagai muslimah, maka kita

melindunginya dari suaminya lantaran pengakuannya sebagai

muslimah. Istri tersebut tidak diberikan kepada suaminya hingga

dia baligh. Jika dia telah baligh dan dia tetap pada agama Islam,

maka kami memberikan pengganti kepada suaminya manakala

suaminya memintanya sesudah baligh dan dia tetap berada pada

agama Islarn. Jika suaminya tidak memintanya sesudah itu, maka

suaminya tidak berhak atas pengganti karena keislamannya tidak

sempuma hingga dia bisa dijatuhi hukuman mati seandainya dia

murtad, dan itu terjadi sesudah dia baligh.

Seandainya datang kepada kita seorang budak perempuan

yang belum baligh kemudian dia mengaku memeluk Islam,

kemudian suaminya datang dan memintanya, lalu kami

menghalangi suaminya unfuk menguasainya, kemudian dia

mengalami baligh dan tidak menyatakan beragama Islam sesudah

244



AlUmm

baligh, lalu dia murtad lagi, lalu suaminya memintanya, maka
suaminya tidak diberi pengganti. Alasannya adalah karena
perempuan tersebut tidak menyatakan Islam sesudah baligh,
sehingga dia termasuk orang yang kita diperintahkan unfuk tidak
menyerahkannya kepada suaminya manakala kita mengetahui
keimanannya. Jadi, manakala dia menyatakan Islam sesudah

baligh lalu suaminya memintanya sesudah dia menyatakan Islam,

maka kami menyerahkan pengganti kepada suaminya. Jika
suaminya tidak memintanya sesudah dia menyatakan Islam dan
sesudah dia baligh, maka suaminya tidak berhak atas pengganti.

Demikian pula, jika dia baligh dalam keadaan mengalami
gangguan akal, maka suaminya tidak berhak atas pengganti-

Kdua,98 suami berhak atas pengganti dalam setiap
keadaan dimana kita menghalangi iski dari suaminya lantaran
menyatakan Islam meskipun dia masih kecil. Jika suami dari
seorang perempuan datang unfuk memintanya, tetapi dia tidak
mengajukan gugatan kepada imam hingga dia sendiri masuk Islam,

sedangkan pada saat itu iskinya telah keluar dari iddah, maka
suami tidak berhak atas pengganti, dan tidak berhak atas istrinya
sama sekali. Karena dia tidak dihalangi dari istrinya ketika dia
masuk Islam kecuali dengan berakhimya iddah istri. Seandainya

istrinya masih dalam iddah, maka keduanya tetap dalam ikatan
pemikahan. Yang diberi pengganti adalah suami yang dihalangi

unhrk menguasai istrinya.

Seandainya suami datang dalam keadaan istrinya masih
menjalani iddah, kemudian suaminya ifu masuk Islam, kemudian

98 Maksudnya penrlapat kedua dari drra pendapat mengenai pembayaran ganti
kepada suami.
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dia meminta istrinya kepada imam, maka imam membiarkannya

mengambil istrinya. Jika dia tidak meminta istrinya hingga istrinya

ihr murtad lagi sesudah dia masuk Islam, kemudian suami meminta

ganti, maka dia tidak berhak atas ganti karena ketika dia masuk

Islam maka dia termasuk orang yang tidak dihalangi untuk

menguasai istrinya sehingga dia tidak berhak atas pengganti.

Karena saya menghalangi perempuan ifu dari suaminya lantaran

murtad. Jika suami bergabung dengan wilayah musuh yang wajib

diperangi dalam keadaan murtad lalu dia meminta ganti, maka dia

tidak diberi ganti sesuai alasan yang kami sampaikan.

Seandainya seorang perempuan datang sebagai muslimah

kemudian dia murtad, kemudian suaminya meminta ganti, maka

dia diberi ganti. Jika suaminya masuk Islam sebelum meminta

ganti, maka dia tidak diberi ganti karena dia tidak dihalangi untuk

menguasai istrinya lantaran keislaman yang pertama, dan dia

dihalangi unhrk menguasai istrinya lantaran istrinya murtad. Jika

istrinya kembali lagi kepada Islam saat dia masih menjalani iddah,

maka suaminya itu lebih berhak atasnya. Jika dia kembali sesudah

iddalrnya berlalu dan tali pemikahan di antara keduanya terputus,

maka tidak ada pengganti.

Semua yang saya sebut ada penggantinya itu mengikuti

pendapat ulama yang mengatakan bahwa suami diberi pengganti'

Dalam hal ini ada pendapat kedua, yaifu suami musyrik yang

istrinya datang sebagai muslimah ihl tidak diberi pengganti sama

sekali. Seandainya itnam mensyaratkan unhrk mengembalikan

perempuan, maka syarat tersebut batal. Barangsiapa yang

berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa jika

Rasulullah S menetapkan syarat bagi pelaku Perang Uhud,
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karena di dalamnya tercakup syarat bahwa beliau harus

mengembalikan orang yang datang kepada beliau dari mereka,

sedangkan perempuan ifu bagian dari mereka, maka syarat

tersebut sah tetapi kemudian dihapus oleh Allah dan Rasul-Nya,

tetapi beliau mengembalikan penggantinya kepada mereka dalam

kasus yang beliau hapus itu. Oleh karena Allah dan Rasul-Nya gB

menetapkan agar kaum perempuan tidak dikembalikan, maka

tidak seorang pun yang boleh mengembalikan mereka, dan tidak

pula dia harus mengembalikan pengganti mereka, karena syarat

unfuk mengembalikan perempuan sesudah dihapus oleh Allah &
dan Rasul-Nyu.# itu batal. Tidak ada pemberian apapun yang

didasarkan pada syarat yang batal.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia tidak

mengembalikan budak sama sekali, dan tidak pula memberikan

pengganti untuk budak kepada mereka. Juga karena pendapat

yang paling mendekati kebenaran di antara keduanya adalah

mereka tidak ciiberi ganti. Sedangkan pendapat lain adalah seperti

yang kami sampaikan, yaifu mereka diberi pengganti. Barangsiapa

yang mengatakan bahwa kita tidak mengembalikan pengganti

kepada suami-suami yang musyrik, maka umat Islam juga tidak

mengambil pengganti unfuk istri-istri mereka yang lepas dari

tangan.

Tidak seorang pun yang berhak mengadakan akad ini selain

khalifah, atau seseorang dengan perintah khalifah, karena dialah

yang mengelola seluruh aset negara. Jika ada selain khalifah yang

mengadakan akad ini, maka akadnya ditolak. Jika terjadi akad

seperti ihr, kemudian datang seorang perempuan atau laki-laki,

maka dia tidak dikembalikan lagi kepada orang-orang musyrik,
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mereka tidak diberi

dikembalikan.

pengganti, dan perjanjian mereka

Jika seorang khalifah mengadakan perjanjian damai
kemudian dia digulingkan atau digantikan oleh khalifah lain, maka
khalifah lain itu harus memenuhi isi perjanjian damai yang dibuat
oleh khalifah sebelumnya. Demikian pula, waliyyul amr sesudahnya
juga harus melaksanakan perjanjian damai tersebut hingga
waktunya berakhir. Jika waktunya berakhir, lalu ada seorang laki-
laki atau perempuan datang, maka dia tidak mengembalikannya,
dan dia tidak memberikan ganti. Mereka menjadi seperti penduduk
ahlul harbi yang perempuan-perempuan dan para laki-laki mereka
datang kepada kita dalam keadaan telah memeruk agama Islam,
sehingga kita menerima mereka dan tidak memberikan pengganti
kepada seorang pun atas istrinya menurut pendapat ulama yang
memberikan pengganti.

Jika khalifah mengadakan perjanjian damai dengan mereka
dengan syarat seperti ini selama setahun, kemudian ada seorang
perempuan atau laki{aki dari mereka yang datang kepada kita.
sedangkan orang-orang yang mengadakan perjanjian damai
dengan kita itu ahli Kitab atau orang-orang yang mengikuti agama
ahli Kitab sebelum furunnya Al Qur'an, dan mereka telah memeluk
Islam di negeri mereka atau membayar jizyah, kemudian mereka
datang kepada kita untuk meminta laki{aki dan perempuan
mereka, maka kepada mereka dikatakan, "Perjanjian damai telah
berakhir, dan yang paiing baik bagi kalian adalah tindakan kalian
rnemeluk agama Islam. Mereka ifu adalah orang-orang dari
kalangan kalian. Merel<a bebas memilih antara purang atau
menetap di sini, atau pergi ke mana saja." Seandainya mereka
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membatalkan perjanjian antara kita dan mereka, maka mereka

tidak diberi pengganti untuk istri bagi seorang laki-laki di antara

mereka, dan tidak ada seorang muslim dari kalangan mereka pun

yang dikembalikan kePada mereka'

Demikian pula, seandainya kita mengadakan perjanjian

damai dengan suatu kaum dengan syarat seperti ihr, lalu ada

beberapa orang laki-laki dari mereka datang kepada kita, lalu kita

biarkan wali-wali mereka untuk mengambil mereka, kemudian

mereka melanggar perjanjian damai, maka kita boleh

mengeluarkan laki{aki yang datang kepada kita itu dari tangan

mereka. Kita harus menuntut mereka hingga mengeluarkan orang-

orang yang datang kepada kita itu dari tangan mereka' karena

mereka telah meninggalkan perjanjian antara kita dan mereka,

sedangkan syarat tersebut telah gugur. Demikian pula seandainya

kita mengadakan perjanjian damai dengan orang yang tidak boleh

diambil iizyalt-nya dalam setiap hal yang saya sampaikan' kecuali

bahwakitatidakbolehmengambi|jizyahdarimereka.

Jika kita mengadakan perjanjian damai dengan suatu kaum'

maka kita mengembalikan kepada mereka apa saja yang terlepas

darimerekadandatangkepadakita,baikituhewantemakatau
harta benda. Karena pada diri he',,uan temak tidak ada kehormatan

yang karenanya kita dilarang untuk menyerahkannya kepada

Seorangmusyrik.Demikianpuladenganhartabenda.Jikahewan
ternak atau harta benda itu iahrh ke tangan sebagian dari kita,

maka dia harus menyerahkannya kepada mereka. Jika dia sudah

terlanjur menikmatinya atau mengonsumsinya' maka itu seperti

pengambilan tanpa izin- Dia menanggung kepada mereka seperti

pengambil tanpa izin menanggung dalam benhrk sewa jika dia
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memiliki nilai sewa, atau nilai bagian yang rusak darinya dengan
batasan maksimai selama dia memiliki nilainya saja.

42- cara Penulisan surat perjanjian Damai dengan
Pembayaran Ji4lah dari Seorang Imam

Bism i lla ah irm h m a a n irahi im.

Ini adalah surat yang ditulis oreh hamba Allah fulan Amirul
Mu'minin pada tanggal 2 Rabi'ul Avntal tahun sekian dan sekian,
untuk fulan bin fulan yang beragama Nasrani dari bani fulan,
tinggal di negeri ini, dan penganut agama Nasrani dari negeri ini.

Anda meminta kepada saya untuk memberikan jaminan
keamanan kepada Anda dan orang-orang Nasrani dari negeri
demikian, serta mengadakan akad unfuk Anda dan mereka seperti
akad yang diberikan kepada orang-oran g dzimmi serama Anda
memberikan kewajiban Anda kepada kami, dan saya juga
menetapkan syarat berupa hak dan kewajiban bagi Anda dan
mereka- saya memenuhi permintaan Anda unh-rk mengadakan
akad bagi Anda dan mereka, dimana saya dan seluruh umat Islam
berkewajiban memberikan jaminan keamanan selama Anda dan
mereka konsisten dengan semua yang kami bebankan pada kalian.
Yaifu berlakunya hukurn Islam pada kalian, tidak ada hukum yang
menyalahi hukum Islam yang mengikat kalian dalam keadaan
apapun. Kalian tidak berhak menolak unfuk menjalankan hukum
Islam dalam perkara yang menurut kami harus karian jarankan.
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Syarat lain adalah jika ada seseorang di antara kalian yang

menyebut nama Muhammad Rasulullah @ atau Kitab Allah &
atau agama-Nya dengan sebutan yang tidak sepahrtnya, maka

terpuhrslah untuknya jaminan dari Allah, kemudian jaminan Amirul

Mu'minin dan seluruh umat Islam. Dia telah melanggar perianjian

keamanan baginya, dan harta dan darahnya menjadi halal bagi

Amirul Mukminin sebagaimana harta dan darah ahlul harbi halal

bagi mengambil.

Syarat lain adalah jika ada seorang laki-laki di antara

mereka yang menggauli seorang muslimah dengan jalan zina' atau

dengan nama pemikahan, atau merampas kafilah seorang muslim,

atau berusaha menjauhkan seorang muslim dari agamanya, atau

membanhr musuh untuk memerangi umat Islam, atau

memberitahukan letak kelemahan umat Islam, atau memberikan

lgrpat bagi mata-mata musuh, maka dia telah melanggar

perjanjiannya dan telah menghalalkan darah dan hartanya sendiri'

Jika dia mencelakai seorang muslim dengan perbuatan di bawah

itu terhadap harta atau kehormatannya, atau mencelakai

seseorang yang wajib dilindungi oleh seorang muslim, yaitu orang

kafir yang memiliki perjanjian atau jaminan keamanan' maka

hukum berlaku PadanYa-

syarat lain adalah kami akan menyelidiki perbuatan-

perbuatan kalian dalam setiap kejadian antara kalian dan seorang

muslim. Jika ada suahr perbuatan yang tidak halal bagi seorang

muslim tetapi kalian boleh melakukannya, maka kami menentang

perbuatan ihr dan kami akan menjatuhkan sanksi pada kalian'

Misalnya adalah kaiian menjual kepada seorang muslim dengan

jual-beliyangharamlTr€flurutkami,sepertimenjualkhamer,
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daging babi, darah, bangkai atau selainnya. Kami membatalkan
jual-beli di antara kalian, kami mengambil kembali pembayarannya
dari kalian jika dia sudah memberikannya kepada kalian, tetapi
kami tidak mengembalikan barangnya kepada kalian jika masih
ada. Kami akan menumpahkannya jika berupa khamer atau darah,
serta membakamya jika berupa bangkai. Jika dia terlanjur
mengonsumsinya, maka kami tidak membebankan kewajiban
apapun padanya, dan kami akan menjafuhkan sanksi pada kalian.

syarat lain adalah kalian tidak boleh memberikan makanan
dan minuman yang haram kepada seorang muslim, atau
menikahkannya dengan saksi-saksi dari kalangan kalian atau
dengan pernikahan yang tidak sah bagi kami. sedangkan jual-beli
yang kalian lakukan terhadap seorang kafir di antara kalian atau
dari selain kalian, kami tidak menyelidikinya dan tidak
menanyakannya kepada kalian selama kalian saling rela. Jika
penjual atau pembeli dari kalian ingin membatalkan jual-beli lalu
dia datang kepada kami untuk melakukan tuntutan, maka jika jual-
beli tersebut memang tidak sah menumt kami, maka kami
membatalkannya. Tetapi jika jual-beli tersebut sah menumt kami,
maka kami juga mengesahkannya. Karena jika pembeli telah
memegang objek dan telah terlanjur, maka dia tidak boleh
mengembalikannya karena itu merupakan jual-beli yang sudah
terjadi di antara dua orang musyrik.

Barangsiapa yang datang kepada kami dari karian atau dari
selain kalian, yaitu dari negeri yang kafir yang mengadukan kalian,
maka kami paksa kalian untuk mengikuti hukum Islam.
Barangsiapa -vang tidak datang kepada kami, maka kami tidak
akan mengurusi umsan di antara sesama kalian.
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Jika kalian membunuh seorang muslim atau seorang

pemegang perjanjian damai dari kalangan kalian atau dari luar

kalangan kalian secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung

oleh sanak kerabat kalian sebagaimana diyat ditanggung oleh

sanak kerabat umat Islam. Yang dimaksud di sini adalah kerabat

kalian dari jalur ayah. Jika pelaku pembunuhan seorang muslim

adalah seseorang dari kalangan kalian yang tidak memiliki kerabat,

maka diyat ditanggung olehnya sendiri dengan diambil dari

hartanya sendiri. Jika dia membunuh seorang muslim dengan

sengaja, maka dia dikenai qishash kecuali para ahli waris korban

menghendaki diyatnya sehingga mereka mengambil diyat secara

tunai. Barangsiapa yang mencuri di antara kalian lalu orang yang

dicuri mengadukan kepada hakim, maka hakim ntemotong

tangannya manakala dia mencuri harta seukuran yang wajib

dikenai hukuman potong tangan, dan dia juga membayar

penggantinya. Barangsiapa yang menuduh zina orang lain,

sedangkan yang dituduh itu berhak atas sanksi had, maka penuduh

dikenai sanksi had. Jika dia tidak berhak atas sanksi had, maka

penuduh dikenai sanksi ta'zir hingga hukum-hukum Islam berlaku

pada kalian dengan makna-makna ini dalam perkara yang kami

sebutkan dan yang tidak kami sebutkan.

Kalian tidak boleh menampakkan salib di tempat manapun

dalam negeri umat Islam, tidak boleh menunjukkan kemusynkan

dengan terang-terangan, tidak boleh membangun gereja atau

tempat berkumpul unhrk sembahyang, Udak boleh memukul

lonceng, tidak boleh mengungkapkan kata-kata syirik terkait Isa

putra Maryam atau selainnya kepada seorang muslim pun. Kalian

harus memakai ikat pinggang di luar pakaian sehari-hari atau

selainnya agar ikat pinggang tersebut tidak tersembunyi- Kalian
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juga harus menaiki pelana dan kendaraan yang berbeda dari
pelana dan kendaraan orang-orang Islam. Kalian juga harus
memakai penufup kepala yang berbeda dari penutup kepala
mereka dengan mengenakan tanda di penufup kepala kalian.
Kalian tidak boleh mengambil jalan tengah sehingga mendesak
kaum muslimin, dan tempat-tempat duduk di berbagai pasar.

Setiap laki-laki baligh yang merdeka dan tidak terganggu
akalnya harus membayar jizyah; unfuk setiap kepala sebesar satu
dinar dengan timbangan yang baik, dan dibayarkan pada
penghujung tahun. Dia tidak boleh meninggalkan negerinya
sebelum membayarnya, atau menempatkan orang unfuk
membayarkan jizyah baginya. sesudah itu dia tidak terkena
pertanggungan jiryah per kepala hingga penghujung tahun.
Barangsiapa di antara kalian yang menjadi fakir, maka jizyabnya
tetap dia tanggung hingga dia melunasinya. Kefakiran tidak
menghalangi apapun dari kalian, dan tidak pula membatalkan
jaminan bagi kalian. Manakala kami mendapati suafu harta pada
kalian, maka kami mengambilnya. Kalian tidak menanggung
apapun atas harta kalian selain jizyah kalian selama kalian tinggal
di negeri kalian dan kalian hilir mudik ke berbagai negeri umat
Islam bukan unfuk berdagang. Kalian fidak boleh memasuki
Makkah dalam keadaan apapun. Jika kalian hilir mudik untuk
berdagang, maka kalian harus membayarkan sepersepuluh dari
seluruh harta perdagangan kalian kepada umat Islam, sehingga
kalian boleh memasuki selumh wilayah umat lslam kecuali
Makkah, serta boleh tinggal di semua negeri Islam seberapa lama
kalian inginkan kecuali Hijaz. Kalian tidak boleh tinggal di suatu
tempat dari Hijaz kecuali selama tiga hari saja hingga kalian pergr
meninggalkannya.
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Bamngsiapa yang sudah keluar rambut kemaluan, atau

bermimpi basah, atau genap lima belas tahun sebelum mengalami

kedua hal itu, maka syrarat-syarat ini telah berlaku padanya jika dia

rela. Jika dia tidak rela, maka tidak ada perjanjian dengannya-

Tidak ada keu.rajlban jizyah pada anak-anak kalian yang masih

kecil, anak yang belum baligh, orang yang terganggU akalnya dan

budak. Jika orang yang terganggu akalnya itu telah pulih, lika

anak kecil sudah baligh, dan jika budak telah merdeka, lalu dia

mengilnrti agama kalian, maka dia dikenai iizwh seperti kalian-

syarat ini berlaku unfuk kalian dan orang yang mau menerimanya.

Barangsiapa lpng tidak senang dengan syarat ini, maka kami

kembalikan perianjian damainYa.

Kalian berhak memperoleh perlindungan kami atas diri

kalian dan harta benda yang menurut kami boleh dimiliki dari

gangguan orang lain, baik muslim atau non-muslim, yang ingin

berbuat zhalim kepada kalian sebagaimana kami melindungi diri

kami dan harta benda kami. Kami akan menjalankan hukum untuk

kalian atas orang yang padanya berlaku hukum kami sebagaimana

kami menjalankan hukum atas harta benda kami serta hal-hal yang

wajib dipenuhi oleh orang yang dijahrhi keputusan hukum terkait

diri mereka. Tetapi kami tidak wajib melindungi kalian terkait harta

yang kalian miiiki secara haram, seperti darah, bangkai, khamer

dan daging babi. Kami hanya melindungi harta benda yang halal

dimiliki. Kami tidak mengurusi masalah kalian ini, hanya saja kami

tidak membiarkan kalian menampakkannya di sembarang tempat

di negeri umat lslam. Jika ada seorang muslim atau non-muslim

yang mengambilnya, maka kami Udak mendendanya dengan

harganya karena barang tersebut haram sedangkan sesuafu yang

haram itu tidak memiliki harga. Kami akan mencegahnya agar
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tidak mengurusi urusan kalian ini. jika dia menghalangi
perbuatannya, maka dia diberi sanksi yang mendidik tanpa ada
denda apapun. Kalian harus memenuhi apa yang kami bebankan
pada kalian, dan kalian tidak boleh mengelabui seorang muslim,
dan tidak boleh membanfu musuh unfuk mencelakai umat Islam
dengan ucapan dan perbuatan.

Inilah perjanjian Allah dan hal terbesar yang dibebankan
Allah pada seseorang di antara makhluk, yaitu memenuhi janji.

Kalian memperoleh perjanjian Allah, jaminan fulan Amirul
Mukminin, dan jaminan umat Islam unfuk dipenuhi bagi kalian.
Jika ada anak kalian yang telah baligh, maka dia terkena kewajiban
seperti kewajiban atas kalian sebagai kompensasi untuk apa yang
telah kami berikan kepada kalian selama kalian memenuhi syarat
yang kami tetapkan pada kalian. Jika kalian mengubah atau
menggantinya, maka jaminan Allah, kemudian jaminan fulan
Amirul Mukminin dan umat Islam telah terpufus dari kalian.
Barangsiapa yang tidak menghadiri penulisan surat perjanjian ini,
sedangkan kami memberikan hak-hak baginya dan dia rela dengan
surat perjanjian ini, maka syarat-syarat ini berlaku unfuknya dan
unfuk kami. Barangsiapa yang tidak rela, maka kami kembalikan
perjanjian damai kepadanya... Yang bersaksi...

Jika imam mensyaratkan perjamuan atas mereka, maka
sesudah penyebutan jizyah dihrlis:

Tidak ada kewajiban apapun atas kalian selain safu dinar
dalam setahun, dan perjamuan dengan syarat-syarat yang kami
sebutkan. Setiap ada orang muslim atau serombongan orang
muslim yang melewati salah seorang di antara kalian, maka dia
harus memberinya tempat singgah di tempat yang tidak terpakai
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olehnya asalkan dapat melindunginya dari panas atau dari

dinginnya malam selama sahr hari, atau selama tiga hari jika

mereka mensyaratkan tiga hari. dia harus memberinya makan

yang biasa dimakan keluarganya seperti roti, cuka, minyak, keju,

susu, ikan, daging, dan sa5nrr-sa!ruran yang dimasak. Dia juga

harus memberi pakan kepada seekor hewan temak milik orang

muslim itu, berupa rumput atau penggantinya. Jika yang tinggal

lebih dari safu orang, maka dia tidak harus memberikan jamuan

dan tidak pula memberi pakan ternak.

Bagi orang tingkat menengah, dia harus memberi tempat

kepada dua orang muslim yang lewat selama tiga hari, tidak lebih

dari ifu. Dia memperlakukannya seperti yang saya sampaikan.

Sedangkan bagi orang kaya, dia harus memberi tempat singgah

kepada dua atau tiga orang muslim hingga enam orang, tidak lebih

dari ifu. Jika orang-orang muslim yang lewat sedikit, maka mereka

dibagi-bagi di antara penduduk kota, dan mereka harus adil dalam

membagi. Jika pasukan yang lewat banyak sehingga tidak bisa

tertampung dalam rumah-mmah orang kaya, dan mereka juga

tidak memiliki tempat singgah, maka mereka menempatkan orang-

orang muslim ihr di tempat-tempat mereka yang tidak dipakai, dan

mereka tidak wajib menjamu. Jika mereka tidak memiliki tempat-

tempat yang tidak dipakai, maka mereka tidak boleh mengusir

pasukan Islam ihr, melainkan menempatkan di tempat-tempat

mereka. Jika jumlah orang yang lewat banyak sedangkan jumlah

orang yang menjarnu sedikit, maka siapa saja yang terlebih dahulu

mengambil tempat maka dia lebih berhak atas tempat itu. Jika

mereka datan5g bersama-sama, maka diadakan undian di antara

mereka. Jika mereka tidak melakukannya, melainkan sebagian
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mengalahkan sebagian yang Iain, maka yang menang dijamu.
Seseorang tidak wajib menjamu melebihi apa yang saya sebutkan.

Jika mereka singgah di kaum lain yang juga merupakan
pemegang perjanjian damai, maka saya menganjurkan agar fuan
rumah meninggalkan orang-orang yang sudah mereka jamu, dan
memberikan jamuan kepada orang-orang yang belum mereka
jamu. Jika keadaannya sedang susah sehingga orang-orang dzimmi
tidak menjamu mereka, maka kami tidak mengambil dari mereka
harga untuk jamuan. Jika perjamuan telah selesai, maka mereka
tidak diminta perjamuan lagi manakala orang-orang muslim
memintanya kepada mereka. Orang-orang muslim tidak boleh
mengambil buah dan harta benda milik orang-orang dzimmi
kecuali dengan seizin mereka.

Jika imam tidak mensyaratkan perjamuan atas mereka,
maka mereka tidak wajib mengadakan perjamuan. Siapa saja di
antara mereka yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang
saya sebutkan dapat membatalkan perjanjian lalu dia masuk Islam,

maka dia tidak dilatuhi hukuman mati apabila dia hanya
mengatakan sesuatu. Jika dia melakukan suatu perbuatan, maka
dia tidak dijatuhi hukuman mati kecuali ada aturannya dalam
agama Islam bahwa barangsiapa yang melakukannya, maka dia
dijafuhi hukuman mati sebagai sanksi had atau qishash, sehingga
dia dilatuhi hukuman mati lantaran sanksi had atauqishash, bukan
karena dia melanggar perjanjian. Jika dia melakukan apa yang
kami sebutkan ifu, dan imam mensyaratkan bahwa perbuatan
tersebut merupakan perbuatan melanggar perjanjian damai,
namun dia tidak masuk Islam melainkan dia berkata, "Aku
bertaubat dan aku akan membayar jizyah sebagaimana dahulu aku
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membayamya, atau dengan perjanjian damai yang saya perbarui"'

maka dia dikenai sanksi tetapi tidak dibunuh. lain halnya jika dia

melakukan perbuatan yang mengharuskan hukuman mati dengan

jalan qishash. Adapun perbuatan atau ucapan di bawah itu hanya

dikenai sanksi saja, tidak sampai kepada hukuman mati'

43- Perlanjian Damai atas Harta Benda Orang-
orang Dzimmi

Allah @ berfirman,

@ 6H fi t ;" lJ. 4\ \,9?,'.i;-

"...sampai mereka membayar iizyah dengan pafuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk- "(Qs- At-Taubah l9)' 29)

Dari ayat ini dapat dipahami dengan nalar bahwa iizyah

tidak sah kecuali diketahui dengan pasti. Sunnah Rasulullah s
juga menunjukkan makna seperti yang saya sampaikan, bahwa

jizyah harus diketahui. Adapun iryah yang tidak diketahui ukuran

minimal dan maksimalnya, cara pengambilannya oleh pihak yang

benruenang, dan orang diambil iizyalrnya juga tidak ditentukan

dengan pasukan Islam, maka itu tidak sesuai dengan makna

Sunnah Rasulullah d&, dan kami tidak bisa menetapkan

batasannya. Tidakkah Anda meiihat bahwa jika ahli iwah
mengatakan, "Karni beri kalian safu dirham untuk setiap seratus

tahun," sedangkan waliyyul amr mengatakan, "Tidak, melainkan

kami mengambil dari kalian safu dinar setiap bulan," maka ihr
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tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan Rasulullah $? Jizyah
tidak boleh kecuali dengan mengikuti Sunnah Rasulullah S,
dimana kita mengambil batasan minimal yang ditetapkan
Rasulullah gf$. Jadi, waliyyul amr tidak boleh menerima kurang dari
ihr, dan tidak boleh menolaknya, karena Rasulullah $ mengambil

izyah dalam ukuran tertenhr.

Tidakkah Anda melihat bahwa Rasulullah $ mengambil
jizyah safu dinar dan menambahkan perjamuan. Beliau mengambil
safu dinar per kepala dari penduduk Yaman, mengambil dinar
yang sama dari penduduk Ailah, dan mengambil pakaian dari
penduduk Najran. Saya diberitahu oleh para ulama dari penduduk
Najran bahwa nilai pakaian tersebut melebihi nilai satu dinar.
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jizyah tidak boreh
diberlakukan kecuali pada setiap orang yang sudah baligh; bukan
diberlakukan pada sebagian orang yang baligh tetapi tidak
sebagian yang lain padahal keduanya satu agama. Jizyah tidak
boleh diambil dari suatu kaum dari harta benda mereka
berdasarkan makna pelipatgandaan zakat tanpa pengecualian atas
mereka di dalamnya. Alasannya adalah karena seandainya hal itu
boleh dilakukan, maka di antara mereka itu ada orang yang tidak
memiliki harta yang wajib dikenai zakat, padahal dia memiliki
banyak harta berupa barang dan mmah. Dengan demikian,
mereka tetap dibiarkan tinggal di negeri kita dengan memeluk
agama mereka tanpa membayar jizyah. Hal itu tidak boleh bagi
kita, dan tidak boleh ada seseorang di antara mereka yang
terbebas dari kewajiban jizyah.

Boleh mengambil iizyah sebagai kompensasi atas harta
benda yang dijadikan objek perjanjian damai dengan cara
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melipatgandakan zakat, atau sepersepuluh, atau seperempat, atau

setengah harta mereka, atau sepertiga harta benda mereka. Yaitu

dengan mengatakan kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang

memiliki harta, maka diambil darinya apa yang dia syaratkan atas

dirinya. Akan tetapi, dibuat juga syarat baginya terkait hartanya

yang diambil jiz4hdarinya untuk satu tahun itu nilainya satu dinar

atau lebih. Jika seseorang tidak memiliki harta yang wajib dikenai

apa yang dia syaratkan, atau dia memiliki harta namun dia hanya

terkena ker,vajiban apa yang dia syaratkan, yaitu kurang dari nilai

satu dinar, maka dia menanggung safu dinar, atau menanggung

penggenap satu dinar (seandainya diambil sesuatu darinya tetapi

ukurannya kurang dari satu dinar)." Saya memilih pendapat ini

karena itu merupakan i@h yang dapat diketahui batasan

minimalnya, dan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka

yang terbebas dari kewaiiban iizyah.

syarat ini tidak memsak perjanjian damai karena sama-

sama diterima oleh kedua pihak. Ini bukan jual-beli di antara

keduanya sehingga msak seperti rusaknya jual-beli. Sebagaimana

perjanjian damai ini tidak rusak lantaran imam mensyaratkan

perjamuan atas mereka. Ada kalanya orang-orang muslim

melewati tempat mereka secara terus-menerus sehingga mereka

senantiasa menanggung keruajiban periamuan. Tetapi ada kalanya

juga hanya sedikit orang muslim yang melewati tempat mereka,

sehingga mereka tidak menanggung kewajiban periamuan kecuali

sedikit saja.

1975. Ada kalanya umar;p, mengadakan perjanjian damai

dengan orang-orang Nasrani fuab dengan kompensasi bempa
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pelipatgandaan zakat. syarat ini tercakup ke dalam perjanjian
darnai meskipun tidak diceritakan darinya. Diriwayatkan dari
Umar ;E), bahwa dia menolak unh_rk membiarkan orang-orang Arab
kecuali dengan membayar jizyah sehingga mereka diusir dari tanah
Arab. Mereka berkata, "Kamu mengambil fizyah dari kami dengan
mengikuti ketenfuan zakat yang digandakan sebagaimana zakat
diambil dari orang-orang Arab yang muslim.', Umar;S, menolak
tawaran itu, lalu ada sekelompok mereka yang bergabung dengan
Romawi. Umar;g[ Iantas tidak senang dengan kejadian ifu, dan
dia pun memenuhi permintaan mereka unfuk menggandakan zakat
atas mereka. Karena ifu umar i.{9, mengadakan perjanjian damai
dengan orang-orang yang tetap tinggal di wilayah Isram dengan
syarat tersebut. Jadi, tidak ada larangan unfuk mengadakan
perjanjian damai dengan mereka dengan syarat dan ketenfuan
seperti ifu sesuai dengan pengecualian yang kami sampaikan.99

99 Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagiannya dalam bab tentang zakat dari siyar Al
Waqidi.

Dia berkata: sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani,
dari seorang laki-laki, bahwa umar ig, mengadakan perjanjian damai dengan orang-
orang Nasrani Bani Taghlib dengan syarat anak-anak mereka tidak dipaksa -u.rrk
Islam, dan mereka tidak dipaksa untuk mengikuti agama selain agama mereka, dan
bahwa mereka dikenai kewajiban zakat yang digandakan.

Asy-syaf i berkata, "seperti inilah yang dihafal oleh para ahli sejamh perang.
Mereka menuhrrkannya secara lebih baik daripada sanad ini, dimana mereka
mengatakan bahwa umar ig, membebankan jiagh pada mereka, Ialu mereka berkata,
"Kami orang-orang Amb, dan kami tidak membayarkan apa yang dibayarkan oleh
orang-orang non-Arab. Akan tetapi, arnbillah ini sebagaimana sebagian dari kalian
mengambil dari sebagian yang lain-maksudnya zakat." umar ;{b lantas berkata,
"Tidak, ini adalah kewajiban atas umat Islam." Mereka berkata, ,.Tambahkan

sesukamu asa.lkan dengan nama ini (zakat, bukan dengan nama jiryah.,' Umar i{$
lantas melakukannya. Dia dan mereka saring rela unfuk menggandakan zakat atas
mereka."

Al Baihaqi berkata, "seperti inilah Asy-syafi'i meriwa5ntkannya. ulama lain
meriwayatkannya dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari As-Saffah bin Mathar dari Daud bin
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PEMBAHASAN PERJANJI,AN JIT{AH
ATAS HARTA BENDA MEREKA

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

Syafi'i berkata: Jika imam ingin penulis surat perjanjian untuk

mereka dengan kompensasi jizyah dengan syarat semakna dengan

zakat, maka dia penulis, " Bismillaahirrahmaanirrahiim'

Ini adalah surat yang ditulis oleh hamba Allah fulan Amirul

Mukminin untuk fulan bin fulan yang beragama Nasrani dari bani

fulan, tinggal di negeri ini, dan penganut agama Nasrani dari

negeri ini.

Kardus dari umar." ll-i;I'. Ma'nfah As-sunan wa Al Atsar, bahasarr Jizyah, bab

Sedekah, T/144.\.
AlBaihaqidalamsunanAtKubmmeriwayatkandengansanadinidarijalur

YahyabinAdamdariAbuBakarbinAyyasydariAbulshaq-Asy.Syaibanidan
s"tei.rsnya (pernbahasan, Jizyah, bab: Orang-orang Nasrani Arab Dikenai Kewajiban

Zakat yang Digandakan, 9/2L6).
Jrsu-au; jalur yahya bin Adam dari Abu Muawiyah dari Abu Ishaq Asysyaibani

dan seterusnYa.
Lnt. Ail{harai, karya Yahya bin Adam (hlm' 67, no' 208)'

sebagaimana dia meriwayatkan dari jalur Yahya bin Adam dari Abdussalam bin

Harb dari 
-Abu 

Ishaq Asy-Syaibani dari As-Saffah dari Daud bin Kardus dari Ubadah

bin Nu,man A|Taghlibi, bahwa dia berkata kepada Umar bin Al Khaththab li$,

,.wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Bani Taghlib adalah, orang-orang yang

engkau ketahr-ri kekuatan mereka, dL *.."ku itu berdampingan dengan musuh. Jika

mereka membantu musuh unh:k menyemngmu, maka urusan mereka menjadi rumit'

Karena itu, sebaiknya engkau memberikan sesuahl kepada mereka-" umar;$,

menjawab, "t kukanlah!" Diu lurrt* mengadakan perjanjian damai dengan mereka

an ,su., syarat rnereka tidak memasukkan seorang pun dari anak-anak mereka ke

daiam agama Nasrani, dan mereka dibebani zalet yang digandakan'"

1;h. Sunan Al Kubra, pernbahasan dan ternpat yang sama; dan Al l{hami, l<arya

Yalrya bin Rdam (hhn.65 , no- 2071
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A,da rneminta kepada saya unfuk memberikan jaminan
keamanan kepada Anda dan orang-orang Nasrani dari negeri
demikian, serta mengadakan akad unfuk Anda dan mereka seperti
akad yang diberikan kepada orang-orang dzimmi selama Anda
memberikan kewajiban Anda kepada kami, dan saya juga
menetapkan syarat berupa hak dan kewajiban bagi Anda dan
mereka. saya memenuhi permintaan Anda unfuk mengadakan
akad bagi Anda dan bagi orang yang rela dengan akad yang Anda
buat dari penduduk negeri demikian sesuai syarat yang kita buat
dalam surat ini, yaihr berlakunya hukum Islam pada kalian, tidak
ada hukum yang menyalahi hukum Islam yang mengikat kalian
dalam keadaan apapun. Kalian tidak berhak menolak unfuk
menjalankan hukum Islam dalam perkara yang menurut kami
harus kalian jalankan."

Kemudian surat ini berlaku sesuai dengan surat pertama
unhrk para pembayar jizyah yang merupakan pajak mereka, tidak
lebih dan tidak kurang. Ketika imam telah sampai kepada objek
jizyah, maka dia menulis,

"Dengan syarat bahwa barangsiapa di antara kalian yang
memiliki unta, sapi, atau kambing, atau memiliki tanaman, atau
memiliki harta benda, atau memiliki kurma yang menurut umat
Islam para pemiliknya dikenai kewajiban zakat, maka jizyattnya
diam darinya berupa zakat yang digandakan. yaitu, jika
kambingnya berjumlah empat puluh, maka diambil darinya dua
ekor kambing hingga dia memiliki L2o ekor kambing. Jika
kambingnya telah mencapai l2L ekor, maka darinya diambil
empat ekor kambing hingga dia memiliki 200 ekor kambing. Jika
telah bertambah satu ekor kambing di atas 200 kambing, maka
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darinya diambil enam kambing hingga dia memiliki 399 ekor

kambing. Jika dia telah memiliki 400 ekor kambing, maka darinya

diambil delapan kambing. Kemudian tidak ada tambahan

kewajiban kecuali setelah genap serahts, kemudian dia dikenai dua

kambing untuk setiap 100 ekor kambing'"

"Barangsiapa di antara kalian yang betemak sapi lalu

sapinya mencapai 30 ekor, maka dia dikenai kewajiban dua

zufi'-7oo Dia tidak dikenai kewajiban atas pertambahannya hingga

mencapai 40 ekor sapi. Jika sapinya telah mencapai 40 ekor

maka dia dikenai dua musinnah./O/6n*,r6iut't dia tidak

menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 60

ekor sapi. Jika dia telah mencapai 60 ekor sapi, maka dia dikenai

empat tabi'. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas

pertambahannya hingga mencapai 70 ekor sapi. Jika dia telah

mencapai 70 ekor sapi, maka dia dikenai dua fa6r',dan dua

musinnah. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas

pertambahannya hingga mencapai 80 ekor sapi. Jika dia telah

mencapai 80 ekor sapi, maka dia dikenai empat musinnah.

Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya

hingga mencapai 90 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 90 ekor

sapi, maka dia dikenai enam tabi'. Kemudian dia tidak

menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai

100 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 100 ekor sapi, maka dia

dikenai dua musinnah dan empat tabi'. Kemudian dia tidak

menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai

110 ekor sapi. Jika dia telah mencapai 110 ekor sapi, maka dia

dikenai empat musinnah dan dua tabi'. Kemudian dia tidak

loo 7u6i'utulah sapi bemmur satu tahun dan masuk tahun kedua'

lor 14ur7-ulladalah sapi berumur dua tahun mernasuki tahun ketiga'
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menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai
120 ekor sapi. Jika dia telah mencapai l2o ekor sapi, maka dia
dikenai enam musinnah. Kemudian berlakulah perjanjian dengan
zakat sapi secara digandakan."

Kemudian imam menulis surat perjanjian terkait zakat unta
sebagai berikut,

"Jika seseorang memiliki unta, maka tidak ada kewajiban
apapun padanya hingga mencapai lima unta. Jika dia telah
mencapai Iima unta, maka dia dikenai kewajiban dua ekor
kambing. Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas
pertambahannya hingga mencapai 10 ekor unta. Jika dia telah
nrencapai 10 ekor sapi, maka dia dikenai dua ekor kambing.
Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas pertambahannya
hingga mencapai 15 ekor unta. Jika dia telah mencapai 15 ekor
sapi, maka dia dikenai empat ekor kambing. Kemudian dia tidak
menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 20
ekor unta. Jika dia telah mencapai 20 ekor sapi, maka dia dikenai
delapan ekor kambing. Kemudian dia tidak menanggung
kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 25 ekor unta.
Jika dia telah mencapai 25 ekor sapi, maka dia dikenai dua
fii22-u1r11u46-7o2 Jika tidak ada dua bintumakhadh, maka
digantikan dengan dua ibnula6ur.to3 Jika dia memiliki safi:, binti
makhadh dan satu ibnulabun, maka diambil darinya satu binti
makhadh dan satr: ibnulabun. Kernudian dia tidak menanggung
kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 36 ekor unta.
Jika dia telah mencapai 36 ekor sapi, maka dia dikenai dua

r02 Bintumakhadadalah betina genap satu tahun sampai dua tahun.
1o3 lbnu labun adalah unta jantan genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
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bintulabun Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas

pertambahannya hingga mencapai 46 ekor unta. Jika dia telah

mencapai 46 ekor sapi, maka dia dikenai dua hiqqah,1o4 yaitu

unta betina yang sudah bisa dibuahi. Kemudian dia tidak

menanggung kewajiban atas pertambahannya hingga mencapai 61

ekor unta. Jika dia telah mencapai 61 ekor sapi, maka dia dikenai

dua jadza'u6.lo5 Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas

pertambahannya hingga mencapai 76 ekor unta.

Jika dia telah mencapai 76 ekor sapi, maka dia dikenai

empat bintulabun Kemudian dia tidak menanggung kewajiban atas

pertambahannya hingga mencapai 91 ekor unta. Jika dia telah

mencapai 91 ekor sapi, maka dia dikenai empat hiqqah.

Kemudian seperti ihr kewajibannya hingga mencapai 120 ekor

unta. Jika sudah mencapai 120 ekor unta, maka cara ini

dikesampingkan dan dikembalikan, dimana dalam setiap 40 ekor

unta ada karlajiban dua binfulabun, dan dalam setiap 50 ekor unta

ada kewajiban dua hiqqah."

Jika di dalam harta orang yang terkena jiryah itu tidak

ditemukan unta dengan usia yang disyaratkan untuk diambil dari

36 ekor unta atau lebih, lalu dia mendatangkan unta apa saja,

maka untanya itu diterima. Tetapi'jika dia tidak mendatangkan

unta, maka imam memiliki pilihan antara mengambil usia di

bawahnya, atau mendendanya setiap satu unta dua ekor kambing,

atau dua puluh dirham. Imam boleh mengambil mana saja dari

keduanya. Jika imam memilih unhrk mengambil unta dengan usia

lO4 Hiqqati berarh unta yang genap berumur tiga tahun dan memasuki tahun

keempat.
ios ,1u4^,uliberarti unta yang genap berumur empat tahun dan memasuki tahun

kelima.
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di atasnya dan dia mengembalikan kepadanya dua kambing untuk
setiap unta, atau dua puluh dirham, maka imam boleh
melakukannya. Jika imam memilih unfuk mengambil usia yang
lebih tinggi dengan syarat imam mengembalikan kelebihannya,
maka imam memberikan yang mana saja dari keduanya asalkan
Iebih mudah ditunaikan bagi umat Islam. Jika imam memilih usia
yang lebih rendah, dan pemilik unta membayar kekurangannya,
maka hak pilih ada di tangan pemilik unta. Dia bebas memberinya
dua ekor unta atau dua puluh dirham.

Barangsiapa yang memiliki tanaman yang hasilnya dijadikan
makanan pokok seperti gandum hinthah, gandum syair, jagung,
jewawut, beras, atau quthni5yah, maka tidak diambil apapun
darinya hingga hasil tanamannya ifu mencapai lima wasaq-imam
harus menjelaskan ukuran wasaq dalam surat perjanjiannya itu
dengan takaran yang mereka ketahui. Jika hasil tanamannya telah
mencapai jumlah tersebut, sedangkan tanaman tersebut diairi
dengan hewan, maka dikenai kewajiban sepersepuluh. Tetapi jika
tanaman tersebut diairi dengan air sungai, atau air yang mengalir
di permukaan tanah, atau mata air, atau hujan, maka dikenai
kewajiban seperlima.

Barangsiapa yang memiliki emas, maka tidak ada jizyah
atas emas hingga mencapai sepuluh mitsqal. Jika telah mencapai
jumlah tersebut, maka dia dikenai satu dinar, atau setara dengan
seperdua puluh. sedangkan selebihnya dihitung dengan persentase
tersebut. Barangsiapa yang memiliki perak, maka dia tidak dikenai
jizyah atas peraknya hingga mencapai dua rafus dirham dengan
timbangan fujuh. Jika peraknya ifu telah mencapai dua rafus
dirham, maka dia dikenai seperdua puluh. Sedangkan selebihnya
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dihifung dengan persentase tersebut. Sedangkan orang yang

menemukan harta rikaz fttarga karun), maka dia dikenai dua

perlimanya.

Barangsiapa yang sudah baligh di antara kalian dan masuk

ke dalam perjanjian damai tetapi pada waktu jatuh tempo satu

tahun dia tidak memiliki harta yang seandainya seorang muslim

memiliki maka dia dikenai zakat, atau dia memiliki harta yang

seandainya seorang muslim memilikinya maka dia dikenai

kewajiban zakat, Ialu kami mengambil darinya apa yang kami

syaratkan padanya, tetapi nilai yang kami ambil darinya tidak

mencapai satu dinar, maka dia harus membayar kepada kami satu

dinar jika kami tidak mengambil apapun darinya; dan mengambil

penggenap satu dinar jika apa yang kami ambil darinya itu kurang

dari safu dinar. Kompensasi yang kami tetapkan atas kalian dalam

perjanjian damai ini berlaku pada setiap laki-laki yang sudah baligh

dan tidak terganggu akalnya, bukan pada anak kecil dan

perempuan.

Kemudian isi surat selanjukrya sama seperti surat yang

Anda tulis sebelumnya hingga akhir. Jika Anda mensyaratkan atas

mereka terkait harta benda mereka bahwa mereka membayar lebih

dari satu dinar, maka Anda menulisnya empat dinar atau lebih-

Jika Anda mensyaratkan perjamuan atas mereka, maka Anda

menulisnya seperti yang saya fulis dalam surat sebelumnya- Jika

mereka mau memenuhi funfutannya di atas empat dinar, maka

tulislah itu sebagai kewajiban mereka.

Tidak ada larangan dalam menetapkan batasan iizrlah atas

mereka untuk menulis bahwa orang fakir di antara mereka dikenai

sekian, tetapi tidak boleh kurang dari sah-r dinar. Barangsiapa yang
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kefakirannya telah rnelewati batas sekian, maka dia menanggung

lebih dari itu. Barangsiapa yang sudah memasuki stafus kaya,

maka dia menanggung lebih besar lagi. Ketika jizyah diambil dari
mereka, maka mereka memiliki kedudukan yang sama dengan
semua orang yang diambil darinya jizyah secara terbatas wakfunya
dalam hal hak dan kewajiban yang Anda syaratkan pada mereka,
serta dalam halberlakunya hukum Islam pada setiap orang.

Seandainya imam menetapkan syarat pada suatu kaum
bahwa yang fakir dikenai satu dinar, yang sudah melewati batas

fakir tetapi belum sampai masuk ke golongan kaya yang masyhur
dikenai dua dinar, sedangkan orang kaya yang masyhur dikenai
empat dinar, maka hukumnya boleh. Seyogianya imam
menjelaskan hal ifu dengan mengatakan, "Saya melihat keadaan
fakir dan kaya pada saat jatuh kewajiban jizyah, bukan pada waktu
menulis perjanjian damai." Jika imam mengadakan perjanjian

damai dengan mereka dengan syarat ini, lalu imam dan orang
yang diambil jizyalz-nya itu berbeda pendapat, dimana imam
berkata kepada seorang di antara mereka, "Kamu orang kaya yang

masyhur," sedangkan dia mengatakan, "Tidak, melainkan aku
fakir, atau pertengahan," maka perkataan yang dipegang adalah
perkataan orang ifu, kecuali imam mengetahui ketidakbenaran

ucapannya berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa dia kaya.

Alasannya adalah karena darinyalah jtzyah diambil.

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan syarat
seperti ini, kemudian jafuh waktu safu tahun dimana saat itu ada
seorang yang fakir, lalu darinya tidak diambtl jizyah hingga dia
sampai kepada keadaan lapang yang masyhur, maka jizyalrnya

diambil sebesar satu dinar karena status fakir. Karena dia berstafus
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fakir pada waktu jiryah itu jatuh wajib baginya. Demikian pula, jika

telah latuh waktu satu tahun dalam keadaan orang tersebut kaya

secara masyhur, namun iiapbnya tidak diambil hingga dia

menjadi fakir, maka jizyabnga diambil sebesar empat dinar sesuai

keadaannya pada waktu jatuh satu tahun, meskipun tidak

ditemukan hartanya selain empat dinar tersebut- Jika dia kesulitan

unhrk membayar sebagian dari empat dinar, maka diambil darinya

begitu ditemukan, dan dia terus ditagih sisanya sebagai hutang

yang dia tanggung. Jialah-nya diambil sebagai orang fakir pada

tahun kemudian, yaitu safu dinar unfuk setiap tahun berdasarkan

status fakir.

Seandainya selama waktu satu tahun seseorang dikenal

kaya, namun pada sahr hari sebelum jatuh tempo dia menjadi

fakir, maka jizyalrnya pada tahun itu diambil dalam ukuran jizyah

orang fakir. Demikian pula, seandainya selama setahun itu dia

dikenal sebagai orang fakir, lalu pada satu hari sebelum jatuh

tempo dia menjadi kaya yang masyhur, maka iizyah-nya diambil

dalam ukuran iizyabnya orang kaya.

1. Perjamuan yang Disertai Jiryah

1976. Saya tidak menganggap orang yang dibebani

perjamuan oleh Umar lt$, selama tiga hari, tidak pula orang yang

dibebani perjamuan selama sehari semalam, dan tidak pula orang

yang dibeb Ni iizyah tanpa disebut perjamuan bersamanya itu

(tidak menganggap) sebagai aturan yang didasarkan pada khabar
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yang bersifat umum atau khusus dengan stafus valid. Saya tidak
menemukan seseorang tertenfu yang menangani perjanjian damai
karena mereka semua sudah meninggal dunia.

Jika ada suafu kaum pemegang pedanjian damai Srang

mengakui, atau ada bukti yang menunjukkan para pendahulu

mereka bahwa perjanjian damai mereka ifu didasari sSramt

perjamuan dalam ukwan tertenh:, dan bahwa mereka rela dengan
perjamuan itu, maka mereka wajib melaksanakann5n. Kerelaan

mereka terhadap sesuafu yang harus mereka kerjakan ifu tidak
terjadi kecuali dengan cara mereka mengatakan, "Kami

mengadakan perjanjian damai dengan syarat kami membayar

sekian dan mengadakan perjamuan dengan cara demikian." Jika
mereka mengatakan, "Kami mengadakan perjamuan secara

sukarela tanpa ada perjanjian damai," maka mereka tidak wajib
melakukannya. Tetapi saya meminta mereka tidak memberikan
jamuan dengan disertai pengakuan terhadap adanya perjanjian

damai. Demikian pula, jika mereka memberikan sesuafu dalam
jumlah yang banyak, maka saya meminta mereka bersumpah
bahwa mereka tidak memberikannya lantaran didasari pengakuan

terhadap adanya perjanjian damai. Jika mereka bersumpah, maka
saya menjadikan mereka seperti kaum yang saat ini urusan mereka

baru dimulai. Jika mereka memberikan batasan minimal lizyah,
yaifu safu dinar, maka saya menerimanya. Jika mereka menolak,

maka saya mengembalikan perjanjian damai kepada mereka, dan
saya memerangi mereka. Siapa saja di antara mereka yang

mengakui adanya perjanjian damai meskipun orang lain

menyangkalnya, maka saya melaksanakan apa yang dia akui itu
padanya, dan saya tidak menjadikan pengakuannya berlaku unfuk
orang lain kecuali mereka berkata, "Kami berdamai dengan syarat
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kami memberikan jizyah sekian dan menjamu tamu seukuran

sekian." Adapun jika mereka mengatakan, "Kami menjamu tamu

secara sukarela tanpa ada perjanjian damai," maka saya tidak

menghamskan mereka untuk menjamu tamu.

Imam mengambil iizyah dari mereka berdasarkan

pengetahuan imam sendiri dan berdasarkan pengakuan mereka,

serta dengan bukti jika memang ada dari kalangan umat Islam.

Kami tidak memperkenankannya kesaksian sebagian dari mereka

atas sebagian yang lain. Seperti itulah kami bertindak dalam setiap

perjanjian damai yang tidak dibatasi dengan syarat-syarat, dan

dalam setiap pe$anjian damai yang dibatasi dengan syarat-syarat

manakala orang-orang dzimmi tidak mengetahuinya, yaifu dengan

pengakuan terhadapnya. Jika ada sekelompok orang di antara

mereka yang mengakui sesuahr yang boleh diambil oleh waliyyul

amr, maka saya menghamskan mereka untuk membayarkan

sesuatu tersebut selama mereka hidup dan tinggaldi wilayah Islam-

Jika mereka berdamai dengan kompensasi di atas satu

dinar, kemudian mereka ingin membangkang selain membayar

satu dinar, maka nilai yang mereka tetapkan dalam perdamaian ifu

harus mereka bayarkan secara utuh. Jika mereka menolak unhrk

membayamya, maka imam memerangi mereka. Jika sebelum

harta benda dirampas dan keluarga mereka ditawan itu mereka

menawarkan agar imam mengambil jizyah satu dinar, maka imam

tidak boleh menolaknya dari mereka. Imam menjadikan mereka

seperti kaum yang baru saja hendak diperangi, kemudian mereka

menawarkan iizyah kepada imam; atau suahr kaum yang

menawarkan imam untuk mengambil jizyah tanpa disertai

peperangan.

273



Al Umm

Jika ada safu generasi di antara mereka yang mengakui
kompensasi perjanjian damai, maka imam mengharuskan mereka
untuk membayamya. Jika di antara mereka ada yang tidak hadir di
tempat, maka imam tidak mengharuskannya. Jika dia sudah hadir,
maka dia mengharuskannya membayar apa yang diakuinya dan
boleh dijadikan kompensasi perjanjian damai. Jika anak-anak
mereka tumbuh dewasa dan sudah bermimpi basah atau genap
bemmur lima belas tahun, tetapi mereka tidak mengakui apa yang
diakui oleh bapak-bapak mereka, maka kepada mereka dikatakan,
"Jika kalian membayar jizyah, maka selesai masalah. Jika tidak,
maka kami akan memerangi kalian." Jika mereka menawarkan
jizyah minimal sedangkan bapak-bapak mereka membayar lebih
dari itu, maka kita tidak boleh memerangi mereka manakala
mereka telah membayar jizyah minimal. Tidak ada keharaman bagi
kita sekiranya mereka memberikan kepada kita lebih banyak
daripada yang diberikan oleh bapak-bapak mereka. Perjanjian
damai atas orang hra tidak serta-merta menjadi perjanjian damai
atas anak-anaknya kecuali yang masih kecil karena tidak ada
kewajiban jizyah atas mereka; atau perempuan karena tidak ada
kewajiban jizyah atas perempuan; atau terganggu akalnya karena
tidak ada kewajiban jizyah pada orang yang terganggu akalnya.
Adapun orang yang tidak boleh kita biarkan tinggal di wilayah
Islam kecuali dengan mengambil lzyah darinya, maka perjanjian
damai ayahnya atau orang lain ifu tidak serta-merta menjadi
perjanjian damai baginya kecuali dia rela sesudah baligh.

Jika ada orang baligh dalam keadaan lemah akal dan
terbatasi hak transaksinya di antara mereka, maka dia harus
mengadakan perjanjian damai untuk dirinya atas perintah walinya.
Jika penjualnya tidak melakukannya bersamanya, maka dia
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diperangi. Jika walinya tidak ada di tempat, maka sultan

mengadakan wali baginya untuk mengadakan perjanjian damai

baginya. Jika orang yang terbatasi hak transaksinya itu menolak

perjanjian damai, maka sultan memeranginya. Dia walinya

menolak sedangkan orang yang terbatasi hak transaksinya itu

sendiri menerimanya, maka walinya dipaksa unhrk membayar

jizyah atas namanya karena iizyah tersebut wajib manakala dia

mengakui kewajiban iryah, karena jiryah merupakan bagian dari

pengayoman terhadapnya, agar dia tidak dibunuh dan pada saat

itu hartanya diambil sebagai .fai'.

Jika demikian ketentuannya, sedangkan imam yang

mengadakan perjanjian damai dengan mereka telah meninggal

dunia, maka imam penerusnya wajib mengirimkan orang-orang

kepercayaan unhrk mengumpulkan orang-oral'lg dzimmi yang

sudah baligh di setiap negeri, kemudian orang-orang kepercayaan

ini bertanya kepada mereka mengenai perjanjian damai mereka.

Jika mereka mengakui jizyah di atas batas minimal jizyah, maka

imam menerimanya, kecuali ada bukti bahwa iizyah yang harus

mereka bayarkan lebih dari itu selama mereka belum membatalkan

perjanjian damai, sehingga iizyah berlaku pada orang-orang yang

ada buktinya di antara mereka. Sesudah ifu imam bertanya tentang

generasi baru di antara mereka. Jika ada yang sudah baligh, maka

imam menawarkan mereka unh-rk menerima kompensasi

perdamaian. Jika dia melakukannya, maka imam menerimanya-

Jika dia menolak selain jiaph minimal, maka imam menerimanya

sesudah dilakukan pembicaraan yang sungguh-sungguh unhrk

menaikkan junrlah iizryh dimana imam mengatakan, "lni adalah

perjanjian damai yang dibuat oleh rekan-rekanmu. Karena itu

janganlah kamu menolaknya." Irnam juga bisa meminta bantuan
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rekan-rekannya unh-rk mempersuasinya. Jika dia tetap menolak
kecuali jizyahminimal, maka imam menerimanya. Jika ada
kecurigaan terhadap salah seorang di antara mereka bahwa dia
sudah baligh tetapi dia tidak mengakui di hadapan imam bahwa
dia telah genap lima belas tahun, atau dia telah bermimpi basah,
sedangkan tidak ada saksi yang menunjukkan hal ifu dari kalangan
umat Islam dalam jumlah minimal yang bisa diterima, yaitu dua
orang saksi, maka imam hanls membuka pakaiannya.

7977. Sebagaimana Rasulullah 6$ membuka pakaian

orang-orang Bani Quraizhah. Barangsiapa yang sudah fumbuh
rambut kemaluannya, maka beliau menjahrhinya hukuman

-u1i.106

106 gp- Asy-Syafi'i dalam As-sunan (z/274-27s, no. 553) dari jalur yusuf bin
Walid As-Simti dari Ibrahim bin Utsman Al Kufi dari Abdullah bin Umair, dia berkata:
Aku mendengar Athiyyah Al Qurazhi berkata, "Kami dibawa menghadap Nabi $ pada
hari Quraizhah. Barangsiapa di antara kami yang sudah fumbuh rambutnya, maka
beliau membunuhnya. Dan barangsiapa yang belum tumbuh rambutrya, maka beliau
membiarkannya hidup dan menawannya. "

HR. Abu Daud (pembahasan: Sarrki Hadd, bab: Anak Kecil yang Melakukan
Perbuatan yang Dikenai Sanksi Hadd, 4/651, no. 4044\ dari jalur Muhammad bin
Katsir dari sufyan dari Abdul Malik bin umair dari Athilyah Al eurazhi, dia berkata,
"Aku termasuk tawanan Bani Quraizhah. Mereka semua diperiksa. Barangsiapa yang
telah tumbuh rambut kemaluannya, maka dia dijahfii hukuman mati. Barangsiapi
yang belum tumbuh rambut kemaluannya, maka dia udak dibunuh. Aku termasuk
orang yang belum tumbuh rambut kemaluannya."

Juga dari jalur Musaddad dari Abu Awanah dari Abdul Malik dengan hadits ini,
dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian mereka membuka kernaluanku dan
mendapatinya belum tumbuh rambut kemaluannya. Mereka pun memasukkanku ke
dalam kelompok tawanan."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab, Riwayat tentang
Penyerahan Hukum kepada seseorang, 4/1.4s, no. 1584) dari jalur Hannad dari
waki' dari sufian dari Abdul Malik bin umair dengan sanad ini dengan redaksi yang
serupa. Abu Isa berkata, "Sanad hadits hasan-shahih."
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Jika ada seseorang yang sudah fumbuh rambut

kemaluannya, maka imam berkata kepadanya, "Jika kamu

membayar jialah, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami

memerangimu." Jika dia berkata, 'Rambut kemaluanku telah

tumbuh karena aku mempercepat fumbuhnya dengan sesuafu

seperti untuk mempercepat fumbuhnya rambut," maka ucapannya

itu tidak diterima, kecuali ada dua saksi muslim yang bersaksi

tentang kelahirannya, dan temyata dia memang belum genap lima

belas tahun sehingga dia dibiarkan. Kesaksian yang

mengunfungkan atau memberatkan mereka tidak diterima kecuali

dari muslim yang adil. Nama dan panggilan mereka harus dicatat

HR. An-Nasa'i (pembahasan' Talak, bab: Bilakah Talak Anak Kecil Jatuh,

6/155 no. 3430) dari jalur Sufuan dan seterusnya; dan juga (pembahasan'

Perampasan Kafilah, bab: Sanksi hadd Sesudah Baligh' 8/92) darijalur syu'bah dari

Abdul Malik bin Umair dan seterusnya.

HR. hnu Majah (pembahasan. Sanksi hadd, bab. orang yang Tidak Terkena

Sanksi hadd, 2/849, no.254l) dari jalur Waki' dan seterusnya'

HR. Al Hakim dalam .A/ Mustadrak (2/123, 3/35, 4/389-390) dalam bahasan

tentang jihad dari jalur Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair dan seterusnya' Dia

berkata, Hadits ini dirlwayatkan oleh sekelompok periwayat dari para imam umat Islam

dari Abdul Malik bin iJmair, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansimya'

Sepertinya keduanya tidak mencermati penguatan Mujahid bin Jabr terhadap riwayat

AbdulMalik dari Athiyyah Al Qurazhi.
Juga dalam bab tentang pepemngan dari jalur Hammad bin salamah dari Abdul

Ma[k b; Umair dan ,etn*inyu. Dia berkata, "Sanad hadits shahih tetapi keduanya

tidak melansimya. Hadits ini memiliki beberapa ialur riwayat dari Abdul Malik bin

Umair. Di antam mereka adalah Ats-Tsauri, Syu'bah dan Zuhair'"

Juga dalam bahasan tentang sanksi hadd dari jalur Sufuan dari Abdul Malik bin

Umair dan seterusnya; dan dari jalur Mujahid bin Jabr dari Athigryah dengan redaksi

yang serupa.
Al Hakim berkomentar tentang jalur riwayat Mujahid, "Jalur riwayat 'ni gharib-

shahih,tetapi keduanya tidak melansimya. Dia hanya diketahui dari hadits Abdul Malik

bin Umair dari AthiYYah."
HR. Ibnu Hibban datam Al lhsan (111103-105) dari jalur Husyaim, jarir, Sufuan

dan Abu Awanah selunrhnya dari AMul Malik bin umair (no. 478047831.

HR. hnu Jarud dalam Al Muntaqa (hrlm. 397-398, no. 1045) dari jalur syu'bah

dan seterusnya.
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di kantor administrasi, mereka diberi tanda pengenal, orang-orang
yang mengetahui hal ihwal mereka harus disumpah. setiap ada
anak yang baligh, maka orang yang berwenang melaporkannya
kepada imam.

Setiap kali ada seseorang dari selain mereka yang
bergabung dengan mereka, maka mereka harus melaporkannya.
setiap kali ada seseorang dari selain mereka yang bergabung
dengan mereka, sedangkan orang tersebut tidak memiliki
perjanjian damai tetapi dia boleh diambil jizyabnya, maka
dilakukan tindakan seperti sebelumnya. Setiap kali ada anak yang
baligh di antara mereka, sama dilakukan tindakan seperti yang
saya jelaskan.

Jika ada seseorang yang memiliki perjanjian damai masuk,
maka perjanjian damainya ifu berlaku baginya. Manakala
perjanjian damai telah diambil darinya, maka dia dikeluarkan dari
negeri itu dan jizyah-nya boleh diambil di negeri lain. Jika dia
mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi safu dinar,
sedangkan sebelumnya dia telah memiliki perjanjian damai dengan
kompensasi lebih dari safu dinar, maka diambil darinya selisih di
atas safu dinar ifu karena dia telah mengadakan perjanjian damai
dengan nilai tersebut. Jika perjanjian damainya yang pertama
dengan kompensasi safu dinar di negerinya, kemudian dia
mengadalian perjanjian damai di negeri yang lain dengan
kompensasi safu dinar atau lebih, maka dikatakan kepadanya,
"Jika kamu rnau, kami kembalikan seluruh dari nilai kompensasi
perjanjian damai yang kamu buat pertama." Kecuali dia
membatalkan perjarrjian damai pertama kemudian mengadakan
perjanjian damai yang baru, dimarra kompensasi dalam perjanjian
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damainya yang terakhir itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada

kompensasi dalam perjanjian damainya yang pertama'

Manakala ada seseorang yang mati di antara mereka, maka

diambil dari hartanya jizyah seukuran waktu yang telah berjalan

dari tahun itu. Misalnya, seandainya telah berjalan waktu setengah

tahun, maka diambil darinya setengah jizyah. Jika dia mengalami

idiot, maka dihilangkan beban itzyah darinya selama dia idiot. Jika

dia sembuh, maka saya mengambil jiryalrnya sejak hari dia

sembuh dari idiot. Jika dia gila dan waras secara bergantian, maka

jizyalrnya tidak dihilangkan karena dia termasuk orang yang

berlaku hukum padanya pada wakfu waras. Demikian pula,

seandainya dia sakit hingga akal sehatnya hilang selama beberapa

hari kemudian akalnYa kembali.

Jizyah ditiadakan darinya hanya jika akal sehatnya hilang

dan tidak kembali. Siapa saja di antara mereka yang masuk Islam,

maka jizyah ditiadakan darinya di kemudian hari, tetapi iizyah

diambil darinya unhrk hari-hari yang telah lalu. Jika dia tidak

berada di tempat kemudian dia masuk Islam, lalu dia berkata, "Aku

masuk Islam sejak waktu demikian," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya kecuali

ada bukti yang menunjukkan halyang berbeda dari perkataannya-

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu

bahwa dia dikenai kewajiban iizrlah seiak dia pergi hingga dia

datang dan memberitahu kita bahwa dia telah menjadi muslim,

kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa keislamannya telah

terjadi sebelum ihr, yaitu sebelum dia datang kepada kita sehingga

bukti itulah yang dipegang-
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Jika dia masuk Islam kemudian dia masuk Nasrani lagi,
maka jizyah tidak diambil. Jika jizyah sudah diambil, maka
dikembalikan. Kepadanya dikatakan, "Jika kamu masuk Islam lagi,
maka selesai masalah. Jika tidak, maka kamu dijafuhi hukuman
mati-" Demikian pula dengan perempuan. Jika dia masuk Islam
lagi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dilatuhi hukuman
mati.

Imam harus menjelaskan timbangan dinar serta jumlah
dinar yang diambii dari mereka. Demikian pula dengan sifat setiap
sesuatu yang diambil dari mereka. Jika salah seorang di antara
mereka mengadakan perjanjian damai dalam keadaan sehat,
namun setelah lewat satu tahun dia menjadi idiot hingga akhir
tahun, kemudian dia sembuh kembali, atau dia tidak sembuh
kembali, maka darinya diambil jizyah setengah tahun dimana dia
dalam keadaan sehat. Manakala dia telah sembuh, maka
perhitungan tahunnya dimulai sejak hari dia sembuh, kemudian
jizyah diambil darinya.

Alasannya adalah karena dia mengadakan perjanjian damai
sehingga jizyah wajib baginya, kemudian dia menjadi idiot sehingga
kewajiban fi'zyah gugur darinya. Jika dia rela membayar jizyah pada
saat dia waras, maka jizyabnya diterima. Jika dia tidak rela, maka
tidak ada kewajiban baginya kecuali sesudah wakfu satu tahun
sejak dia waras. Jika budak yang sudah baligh merdeka dari orang-
orang dzimmi, maka jizyah diambil darinya, atau perjanjian damai
dikembalikan kepadanya, baik dia dimerdekakan oleh orang
muslim atau orang kafir.
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2- Pe4amuan dalam Perjaniian Damai

Jika orang-orang dzimmi mengakui adanya kewajiban

perjamuan dalam perjanjian damai mereka, dan mereka rela

dengan ihr, maka imam harus bertanya kepada mereka tentang

perjamuan itu dan menerima apa yang mereka katakan bahwa

mereka mengetahuinya manakala perjamuan tersebut merupakan

tambahan di alas jizyah minimal. Jizyah tidak diterima dari

mereka, dan tidak boleh pula mengadakan perjanjian damai dalam

keadaan apapun kecuali nilainya di atas jizlah minimal. Jika

mereka mengaku telah menjamu orang-orang muslim yang

melewati mereka selama sehari semalam, atau selama tiga hari,

atau lebih dari itu, dan mereka mengatakan, "Kami tidak membuat

batasan dalam hal ini," maka mereka harus menjamu dengan

makanan dengan kualitas sedang dari yang mereka makan, seperti

roti, sup, dan lauk yang terbuat dari minyak, susu' samin, sayur

matang, ikan, daging atau selainnya. Inilah makanan yang mudah

tersedia bagi mereka.

Jika mereka mengakui karajiban memberi pakan untuk

hewan temak sedangkan mereka tidak memperoleh sesuafu, maka

mereka boleh memberi pakan berupa rumput kering, rumput

basah, atau makanan apa saja yang biasa dimakan hewan ternak.

Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa mereka harus

menyediakan bili-bilian unhrk hewan temak; dan tidak pula

makanan yang melewati batas minimal yang biasa dimakan hewan

ternak kecuali ada pengakuan dari mereka'

Tidak boleh membebani seseorang di antara mereka unfuk

menjamu selama sehari semalam kecuali sebatas kesanggupannya,

2E1



AlUmm

seperti menjamu safu orang, dua orang atau tiga orang. Menurut
saya, tidak boleh membebaninya untuk menjamu lebih dari tiga
orang meskipun dia kaya kecuali ada pengakuan dari mereka. Dia
cukup menempatkan orang-orang muslim yang mereka jamu di
tempat yang dia pilih dari tempat-tempat yang dia sediakan unfuk
musafir asalkan dapat melindungi dari hujan, dingin dan panas.

Jika mereka tidak mengakui hal ini, maka imam harus
menjelaskan saat mengadakan perjanjian damai dengan mereka
mengenai ukuran perjamuan yang harus dilakukan oleh orang
kaya, menyebutkan sifat-sifat makanan dan pakan temak yang

harus mereka sediakan, serta jumlah orang muslim yang harus
mereka jamu. Imam juga harus menjelaskan bahwa orang kelas

menengah yang hartanya menjadi sekian hams menyediakan
perjamuan dengan jenis-jenis demikian. Sedangkan orang yang
hanya memiliki kelebihan nafkah untuk diri dan keluarganya harus
menyediakan perjamuan demikian unfuk satu orang atau lebih.

Imam harus menempatkan penginapan-penginapan dan
jamuan unfuk masing-masing dari mereka, agar semua ifu dapat
diketahui dengan pasti ketika ada rombongan atau pasukan Islam
yang melewati mereka sehingga mereka difunfut unfuk
melakukannya. Sernua ifu harus dicatat dan dipersaksikan agar
dapat diterapkan oleh waliyyul amr yang membawahi mereka
sesudah ih-r. Dalam surat mereka juga harus ditulis bahwa jika ada
orang kaya yang mengalami pen5rusutan harta hingga menjadi
kelas menengah itu kembali kepada perjamuan kelas menengah;
dan jika ada orang kelas menengah yang hartanya bertambah
hingga masuk kelas kaya itu berpindah kepada perjamuan kelas
kaya.
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3. Perjanjian Damai atas Kunjungan ke Berbagai
Wilayah Islam

Saya fidak senang sekiranya wali5nTul amr membiarkan

seorang kafir dzimmi dalam perjanjian damai dalam keadaan tidak

terbuka hal ihwalnya dan tidak dipersaksikan. Saya senang

sekiranya walignrl amr bertanya kepada orang-orang kafir dzimmi

mengenai kompensasi perjaniian damai yang diambil dari mereka

manakala mereka melakukan kunjungan ke berbagai wilayah

Islam. Jika ada sekelompok orang di antara mereka yang

menyangkal bahwa mereka telah berdamai dengan suatu

kompensasi yang diambil dari mereka selain iizyah, maka apa yang

mereka sangkal itu tidak berlaku.

Sebaliknya, imam menawarkan kepadanya salah satr: dari

dua benhrk kesepakatan, yaitu tidak boleh mendatangiHliaz dalam

keadaan apapun; atau dia boleh mendatangi Hijaz dengan syarat

apabila dia memasuki Hijaz maka diambil darinya kompensasi

seperti yang diambil oleh Umar i$a dengan disertai tambahan jika

dia rela. Kami mengatakan mereka tidak boleh datang ke Hijaz

karena:

1978. Rasulullah S mengusir mereka dari Hijaz'107

Kami mengatakan dia boleh datang ke Hrlaa dengan

kompensasi seperti yang diambil oleh Umar;'S' karena pengusiran

mereka dari Hijaz tidak mengandung indikasi yang menjelaskan

107 Lih. hadits no, (1932, 1933, 1934) berikut takhnjtya pada bab tentang

pertanyaan kepada mereka terkait pembayaran iizyahuntuk tinggal di suatu negeri dan

memasukinya.
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bahwa mereka haram datang ke Hijaz untuk sebatas kunjungan
saja. Jika mereka rela datang ke Hijaz dengan kompensasi seperti
yang diambil oleh Umar g, atau lebih dari ifu, maka mereka
diizinkan datang ke Hijaz sebatas unfuk kunjungan saja, tidak
boleh mukim di suatu tempat dari Hijaz lebih dari tiga hari.

Jika mereka tidak rela, maka mereka dilarang untuk pergi
ke Hl1az. Jika mereka memasuki Hijaz tanpa izin, maka hartanya
tidak dirampas sama sekali, melainkan imam mengusirnya dari
Hijaz. Irnam nremberikan hukuman pada mereka jika mereka
mengetahui larangannya. Jika mereka tidak mengetahui
Iarangannya, maka imam tidak menghukum mereka. Jika mereka
mengulanginya, maka imam menjahrhkan sanksi pada mereka.
Imam harus mengabarkan kepada para gubemumya agar tidak
membolehkan mereka memasuki wilayah Hijaz kecuali dengan
kerelaan dan pengakuan dari mereka untuk diambil kompensasi
seperti yang diambil oleh Umar bin Al Khaththab @,. Jika mereka
menambahkan di atas kompensasi tersebut, maka imam tidak
haram mengambilnya, bahkan ifu lebih saya sukai.

Jika mereka menawarkan kepada imam kurang dari itu,
maka saya tidak senang sekiranya imam menerimanya. Jika imam
menerimanya karena ada defisit anggaran bagi umat Islam, maka
saya berharap ada kelonggaran. Karena meskipun tidak ada
larangan bagi mereka untuk mendatangi Hijaz untuk sekedar lewat
saja, namun rnendatangi Hijaz ifu tidak menjadi halal dengan
banyaknya jizvah yang diambil dari mereka, dan tidak menjadi
haram lantaran sedikitnya jizyah yang diambil dari mereka. Jika
rnereka mengatakan, "Kami mendatangi Hijaz tanpa membayar
pungutan," maka gubemur tidak boleh mengizinkannya, dan
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mereka juga tidak boleh melakukannya. Setiap gubemur harus

berusaha untuk menerapkan aturan ini pada mereka di setiap

negeri yang mereka kunjungi.

Jika mereka dilarang unfuk memasuki suatu negeri, maka

tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa imam boleh

menghalangi mereka unfuk memasuki suatu negeri selain Hliaz

tanpa diambil pungutan dari harta benda mereka meskipun

mereka bemiaga di selain wilayah Hijaz. Imam tidak boleh

mengizinkan mereka memasuki Makkah dalam keadaan apapun.

Jika mereka memasuki Makkah dengan perjanjian unfuk

memasuki Hijaz, maka perjanjian ifu harus diterapkan padanya.

Jika mereka memasuki Makkah tanpa ada syarat, maka imam

tidak boleh mengambil sesuatu dari mereka, melainkan imam

harus menghukum mereka jika mereka mengetahui larangan

datang ke Makkah; dan tidak menghukum mereka jika mereka

tidak mengetahuinya.

Sebaiknya imam mengawali perjanjian damai dengan

mereka dengan penjelasan tentang semua hal yang telah saya

sampaikan. Sesudah ifu kompensasi dari perjanjian damai mereka

itu harus mereka funaikan. Jika mereka lupa akan larangan unfuk

memasuki seluruh wilayah Hiar, sedangkan mereka memasukinya

tanpa ada perjanjian damai, maka imam tidak mengambil apapun

dari mereka. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa

imam boleh melarang mereka untuk memasuki wilayah selain

Hijaz.

Menurut hemat saya, Umar bin Al Khaththab &, dan Umar

bin Abdul Aziz tidak mengambil kompensasi dari mereka dan tidak

menerapkan afuran tersebut pada mereka kecuali dengan kerelaan
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dari mereka atas apa yang diambil dari mereka. Jadi, pengambilan

kompensasi dari mereka ifu sama seperti pengambilan iizWh.
Adapun keterangan bahwa para imam menghamskan kompensasi

pada rnereka tanpa ada kerelaan dari mereka, saya sama sekali

tidak menduganya.

Demikian pula, ahlul harbi dllararrq memasuki wilayah umat

Islam unfuk bemiaga dalam keadaan apapun kecrrali dengan

disertai perjanjian damai. Kompensasi apa saja yang mereka

tetapkan dalam perjanjian damai ifu hukamnya boleh bagi imam

yang rnengambilnya. Jika mereka masuk dengan jaminan

keamanan tanpa disertai perjanjian damai, sedangkan mereka

mengakui hal itu, maka tidak diambil sedikit pun dari harta

mereka, dan mereka harus dikembalikan ke tempat aman bagi

mereka kecuali mereka mengatakan, "Kami mastfi dengan syarat

diambil kompensasi dari kami," sehingga diambil kompensasi dari

mereka.

Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan, maka harta

benda mereka dirampas. Jika mereka tidak memiliki surat jaminan

keamanan atau swat apapun, maka harta benda mereka dijadikan

fai', dan yang laki-laki dibunuh kecuali mereka masuk Islam atau

membayar j@ah sebelum mereka ditangkap seandainya mereka

termasuk orang yang boleh diambil iizyahnya.

Jika seseorang dari orang-orang kafir dzimmi memasuki

suahr negeri. atau seorang kafir harbi memasuki suafu negeri

dengan jaminan keamanan, lalu dia membayar kompensasi dari

hadanya, kemudian dia masuk lagi sesudah itu, maka kompensasi

tidak diambil darinya kecuali dia mengadakan perjanjian damai

sebelum masuk, atarr rela dengan perjanjian damai sesudah masuk.
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Adapun para ufusan dan orang yang ingin masuk Islam,

mereka tidak dilarang untuk memasuki Hijaz karena Allah &
berfirman kepada Nabi-Nya S,

tn-- l. 7:w oEe ':56 <r,{-tfi;i'frbT;e
4rl

,$
*Dan jtka seorang di antara orang-orang mus5trikin ifu

meminta perlindungan kepadamu, maka dia supaya dia

sempat mendengar Kalam Allah. "(Qs. At-Taubah [9]r 6)

Jika seorang ufusan ingin menjumpai imam yang saat itu

ada di Tanah Haram, maka imam harus keluar unfuk

menjumpainya, tidak boleh membawanya masuk ke Tanah

Haram, kecuali imam cukup melakukan surat men5nrrat. Imam

tidak boleh membiarkannya masuk ke Tanah Haram dalam

keadaan apapun.

4. Penjelasan Tentang Apa yang Diambil Umar
Radhiyallahu 'Anhu dari Para Ahli Jizyah
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7979. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Umar bin

Al Khaththab.S, mengambil dari pu6u6r108 berupa gandum

hinthah dan minyak sebesar seperdua puluh. Tujuan Umar dari

tindakannya ifu adalah untuk memperbanyak barang bawaan ke

Madinah. Dia mengambil dari quthniSyahlog sebesar

sepersepuluh.llo

,"W ,'i ,f UC -\14.c t|?iIO/

I

;,irr * iuG*"J$;fi'q;; qUl
/r-aa/

,;lhlat ; -P
c

)q ;-Y.l
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108 Nabath adalah sebutan orang-orang Nasrani yang tinggal di Syam dan lrak.
roe Quthnilyah adalah brli-bilian datam tanah, atau selain gandum hinthafi

gandum syarr, kismis dan kurma kering; atau biji-bijian yang dimasak.
110 p1p. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Kervajiban Sepersepuluh pada

Airli Dzimmah,l/287, no. 46).
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1980. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari As-Sa'ib bin Zaid, bahwa dia berkata, "Aku menjadi amil

bersama Abdullah bin Utbah untuk mengurus pasar Madinah di

zaman umar bin Al Khaththab. Dia mengambil sepersepuluh dari

5u6u6'r."111

Barangkali sa'ib menceritakan perintah umar r$ unfuk

mengambil sepersepuluh dari orang-orang Nabath unfuk

quthnijryah sebagaimana Salim menceritakan dari ayahnya dari

Umar rS,. Jadi, keduanya tidak berbeda. Atau Sa'ib menceritakan

sepersepuluh pada satu wakfu, dimana satu kali dia mengambil

sepersepuluh dari mereka untuk gandum hinthah dan minyak.

Sedangkan di kesempatan lain dia mengambil seperdua puluh.

Barangkali semua itu dilakukan dengan perjanjian damai yang

diperbarui di waktu lain atas kerelaan dari Umar &, da. kerelaan

mereka.

1981. Saya tidak menduga bahwa Umar i$; mengambil apa

yang dia ambil dari Nabath kecuali berdasarkan syarat yang

disepakati antara Umar 4su dan mereka seperti syarat dalam iizyah'

Demikian pula, saya menduga bahwa Umar bin Abdul Aziz

memerintahkan pengambilan iizyahdari mereka'112

111 gg. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 47)- Di dalamnya

disebutkan, "Kami mengambil sepersepuluh dari Nabath'"
rrz pfp. Ath-Thabrani (pembahasan yang sama, bab: Zakat Bamg, l/2551darl

jalur Yahya bin Said dari Zuraiq bin Hayryah-Zuraiq bertugas untuk mengawasi pintu

inrba.,g Mesir pada zaman Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz; dia

-*,y"b.rtkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya yang isinya'

"Periksalah orang-orang muslim yang meler,rratimu, dan ambillah sebagian dari harta

benda mereka yang tampak dan hendak mereka niagakan, yaitu satu dinar dari setiap

empat puluh dinar.
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Tidak ada sesuatu pun yang diambil dari orang-orang kafir
dzimmi kecuali didasari dengan perjanjian damai. Mereka tidak
dibiarkan masuk ke Hljaz kecuali dengan perjanjian damai. Imam
harus menetapkan batasan dalam hubungan antara dia dan
mereka dalam bidang perdagangan dan semua yang dia syaratkan
pada mereka, (batasan) dengan sesuafu yang memberikan
kejelasan bagi mereka dan masyarakat umum agar para waliyyul
amr selainnya memperlakukan mereka dengan batasan tersebut.

Imam tidak boleh membiarkan ahlul harbi unfuk memasuki
wilayah umat Islam unfuk berdagang. Jika mereka memasukinya
tanpa ada jaminan keamanan dan tanpa ada surat, maka harta
benda mereka dirampas. Jika mereka memasukinya dengan
jaminan keamanan dan syarat diambil sepersepuluh hartanya atau
Iebih atau kurang dari ifu, maka pungutan ifu diambil dari mereka.
Tidak ada pungutan apapun yang diambil dari mereka saat mereka
telah memp,eroleh jaminan keamanan kecuali atas kerelaan
mereka. Jika mereka diberi jaminan keamanan atas nyata mereka,
maka tidak diambil pungutan apapun dari harta mereka jika
mereka memasuki wilayah Islam dengan membawa harta kecuali
ada syarat yang berlaku pada harta benda mereka, atau ada
kerelaan dari mereka.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan bagi ahtut harbi antara
kaum yang diambil sepersepuluh harta mereka oleh umat Islam
manakala mereka memasuki wilayah umat Islam, atau diambil

Jika ada orang kafir dzimmi yang meleruatimu, maka ambillah harta benda yang
hendak mereka pemiagakan, yaifu safu dhar dari setiap dua puluh dinar. Jika kuranl
dari ifu, maka perhitungannya sesuai dengan persentasenya hingga mencapai sepuluh
dinar. Jika kurang dari sepertiga dinar, maka biarkan dan langanlah kamu
mengambilnya sedikit pun. Tulislah surat untuk mereka yang berlaku hingga tanggal
yang sama tahun depan lantaran engkau telah mengambil pungutan dari mereka."
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seperlima dari harta mereka. Mereka tidak diganggu dengan

diambil sedikit pun dari harta mereka kecuali atas kerelaan mereka

atau ada perjanjian damai yang mendahului dari mereka; atau

harta mereka diambil sebagai ghanimah atau fai' manakala

mereka tidak memiliki jaminan keamanan atas harta benda

mereka. Karena Allah & mengizinkan untuk mengambil harta

benda mereka sebagai ghanimah atau fai'. Demikian pula dengan

jizyah terkait harta yang mereka bayarkan secara sukarela. Harta

benda mereka dilindungi dengan jaminan keamanan bagi mereka.

Harta mereka tidak diambil saat mereka diberi jaminan keamanan

kecuali dengan kerelaan hati mereka dengan syarat dalam

pemberian izin kepada mereka unfuk hilir mudik dan selainnya,

dengan dengan kerelaan hati ifu harta mereka menjadi halal.

5. Imam Menetapkan Batasan Pungutan yang
Diambil dari Orang Kafir Dzimmi di Berbagai

Negeri

Sebaiknya imam menetapkan batasan bagi seluruh hal yang

dia berikan kepada mereka dan yang dia ambil dari mereka;

menyatakan bahwa imam ifu mewakili dirinya dan orang-orang

yang bersamanya, dan menyebut pungutan tersebut dengan istilah

jizyah menetapkan agar mereka membayar jizyah dengan cara

seperti yang telah saya sampaikan, serta menetapkan bulan

pengambilan jizyah dari mereka; memberlakukan hukum Islam

pada mereka manakala mereka difunfut oleh seorang penunfut,

atau mereka melakukan suafu kezhaliman yang nyata terhadap
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seseorang; tidak menyebut Rasulullah g$ kecuali dengan cara yang

pantas bagi beliau, tidak menghujat agama Islam, tidak mencela

hukum Islam sedikit pun. Jika mereka melakukannya, maka tidak

ada jaminan bagi mereka. Imam juga harus mendesak mereka

untuk tidak memperdengarkan kemusyrikan mereka kepada

orang-orang muslim, dan tidak memperdengarkan perkataan

mereka tentang Uzair dan Isa @.

,Jika imam mendapati mereka mengucapkan perkataan

seperti ifu sesudah mereka diberi penjelasan tentang Uzair dan Isa

'alaihis salam, maka'imam menjafuhkan hukuman pada mereka

tetapi tidak sampai kepada batas sanksi .6ad Karena mereka

diizinkan unfuk tetap memeluk agama mereka, dengan syarat

mereka mengetahui apa yang mereka katakan, tidak mencaci umat

Islam, tidak menipu seorang muslim, tidak menjadi mata-mata

musuh, dan tidak mencelakai seorang muslim dalam keadaan

apapun.

Kita membiarkan mereka tetap memeluk agama mereka

dengan syarat mereka tidak memaksa seseorang unfuk mengikuti

agama mereka manakala orang tersebut tidak menginginkannya,

baik itu anak mereka, budak mereka atau orang lain. Selain ifu,

mereka tidak boleh membuat gereja baru di salah satu kota umat

Islarn, tidak boleh mendirikan tempat sembahyang, tidak boleh

membunyikan lonceng, tidak boleh membawa khamer, tidak boleh

mengimpor babi, tidak boleh menyiksa hewan dan membunuhnya

dengan cara dicekik. Mereka juga tidak boleh mendirikan
bangunan yang tingginya mengalahkan bangunan milik umat
Islam. Mereka harus membedakan penampilan mereka dari orang-

orang muslim dalam hal pakaian dan kendaraan, serta
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mengikatkan ikat pinggang di perut mereka karena itu merupakan

penanda yang paling jelas antara mereka dan orang-orang muslim.

Mereka tidak boleh masuk masjid dan berbaiat kepada seorang

muslim dengan baiat yang diharamkan bagi mereka dalam Islam.

Mereka tidak boleh menikahkan seorang muslim yang terbatasi

hak transaksinya kecuali dengan seizin walinya.

Mereka tidak dilarang untuk menikahkan seorang muslim

dengan perempuan merdeka jika muslim tersebut merdeka dengan

inisiatifnya sendiri, atau dengan seseorang yang terbatasi hak

transaksinya dengan seizin walinya dan disaksikan para para saksi

muslim. Mereka tidak boleh memberi minum khamer kepada

seorang muslim, dan tidak boleh memberinya makan makanan

yang haram seperti daging babi dan selainnya. Mereka tidak boleh

memerangi seorang muslim, baik dia bersama seorang muslim

atau selainnya. Mereka tidak boleh menampakkan salib dan

berbagai perkumpulan di kota-kota umat Islam. Jika mereka

berada di sebuah perkebunan yang mereka miliki sendiri, maka

mereka tidak dilarang untuk mendirikan gereja dan meninggikan

bangunan. Mereka tidak diganggu dalam masalah daging babi,

khamer, hari raya dan perkumpulan. Mereka harus diawasi agar

tidak memberi seorang muslim yang mendatangi mereka dengan

minuman khamer, tidak melakukan jual-beli sesuahr yang haram

dengan seorang muslim, tidak memberinya makanan yang haram,

dan tidak menipunya, serta apa saja yang telah saya sampaikan

selain hal-hal yang diperkenankan bagi mereka ketika mereka

berada dalam komunitas tersendiri.

Jika mereka sudah memiliki gereja atau bangunan yang

tinggi seperti bangunan milik umat Islam di suatu kota milik umat
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Islam, maka imam tidak boleh menghancurkannya. Imam harus

membiarkan setiap bangunan ifu berdiri sebagaimana adanya,

tetapi imam melarang pendirian gereja baru. Menurut sebuah

pendapat, imam rnelarang pendirian bangunan yang tingginya

menandingi bangunan milik umat Islam. Menumt lain mengatakan

bahwa jika mereka memiliki sebuah rumah, maka tidak ada

larangan terhadap hal-hal yang tidak dilarang bagi seorang muslim.

Saya lebih senang sekiranya mereka mendirikan bangunan

mereka lebih rendah daripada bangunan umat Islam. Demikian

pula jika mereka memperlihatkan khamer, daging babi dan

perkumpulan. Ketentuan ini berlaku di kota umat Islam yang

mereka bangun atau mereka kuasai dengan jalan perang, dan

mereka mensyaratkan hal ini pada orang-orang kafir dzimmi. Jika

mereka menguasai kota dengan jalan perjanjian damai antara

mereka dan orang-orang kafir dzimmi dengan syarat mereka

dibiarkan memperlihatkan daging babi dan khamer serta

mendirikan gereja baru di tempat yang mereka miliki, maka umat

Islam tidak boleh melarang mereka, meskipun mereka

menunjukkan kemusyrikan lebih dari itu. Imam tidak boleh

berdamai dengan seorang pun dari orang-orang kafir dzimmi

dengan syarat imam memberinya tempat di negeri umat Islam

untuk memperlihatkan perkumpulan, gereja dan lonceng. Imam

mengadakan perjanjian damai dengan syarat tersebut hanya di

negeri mereka dan telah ditemukan hal-hal tersebut, baik imam

menaklukkannya dengan jalan perang atau dengan jalan damai.

Adapun di negeri yang bukan milik mereka, syarat tersebut

hukumnya tidak boleh. Jika seseorang melakukan hal ifu di negeri

milik umat Islam, maka imam harus melarangnya. Imam boleh
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membiarkan mereka menempati suafu negeri dimana hal-hal

tersebut tidak tampak; mereka sembahyang di rumah mereka

sendiri, tidak dengan perkumpulan yang suaranya terdengar keras,

dan tidak boleh ada lonceng. Jika hal-hal tersebut tidak terlihat

nyata, kami tidak menghalangi mereka unfuk melakukan apa yang

telah mereka lakukan ifu manakala tidak menimbulkan kemsakan

bagi seorang muslim dan kezhaliman bagi seseorang.

Jika salah seorang di antara mereka melakukan hal-hal

yang saya larang seperti menipu seorang muslim, menjual sesuafu

yang haram kepadanya, memberinya minum minuman yang

diharamkan, atau memukul seseorang, atau melakukan hal yang

memsak terhadap seseorang, maka imam menghukurrrnya sesuai

kadar kesalahannya, tetapi tidak sampai pada tingkatan sanksi

had. Jika mereka menampakkan lonceng, atau mengadakan

perkumpulan, atau berpenampilan yang dilarang, maka mereka

harus diberi peringatan. Jika mereka mengulanginya, maka imam

harus menghukum mereka. Jika ada salah seorang di antara

mereka yang berbuat demikian, atau menjual sesuafu yang

diharamkan kepada seorang muslim, sedangkan dia mengaku tidak

tahu, maka wali54r,ul amr harus menemuinya dan memintanya

bersumpah, serta memaafkan perbuatannya ifu. Jika dia

mengulangi perbuatannya, maka imam menghukumnya.

Barangsiapa di antara mereka yang berbuat zhalim kepada

seseorang sedangkan perbuatan zhalim tersebut dikenai sanksi

had, seperti perampasan harta kafilah, berbohong dan lainlain,
maka dia dikenai sanksi had. Jika salah seorang di antara mereka

menipu orang-orang muslim dengan cara menulis surat kepada

musuh unfuk memberitahukan kelemahan umat Islam, atau
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membicarakan sesuah-r yang penting kepada mereka, atau hal-hal

semacam ih.r, maka dia diiatuhi hukuman dan dipenjara. Tetapi

perbuatannya ini atau perampasan harta kafilah itu tidak dianggap

sebagai pelanggaran perjanjian selama mereka membayar iizyah

dan hukum Islam berlaku pada mereka.

6- Pemberian Hak Perlindungan Bagi Orang-orang
Kafir Dzimmi dari Ancaman Musuh

Imam seyogianya menyatakan kepada mereka bahwa jika

mereka berada di wilayah Islam atau berada di antara umat Islam,

baik rnereka sendiri-sendiri atau dalam komunitas, maka imam

melindungi mereka agar tidak ditawan musuh atau dibqnuh oleh

musuh sebagaimana perlindungan imam terhadap mereka dari

umat Islam. Jika rumah mereka berada di tengah nrmah-mmah

kaum muslimin, atau persisnya ketika ada seorang muslim berada

antara mereka dan musuh, meskipun dalam perjanjian mereka

tidak disebutkan bahwa dia harus melindungi mereka, maka imam

wajib melindungi mereka karena perlindungan terhadap mereka itu

juga merupakan perlindungan terhadap wilayah Islam- Demikian

pula, jika mereka berada di komunitas tersendiri sedangkan tempat

tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan menginjak sebagian dari

wilayah umat Islam, maka imam harus melindungi mereka

meskipun dia tidak mensyaratkan hal ihr bagi mereka.

Jika negeri mereka berdampingan dengan negeri kaum

musyrikin, sedangkan antara negeri mereka dan wilayah Islam
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tidak ada perang, lalu negeri mereka didatangi musuh tanpa

menginjak sedikit pun dari negeri Islam, tetapi bersama mereka

ada seorang muslim atau lebih, maka imam harus melindungi

mereka meskipun mereka tidak mensyaratkannya, karena
perlindungan terhadap negeri mereka ifu mengakibatkan
perlindungan terhadap seorang muslim. Demikian pula seandainya

tidak ada seorang muslim bersama mereka, tetapi bersama mereka

ada harta seorang muslim. Jika negeri mereka seperti yang saya

gambarkan, yaifu berdampingan dengan wilayah Islam dan negeri

orang-orang musyrik, dimana apabila orang-orang musyrik

menyerangnya maka mereka tidak menyentuh wilayah Islam

sedikit pun, sedangkan imam telah mengambil jizyah dari mereka,

maka imam harus melindungi mereka meskipun dia tidak
mensyaratkan perlindungan bagi mereka, hingga imam
menjelaskan dalam pokok perjanjian damai dengan mereka bahwa

imam tidak melindungi mereka lalu mereka rela dengan hal itu.

Saya tidak senang sekiranya negeri mereka berdampingan

dengan wilayah Islam sebagaimana yang saya gambarkan namun

imam mensyaratkan unfuk tidak melindungi mereka, melainkan dia

membiarkan mereka. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagi

saya bahwa imam harus melindungi mereka. Jika dalam pokok
perjanjian damai ifu mereka mengatakan, "Janganlah kalian

melindungi kami, dan kami akan berdamai dengan orang-orang

muslim menumt kehendak kami," maka imam tidak diharamkan

untuk mengambil iizyah dari mereka dengan syarat seperti ini.

Akan tetapi, saya lebih senang seandainya imam mengadakan
perjanjian damai dengan syarat untuk melindungi mereka agar
orang-orang musyrik tidak menyakiti seorang pun yang

berdampingan dengan wilayah Islam.
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Jika mereka adalah satu kaum dari musuh, dan di belakang

mereka ada musuh, lalu mereka meminta berdamai dengan

kompensasi jizyah tanpa perlu dilindungi dari musuh, maka

waliyyul amr boleh mengambil iizyah dari mereka. Namun waliyyul

amr tidak boleh mengambilnya dalam keadaan apapun dari

mereka atau selain mereka kecuali hukum Islam berlaku pada

mereka. Karena Allah 4ia tidak mengizinkan untuk menahan diri

dari serangan terhadap mereka kecuali mereka membayar itzyah

dalam keadaan tunduk. Yang dimaksud dengan tunduk di sini

adalah hukum Islam berlaku pada mereka.

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan

mereka dengan syarat hukum Islam tidak berlaku pada mereka,

maka perjanjian damai tidak sah. Imam boleh mengambil

kompensasi perjanjian damai dari mereka dalam jangka waktu dia

menahan serangan terhadap mereka, tetapi dia harus

mengembalikan perjanjian damai mereka hingga mereka

mengajaknya berdamai dengan syarat hukum Islam berlaku pada

mereka, atau imam memerangi mereka. Imam tidak boleh

mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat ini

kecuali mereka memiliki kekuatan. Imam tidak boleh mengatakan,

"Aku mengambil jizyah dari kalian jika kalian sudah menjadi kaya,

dan aku tinggalkan jizyah dari kalian jika kalian menjadi fakir."

Imam juga tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan

mereka kecuali dengan jizyah yang diketahui nilainya, tidak lebih

dan tidak kurang. Imam juga tidak boleh mengatakan, "Manakala

salah seorang di antara kalian menjadi fakir, maka saya

menafkahinya dari harta Allah."

29E



AlUmm

Manakala imam mengadakan perjanjian damai dengan
mereka dengan suatu syarat yang menurut saya tidak boleh, dan
dengan syarat ih-r dia mengambil jizyah dari mereka lebih dari safu

dinar dalam satu tahun, maka imam mengembalikan kelebihan dari
safu dinar dan mengajak mereka agar membayar jizyah sesuai

perjanjian damai. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka

imam mengembalikan perjanjian damai dan memerangi mereka.

Manakala imam mengambil jizyah dari mereka dengan syarat

imam melindungi mereka, namun imam tidak melindungi mereka,
baik karena dikalahkan musuh hingga imam melarikan diri dari
negeri mereka dan menyerahkan mereka ke tangan musuh, atau

karena imam membentengi diri dari musuh hingga musuh

mencelakai mereka, maka jika imam telah meminjam dari mereka
jizyah selama setahun dimana mereka mengalami serangan musuh

seperti yang saya gambarkan, maka imam mengembalikan jizyah

kepada mereka seukuran sisa dari safu tahun. Selanjutnya dilihat
terlebih dahulu. Jika dari satu tahun itu sudah berlalu setengahnya,

maka imam mengambil dari mereka kompensasi perjanjian damai
itu karena perjanjian damai telah terlaksana antara imam dan
mereka hingga imam menyerahkan mereka kepada musuh. Pada

saat itulah perjanjian damainya batal.

Jika imam belum meminjam apapun dari mereka,

melainkan dia mengambil dari mereka jizyah satu tahun yang telah
berlalu, dan imam menyerahkan mereka pada tahun yang lain,

maka imam tidak mengembalikan apapun kepada mereka, dan

dalam keadaan ihr tidak ada kelonggaran bagi imam untuk
menyerahkan mereka. Jika imam kalah telak, maka ketenfuannya

seperti yang saya sampaikan. Jika imam menyerahkan mereka

kepada musuh tanpa dia mengalami kekalahan, maka dia berdosa
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akibat tindakannya menyerahkan mereka kepada musuh, dan

imam wajib melindungi mereka dari orang-orang yang mencelakai

mereka.

Ketika imam mengambil jizyah dan mereka, dia harus

mengambil dengan sikap yang baik, tidak boleh memukul seorang

pun dari mereka, dan tidak pula mencelanya dengan kata-kata

yang buruk. Yang dimaksud dengan tunduk adalah hukum Islam

berlaku pada mereka, bukan berarti mereka boleh dipukul dan

dianiaya. Imam hams mensyaratkan kepada mereka untuk tidak

menghidupkan satu tempat dari wilayah Islam, dan imam tidak

boleh mengizinkan rnereka untuk melakukannya dalam keadaan

apapun. Jika imam memberikan lahan mati kepada seorang

muslim kemudian dia menggarapnya dan menjualnya kepada

mereka, maka jual-beli tersebut tidak batal. Imam harus

membiarkan mereka menghidupkan tanah tersebut karena mereka

telah memilikinya dengan harta mereka. Imam tidak boleh

menghalangi mereka untuk berburu, baik di darat atau di laut.

Karena perburuan itu bukan mempakan tindakan menghidupkan

lahan mati. Demikian pula, imam tidak boleh melarang mereka

mencari kuyr., bakar dan menggembalakan hewan ternak di

wilayah umat Islam karena wilayah tersebut bukan milik pribadi.
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7. Cabang Penjelasan Tentang Hal-hal yang
Dilarang bagi Orang-orang Kafir Dzimmi

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: A.y-
Syafi'i berkata: Kita harus melindungi orang-orang kafir dzimmi

manakala mereka bersama kita di suafu negeri, serta melindungi

harta benda yang halal mereka miliki sebagaimana kita melindungi

diri kita dan harta benda kita, baik dari musuh yang ingin

mencelakai mereka, atau dari kezhaliman orang yang zhalim. Kita

harus menyelamatkan mereka dari musuh seandainya musuh telah

menangkap mereka dan merampas harta benda yang halal mereka

miliki seandainya kita mampu. Jika kita mampu, maka kita

menyelamatkan mereka dan harta benda yang halal mereka miliki.

Kita tidak boleh mengambilkan khamer dan daging babi bagi

mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menyelamatkan

mereka, anak-anak mereka, dan harta benda mereka yang halal

mereka miliki, tetapi Anda tidak menyelamatkan khamer dan

daging babi milik mereka sedangkan Anda mengakui kepemilikan

mereka terhadapnya?" Saya jawab, saya melindungi mereka

Iantaran kehormatan darah mereka, karena Allah,:fa telah

meletakkan hak diyat dan kaffarah dalam darah mereka. Adapun

tindakan saya melindungi harta benda yang halal itu disebabkan

karena perlindungan terhadap mereka.

Sikap saya membiarkan mereka dengan keadaan mereka
ifu karena Allah @ mengizinkan memerangi mereka hingga

mereka membayar j@ah.Hal itu menjadi dalil akan keharaman

darah mereka sesudah mereka membayar jizyah dalam keadaan
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tunduk. Sikap saya membiarkan mereka dengan kemusyrikan

mereka ifu bukan merupakan sarana unfuk memperoleh iizyah.
Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang budak atau
seorang anak mereka menolak unfuk mengikuti kemusyrikan
mereka, lalu mereka ingin memaksanya, maka saya tidak
mengakui tindakan rnereka ifu, melainkan saya menghalangi

tindakan mereka itu? Sebagaimana dengan sikap membiarkan

mereka dalam kemusyrikan itu saya tidak dianggap membanfu
mereka dengan pengakuan terhadap mereka. Perlindungan

mereka dari musuh juga bukan merupakan sarana unfuk
membantu kemusyrikan-

Jadi, sikap mernbiarkan mereka minum khamer dan makan
daging babi itu bukan sebagai bantuan kepada mereka untuk
melakukan hal-hal tersebut. Saya juga tidak dianggap membantu
mereka dalam mengonsumsi khamer dan daging babi meskipun
saya mengakui kepemilikan mereka terhadapnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak menghukumi
orang yang memsaknya menanggung nilainya?" Saya jawab,
Allah rfr memerintahkan saya untuk menetapkan hukum di antara

mereka sesuai hukum yang diturunkan Allah. Sedangkan dalam
hukum yang difurunkan Allah.,fr, dalam makna yang ditr.rnjukkan

Rasulullah $ sebagai penerima wahyu dan penjelas maksud dan
kehendak Allah ,fu, dan kesepakatan pendapat di antara umat
Islam tidak ada penjelasan bahwa sesuatu yang haram ifu memiliki
harga.

Jadi, barangsiapa yang menetapkan hukum bahwa mereka
memiliki harga dari sesuatu yang diharamkan, maka dia telah
menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum Islam,
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tidak mengizinkan seseorang untuk menetapkan hukum yang

berlawanan dengan hukum Islam. Saya akan ditanya tentang

hukum yang saya tetapkan, tetapi saya tidak ditanya tentang

perkara haram l/ang mereka lakukan sedangkan saya tidak

dibebani untuk melarangnya.

Barangsiapa di antara orang-orang muslim atau orang-

orang dzimmi yang mencuri harta mereka seukuran yang dikenai

sanksi potong tangan, maka saya memotong tangannya. Jika

mereka mencuri lalu orang yang dicuri mendatangi saya unfuk

mengadukan pencurian, maka saya memotong tangan mereka.

Demikian pula, saya menjafuhkan sanksi had pada mereka

seandainya mereka menuduh zina. Saya juga akan menjatuhkan

sanksi ta'zir terhadap orang yang menuduh merekaberzina.

Saya akan menjahrhkan sanksi yang mendidik terhadap

orang Islam yang menzhalimi mereka. Saya juga akan mengambil

untuk mereka darinya semua yang wajib bagi mereka dan halal

diambil. Saya juga akan melindungi mereka dari pencemaran

kehormatan. Jika seseorang melakukan tindakan terhadap mereka

yang mengakibatkan kewajiban atas harta dan badannya, maka

saya mengambil hak ifu darinya unfuk mereka. Jika seseorang

mengganggu mereka dari perbuatan yang tidak mengakibatkan

kewajiban tersebut, maka saya akan mencegahnya melakukan

perbuatan tersebut. Jika dia mengulanginya, maka saya akan

menahannya atau menghukumnya. Misalnya adalah

menumpahkan khamer mereka, membunuh babi mereka, atau hal-

hal semacam itu.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

memperkenankan kesaksian sebagian dari mereka terhadap
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sebagian yang lain, sedangkan hal itr-r dapat membatalkan hukum
bagi mereka?" Jawabnya adalah karena Allah @ berfirman,

* e6ii;ii'33.,r ;_,6 
(k i ry'4-t; - i:4 Lia?ili|

-zz)r-t z a.,aol

orang-orang lelaki dari kalangan kalian. Jika tak ada dua orang
lelaki, maka holeh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai. "(Qs. Al Baqarah I2):282)

Mereka ifu bukan termasuk saksi-saksi dari kalangan kami,

dan bukan termasuk saksi-saksi yang kami ridhai. Oleh karena

Allah menyebutkan sifat para saksi ifu dengan "kalangan kami",
maka hal itu menunjukkan bahwa kami tidak boleh memutuskan
perkara berdasarkan kesaksian para saksi dari selain kalangan
kami. Kami tidak boleh menerima kesaksian dari selain muslim.

Adapun terkait pembatalan hak-hak mereka, sesungguhnya kami
tidak membatalkannya kecuali pemilik hak tidak mendatangkan

kepada kami hal-hal yang boleh kami jadikan dasar keputusan

hukum. Seperti itu pula kesaksian orang-orang badui, orang-orang
yang bekerja di perkebunan, orang-orang yang bekerja di laut, dan
orang-orang yang bekerja di bidang industri.

Di antara mereka tidak ada orang yang diketahui sifat

adilnya padahal mereka ifu adalah orang-orang muslim. Karena itu
kesaksian sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain tidak
diperkenankan. Ada kalanya terjadi tindakan saling menzhalimi,
saling menggugat, dan saling berjual-beli di antara mereka seperti
yang terjadi di antara orang-orang kafir dzimmi. Kami tidak
berdosa dengan terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan salah

seorang di antara mereka. Barangsiapa yang memperkenankan
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kesaksian orang yang Allah tidak memerintahkan kita untuk

menerima kesaksiannya, maka dia berdosa karena dia telah

melakukan perbuatan yang dilarang.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, Allah @ berfirman,

J"&t $;b1' dg rSj(G o*;i{Ag6y-{;:ia
';;\'r;,; $:*"a i;*t e'# fr:,y-S* e,61',

{U+f *riAi r;'w(i.;g Apabita salah seorans kamu

menghadapi kematian, sedang dia akan betwasiat, maka

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara

kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika

kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya

kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk

bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama

Allah. '(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)Apa makna ayat ini?"

Jawabnya adalah:
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L982. Abu Said Muadz bin Musa Al Ja'fari mengabarkan

kepadaku, dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan, Bukair

berkata: Muqatil berkata, "Aku mengambil tafsir ini dari Mujahid,

Hasan, dan Dhahhak tentang firman Allah, 'Dua orang yang adil di
antara kamu... '(Qs. Al Maa'idah [5]: 106), bahwa ada dua orang

Nasrani dari dua negeri yang berbeda. Yang safu berasal dari

negeri Tamim, dan yang lain berasal dari Yaman. Teman

keduanya adalah mantan sahaya Quraisy; mereka sedang

berdagang, lalu mereka menaiki kapal. Laki-laki Quraisy ihr

membawa harta yang diketahui jumlahnya, dan telah diketahui

oleh para walinya, berkisar antara bejana, pakaian dan perak.

Kemudian orang Quraisy ifu sakit, lalu dia menyerahkan wasiat

kepada dua orang itu, lalu dia meninggal. Dua orang itu pun

menguasai harta dan wasiat, kemudian keduanya menyerahkannya

kepada para wali mayit. Keduanya datang hanya dengan

membawa sebagian harta sehingga kaumnya orang Quraisy ifu

mengingkari dengan sedikitnya harta. Mereka berkata kepada dua

orang itu, 'Sesungguhnya teman kami keluar membawa harta yang
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Iebih banyak daripada yang kalian bawa kepada kami. Apakah dia

telah menjual sebagiannya atau membeli sesuafu lalu dia gadaikan

sebagian barang unfuknya? Atau, apakah sakitnya sudah lama

sehingga dia merrggunakan unfuk keperluan dirinya?' Keduanya

menjawab, 'Tidak.' Mereka mengatakan, "Kalau begifu, kalian

berdua telah mengkhianati kami.' Mereka lantas mengambil harta

tersebut dan mengadukan keduanya kepada Rasulullah iS. Dari

sinilah Allah ft menurunkan ayat, 'Hai orang-orang yang beriman,

apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia

akan berwasiat, maka hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua

orang yang adil di antara kamu. '(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

hingga akhir ayat. Ketika ayat ini tumn, Nabi 6p memerintahkan

agar keduanya ditahan sesudah shalat. Kemudian keduanya berdiri

sesudah shalat dan bersumpah, 'Demi Allah Tuhan Pemilik langit,

mantan sahaya kalian tidak meninggalkan harta selain yang kami

bawa kepada kalian. Sesungguhnya kami tidak membeli duniawi
yang sedikit dengan sumpah kami, 'walaupun dia karib kerabat,

dan tidak (pula) kami menyembunyikan Allah;
sesungguhnya kami kalau demikian tenfulah termasuk orang-orang

yang berdosa'.' Ketika keduanya telah bersumpah, maka keduanya

pun dilepaskan. Kemudian sesudah itu mereka menemukan

sebuah bejana di antara bejana-bejana milik mayrt. Mereka pun

menangkap dua orang ifu, lalu keduanya berkata, 'Kami

membelinya dari mantan sahaya ihl saat dia masih hidup.'

Keduanya berbohong, dan ketika keduanya diminta mengajukan

bukti keduanya tidak mampu mendatangkan bukti. Mereka pun
mengadukan hal itu kepada Rasulullah S. Dari sinilah Allah &
menurunkan ayat, Jika diketahurl maksudnya ketika tampak dan

kelihatan 'bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa] maksudnya dua
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orang dari dua negeri yang berbeda ifu, yaifu keduanya telah

merahasiakan kebenaran, 'maka dua orang yang lain" yaiht dua

orang di antara para wali mayit 'menggantikan di antara

ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang

meninggal (memajukan tuntutan) unfuk lalu keduanya bersumpah

dengan nama Allah.. 'maksudnya keduanya bersumpah dengan

nama Allah bahwa harta sahabatnya adalah sekian dan sekian, dan

bahwa yang kami (mereka) tuntut terhadap dua orang itu adalah

benar. 'Dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau

demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri
sendiri. '(Qs. Al Maa'idah [5]: 107) Ini adalah perkataan para saksi

yang merupakan wali mayit. 'Ltu lebih dekat untuk (menjadikan

para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang

sebenamya.'(Qs. Al Maa'idah [5]: 107) Maksudnya agar dua

orang itu dan orang-orang lainnya kembali kepada cara sumpah

seperti irri."113

113 HR. AI Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Kesaksian, bab:
Riwayat tentang Firman Nlah, "Dua orang yang adil di antara kamu...",70/764-7651
dari jalur Ismail bin Qutaibah dari Abu Khalid Yazid bin Shalih dari Bukair bin Ma'ruf
dari Muqatil bin Hayyan dengan redaksi yang serupa.

Sebagaimana dia meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i.
Dia berkata, "Makna hadits yang diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan dari pada

ahli tafsir diriwayatkan secara valid dengan sanad yang shahih dari hnu Abbas.g,,
namun di dalamnya tidak tercatat dengan baik dakwaan orang Tamim dan 'Adiy itu
bahwa keduanya telah membeli barang, sedangkan Muqatil mencatatrya."

Inilah hadits yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi dalam Shahih Al Bukhari
(pembahasan: Wasiat, bab: Firman Allah: "Dua orang yang adil di antara kamu..."
2/299, no.2780) Al Bukhari berkata'

AIi bin Abdullah berkata kepadaku: Dari Yahya bin Adam dari hnu Abi Zaidah
dari Muhammad bin Abu Qasim dari Abdul Malik bin Said bin Jubair dari bapaknya

dari Ibnu Abbas;g,, dia berkata: Ada seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama

TamimAd-Dari dan Adi bin Badda'. Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal
dunia di daerah yang penduduknya tidak ada seorang muslim pun. Ketika keduanya
tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, keluarganya merasa kehilangan
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Maksudnya adalah orang yang berada dalam kondisi seperti

dua orang tersebut. Saya tidak mengetahui kandungan makna ayat

ini selain makna yang disampaikan hadits tersebut meskipun tidak
jelas pada sebagiannya karena dua orang yang merupakan saksi

wasiat adalah orang kepercayaan mayit. Tampaknya, jika dua saksi

dari kalangan kalian atau dari kalangan selain kalian itu merupakan

orang kepercayaan atas apa yang keduanya persaksikan, lalu para

ahli waris mayit meminta keduanya bersumpah, maka keduanya

diminta bersumpah bahwa keduanya merupakan orang

kepercayaan, bukan terkait masalah-masalah yang dipersaksikan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa hal ini disebut kesaksian

dalam kasus ini?" Jawabnya, sebagaimana sumpah dua orang

yang melakukan li'an lt.t dianggap sebagai kesaksian. Makna

redaksi '# i'# "hendaklah dipersaksikan di antara kalian"

maksudnya adalah sumpah di antara kalian. Jadi, inilah makna

yang benar.

Jika ada yang bertanya, "Apakah kata kesaksian

mengandung kemungkinan makna ihr?" Jawabnya, "Kami tidak

bejana perak yang bergaris ernas. [-alu Rasulullah $ menyumpah keduanya. Di hari
kemudian bejana itu ditemukan di Makkah. Merd<a berkata, "Kami telah membelinya
dari Tamim dan Adiy." lalu berdirilah dua orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah,
"Persaksian kami lebih benar dari pada persaksian mereka berdua, dan bejana itu
adalah milik sahabat mqeka." Da (hnu Abbas) berkata, "Tentang mereka itulah ayat
ini turun, "Wahai oftng-orcng beiman bersaksilah kalian ketika salah seotang dai
kalian maninggal. "(Qs. AlMaa'idah [5]: 106)

AI Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Atha' bin Sa'ib
dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ag..."

Saya katakan, hadits ini dilansir oleh Ad-Daruquthni di akhir bahasan tentang
sumpah dan nadzar dari frilur Husain bin Hasan Al 'Urani dari Abu Kudainah Yahya
bin Muhallab dari Atha' bin Sa'ib dan seterusnya.

Lrh. As-Sunan 14/ 168-7691
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mengetahui umat Islam berbeda pendapat bahwa seorang saksi

tidak wajib bersumpah, baik kesaksiannya diterima atau ditolak.
Tidak mungkin ijma' mereka berlawanan dengan Kitab Allah &.
Tampaknya firman Allah ip, 'Jika diketahui bahwa kedua (saksi

ifu) berbuat dosa' maksudnya adalah, ditemukan sebagian dari
harta mayit di tangan keduanya, tetapi keduanya tidak menyatakan

sebelum harta itu ditemukan bahwa harta tersebut ada di tangan
keduanya. Lalu ketika harta tersebut ditemukan, barulah keduanya

mengaku telah membelinya. Karena itu para wali mayit meminta
sumpah atas harta mayit ketika keduanya mengemukakan

dakwaan saat harta tersebut ditemukan di tangan keduanya.
Mereka hanya meminta sumpah bahwa dua orang tersebut

mengakui bahwa ifu adalah harta mayit, sehingga itu menjadi
sebagian dari harta maSnt berdasarkan pengakuan keduanya,
meskipun keduanya mengakui bahwa keduanya telah membelinya,
sehingga dakwaan keduanya tanpa ada bukti itu tidak diterima.
Jadi, para ahli waris mayit meminta bersumpah atas apa yang

keduanya dakwakan. Kalaupun Abu Said tidak menjelaskan hal ini
dengan sejelas ini dalam haditsnya, makna hadits ini sudah bisa

dipahami.

Dalam hal ini tidak terjadi pengembalian sumpah kepada
pihak lain. Sumpah dua orang itu hanya terhrju kepada
pengkhianatan yang dihrduhkan para ahli waris. Sedangkan
sumpah para ahli waris mayrt itLl tertuju kepada apa yang

didakwakan oleh dua orang ifu, yaifu harta yang ditemukan di
tangan keduanya dan keduanya mengakui bahwa harta tersebut
miiik mayit, dan bahwa harta tersebut menjadi milik keduanya dari
mayt. Kami membolehkan pengembalian sumpah berdasarkan
dalil selain ayat ini."
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Jika ada yang bertanya, "Tetapi, Allah;.ft berfirman, i
"'ri:-1i"*113 itflq Dan (tebih dekat untuk meniadikan mereka)

merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli vrnris)

sesudah mereka bersumpah.' (Qs. Al Maa'idah [5]' 108)

Maksudnya sumpah ifu pada mulanya dilimpahkan pada mereka

berdasarkan dakvaan para ahli waris bahwa mereka telah

berkhianat. Kemudian para ahli waris menjadi pihak yang

bersumpah lantaran pengakuan mereka bahwa harta yang

ditemukan di tangan mereka itu adalah milik mayit, dan lantaran

dakwaan mereka bahwa mereka telah membelinya dari mayit.

Karena itu boleh dikatakan bahwa sumpah dikembalikan sesudah

mereka bersumpah, tetapi sumpah dilimpahkan sekali lagi atas

mereka lantaran terjadi kewajiban atas mereka jika memang

mereka memiliki hak sumpah, sebagaimana sumpah wajib bagi

orang yang diberi sumpah. Itulah maksud firman Allah, 'Maka dua

orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat

kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk

menggantikannya.' (Qs. Al Maa'idah [5]: 107) Jadi, keduanya

bersumpah sebagaimana keduanya menunfut sumpah. Oleh

karena ketenfuan adalah masalah ini adalah seperti yang saya

sampaikan, maka ayat ini bukan mempakan ayat nasikh (yang

menghapus hukum) dan bukan pula mansukh (yang dihapus

kandungan hukumnya), karena ada perintah Allah.fi; untuk

mengadakan persaksian dari dua orang yang adil di antara kalian,

dan para saksi yang kita restui."
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8. Keputusan Hukum di antara Orang-orang Kafir
Dzimmi

1982/Nl. Saya tidak mengetahui adanya ulama ahli sejarah
yang berbeda pendapat bahwa ketika Rasulullah tl& tiba di

Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan selunrh

orang Yahudi tanpa ada jizyah, dan bahwa firman Allah: bli

'al ;F i "i6. #:Ul;t "Jika mereka (orans Yahudi) datans

kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara

ifu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka" (Qs. Al
Maa'idah [5]: 42) turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi
yang memegang perjanjian damai tanpa membayar jizryah. Mereka

tidak mengakui bahwa ada satu hukum yang berlaku pada mereka.

Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa ayat ini turun
berkaitan dengan dua orang Yahudi yang berzina.114

Apa yang mereka katakan ifu mendekati kebenaran sesuai

dengan firman Allah @,

;i'\'& Wt;Ai t r.r Gx XS- SSj

114 63. Ibnu Zanjawaih dalam At Amwat(2/46647}, n 750).
Ibnu Zanjawaih berkata, "lni adalah surat perjanjian damai Rasulullah 15$ antara

orang-orang muslim dan penduduk Yatsrib, serta perjanjian damai beliau dengan
orang-orang Yahudi Yatsrib setibanya beliau di Madinah." Kemudian dia
meriwayatkannya dari Abdullah bin Shalih dari l-aits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa
Rasulullah $ menulis surat perjanjian antara orang-orang mukmin dan orang-orang
muslim dari Quraisy dengan penduduk Yatsrib dari golongan Anshar dan Yahudi..,
hingga akhir hadits.
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"Dan bagaimanakah mereka mengangkabnu menjadi hakim

mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya

(ada) hukum Allah. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 43)

Juga sejalan dengan firman Allah &,

6'jJs:S'Ji6'6si11{ di q ifu {*t 6;
l,

6iL{if iJY6,u;3*}-
"Dan hendaklah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menuntt apa yang diturunkan Allah, dan ianganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. "(Qs. AlMaa'idafi [5]=

4el

Maksudnya adalah: jika mereka berpaling dari hukummu

tanpa ada kerelaan dari mereka. Orang seperti ifu mirip dengan

orang yang datang kepada hakirn dalarn keadaan tidak tunduk

kepada hukum.

1983. Mereka yang datang untuk bermahkamah kepada

Rasulullah S terkait seorang perempuan dan laki-laki di antara

mereka yang berzina itu adalah orang-orang yang memegang

perjanjian damai, padahal dalam Kitab Taurat ada hukum rajam.

Mereka berharap sekiranya rajam bukan merupakan bagian dari
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hukum Rasulullah S. Karena itu, mereka membawa dua orang

ihr, namun Rasulullah $ justru merajam keduanya.115

Jika imam mengadakan perjanjian damai dengan suafu

kaum yang musyrik, tetapi dia tidak mensyaratkan berlakunya

hukum pada mereka, kemudian mereka mendatangi hakim unfuk

bermahkamah, maka imam memiliki pilihan antara memutuskan

hukum di antara mereka atau meninggalkan kepufusan hukum.

Jika dia memilih untuk memutuskan hukum di antara mereka,

maka dia harus memutuskan hukum seperti ketika dia

memufuskan hukum di antara orang-orang muslim sesuai dengan
firman Allah &,

i;,i\i*.&=6{Zt't''
"Dan jika kamu memufuskan perkara mereka, maka

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. " (Qs. Al
Maa'idah [5]: 42)

Hukum yang adil dimaksud adalah hukum Allah & yang

diturunkan-Nya kepada Rasulullah #.
Imam tidak memiliki hak pilih terhadap seseorang di antara

para pemegang perjanjian damai yang pada mereka berlaku

hukum Islam manakala mereka datang kepada imam unfuk
menegakkan sanksi had Nlah &. Dia hams menegakkan sanksi

had itu. Orang-orang muslim tidak berbeda-beda dari orang-orang
yang pemegang perjanjian damai kecuali dalam aspek ini.

Kemudian, imam harus menjalankan hukum pada para pemegang

115 Silakan baca hadits no. (79621 dan takhrijtva, bab: Perbuatan yang
Dilakukan oleh Orang-orang yang Melanggar Perjanjian.
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perjanjian damai seperti dia menjalankan hukum pada orang-orang

muslim ketika mereka datang kepadanya. Jika mereka menolak

sesudah mereka rela dengan kepufusannya, maka dia harus

memerangi mereka, baik dia memiliki hak pilih atau tidak terkait

para pemegang perjanjian damai manakala mereka telah

melakukan perbuatan yang dikenai sanksi had oleh Allah, atau

perbuatan yang dikenai sanksi had di antara mereka sendiri.

Karena orang yang dijafuhi sanksi had tidak menerima dan tidak

mengakui berlakunya hukum padanya.

9. Hukum di antara Para Pembayar Jizyah

Allah ffi, berfirman,

@ 6*;" {' { ;" \4\ \,L!,'i{-
*.-.sampai mereka membayar jizyah dengan pafuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah 191 29\

Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah berlakunya

hukum Islam pada mereka. Allah & mengizinkan untuk

mengambil jizyah dari mereka meskipun diketahui bahwa mereka

menyekutukan Allah dan menghalalkan perkara-perkara yang

diharamkan Allah, sehingga mereka tidak diusik dengan hal-hal

yang mereka halalkan di antara sesama mereka selama tidak

menimbulkan mudharat bagi seorang muslim, atau seorang

pemegang perjanjian damai, atau seorang peminta suaka selain

mereka. Kalaupun dia menimbulkan mudharat bagi seseorang dari
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kalangan mereka sendiri, maka Allah juga tidak membatalkannya,

dan mereka tidak diselidiki terkait perkara tersebut. Tetapi jika

sebagian dari mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan

hak bagi sebagian yang lain, lalu penuntut hak datang kepada

imam untuk menuntut haknya, maka imam wajib memenangkan

funfutannya atas orang yang menanggung hak di antara mereka

meskipun orang yang dituntut tidak datang kepada imam dalam

keadaan rela terhadap kepufusannya.

Demikian pula jika dia menunjukkan rasa tidak senang

terhadap kepufusan imam sesuai alasan yang kami sampaikan,

yaitu firman Allah i,p, "Sedang mereka dalam keadaan tunduk. "

(Qs. At-Taubah [9]: 29) Juga karena negeri Islam tidak boleh

dijadikan tempat mukim bagi orang yang menolak hukum tersebut

sama sekali. Menurut sebuah pendapat, itulah makna firman Allah,
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Menurut makna teksfual yang kami ketahui adalah imam

memutuskan perkara di antara mereka.

Jika istri dari seorang laki-laki di antara mereka datang

untuk mengajukan gugatan kepada suaminya bahwa suaminya

telah menalaknya atau telah melakukan sumpah ila'kepadanya,

maka saya memufuskan perkara baginya seperti saya memutuskan

perkara bagi umat Islam. Saya menjatuhkan thalak dan

keharusannya unh-rk kembali kepada istrinya dalam sumpah i/a'
tersebut. Jika dia kembali kepada istrinya, maka selesai masalah.

Jika tidak, maka saya menjatuhkan thalak baginya secara paksa.

Jika perempuan tersebut berkata, "la melakukan sumpah zhihar

padaku," maka saya menpruhnya unfuk tidak mendekati istrinya
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hingga dia membayar kaffarah. Dalam kaffarah zhihar, tidak cukup

baginya selain memerdekakan seorang budak yang beriman.

Demikian pula, dalam kasus pembunuhan tidak cukup baginya

selain memerdekakan budak yang beriman.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa orang kafir membayar

kaffaralf" Jawabnya adalah' oleh karena dia boleh membayar

kaffarah unhrk perbuatan pidana yang tidak sengaja, maka dia juga

boleh membayar kaffarah unhrk zhihar dan sumpah yang tidak

sengaja. Jika dia bertanya, "Mengapa dia menunaikan kewajiban

dan diambil kewajiban darinya meskipun dia tidak diberi pahala

dan dosanya tidak dilebur?" Maka jawabnya adalah: seperti ifulah

zhihar, sumpah dan memerdekakan budak dalam kasus

pembunuhan. Jika seseorang datang kepada kami unfuk menikah,

maka kami tidak menikahkannya kecuali sebagaimana seorang

muslim dinikahkan, yaifu dengan kerelaan perempuan yang

dinikahi, mahar, dan beberapa saksi yang adil dari kalangan umat

Islam. Jika seorang perempuan datang kepada kami dalam

keadaan telah dinikahi dan dia ingin menghapus pemikahannya ifu

karena suaminya menikahinya tanpa saksi dari kalangan umat

Islam, atau tanpa wali, atau dengan hak-hak yang karenanya

pemikahan seorang muslim ditolak, dimana tidak ada hak di

dalamnya bagi suami yang lain, maka pemikahannya itu tidak

dibatalkan manakala sudah disebut sebagai nikah bagi kalangan

mereka, karena pemikahan telah berlangsung sebelum kami

memufuskan perkara.

Jika ada yang bertanya, "Dari mana Anda berpendapat

seperti ini?" Saya jawab, Allah & berfirman tentang orang-orang

musyrik sesudah mereka memeluk Islam, $lie$ivtirt\i3
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'Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum

dipungut). '(Qs. Al Baqarah 121 278) Allah juga berfirman, u{t

;Aifr i-i.3 Hi # 'Dan lika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. '(Qs. AI Baqarah

l2).779)

Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan

riba yang telah berlalu, tetapi Allah memerintahkan mereka unfuk

tidak mengambil riba yang belum mereka terima, dan hendaknya

mereka kembali dari riba kepada pokok harta mereka.

Rasulullah # juga mengesahkan pernikahan orang musyrik yang

terjadi sebelum beliau memufuskan perkara dan sebelum

keislaman orang musyrik tersebut. Pemikahannya ifu telah berlaku.

Tetapi beliau menolak pemikahan yang melebihi empat istri

karena mereka ifu masih ada. Jadi, segala sesuahr yang sudah

terjadi itu dimaafkan dalam hukum Allah ifu dan hukum Rasul-

Nyu #. Rasulullah ;$ memberikan suaka dan perjanjian damai

dengan banyak orang. Beliau tahu bahwa mereka menikah dengan

cara pernikahan mereka, tetapi beliau tidak menyuruh mereka

untuk menikah ulang.

Kami juga tidak mengetahui bahwa beliau tidak

mengesahkan pemikahan mereka, dan tidak pula beliau melarang

seseorang di antara mereka yang masuk Islam untuk menjadikan

istrinya tetap sebagai istrinya dengan akad lama yang dilakukan

saat masih musyrik. Sebaliknya, beliau mengakui pemikahan

tersebut manakala telah berlangsung meskipun saat ifu mereka

masih musyrik, dan meskipun mereka adalah orang-orang yang

memegang perjanjian damai. Demikian pula, jika ada dua orang
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laki-laki di antara mereka yang datang kepada kami, dimana

keduanya telah melakukan jual-beli khamer dan belum melakukan

serah terima, maka kami membatalkan jual-beli tersebut. Tetapi

jika keduanya telah melakukan serah terima khamer, maka kami

tidak membatalkannya karena jual-beli telah teriadi. Jika keduanyra

melakukan jual-beli dimana pembeli telah menerima sebagian

khamer dan belum menerima sebagian yang lainnya, maka yang

sudah diterima tidak dikembalikan, sedangkan yang belum diteriina

ditolak. Seperti itu pula jual-beli riba seluruhnya."

Seandainya ada perempuan Nasrani yang datang kepada

kami, dimana dia telah dinikahi seorang muslim tanpa wali, atau

dengan saksi dari kalangan Nasrani, maka saya menghukumi tidak

sah pernikahan tersebut karena seorang laki{aki muslim tidak

boleh menikah selama{amanya dengan cara selain cara

pemikahan Islam.

Seandainya kami didatangi seorang Nasrani yang telah

menjual khamer kepada seorang muslim, atau dia membeli khamer

dari seorang muslim, baik keduanya telah melakukan serah terima

atau belum melakukannya, maka kami membatalkan jual-beli

tersebut dalam keadaan apapun, kami kembalikan pembayaran

kepada pembeli, dan kami batalkan harga khamer ihr darinya. Jika

yang menjadi pembeli adalah muslim, maka dia tidak memiliki

khamer. Jika yang menjadi penjual adalah muslim, maka dia tidak

boleh memiliki hasil pembayaran dari khamer. Saya tidak

memerintahkan orang kafir dzimmi unfuk mengembalikan khamer

kepada orang muslim, melainkan saya tumpahkan khamer tersebut

dengan kerugian ditanggung orang dzimmi tersebut manakala dia

memilikinya sebagai hak atas orang muslim, karena khamer ifu

321



AlUmm

seperti bukan hartanya. Jika orang muslim menjadi pihak yang

menerima khamer, maka harga khamer itu dikembalikan kepada

muslim tersebut dan khamernya difumpahkan, karena saya tidak

memufuskan seorang muslim wajib mengembalikan khamer

sementara saya boleh menumpahkannya.

Alasannya adalah karena orang kafir dzimmi rht telah

melakukan pelanggaran lantaran mengeluarkan khamer kepada

orang muslim, selain pelanggaran berupa kepemilikannya. Dia

mengeluarkan khamer itu dengan sukarela sehingga saya didik dia

dengan menumpahkan khamemya. Saya tidak menumpahkan

khamer dalam keadaan dia tidak memperlihatkan khamemya ifu.

Saya hanya menumpahkan khamemya ihr sesudah dia

menunjukkannya dengan cara melakukan jual-beli.

Jika kami didatangi istri dari seorang laki-laki dzimmi yang

telah dinikahinya saat dia masih berada dalam sisa-sisa iddahrrya

dari suami yang lain, maka kami memisahkan keduanya lantaran

ada hak suami pertama. Yang demikian itu bukan seperti

kerusakan akad yang kami perkenankan bagi laki-laki dzimmi
manakala hukumnya boleh baginya tanpa menimbulkan mudharat

bagi orang lain meskipun tidak boleh dalam Islam dalam keadaan

apapun.

Jika seorang laki-laki menalak istrinya tiga kali kemudian dia

menikahinya lagi, sedangkan ketenfuan tersebut hukumnya boleh

baginya, maka kami menghapus pemikahan tersebut dan

menetapkan mahar standar unfuk istri jika suaminya telah

menggaulinya.

Seluruh jual-beli yang batal di antara orang-orang muslim itu
juga batal di antara mereka. Tetapi jika jual-beli tersebut telah
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berlangsung dan objeknya telah dikonsumsi, maka kami tidak

membatalkannya. Kami hanya membatalkan jual-beli manakala

obleknya masih ada. Jika kami didatangi seorang budak milik salah

seorang di antara mereka, dimana budak tersebut telah

dimerdekakan oleh pemiliknya ifu, maka kami memerdekakan

budak tersebut dengan beban ditanggung oleh pemiliknya. Jika
pemiliknya mengadakan kitabahll6 6uni budaknya dengan cara

yang boleh menurut kami, maka kami memperkenankannya. Atau
jika dia ingin menjual ummuwalad miliknya, maka kami tidak

membiarkannya menjual budak ummuwalad menurut pendapat

ulama yang tidak membolehkan penjualan ummuwalad, dan

membiarkannya menjual ummuwalad menurut pendapat ulama

yang membolehkan penjualan ummuwalad .

Jika budak milik orang kafir dzimmi masuk Islam, maka

budak tersebut dijual meskipun dia tidak setuju. Jika orang dzimmi

itu memerdekakannya, atau menghibahkannya, atau

menyedekahkannya, dan dia telah menyerahkannya, maka semua

itu hukumnya boleh karena dia adalah pemiliknya. Perwalian

budak jafuh kepada orang kafir dzimmi tersebut karena dialah

yang memerdekakannya, tetapi dia tidak mewarisinya dengan

perwalian jika budak tersebut mati lantaran keduanya berbeda

agama. Jika dia masuk Islam sebelum mantan budaknya mati
kemudian mantan budaknya mati, maka dia mewarisinya dengan
jalan perwalian. Demikian pula dengan budak perempuannya. Jika

ummuwalad miliknya masuk Islam, maka dia harus dijauhkan

darinya, dan dia juga dipaksa untuk menafkahinya. Tetapi dia

lL6 17i7u6u1i berarti pembebasan budak dengan syarat dia menebus dirinya
dengan bayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.
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boleh menyewakan budak perempuannya ifu. Jika dia mati, maka

budak perempuannya ifu merdeka.

Jika dia melakukan 7u46irt17 terhadap budak miliknya lalu

budak tersebut masuk Islam sebelum kematian fuannya, maka ada

dua pendapat, yaifu:

Pertama, budak tersebut dijual meskipun tanpa izin tuannya

sebagaimana budaknya diiual seandainya dia berkata, "Kamu

merdeka jika kamu masuk rumah itu, atau kamu merdeka besok,

atau sesudah datang bulan demikian."

Kedua, budak tersebut tidak dijual hingga dia mati lalu

budak tersebut merdeka, kecuali tuannya mau menjualnya. Jika dia

mau menjualnya, maka penjualannya sah.

Jika orang kafir dzimmi melakukan kiabah terhadap

budaknya, maka dikatakan kepada budak mukatab tersebut,

- "Kamu bebas memilih antara meninggalkan kitabah dan kamu

dijual, atau kamu tetap menjalankan kitabah tersebut. Jika kamu

sudah melunasi tanggunganmu, maka kamu merdeka. Jika kamu

tidak mampu melunasinya, maka kamu dijual." Demikian pula

seandainya budak masuk Islam kemudian fuannya yang beragama

Nasrani melakukan kitabah terhadapnya; atau dia masuk Islam

kemudian fuannya itu melakukan tadbir terhadapnya; atau budak

perempuannya masuk Islam kemudian dia menggaulinya hingga

hamil. Karena dia adalah pemilik mereka dalam keadaan ini; dan

tidak ada sanksi hadbagi tuan dan budak perempuan tersebut.

t77 Tadbir berarti memerdekakan budak tetapi kemerdekaannya jatuh pada saat

tuannya telah meninggal dunia.
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Jika seorang Nasrani melakukan perbuatan pidana

terhadap orang Nasrani lainnya, maka korban memiliki hak pilih

antara qishash dan diyat jika perbuatan pidana yang dilakukan ada

sanksi qishash dan diyat di dalamnya. Jika dia memilih diyat, maka

diyatorya dibebankan pada harta pelaku. Jika perbuatan pidana

dilakukan secara tidak sengaja, maka diyat dibebankan pada

kerabat pelaku sebagaimana diyat dibebankan pada kerabat orang

muslim. Jika pelaku tidak memiliki kerabat, maka denda pidana

diambil dari hartanya, dan dijadikan sebagai hutang yang

ditagihkan. Orang-orang Nasrani yang tidak memiliki hubungan

kekerabatan dengannya tidak membayar diyatnya sedangkan

mereka tidak mewarisinya. Umat Islam juga tidak membayar diyat

baginya, sedangkan mereka tidak mengambil harta yang dia

tinggalkan manakala dia mati sebagai warisan, melainkan mereka

mengambilnya sebagai fai'.

Para wali darah orang-orang Nasrani ifu sama seperti para

wali darah orang-orang muslim. Hanya saja, di antara mereka

tidak boleh ada kesaksian kecuali kesaksian orang-orang muslim.

Sedangkan pengakuan di antara mereka hukumnya boleh

sebagaimana pengakuan di antara orang-orang muslim sebagian

terhadap sebagian yang lain. Setiap hak di antara mereka diambil

dari sebagian untuk sebagian yang lain sebagaimana hak diambil di

antara orang-orang muslim dari sebagian unfuk sebagian yang lain.

Jika salah seorang di antara mereka menumpahkan

khamer, membunuh babi, atau membakar bangkai, babi, atau kulit

bangkai yang belum di samak milik temannya, maka dia tidak

menanggung apapun bagi temannya karena semua ifu hukumnya

haram, sedangkan sesuafu yang haram itu tidak memiliki harga.
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Seandainya khamer berada dalam sebuah kantong kemudian dia

membakarnya, atau berada di dalam guci lalu dia memecahnya,

maka dia hanya menanggung pen5rusutan yang terjadi pada

kantong dan guci, tidak menanggung harga khamer karena

kepemilikan kantong dan guci ifu hukumnya boleh, kecuali

kantong tersebut terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak,

atau terbuat dari kulit babi, baik telah disamak atau belum

disamak, sehingga dia tidak memiliki harga.

Demikian pula, seandainya seseorang di antara mereka

memecahkan salib dari emas, maka dla tidak menanggung

apapun, tetapi dia menanggung penyusutan pada batangan emas

akibat pemecahannya ihl. Demikian pula, seandainya dia
memecahkan patung dari emas atau kuw yang disembah

temannya, maka dia tidak menanggung apapun untuk patung

emas, dan dia juga tidak menanggung apapun unfuk pafung kayu

kecuali kayunya bersambung. Jika dia memecahkan gendang atau

suling milik temannya, sedangkan gendang dan kulit tersebut

memiliki manfaat selain unfuk permainan, maka dia menanggung
pen5rusutan yang terjadi akibat pemecahan. Tetapi jika alat

tersebut tidak bisa digunakan kecuali untuk permainan, maka tidak
ada pertanggungan apapun padanya. Demikian pula, seandainya

seorang Nasrani merusak barang-barang tersebut milik seorang

Muslim, atau Nasrani, atau Yahudi, atau seorang Muslim merusak

barang-barang tersebut milik mereka, maka saya membatalkan

semua hak di antara.

Seandainya seorang Nasrani merusak sesuafu yang saya

batalkan hak di dalamnya milik orang Nasrani lain, lalu perusak

menanggung denda berdasarkan kepufusan hakim mereka, atau
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karena mereka melihatnya sebagai hak yang wajib dipenuhi

sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, atau karena dia

rela membayarkannya, tetapi orang yang ditanggung haknya ifu

belum menerima denda hingga penanggung datang kepada kami,

maka kami membatalkan hak tersebut karena belum diterima.

Seandainya dia tidak datang kepada kami hingga dia menyerahkan

denda kepada pemilik pertanggungan, kemudian dia meminta

kami untuk membatalkannya, maka ada dua pendapat tentang hal

ini. Pertama, kami tidak membatalkannya dan menganggapnya

seperti jual-beli riba yang telah berlangsung. Kedua, kami

membatalkannya dalam keadaan apapun karena dia

mengambilnya tanpa melalui jual-beli, melainkan dia

mengambilnya akibat perbuatan pidana terhadap sesuafu yang

tidak memiliki nilai.

Seandainya orang yang membayar denda yang saya

batalkan secara hukum itu seorang muslim, dan pemilik denda

telah menerimanya darinya, kemudian dia datang kepada saya,

maka saya mengembalikan denda kepada muslim tersebut.

Seperti seandainya orang kafir dzimmi mempraktekkan riba

terhadap seorang muslim, atau seorang muslim mempraktekkan

riba terhadapnya, lalu keduanya telah melakukan serah terima,

maka kami kembalikan riba itu di antara keduanya. Demikian pula

seandainya seorang Nasrani menumpahkan khamer milik seorang

muslim, atau merusak sesuafu milik seorang muslim yang saya

batalkan hak di dalamnya, lalu keduanya mengajukan perkara

kepada saya, lalu orang Nasrani ifu membayar dendanya dengan

sukarela, atau berdasarkan kepufusan hakim yang dzimmi, atau

karena orang Nasrani itu melihatnya sebagai hak yang wajib

dipenuhi, dan dia telah menyerahkan denda kepada muslim
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tersebut, kemudian dia datang kepada saya, maka saya batalkan

hal ifu dan menunfutkan denda milik orang Nasrani kepada orang

muslim tersebut. Alasannya adalah karena orang Muslim tidak

boleh menerima sesuafu yang haram. Sesuafu yang haram yang

telah dia terima dan yang masih tersisa ifu hukumnya sama, yaifu

harus dikembalikan. Dia tidak diakui atas kepemilikannya terhadap

sesuafu yang haram, baik dia mengetahuinya atau tidak
mengetahuinya.

Orang Muslim boleh memberikan pinjaman kepada orang

muslim, tetapi saya memakruhkan orang muslim memberikan
pinjaman kepada orang Nasrani atau menjadikannya sebagai

sekutu karena khawatir riba dan menghalalkan jual-beli yang

haram. Seandainya dia melakukannya, maka saya tidak
menghapus akad tersebut karena terkadang orang Nasrani

melakukan sesuafu yang halal. Saya tidak memakruhkan orang

Muslim menyewakan kepada orang Nasrani, tetapi saya

memakruhkan orang nasrani menyewakan kepada orang Muslim.

Namun seandainya telah terjadi sewa-menyewa, maka saya tidak
menghapusnya. Saya memakruhkan seorang Muslim menjual

budak laki-laki atau budak perempuan yang Muslim kepada orang

Nasrani. Tetapi seandainya dia menjualnya kepada orang Nasrani,

maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk menghapus
jual-beli tersebut. Hanya saja, saya memaksa orang nasrani ifu
unfuk menjualnya kembali kecuali dia memerdekakannya, atau

tidak ada pasar di tempatnya untuk menjual budak tersebut,

sehingga dia diberi penangguhan selama sehari, dua hari dan tiga
hari, kemudian saya memaksanya untuk menjual budak tersebut.
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Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jual-beli tersebut

terhapus.

Jika seorang muslim menjual mushaf kepada orang Nasrani,

maka jual-beli tersebut terhapus. Demikian pula seandainya dia

menjual kepada orang Nasrani sebuah buku yang di dalamnya ada

hadits-hadits Rasulullah s. saya membedakan antara penjualan

mushaf dan buku hadits dengan penjualan budak laki-laki dan budak

perempuan karena budak laki-laki dan budak perempuan itu

terkadang bisa dimerdekakan, sehingga keduanya merdeka lantaran

dimerdekakan orang Nasrani yang membelinya. Ini adalah harta yang

tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali kepada pemilik lain-

Adapun jika seorang muslim menjual buku yang berisi hadits kepada

orang Nasrani, maka saya memaknfikannya meskipun saya tidak

menghapus jual-beli tersebut. Seandainya dia menjual buku yang di

dalamnya ada tr-rlisan syair atau Nahwu, maka saya tdak

memakruhkannya dan saya tidak menghapus jual-beli tersebut.

Demikian pula seandainya dia menjual kepada orang nasrani buku

tabir mimpi atau buku-buku semacam itu.

Seandainya seorang Nasrani menjual mushaf atau buku

yang di dalamnya ada catatan hadits-hadits Nabi $ atau budak

muslim kepada seorang Muslim, maka saya tidak menghapus jual-

beli tersebut dan tidak pula memakruhkannya. Hanya saja, saya

memakruhkan awal kepemilikan orang Nasrani tersebut. jika

seorang Muslim memberikan wasiat kepada seorang Nasrani

berupa mushaf atau buku yang di dalamnya ada catatan hadits-

hadits Rasulullah gS, maka saya membatalkan wasiat tersebut.

Seandainya orang Nasrani yang mewasiatkannya, maka saya tidak

membatalkan wasiat tersebut. Seandainya seorang Muslim
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ber.r,r,asiat budak Muslim unh-rk seorang Nasrani, maka ulama yang

menghapus penjualan budak Muslim seandainya dibeli oleh orang
Nasrani mengatakan bahwa wasiat tersebut batal. Sedangkan
ulama yang membolehkannya dan memaksanya unfuk menjualnya
itr-r membolehkan wasiat tersebut. Demikian pula dengan hibah
dari orang Muslim kepada orang Nasrani, Yahudi dan Majusi
berupa objek yang saya sebutkan di atas.

Seandainya seorang Muslim berwasiat budak Nasrani untuk
ffirang nasrani, Ialu orang Muslim tersebut meninggal dunia,
kemudian budak Nasrani tersebut masuk Islam, maka wasiat
tersebut berlaku menurut dua pendapat di atas. Alasannya adalah
karena penerima wasiat telah memiliki objek wasiat men5rusul

kematian pemberi wasiat dalam keadaan dia masih nasrani. Tetapi
kemudian budak tersebut masuk Islam sehingga dia dijual tanpa
seizin pemberi wasiat. seandainya budak yang diwasiatkan itu
masuk Islam sebelum kematian pemberi wasiat, maka ifu seperti
wasiat terhadapnya berupa budak Muslim; keduanya tidak berbeda
sama sekali. Jika seorang Nasrani berwasiat lebih dari sepertiga
hartanya kemudian para ahli warisnya datang kepada kami, maka
kami membatalkan kelebihan di atas sepertiga hartanya jika para
ahli waris menginginkan batalnya, sebagaimana kami
membatalkannya seandainya para ahli waris dari mayit muslim
menginginkan batalnya.

Seandainya orang Nasrani berwasiat sepertiga hartanya
atau sebagian dari harganya unfuk membangun gereja sebagai
tempat sembahyang bagi orang-orang Nasrani, atau untuk
mengupah seorang pelayan gereja, atau untuk memakmurkan
gereja, atau unfuk merenovasi gereja, atau untuk membeli tanah
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sehingga tanah tersebut menjadi sedekah terhadap gereja dan

unfuk memakmurkan gereja, atau hal-hal yang semakna dengan

ih-r, maka wasiatnya batal. Demikian pula seandainya dia berwasiat

hartanya unhrk digunakan membeli khamer dan daging babi unhrk

disedekahkan, atau berwasiat beberapa ekor babi miliknya, atau

berwasiat khamer, maka kami membatalkan wasiat dengan semua

objek tersebut.

Seandainya dia berwasiat untuk membangun gereja yang

dijadikan tempat singgah bagi orang-orang yang lewat jalan, atau

dia wakafkan kepada suatu kaum untuk mereka tinggali, atau

menjadikan hasil sewanya untuk orang-orang Nasrani atau orang-

orang miskin, maka wasiat tersebut sah. Pembangunan gereja itu

bukan maksiat kecuali dia digunakan sebagai tempat sembahyang

bagi orang-orang Nasrani yang berkumpul di gereja ihr untuk

melakukan kemusyrikan. Saya memakruhkan seorang muslim

yang bekerja sebagai tukang bangunan atau fukang kayu atau

selainnya unfuk membangun gereia yang digunakan sebagai

tempat sembahyang bagi mereka-

Seandainya dia beruuasiat agar sepertiga hartanya diberikan

kepada para pendeta atau uskup, maka sanksi tersebut sah karena

terkadang sedekah untuk mereka ifu hukumnya sah. Seandainya

dia berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan unhrk mencetak

kitab Injil dan Taurat untuk diaiarkan, maka wasiat tersebut tidak

sah karena Allah ft menjelaskan adanya perubahan yang mereka

lakukan terhadap Kitab Injil.

Allah & berfirman,
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"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang

menulis Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya,
'Ini dari AJlah. "'(Qs. Al Baqarah[2]:79)

Allah *& jrga berfirman,

A:#4 #U,IiJr'o :AQl ;i;, t t;
/?).*:EaJl2-

"Sesutngguhnya di antara mereka ada segolongan yang

memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu

menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab. "(Qs. Aali

Imraan [3]' 78)

Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya

digunakan untuk mencetak kitab-kitab pengobatan unfuk dijadikan

wakaf, maka wasiatnya sah. Seandainya dia berwasiat agar

sepertiga hartanya digunakan untuk penulis kitab-kitab sihir maka

wasiatnya tidak sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga

hartanya digunakan unfuk membeli senjata bagi umat Islam, maka

wasiatnya sah. Seandainya dia berwasiat agar sepertiga hartanya

digunakan untuk membeli senjata bagi musuh dari kalangan orang-

orang musyrik, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya dia

berwasiat sepertiga hartanya unfuk sebagian orang kafir harbi,

maka hukumnya boleh karena tidak ada larangan unfuk

AlUmm
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memberikan harta kepada mereka. Demikian pula, seandainya dia

berwasiat agar sepertiga hartanya digunakan unh-rk menebus

tawanan orang kafir harbi dari tangan orang-orang muslim, maka

hukumnya boleh"

Barangsiapa yang meminta banfuan agar difunaikan haknya

atas seorang dzimmi atau pemegang jaminan keamanan, maka dia

dibantu meskipun pihak lawannya itu tidak rela manakala orang

tersebut meminta banfuan terkait sesuatu yang di dalamnya ada

hak. Jika seorang pefugas keamanan dari kalangan umat Islam

atau selainnya datang kepada kami dan menyebutkan bahwa

orang-orang kafir dzimmi melakukan praktik riba di antara mereka,

maka kami tidak memerkarakan perbuatan mereka ifu karena

kemusyrikan yang kami akui bagi mereka itu lebih besar selama

tidak ada penuntut yang berhak. Demikian pula, kami tidak

memerkarakan pernikahan haram yang mereka halalkan. Jika

kami didatangi istri seorang.laki-laki sedangkan di antara keduanya

ada hubungan muhrim, maka kami menghapus pemikahan

tersebut. Jika kami didatangi seorang istri yang dinikahi sesudah

empat istri, maka kami memaksa suaminya unfuk memilih empat

dan menceraikan selebihnya. Tetapi jika dia tidak mendatangi

kami, maka kami tidak memerkarakannya.

Jika ada yang bertanya, "(Jmar rS pemah menulis surat

unfuk memisahkan setiap suami-istri yang memiliki hubungan

muhrim dari kalangan orang-orang Majusi," maka sesungguhnya

dimungkinkan Umar igo memisahkan keduanya ketika hal itu
difunfut oleh istri atau walinya, atau difunfut oleh suami agar

mahamya gugur. Kami membiarkan mereka pada kemusyrikan

yang dosanya lebih besar daripada pemikahan dengan perempuan
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muhrim dan memadu lebih dari empat istri selama mereka tidak

mendatangi kami. Jika ada orang yang dicuri hartanya di antara

mereka datang kepada kami dengan membawa pencurinya, maka

kami memotong tangan pencuri ihr baginya. Jika datang seorang

pencuri di antara mereka dalam keadaan dia telah diperbudak oleh

orang yang dicuri berdasarkan hukum yang mereka pufuskan,

maka kami membatalkan perbudakan tersebut, dan kami

menjafuhinya hukuman sebagai pencuri.

Orang Nasrani memiliki hak syuf'ah atas orang Muslim, dan

orang Muslim memiliki hak syuf'ah atas orang Nasrani. Orang

nasrani tidak dilarang unfuk membeli seorang Muslim hewan

ternak yang di dalamnya ada kewajiban zakat, dan tidak pula tanah

yang ada tanamannya atau ada pohon kurmanya meskipun hal itu
membatalkan zakat di dalamnya. Sebagaimana seorang muslim

tidak dilarang unfuk menjualnya secara terpisah kepada

sekelompok orang sehingga kewajiban zakat di dalamnya menjadi

gugur.

Orang kafir dzimmi tidak boleh menghidupkan lahan mati
milik umat Islam. Jika dia menghidupkannya, maka lahan tersebut

tidak menjadi miliknya meskipun dia telah menghidupkannya.

Kepadanya dikatakan, "Silakan ambil bangunannya jika kamu

rnemiliki bangunan di atasnya," sedangkan tanahnya tetap menjadi

milik umat Islam karena hak menghidupkan lahan mati merupakan
karunia dari Allah, dimana Rasulullah $ menetapkan bahwa lahan

mati menjadi milik orang yang menghidupkannya, dan lahan mati
bukan merupakan hak seseorang sebelum dia menghidupkannya
seperti lahan /ai '. Allah ift hanya menjadikan harta fai'dar:. harta
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tak berfuan sebagai hak orang-orang yang mengikuti agama-Nya,

bukan hak selain mereka.
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PEMBAHASAN PERANG TERHADAP
PARA PEMBERONTAK DAN ORANG.

ORANG MURTAD

1. Pemberontak yang Wajib Diperangi

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah {p berfirman,

Ly'\q$ WG \fisi Urs a e64E "S
bY ; 8{:,e J1 d,4i W ii'{l$ Q-;yq
@=r"Tr U-;i|il-rU"V )-.;r\W\r# i:.6
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'Dan jika ada dua dari orang-orang mukmin

berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah safu

dari kedua golongan ifu berbuat aniaya terhadap yang

lain maka peran.gilah yang berbuat aniaya itu sehingga

itu kembali kepada perintah Allah; iika itu telah

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara

dengan adil dan berlaku adilkh. Sesungguhnya Allah

menytkai orang-orang yang berlaku adil. " (Qs. Al Hujuraat 1491: 9l

Allah fu menerangkan terjadinya peperangan di antara dua

kelompok. Dua kelompok yang saling membangkang itu

merupakan dua kelompok dimana salah masing-masing

menunjukkan sikap pembangkangan yang paling keras, atau

kurang dari itu asalkan sudah bisa disebut membangkang. Namun

Allah fu tetap menyebut mereka sebagai orang-orang muslim dan

memerintahkan unhrk mendamaikan di antara mereka. Karena ifu,

kewajiban setiap orang adalah mengajak orang-orang muslim saat

mereka terpecah dan hendak berperang agar mereka tidak

berperang sehingga dapat diajak untuk berdamai. Pendapat inilah

yang kami pegang, yaitu kita tidak boleh memerangi para

pembangkang sebelum melakukan ajakan damai kepada mereka,

karena imam wajib melakukan ajakan sebagaimana yang

diperintahkan Allah ip sebelum berperang.

Allah fu memeintahkan kita untuk memerangi kelompok

yang berbuat aniaya meskipun mereka masih dipanggil dengan

sebutan iman hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika

mereka kembali, maka tidak seorang pun yang boleh

memeranginya karena Allah & mengizinkan perang terhadap
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mereka selama masa pembangkangan dengan melakukan

pemberontakan hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

Yang dimaksud dengan kembali kepada perintah Allah

adalah meninggalkan perang, baik karena kalah, bertaubat atau

selainnya. Dalam keadaan apapln mereka meninggalkan perang,

maka itu sudah dianggap kembali kepada perintah Allah. Kembali

dengan cara meninggalkan perang itu berarti kembali dengan

meninggalkan maksiat terhadap Allah @ kepada taat terhadap-

Nya dengan cara menahan diri dari perkara-perkara yang

diharamkan Allah. Abu Dzu'aib pernah menghujat sekelompok

orang dari kaumnya yang kalah dari seorang laki{aki keluarganya

dalam suatu kejadian, lalu orang itu dibunuh:

Semoga Allah tidak menangguhkan kematian kita semua yang

menyaksikan

Hari Umailih, tidakkh mereka jauh dari tempat, dan tidak pula

mereka melukai

Mereka memanah ke langit, sehingga tidak seorang pun yang

mendapat tanda

Kemudian mereka meminta kembali (berdamaf dan berkata,
"Kemarikan susu itul'Ll8

118 Redaksi 'tidaUah mereka jauh dari tempat, dan tidak pula mereka melukai'
maksudnya adalah mereka tidak menyingkir sehingga kami menjaga agar mereka tidak
ditawan dan dibunuh; dan tidak pula mereka melukai, maksudnya berperang saat
mereka bersama kami.

Umailih adalah sumber air milik Bani Rabi'ah Al Ju', yaitu Rabi'ah bin Malik bin
Zaid Manah; dan nama sebuah tempat di wilayah Hudzail dimana peristiwa ini terjadi.

Redaksi 'mereka memanah ke langit'maksudnya adalah mereka melakukan hal
ini di masa jahiliyah. Jika anak panah itu kembali dalam keadaan berlumur darah,
maka mereka menuntut diyat. Tetapi jika anak panah ifu kembali dalam keadaan
bersih, maka mereka berdamai dengan diyat. Dan tenfu saja anak panah itu kembali
dalam keadaan bersih.
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Allah fu memerintahkan ketika mereka kembali agar kedua

pihak didamaikan dengan adil. Allah tidak menyebutkan

pertanggungan terkait darah dan harta benda. Allah & hanya

menyebutkan perjanjian damai di akhir sebagaimana Allah

menyebutkan perbaikan hubungan di awal sebelum mengizinkan

unfuk memerangi mereka. Hal itu tampaknya menunjukkan bahwa

pertanggungan akibat luka-luka, darah dan harta yang rusak ifu

gugur di antara mereka.

Dimungkinkan firman Allah, 'Jika itu telah

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara

keduanya dengan adil" maksudnya adalah mendamaikan mereka

berdasarkan hukum Islam manakala mereka melakukan hal-hal

yang berdampak hukum, sehingga sebagian dari mereka diberi dari

sebagian yang lain hak yang wajib baginya sesuai dengan firman

Allah "dengan adil." Adil berarti mengambil untuk sebagian orang

dari sebagian yang lain.

Tetapi kami berpendapat bahwa qishash di dalamnya gugur

meskipun ayat tersebut mengandung dua kemungkinan makna

tersebut.

o /c/ o / . ,/ , o t.ri I .///o i .

u * t ))v ,Y oPJ u;l -\ 1At

J\r.>i Jrlit L*)t"6')\i'J$"G-f}t * ,t)

Redaksi 'bawalah kemai susu itu'maksudnya adalah susu itu lebih kami senangi

daripada qishash. Jadi, ungkapan ini mengabarkan bahwa mereka lebih memilih unta
diyat dan susunya daripada darah pembunuh teman mereka.
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7984. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari

Ma'mar bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Fitnah pertama

melanda para sahabat Rasulullah S sehingga terjadilah

(pertumpahan) darah dan (perampasan) harta benda di dalamnya,

tetapi di dalamnya tidak ada qishash karena darah, harta dan luka

yang terjadi dengan jalan takwil, kecuali ditemukan harta definiUf

seseorang sehingga harla tersebut diserahkan kepadanya. "119

1i9 HR. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubra (pembahasan: Memerangi Kelompok
yang Berbuat Aniaya, bab, Ulama yang Berpendapat bahwa Tidak Ada Pertanggurigan
Luka dan Darah serta Harta yang Hilang dalam Memerangi Kelompok Yang Berbuat
Aniaya, 8i774-175) darijalur Bahr bin Nashr dari Abdullah bin Wahn dari Yunus dari
trbnu Syihab, dia berkata, "Fitnah pertama menerpa, dan fitnah itu terjali pada
beberapa orang sahabat Rasulullah # yung dahulu bersama beliau dalam Perang
Badar. Kami menerima kabar bahwa mereka berpendapat bahwa akibat-akibat yang
terjadi daiam fitnah tersebut digugurkan, Di dalamnya tidak dilaksanakan qishash
terhadap seseorang yang membunuh lantaran melakukan takwil terhadap Al Qur'an
terkait orang yang dia bunuh; dan tidak ada sanksi haddterhadap penawanan seorang
perempuan. Tidak diberlakukan sanksi hadd terhadapnya, dan antara dia dengan
suaminya tidak te4adi sumpah li'an.Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa
perempuan tersebut harus dikenai sanksi kecuali dera; dan yang ada justru pendapat
bahwa dia dikembalikan kepada suaminya yang pertama sesudah dia menjdari 'iddah
lalu 'iddah-nya berakhir dari suami yang terakhir. Ada pula pendapat bahwa dia
diwarisi oleh suaminya yang pertama."
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Menurut kami, apa yang dikatakan oleh Az-Zuhri ifu benar.

Dalam fitnah atau perang saudara itu terjadi pertumpahan darah

yang dalam sebagiannya bisa diketahui siapa yang membunuh dan

siapa yang dibunuh. Selain itu ada banyak harta benda yang

dirusak di dalamnya. Kemudian orang-orang memilih unfuk

menghentikan perang di antara mereka dan berlakunya hukum

pada mereka. Tetapi setahu saya tidak ada seorang pun yang

menunfut qishash terhadap orang lain, dan tidak pula seseorang

membayar denda harta yang dia rusak. Saya juga tidak mengetahui

para ulama berbeda pendapat bahwa harta benda yang mereka

bawa dalam pemberontakan lalu ditemukan harta benda definitif,

maka pemiliknya lebih berhak atas harta benda tersebut.
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1985. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Az-Zuhn, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Said bin Zaid bin

Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa yang

terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati

syahid.'Lzo

120 HR. Abu Daud (pembahasan' Sunnah, bab: Memerangi Pencuri, 5/128-1291
dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Abdullah bin Hasan dari pamannya
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Sunnah Rasulullah g$ menunjukkan bahwa seseorang

berhak mempertahankan hartanya. Jika dia mempertahankan
hartanya dengan jalan perang, maka ifu berarti perangnya halal.

yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari Abdullah bin Amr dari Nabi g$, beliau
bersabda. "Barangsiapa yang hartanya diincar dengan jalan yang tidak benar kemudian
dia berperang hingga terbunuh, maka dia mati syahid. "

Juga dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin Muhammad
bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah bin Auf dari Said bin Zaid dari
Nabi $, beliau bersabda, "Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan
hartanya, maka dia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena dia
mempertahankan atau damhnya atau agamanya, maka dia mati syahid. "
(no.4771-4772)

HR. At-Tinnidzi (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat bahwa Barangsiapa yang
Terbunuh Karena Memperlahankan Hartanya maka Dia Mati Syahid, 4/30) dari jalur
Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits hasan-shahih. " (no. 7427)
At-Tirmidzi berkata, "Seperti ifulah para periwayat meriwayatkan dari Ibmhim bin

Sa'd dengan redaksi yang serupa. Ya'qub dimaksud adalah Ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri." (no. 1421)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Pengharaman Darah, bab: Orang yang Berperang
untuk Mempertahankan Keluarganya, 7/ll4-175, no. 4094-4095) dari jalur Amr bin
AIi, dari Abdurrahman bin Mahdi dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya; dan dari jalur
Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya dalam bab tentang orang yang berperang unfuk
membela agamanya.

HR. Ibnu Majah (pembahasan' Sanksi hadd, bab: Barangsiapa yang Terbunuh
karena Memper.tahankan Hartanya maka Dia Mati Syahid, 2/867, no. 2580) dari jalur
Sufuan dari Az-Zuhri dari Thalhah dan seterusnya, secara ringkas pada redaksi,
"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati
syahid. "

Status hadits ini muttafaq 'alaih dari hadits Abdullah bin Amr iig:
Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Tanpa lzin, bab: Orang

yang Terbunuh Karena Mempertahankan Harlanya, 2/202, no. 24801 dari jalur
Abdullah bin Yazid dari said bin Abu Ayyub dari Abu Aswad dari Ikrimah dari
Abdullah bin Amr dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Datil bahwa
Barangsiapa yang Hendak Mengambil Harta orang [-ain dengan Jalan yang Tidak
Benar maka Darahnya Sia-Sia, dan Jika Dia Terbunuh maka Dia di Neraka, dan
Barangsiapa yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya, maka Dia Mati
Syahid, 7/724-725, no. 266/141) dari jalur Abdunazzaq dair Ibnu Juraij dari
Sulaiman Al Ahwal dari Tsabit mantan sahaya Umar bin Abdurrahman dari Khalid bin
Ash dari Abdullah bin Amr dan seterusnya.
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Perang merupakan penyebab terjadinya perusakan bagi orang

yang berperang, baik terhadap jiwa atau di bawah itu.

Sabda Rasulullah S -Allah Mahatahu, "Barangsiapa yang

terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati
syahid" hdak mengandung kemungkinan makna selain bahwa

orang tersebut berperang unfuk mempertahankan hartanya.

Seandainya seseorang memahami perkataan ini bahwa maksudnya

adalah seseorang terbunuh (tanpa perang) dan hartanya diambil,

maka redaksi dalam hadits akan berbunyi: barangsiapa yang

terbunuh dan diambil hartanya, atau terbunuh unfuk diambil

hartanya; bukan berbunyi: terbunuh unfuk mempertahankan

hartanya. Barangsiapa yang dibunuh tanpa perlawanan, maka

tidak seorang pun yang ragu bahwa orang tersebut mati syahid.

Orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah # itu ada dua

kelompok. Kelompok pertama kufur sesudah Islam, seperti

Thulaihah, Musailamah, Al 'Unsi dan para pengikut mereka.

Kelompok kedua tetap berpegang pada Islam tetapi mereka

menolak unfuk membayar zakat. Jika ada yang bertanya, "Apa

dalil yang menunjukkan pendapat tersebut sedangkan mayoritas

ulama menyebut mereka semua sebagai orang-orang murtad?"

Jawabnya, itu adalah ungkapan Arab. Murtad berarti

kembali dari agama sebelumnya dengan jalan kufur, dan bisa juga

berarti kembali dengan cara menolak menunaikan hak.

Barangsiapa yang kembali dari sesuatu, maka boleh mengatakan

& '* '4! yung berarti, dia kembali dari perkara demikian.
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7986. Dalil lain adalah pertanyaan Umar iS,.; kepada Abu
Bakar i+),, "Bukankah Rasulullah S telah bersabda, 'Aku

diperintahkan unfuk memerangi manusia hingga mengucapkan,
'Tiada tuhan selain Allah.' Jika mereka telah mengucapkannya,

maka mereka telah melindungi darah dan harta benda mereka

dariku, kecuali sesuai haknya, sedangkan perhifungan mereka ada
pada Allah. "Juga perkataan Abu Bakar i!S,, 'lni adalah sebagian

dari hak harta. Seandainya mereka menolak membayarkan

kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka berikan

kepada Rasulullah @, tenfulah aku memerangi mereka

karenanya.'{21

Dapat diketahui dengan pasti dari keduanya bahwa di

antara kelompok yang mereka perangi itu ada kelompok yang

berpegang teguh pada keimanan. Seandainya bukan demikian
keadaan mereka, tentulah Umar;$a tidak ragu dalam memerangi

mereka, dan tenfulah Abu Bakar .S, menjawab, "Mereka sudah

meninggalkan ucapan tiada tuhan selain Allah sehingga mereka

menjadi orang-orang mus5/rik." Hal itu tampak jelas dalam
pembicaraan mereka terhadap pasukan Abu Bakar i{!,,, syair-syair

yang digubah penyair mereka, serta pembicaraan mereka kepada

Abu Bakar sesudah ditawan. Penyair mereka mengatakan,

Ingat, temuilah kami sebelum cahaln fajar merekah

Mungkin kematian kami dekat, sementara kami tak tahu

Kami taati Rasululkh selama beliau di tengah kami

Sungguh heran, ada apa dengan raja Abu Bakar

121 Hadits ini telah disebutkan berikut takhriinya pada no. (1914-1916) dalam
bab tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil jizyabnya dan yang tidak
diambll jizyahnya.
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Yang mereka minta pada kalian lalu kalian tolak

Sungguh bak kurma, atau lebih manis dari kurma bagi mereka

Kami akan halangi mereka selama kami punya kekuatan

Seperti menghadapi keadaan kritis di waktu-waktu sulit

Mereka juga berkata kepada Abu Bakar iS sesudah mereka

ditawan, "Kami tidak kufur sesudah kami beriman, tetapi kami

hanya bakhil terhadap harta benda kami."

Perkataan Abu Bakar;&,, "Janganlah kalian memisahkan

apa yang disafukan Allah" maksudnya menurut saya adalah dia

akan berjihad melawan mereka lantaran meninggalkan shalat, dan

bahwa zakat ifu sama seperti shalat. Barangkali pijakan Abu

Bakar dg, dalam masalah ini adalah karena Allah tp berfirmun,-(2

ajir"4$)i\3i'r1, jiili\;"ij;tALr.4i7'"rir'Ktlr:#-*y,'a

@ -4i b-: 'Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya

menyembah Allah dengan memumikan ketaatan kepada-Nya

dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka

mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian ifulah

agama yang lurus. "(Qs. Al Bayyinah [98], 5)

Selain itu, Allah & mewajibkan mereka untuk bersaksi

secara benar, shalat dan zakat. Manakala seseorang menolak

unfuk menjalankan perkara fardhu yang harus dia kerjakan, maka

dia tidak dibiarkan untuk meninggalkannya hingga dia

mengerjakannya atau dijah-rhi hukuman mati.

Karena ifu Abu Bakar;9, berangkat sendiri dalam

memerangi mereka hingga dia berjumpa dengan saudara Bani
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Badar Al Fazari, lalu Abu Bakar i8}.; pun memeranginya bersama

Umar dan sebagian besar sahabat Rasulullah S. Kemudian Abu

Bakar #], mengutus Khalid bin Walid ;s.; untuk memerangi orang-

orang yang murtad dan orang yang membangkang terhadap

kewajiban zakat secara bersama-sama. Dia pun memerangi
mereka bersama sebagian besar sahabat Rasulullah @.

Kejadian ini mengandung dalil bahwa barangsiapa yang

menolak unfuk menunaikan sesuatu yang difardhukan Allah @

padanya namun imam tidak mengambilnya darinya lantaran dia

menolak, maka imam memeranginya meskipun perang itu akibat

hilangnya nyawa imam. Setiap hak milik seseorang pada orang

lain namun dia menolak untuk membayarkannya itu sama

maknanya dengan ketentuan di atas.

Jika seseorang menolak untuk menunaikan hak yang wajib

baginya sedangkan sultan kuasa unfuk mengambil darinya, maka

imam cukup mengambilnya dan tidak perlu membunuhnya.

Misalnya jika dia membunuh maka imam menjatuhkan hukuman

mati padanya; jika dia mencuri maka imam memotong tangannya;
jika dia menolak membayar hutang maka hartanya dijual untuk
melunasi hutang; jika dia menolak membayar zakat maka zakat

diambil dengan paksa darinya. Jika seseorang membangkang

untuk menunaikan hal-hal tersebut atau sebagiannya dengan

berlindung pada sekelompok orang, dan ketika dia diperintahkan

untuk menunaikannya maka dia menjawab, "Aku tidak mau

menunaikannya, dan aku tidak mau mengawali peperangan

terhadap kalian kecuali kalian memerangiku," maka dia diperangi

lantaran sikapnya ihl, karena orang ini diperangi semata karena

dia menolak unhrk menunaikan hak yang wajib dia funaikan.
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Demikian pula dengan orang yang menolak unfuk membayar zakat

dan disebut murtad. Abu Bakar r1% memerangi mereka bersarna

para sahabat Rasulullah dt}.

Orang yang menolak membayar zakat ifu membangkang

unfuk menunaikan hak dan mengddtan perlawanan unfuknya.

Oleh karena para sahabat Rasulullah S tidak berbeda pendapat

mengenai peperangan terhadapnya, maka pemberontak yang

memerangi imam yang adil ifu sama maknanya dengan ini, yaitu

dia tidak memberikan hak kepada imam yang adil manakala hak

tersebut wajib dia funaikan, dan dia menolak terhadap kepufusan

imam. Faktor lain yang tidak ada pada pembangkang zakat adalah

pemberontak ingin dirinya yang menguasai imam yang adil dan

memeranginya, sehingga halal bagi kita unfuk memeranginya

lantaran keinginannya untuk memerangi imam.

Abu Bakar i{$; memerangi orang-orang yang membangkang

terhadap kewajiban zakat dan mereka pun dibunuh, kemudian

mereka ditaklukkan sehingga tidak seorang pun di antara mereka

yang mampu menentang para sahabat Rasulullah $. Kedua

kelompok tersebut (pemberontak dan pembangkang kewajiban

zakat) sama-sama melakukan tah,vil. Kelompok yang

membangkang kewajiban zakat mengatakan, "Allah mewajibkan

pada kami untuk membayarkan zakat kepada Rasul-Nya $."
Sepertinya mereka berpegang pada firman Allah fu kepada Rasul-

Nya, U 
"fi; 

"i# -i33 
Ot 'eL 'Ambiuah zakat dari

sebagian harta mereka, dengan zakat ifu kamu membersihkan dan

menSrucikan mereka. "(Qs. At-Taubah [9]: 103)
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Mereka juga mengatakan, "Setahu kami, zakat tidak wajib

kami serahkan kepada selain Rasulullah $." Adapun kelompok

pemberontak memberikan kesaksian bahwa orang yang telah

berontak itu sebelum safu tahun, dan mereka melihat bahwa jihad

yang mereka Iakukan itu benar. Karena itu menurut kami salah

satu dari dua kelompok tersebut tidak dikenai qishash ketika

perang berhenti. Allah Mahatahu.

Seandainya seseorang atau sekelompok orang yang tidak

membangkang membunuh karena faktor takwil, baik sesudah itu

mereka menjadi kelompok pembangkang atau tidak, maka mereka

dikenai qishash dalam perkara pembunuhan, pelukaan dan

selainnya seperti yang berlaku pada orang-orang yang tidak

menakwili. Seseorang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda

berpendapat terkait kelompok yang membangkang, mengadakan

perlawanan dan melakukan takwil dalam membunuh dan

merampas harta bahwa hukuman qishash dan denda harta

ditiadakan darinya? Lalu; mengapa seandainya seseorang

melakukan takwil lalu dia membunuh atau merusak harta, maka

Anda melakukan menjahrhkan qishash dan denda harta padanya?"

Saya jawab, karena saya mendapati Allah ,ft berfirman, ,fi A
b-,pi a i-'t $ 6a -A) 6G "i 6-il 'Dan

dibunuh secara zhalim, maka Kami
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahli waris ifu melampaui batas dalam membunuh."(Qs. Al Israa'

[17]' 33)
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Rasulullah S bersabda tentang perkara yang menghalalkan

darah seorang muslim,

o.a ol o., 
toiP*FF

l//l/

'JI -\ 1AV

lwa
1987. "Atau membunuh iiwa bukan karena membalas

,tr22

Diriwayatkan dari Rasulullah S,

r22 HR. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, bab: Firman Allah, "Sesungguhnya Jiwa

dengan Jiwa, 4/269, no. 6878) dari jalur Amr bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy

dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah $
bersabda, "Tidak halal damh seomng muslim 3ang bersaki bahwa tiada tuhan selain

Allah dan bahwa aku adalah Utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu
pembalasan jiwa dengan jiwa, pelaku zina yang pemah menikah, dan orang yang

meninggalkan agamanya dan memisahl<an dii dari iamaah. "

HR. Muslim (pembahasan' Qasamah, bab: Perkara yang Menghalalkan Darah

Seorang Muslim, 3,/1303) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Hafsh bin

Ghiyats, Abu Muawiyah dan Waki' dari A'masy dan seterusnya.

Juga dari jalur Ibnu Numair, Sufyan dan Isa bin Yunus, mereka semua dari

A'masy dan seterusnya.

A'masy berkata: Aku menceritakannya kepada lbrahim, lalu dia menceritakannya

kepadaku dari Aswad dari Aisyah ,@,.

Hadits Aisyah,4g ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana,

bab: Hukum Orang yang Murtad, no, 4353), An-Nasa'i (pembahasan: Keharaman

Menumpahkan Darah, bab: Perkara yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim,

7 /91); dan Hakim (4/3671 dengan menilainya shahih sanadnya menurut kriteria Al
Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya."

Redaksi hadits tersebut adalah, "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali
karena salah safu dari tiga hal ini, yaitu pelaku zina yang sudah pemah menikah
sehingga dia dinjam, s6eo,ang yang membunuh seorang muslim dengan sengaia

sehingga dia dibunuh, dan seseorang jnng keluar dari Islam lalu dtb memerangi Allah
dan Rasul-Nya sehingga dia dibunuh, atau disalib, atau diasingkan dai negeri. "
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1988. "Barangsiapa yang membunuh seorang muslim

tanpa alasan, maka dia terkena akibat dari perbuatan

tangannya.'\23

Saya mendapati Allah tp berfirman,

123 1-u* Asy-Syafi'i meriwayatlan hadits ini dengan sanadnya dalam bahasan
tentang melukai dengan sengaja. Dia berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Laila, dari Hakam atau Isa bin Abu laila, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Barangsiapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan, maka dia terkena akibat
dari perbuatan tangannya kecuali wali korban yang dibunuh itu ndha. Barangsiapa
yang menghalangi hukuman mati dainya, maka Allah melaknat dan murka
kepadanya, tidak diterima darinya penukar dan tebusan. " (no. 26M)

Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin
Hazm dari ayahnya dari kakeknya.

Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam surat Amr bin Hazm.
Redaksinya adalah, "Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa

alasan, maka dia terkena akibat dai perbuatannya kecuali para wali korban yang
dibunuh ridha. "

[jh. Al lhsan (14/501-505) dari jalur Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah
dari Sulaiman bin Daud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad dari Amr bin
Hazm dan seterusnya.

Ibnu Hibban berkata, "Sulaiman bin Daud ini adalah Sulaiman bin Daud Al
Khaulani, periwayat Damaskus yutg tsiqah dan tepercaya. Sedangkan Sulaiman bin
Daud Al Yamani tidak memiliki bobot sama sekali. Keduanya sama-sama

meriwayatkan dari Az-Zuhri. "

Ada kelompok penghafal Hadits yang memuji Sulaiman bin Daud Al Khaulani. Di
antara mereka adalah Abdul Wahhab, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi, Utsman bin
Said Ad-Darimi, dan Ibnu AdiAl Hafizh.

HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak (pembahasan: Zakat, l/395-396, no. 1446-
lM7\ dan jalur Hakam bin Musa dan seterusnya; dan dari jalur Ismail bin Abu Uwais
dari agrahnya dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits shahih menurut kriteria Muslim." Penilaiannya
itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Makna hadits ini adalah: barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa
ada perbuatan pidana yang dia lakukan dan tanpa ada dosa yang mengakibatkan
hukuman mati padanya, maka pembunuhnya itu dibalas dan dibunuh.
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"Dan iika ada dua dai orang-orang mukmin

berperang maka damaikanlah antara keduanya- Jika salah safu

dari kedua golongan ifu berbuat aniaya terhadap yang

lain maka perangilah yang berbuat aniaya itu sehingga

itu kembali kepada perintah Allah;jika golongan itu telah

kembali (kepada peintah Allah), maka damaikanlah antara

dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah

menSrukai orang-orang yang berlaku adil. " (Qs- Al Hujuraat 1491 9)

Allah fu menyebutkan peperangan di antara mereka, tetapi

Allah tidak menyebutkan qishash di antara keduanya. Karena itu

kami memberlakukan qishash terhadap umat Islam sesuai hukum

yang ditetapkan Allah t& dalam qishash, dan kami meniadakan

qishash untuk orang-orang yang melakukan takwil dan

membangkang. Kami melihat bahwa makna qishash terhadap

umat Islam adalah selama seseorang bukan pembangkang yang

melakukan takwil. Karena itu kami menjalankan dua hukum

tersebut sesuai yang kami terapkan selama ini. Saya katakan

kepadanya:
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1989. Ali bin Abu Thalib,,&, terjun langsung dalam

memerangi orang-orang yang melakukan takwil, dan dia tidak

menjafuhkan qishash atas darah dan harta benda yang dirusak

karena takwil. Ali,S sendiri dibunuh oleh hnu Muljam karena

faktor takwil. Dia berkata kepada anaknya, "Jika kamu

membunuhnya, maka janganlah kamu memotong-motong
tubuhnya." Ali iSU berpendapat bahwa Ibnu Muljam boleh dibunuh.

Ibnu Muljam lantas dibunuh oleh Hasan bin Ali .:9",. Pada waktu itu

masih ada sisa-sisa para sahabat Rasulullah S. Tetapi kami tidak

mengetahui adanya seseorang yang menentang dan menghujat

pembunuhannya, dan tidak pula berbeda pendapat mengenai

pembunuhannya, karena Ibnu Muljam tidak memiliki kelompok
yang bisa digunakan untuk berlindung. Ali dan Abu Bakar @
sebelumnya tidak memberikan hak qishash kepada orang yang

dibunuh oleh kelompok orang yang membangkang karena faktor

takwil sebagaimana telah kami sampaikan; dan tidak pula karena

faktor kekaliran.T2a

124 Akan ada banyak hadits tentang hal ini yang disebutkan dengan sanadnya
sebentar lagi dalam bab berikutnya, insya'Allah.

Silakan lihat hadits no. (1984) dan (1961)berikut takhnjnya.
HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pernbahasan: Memerangi Pemberontak,

bab: Para Pemberontak Apabila Kembali Maka Tidak Dikejar, 8/18l-1821dari jalur
Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia
berkata: Ali i$, memerintahkan para penyenrnya unh.rk berseru pada hari Bashmh,
"Yang lari jangan dikejar, yang teiluka jangan dihabisi, yang tertawan jangan dibunuh.
Barangsiapa yang menufup pintunya, maka dia manusia. Barangsiapa yang
melemparkan senjatanya, maka dia aman. Tidak boleh mengambil harta benda mereka
sedikit pun."

Juga dari jalur Ali bin Hujr dari Syarik dari As-Suddi dari Yazid bin Dhabi'ah Al
Abdi, dia berkata: Para penyeru Ammar -atau dia mengatakan: Ali-berseru pada
waktu Perang Jamal saat pasukan musuh menarik mundur, "Yang terluka jangan
dihabisi, yang melarikan diri jangan dibunuh, dan yang melemparkan senjata
diamankan." Hal ifu terasa berat bagi kami.
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Ayat di atas menunjukkan bahwa perang terhadap mereka

hanya diperkenankan dalam satu keadaan, dan hal itu tidak

menunjukkan kebolehan mengambil harta benda mereka. Adapun

para perampas kafilah dan orang yang membunuh dengan alasan

selain takwil ifu hukumnya sama, baik mereka berkelompok atau

sendiri-sendiri. Mereka semua dibunuh sebagai sanksi had dan

dikenai qishash sesuai hukum Allah tfu bagi orang-orang yang

membunuh dan orang-orang yang memerangi.

Juga dari jalur sufyan dari Abu Ishaq dari Khumair bin Malik, dia berkata: Aku

mendengar Ammar bin Yasir bertanya kepada Ali lq!: mengenai penawanan keluarga

musuh. Dia menjawab, "Mereka tidak boleh ditawan. Kita hanya memerangi orang

yang memerangi kita." Ammar bin Yasir berkata, "seandainya kamu berkata selain itu,

tenfulah aku akan menentangmu."
Juga dari jalur Hammad bin Usamah dari Shalt bin Bahram dari syaqiq bin

Salamah, dia berkata, "Ali.& tidak melakukan penawanan pada waktu Perang Jamal

dan Perang Nahrawan."
Juga dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah dari Abdullah bin Muhammad

bin Umar bin Ali bin Abu Thalib rg, dari ayahnya, bahwa Ali r$. berkata pada waktu

Perang Jamal, "Kami melepaskan mereka karena kesaksian bahwa tiada tuhan selain

Allah. Kami juga memberikan warisan kepada ayah dari anak."

Juga dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Abdul Malik bin Sal' dari AbduKhair, dia

berkata: Ali ag ditanya tentang orang-orang yang terlibat dalam Perang Jamal (di pihak

lawan), lalu dia menjawab, "Mereka adalah saudara-saudara kami yang memberontak

kepada kami sehingga kami memerangi mereka. Sekarang mereka telah kembali, dan

kami telah menerima sikap mereka ifu."
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2. Bab: Perlakuan terhadap Para Pemberontak
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1990. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muharnmad, dari

ayahnya, dari kakeknya yaitu Ali bin Al Husain rBs", dia berkata:

Aku menjumpai Marwan bin Hakam di tempatnya, lalu dia

berkata, "Aku tidak pemah melihat seseorang yang lebih mulia

saat menang daripada ayahmu. Ifu tidak lain karena ketika dia

memimpin sendiri kami dalam Perang Jamal, para penyenrnya

berseru, 'Yang melarikan diri tidak boleh dibunuh, dan yang

terluka tidak boleh t[i]',u$i.i'. " 125

Aku m,engutarakan hadits ini kepada Ad-Darawardi, lalu dia

berkata, "Betapa hafalnya aku akan atsar ini." Dia kagum

125 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (bahasan dan bab yang sarna, no.
1989) dari jalur Harits bin Abu Usamah dari Katsir bin Hisyam dari Ja'far bin Burqan
dari Maimun bin Mihran dari Abu Umamah, dia berkata: Aku ikut serta dalam Perang

Shiffin. Mereka tidak rnenghabisi musuh yang terluka, tidak membunuh orang yang

melarikan diri, dan tidak merampas harta milik orang yang terbunuh." (Silakan baca
a/sar sebelumnya)

354



Al Umm

hafalannya sendiri. Seperti ifulah Ja'far menyebutkannya dengan

sanad ini.
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1997. Ad-Darawardi berkata, Ja'far mengabarkan kepada

kami, dari ayahnya, bahwa Ali:S, tidak mengambil salad26, dart

dia terjun sendiri dalam kancah perang. Dia tidak menghabisi

musuh yang terluka dan tidak membunuh musuh yang melarikan

6iri.127

126 Sulu6 adalah harta yang dirampas dari musuh yang dibunuh oleh orang yang

membunuhnya.
127 Silakan baca dua alsarsebelumnya (no. 1989 dan 1990).
Al Baihaqi sesudah meriwayatkan atsar ini berkomentar, "Asy-Syaf i

meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Ibrahi.m bin Muhammad dari Ja'far, dan

dia menyebutkannya dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi darinya, lalu dia
berkata: Aku diberitahu oleh seorang perempuan dari Ja'far bin Muhammad.
Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan maknanya. Dia juga merrgrebutkan hadits Ibnu Abi
Idris dari Hushain dari Abu Jamilah dari Ali bahwa dia b€rkata pada waktu Per-ang

Jamal, "Janganlah kalian mengejar musuh yang melarikan diri, janganlah kalian
menghabisi musuh yang terluka, dan janganlah kalian memmpas suatu harta!"
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L992.lbrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali & berkata

tentang hnu Muljam sesudah menikamnya, "lllslilah dia makan

dan minum, dan baguskanlah penawanannya. Jika aku masih

hidup, maka aku sendirilah yang berhak atas darahku. Aku akan

memaafkannya jika aku mau, atau membalasnya jika aku mau.

Tetapi jika aku meninggal dan kalian membunuhnya, maka

janganlah kalian memotong-motong fubuhnya. " 128

128 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syaf i.
Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur AsySyafi'i dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al

Atsa46/285) dan Sunan Al Kubra(8/7831.
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3. Bab: Keadaan dimana Darah Pemberontak Tidak
Halal

Seandainya seseorang menunjukkan paham Khawarij dan

menjauhi kelompok umat Islam serta mengafirkan mereka, maka

hal itu belum menghalalkan darah mereka karena mereka masih

terlindungi oleh kehormatan iman, beliau sampai kepada keadaan
dimana Allah fu mengizinkan unfuk memerangi mereka.
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1993. Telah sampai kepada kami, bahwa saat Ali.&
berkhutbah, tiba-tiba dia mendengar pemyataan tahkim dari
samping masjid, "Tidak ada hukum, kecuali milik Allah &." AIi i&
lantas berkata, "ltu adalah kalimat kebenaran tetapi ditujukan

untuk kebatilan. Akan tetapi, kalian memiliki tiga hak pada kami,
yaitu kami tidak menghalangi kalian untuk memasuki masjid-masjid

357



AlUmm

Allah untuk menyebut nama Allah di dalamnya; kami tidak

menghalangi kalian untuk memperoleh fai 'selama tangan kalian

bersama tangan kami; dan kami tidak akan memerangi kalian

terlebih 6u1'ru1r.r. "129
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129 HR- Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Perang terhadap
Pemberontak, bab: Kaum yang Menunjukkan Paham Khawarij Tidak Lantas Halal

Diperangi, 8/184lr dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ibnu Numair dari Ajlah
dari Salamah bin Kuhail dari Katsir bin Namir, dia berkata: Saat kami shalat Jum'at

dan Ali r4; berada di atas mimbar, tiba-tiba ada seorang lakilaki berdiri dan berkata,
"Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Kemudian laki-laki lain berkata, "Tidak ada

hukum kecuali milik Allah." Kemudian mereka berdiri dari sisi-sisi masjid. Ali;gr lantas

menunjuk dengan tangannya ke arah mereka agar mereka duduk. Dia pun berkata,
"Benar, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu adalah kalimat kebenaran tetapi
ditujukan untuk kebatilan. Itulah hukum Allah, dan kami akan melihat keadaan kalian.
Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki tiga hal padaku selama kalian bersama kami,
yaitu: kami tidak menghalangi kalian untuk memasuki masjid-masjid Allah untuk
menyebut nama Allah di dalamnya; kami tidak menghalangi kalian untuk memperoleh
/ai' selama tangan kalian bersama tangan kami; dan kami tidak memerangi kalian

hingga kalian memerangi kami." Kemudian Ali rgn melanjutkan khutbahnya."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagian maknanya dari jalur

riwayat lain dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali 4r."
Juga dari jalur Affan dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah, dia

berkata: Ali;I.3", mendengar sekelompok orang yang mengatakan, "Tidak ada hukum

kecuali milik Allah." Dia menjawab, "Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Akan
tetapi, manusia harus memiliki seorang pernimpin, baik dia pemimpin yang berbakti
atau pemimpin pendosa, dimana orang mukmin bisa beramal dan orang kafir bisa

bersenang-senang hingga Allah menyampaikan ke batas akhimya."
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Lgg4.Abdurrahman bin Al Hasan bin Al *.t- Al Azraqi

Al Ghassani mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Adi

menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya, "Orang-

orang Khawarij di tempat kami mencaci Anda." (Jmar bin Abdul

Aziz lantas membalas suratnya demikian, "Jika mereka mencaciku,

maka cacilah mereka, atau maafkanlah mereka. Tetapijika mereka

menghunus senjata, maka hunuslah senjata kepada mereka. Jika

mereka memukul, maka pukullah *"r.Lu."130
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r30 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan dan bab
yang sama) dari jalur lbnu Wahb dari Khalid bin Humaid Al Mahri dari Umar mantan
sahaya Ghugrah bahwa Abu Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab
menjabat sebagai gubemur Kufah di masa Umar bin Abdul Aziz. Dia pemah menulis
surat kepada Umar, "Saya menjumpai seorang laki-laki di salah satu pasar Kufah
mencacimu, dan ada bukti yang menunjukkan hal ifu. Saya bermaksud unfuk
membunuhnya, atau memotong tangan atau lidahnya, atau menderanya, tetapi
kemudian saya berpikir unhrk mengembalikan hal ini kepadamu."

Umar bin Abdul Aziz pun membalas surahrya demikian, "Semoga keselamatan
senantiasa tercurah padamu. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya kamu
membunuhnya, maka kami pasti akan menjafuhkan hukuman mati padamu.
Seandainya kamu memotong tangannya, maka aku pasti memotong tanganmu.
Seandainya kamu menderanya, maka aku pasti membalaskannya padamu. Jika suratku
ini telah kamu terima, maka bawalah orang itu ke pasar, dan cacilah orang yang
mencaciku itu atau maafkanlah ia, karena memaafkan itu lebih saya sukai. Tidak halal
membunuh seorang muslim lantaran mencaci seorang manusia, kecuali seseorang

yang mencaci Rasulullah q$. Barangsiapa yang mencaci Rasulullah $, maka darahnya

halal."
Juga dari jalur Harmalah dari lbnu Wahb dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab

bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarinya bahwa Walid bin Abdul Malik mengirim
surat kepadanya yang isinya, "Apa pendapatmu tentang orang yang mencaci para
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Pendapat inilah yang kami pegang. Darah mereka tidak

halal bagi umat Islam hanya karena mereka menghujat umat Islam.

Mereka juga tidak dihalangi unfuk memperoleh fai' selama hukum

Islam berlaku pada mereka. Mereka juga rnemiliki kedudukan yang

sama dengan umat Islam lainnya dalam jihad melawan musuh

mereka. Mereka juga tidak dihalangi untuk datang ke masjid-masjid

dan pasar-pasar.

Seandainya mereka bersaksi dengan kesaksian yang benar,

dan mereka menunjukkan hal ini sebelum ada keyakinan mereka

atau sesudahnya, sedangkan keadaan mereka ifu baik-baik saja

dari segi moral dan akal, maka seyogianya qadhi menyelidiki

mereka dengan cara bertanya tentang keadaan mereka. Jika dalam

madzhab mereka ihr mereka menghalalkan kesaksian bagi orang

yang mengikuti pendapat mereka dengan eara membenarkan

ucapannya meskipun mereka tidak mendengar dan melihat; atau

mereka menghalalkan perampasan harta dan penganiayaan fisik

terhadap orang-orang yang berbeda dari mereka, dimana mereka

menjadikan kesaksian yang batil sebagai jalan unfuk mengambil

harta atau menganiaya fisik orang yang berbeda dari mereka,

maka kesaksian mereka tidak sah. Tetapi jika mereka tidak

menganggap halal hal itu, maka kesaksian mereka sah.

Demikian pula dengan para pemberontak yang hanya

mengikuti harga sewa nafsu. Mereka tidak dibedakan dari

pemberontak yang lain dalam hal hak dan kewajiban mereka, yaifu

khalifah? Apakah menurut Anda dia boleh dibunuh?" Ibnu Syihab berkata, "Aku diam
saja, lalu Umar menegurku dan berkata, "Mengapa kamu tidak berkomentar." Aku
tetap diam, Ialu dia mengulangi ceritanya itu. Aku pun berkata, "Apakah dia
membunuh, wahai pengambil?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia mencaci para
lJ:ralifah." Aku menjawab, "Menurutku, dia harus diberi hukuman yang kems karena
telah menodai kehormatan para khalifah."
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berlakunya hak, sanksi had dan hukum pada mereka. Seandainya

dalam keadaan seperti ini mereka melakukan sesuatu yang dikenai

sanksi had oleh Allah @, atau menumpahkan darah seseorang,

atau perbuatan-perbuatan lain, kemudian mereka meyakini,

mengangkat seorang imam, dan membangkang, kemudian mereka

meminta diberi jaminan keamanan dengan syarat sanksi-sanksi

atas perbuatan mereka ifu digugurkan sebelum mereka

memunculkan suafu keyakinan, maka imam tidak boleh

menggugurkan dari mereka suatu hak Allah @ atau hak manusia.

Dia harus menjalankan hukum pada mereka, sebagaimana imam

harus menjafuhkan sanksi pada orang yang melanggar hak Allah

atau hak manusia, kemudian dia melarikan diri, sedangkan dia

tidak melakukan takwildan tidak membangkang.

Seandainya sekelompok berada di kota atau padang pasir,

kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta

benda, maka hukum mereka sama seperti hukum pengganggu

keamanan jalan atau perampas kafilah. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara keonaran yang dilakukan dalam kota atau di

padang pasir. Seandainya keduanya berbeda, maka keonaran yang

dilakukan dalam kota itulah yang paling besar hukumannya.

Demikian pula, seandainya ada sekelompok orang yang

membuat onar lalu mereka membunuh tetapi mereka tidak

mengambil harta benda, maka semua perbuatan mereka dijah.rhi

sanksi. Demikian pula, seandainya mereka membangkang lalu

mereka menumpahkan darah atau merampas harta benda tidak

dengan jalan takwil, kemudian mereka tertangkap, maka

diambillah hak dari mereka yang berkaitan dengan darah dan harta

benda, serta setiap sanksi hadymg harus dijatuhkan pada mereka.
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Seandainya sekelompok orang melakukan takwil, baik

jumlah mereka banyak atau sedikit, kemudian mereka memisahkan

diri dari persatuan umat, dan pada saat ifu mereka harus taat

kepada pemimpin yang adil dan hukum berjalan, tetapi kemudian

mereka membunuhnya dan membunuh orang lain sebelum mereka

menunjuk seorang imam, menetapkan suafu keyakinan, dan

menerapkan hukum yang berbeda dari hukumnya pemimpin

tersebut, maka mereka wajib dijatuhi qishash.

7995. Seperti itulah keadaan orang-orang yang

memisahkan diri dari Ali og, dan menggulingkan pemerintahannya.

Mereka mengatakan, "Kami tidak akan membiarkanmu tinggal di
suatu negeri." Ketika Ali r& menunjuk gubemur unfuk memimpin

mereka, mereka memperdengarkan perkataan ini dan itu

kepadanya, kemudian mereka pun membunuh gubemur tersebut.

Ali,& lantas mengirimkan pasukan kepada mereka dan berkata,

"Serahkan kepada kami orang yang membunuhnya, biar kami

balas membunuhnya." Mereka berkata, "Kami semualah yang

membunuhnya." Ali berkata, "Kalau begitu, menyerahlah kalian

agar kami menghakimi kalian." Mereka berkata, "Tidak mau."
Ali.ei, lantas bergerak untuk memerangi mereka, dan dia berhasil

rnenangkap sebagian besar dari mereku."131

131 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan yang sama, bab'
Khawarij Memisa}kan Diri dari Persatuan Umat, dan Membunuh Pemimpin Mereka
yang Ditunjuk oleh Imam yang Adil Sebelum Menunjuk Imam dan Menetapkan Suatu
Doktrin, serta Menerapkan Hukum yang Berbeda, maka Dia Dikenai Qishash, 8/784-
185) dari jalur Ali bin Umar Al Hafizh-Ad-Daruquthni- dari Ibnu Mubasysyir dari
Muhammad bin Ubadah dari Yazid bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Mijlaz
bahwa Ali rg melarang para sahabatnya untuk menyerang orang-orang Khawarij
sebelum mereka membuat ulah. Mereka lantas menjumpai Abdullah bin Khababb, lalu
mereka menangkapnya dan membawanya pergi. Ketika mereka meler,r,rati sebutir
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Setiap perbuatan pidana yang mereka lakukan terkait hak

Allah,p atau hak manusia dalam keadaan seperti ini, maka sanksi

tersebut dijatr-rhkan kepada mereka ketika mereka tertangkap.

Tetapi dalam keadaan ini mereka tidak diserang terlebih dahulu

hingga mereka membangkang terhadap hukum Islam dan

mengangkat seorang pemimpin.

Demikian pula, seandainya ada satu atau dua orang yang

melawan pemerintah, atau ada sekelompok kecil yang terhitung

jumlahnya dan dapat diketahui bahwa orang-orang seperti mereka

tidak bisa mempertahankan diri seandainya hendak ditangkap,

kemudian mereka menyampaikan paham mereka dan menolak

imam mereka yang adil, serta mengatakan, "Kami membangkang

terhadap pemerintah," lalu mereka melakukan menumpahkan

darah dan merusak harta benda serta berbagai perbuatan pidana

lainnya dalam keadaan ini dengan jalan tahMl, kemudian mereka

tertangkap, maka mereka dijatuhi sanksi had. Hak-hak Allah dan

hak-hak manusia yang mereka tanggung diambil dalam perkara

apapun sebagaimana dia diambil dari orang-orang yang tidak

melakukan takwil.

kurma yang jatuh dari pohonnya, salah seorang di antara mereka mengambilnya dan

memakannya. Kemudian yang lain berkata kepadanya, "Ifu kurma orang yang

memegang perjanjian damai. Mengapa kamu menghalalkannya?"
Abdullah bin Khabbab berkata, "Maukah kalian aku tuniulkan sesuatu yang lebih

besar keharamannya bagi kalian daripada sebutir kurma ini?" Mereka berkata, "Mau."

Dia pun berkata, "Aku." Mereka pun membunrrh.,ya. Ketika berita itu sampai kepada

Ali rS, dia mengutus seseorang unfuk menyampaikan pesan kepada mereka,

"Balaskan unhrk kami atas kematian Abdullah bin Khabbab." Mereka berkata,
"Mengapa kami harus membalaskan untukmu atas kernatian Abdullah bin Khabbab,

sedangkan kami semua membunuhnya." Dia bertanya, "Kalian semua

membunuhnya?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata, "Allahu Akbar." Kemudian dia

memerintahkan untuk menangkap mereka dan berkata, "Derni Allah, jika ada sepuluh

orang di antara kalian yang membunuh, maka jangan sampai terlepas sepuluh orang di
antara mereka." Kemudian para ufusan Ali itu membunuh mereka."
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Jika pemberontak memiliki perhimpunan yang banyak dan

bisa bertahan di tempatnya meskipun tidak seberapa kuat hingga

diketahui bahwa kelompok seperti mereka tidak bisa ditangkap
dengan mudah sampai akhimya mereka banyak membuat onar,

lalu mereka menyatakan suafu paham, mengangkat seorang imam,

memberlakukan suafu hukum, dan membangkang hukum imam
yang adil, maka inilah kelompok pemberontak yang hukumnya

berbeda dari hukum kelompok orang yang saya sebutkan

sebelumnya. Jika mereka melakukan hal ini, maka sebaiknya kita

bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka persoalkan.

Jika mereka menyebutkan sebuah kezhaliman yang nyata, maka

hak mereka yang terzhalimi itu dikembalikan. Tetapi mereka tidak
menyebutkannya dengan bukti, maka kepada mereka dikatakan,
"Kembalilah kepada ketaatan terhadap imam yang adil, dan

hendaklah kalian bersatu dengan para penganut agama Allah
dalam menghadapi orang-orang mus5rik, dan janganlah kalian

membangkang terhadap pemerintah." Jika mereka memafuhi
perintah ini, maka kepatuhan mereka diterima. Tetapi jika mereka

membangkang, maka kepada mereka dikatakan, "Kami

menyatakan perang terhadap kalian." Tetapi jika mereka tidak
memenuhi ajakan tersebut, maka mereka diperangi. Mereka tidak
boleh diperangi hingga mereka diserukan kepada kebenaran dan

diajak berdialog, kecuali sejak awal mereka menolak dialog

sehingga mereka dipemngi.

Jika mereka tidak mau memenuhi ajakan, dan telah
dijatuhkan suafu kepufusan pada mereka tetapi mereka tidak mau

tunduk, atau telah jafuh kewajiban zakat pada mereka tetapi
mereka tidak mau membayamya dan menghalang-halangi

pengambilannya, sedangkan mereka berkata, "Kami tidak
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memerangi kalian terlebih dahulu," maka mereka harus diperangi

hingga mereka mengakui hukum dan kembali melakukan hal-hal

yang dahulu mereka membangkang, insya'Alhh-

Apa yang mereka lakukan dalam keadaan ini berlaku dua

sisi pendapat, yaifu:

Pertama, apa saja pelanggaran yang mereka lakukan, baik

penumpahan darah, perampasan harta atau persefubuhan

terhadap kemaluan, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau

hak manusia, kemudian mereka tertangkap sesudah ifu, maka

mereka tidak dikenai sanksi kecuali ditemukan harta milik

seseorang tertenfu sehingga harta tersebut diserahkan kepadanya-

Kedua, perbuatan pidana apa saja yang mereka lakukan

tanpa didasari takr,ril, baik berkaitan dengan hak Allah atau hak

manusia, kemudian mereka tertangkap, maka menurut saya

mereka dikenai sanksi sebagaimana selain mereka dikenai sanksi

manakala dia melarikan diri dari sanksi had atau dia melakukan

perbuatan pidana di tempat yang tidak ada waliyyul amr kemudian

datang waliyyul amr.

Demikian pula dengan selain mereka, yaifu penduduk suatu

negeri yang mengalahkan imamnya sehingga tidak ada hukumnya

yang berlaku pada mereka. manakala mereka tertangkap, maka

sanksi had tersebut dijatuhkan pada mereka. Apa yang mereka

lakukan dengan jalan pembangkangan itu sanksinya tidak

digugurkan dari mereka. Pembangkangan tidak menghalangi

pelaksanaan sanksi. Yang menghalangi pelaksanaan sanksi adalah

tal$,il dan pembangkangan yang dilakukan secara bersama-sama.

Barangkali ada yang berkata, "Anda menggugurkan sanksi

bagi orang-orang musyrik diperangi) atas perbuatan
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pidana yang mereka lakukan sesudah mereka masuk Islam."

Demikian pula, saya menggugurkan sanksi bagi seorang harbi
seandainya dia membunuh seorang muslim sendirian kemudian dia

masuk Islam. Tetapi saya menjatuhkan hukuman mati pada orang

kaftr harbi ketika tertangkap tangan meskipun dia tidak membunuh
seseorang. Hukum ini berlaku pada orang yang melakukan tal$/il
dalam salah safu dari dua sisi.

Ketika para pemberontak telah diseru unfuk kembali, tetapi
mereka menolak ajakan tersebut lalu mereka diperangi, maka

perlakuan terhadap mereka itu berbeda dari perlakuan terhadap
orang-orang musyrik. Alasannya adalah karena Allah tp kemudian

Rasul-Nya S mengharamkan darah orang-orang muslim kecuali

karena sebab yang telah dijelaskan oleh Allah @ kemudian oleh

Rasul-Nya 4$. Perang terhadap para pemberontak muslim ifu

hanya diperbolehkan ketika mereka memerangi. Sedangkan

mereka sama sekali tidak dianggap memerangi kecuali dalam

keadaan mereka maju, membangkang dan menginginkan.

Manakala mereka telah meninggalkan makna-makna ini, maka

mereka telah keluar dari keadaan dimana mereka boleh diperangi.

Mereka tidak keluar dari keadaan ifu selama{amanya kecuali darah

mereka diharamkan seperti sebelum mereka melakukan

pembangkangan. Hal itu tampak jelas bagi saya dalam Kitab
Allah g.

Allah S berfirman,

L$*tq 1# \fisi';xo-yfr'e gW by 
i

,yhi j ttLrre i: d,t\'$;:il 6i.li :F Q';y*+
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"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin

berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah safu

dai kedua itu berbuat aniaya terhadap golongan yang

lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga

itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah

kembali (kepada peintah Allah), maka damaikanlah antara

keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah

menytkai orang-orang yang berlaku adil. " (Qs. Al Hujuraat I49l 9l

Allah 4A tidak mengecualikan dalam masalah kembali.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah orang yang kembali itu

memiliki kelompok atau tidak memiliki kelompok. Manakala

seseorang kembali, maka darahnya pun haram. Orang yang

melarikan diri, tawanan dan orang yang terluka di antara mereka

tidak boleh dibunuh karena mereka telah keluar dari keadaan

dimana darah mereka halal. Demikian pula, harta benda mereka

tidak boleh diambil, baik berupa kendaraan yang dikendarai,

barang atau senjata yang mereka gunakan berperang meskipun

masih ada, serta harta benda mereka yang lainnya. Jika ada

kendaraan atau senjata yang mereka sita, maka mereka hams

mengembalikannya. Alasannya adalah karena harta benda dalam

perang itu menjadi halal hanya jika harta tersebut milik orang-

orang musyrik yang berperang manakala mereka tertangkap-

Adapun orang yang sudah memeluk Islam, dia hanya

dikenai sanksi had seandainya dia merampas kafilah, berzina dan
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membunuh, sedangkan hartanya tidak diambil. Dengan demikian,

seandainya dia diperangi dalam kasus pemberontakan, maka ifu
lebih ringan keadaannya karena dia telah kembali dari perang

dalam keadaan tidak terbunuh, sehingga hartanya tidak boleh

diambil sama sekali. Karena tidak ada dosa atas hartanya

berdasarkan dalilyang mewajibkan suafu sanksi terkait hartanya.

Manakala pemberontak telah membuang senjata, maka

mereka tidak boleh diperangi lagi.

Jika perempuan, budak, anak-anak dan remaja berperang

bersama para pemberontak, mereka semua masa; diperangi saat

mereka maju, dan dibiarkan saat mereka melarikan diri.

Tetapi mereka diperlakukan secara berbeda saat ditawan.

Seandainya laki-laki merdeka yang sudah baligh ditawan dan

ditahan agar dia berbai'at, maka saya berharap tindakan tersebut

diperkenankan. Sedangkan budak, anak-anak merdeka yang belum

baligh dan perempuan tidak ditahan agar mereka berbai'at. Kaum
perempuan hanya berbai'at unh.rk memeluk Islam. Adapun dalam

masalah taat, tidak ada jihad terhadap mereka agar mereka taat.

Lalu, bagaimana mungkin kaum perempuan itu berbai'at, dan

bagaimana mungkin ada bai'at bagi orang-orang muslim yang lahir
dalam keadaan Islam? Bai'at hanya dilakukan untuk berjihad.

Adapun jika perang telah selesai, maka menunrt saya tawanan

mereka tidak ditahan. Seandainya para pemberontak berkata,
"Berilah karni tangguh agar kami bisa memikirkan kembali sikap

kami," maka saya tidak melihat adanya larangan unfuk
memberikan penangguhan bagi mereka.

Seandainya mereka berkata, "Berilah kami penangguhan

sebentar," maka saya berpendapat bahwa imam berijtihad dalam
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hal ini. Jika imam melihat adanya harapan mereka kembali, maka

saya menyarankan agar imam memberi penangguhan kepada

mereka. Tetapi jika imam tidak melihat adanya harapan itu, maka

dia boleh memeremgi mereka. Jika dia khawatir kelompok yang

adil lemah menghadapi mereka, maka saya berharap ada

penangguhan terhadap mereka hingga mereka kembali, atau

hingga ada kekuatan untuk menghadapi mereka.

Seandainya mereka meminta dibiarkan dengan memberikan

upeti, maka tidak sepatutnya ada upeti yang diambil dari seorang

muslim lantaran meninggalkan hak. Imam tidak boleh

menghentikan jihad terhadapnya agar dia kembali menunaikan hak

atau agar dia berhenti melakukan kebatilan. Pengambilan upeti

dengan jalan seperti ini harus dilakukan dalam keadaan tunduk,

sedangkan sikap tunduk tidak berlaku bagi seorang muslim.

Seandainya mereka meminta dibiarkan unfuk selama-

lamanya dalam keadaan membangkang, maka imam tidak boleh

memenuhi permintaan mereka itu manakala imam maJnpu

memerangi mereka. Jika mereka berlindung di balik benteng,

maka menurut sebuah pendapat mereka harus diserang dengan

manjaniq (katapel besar), bola api dan selainnya; atau diserang

pada malam hari jika orang yang memerangi mereka mau

melakukannya.

Saya senang sekiranya imam bersikap hatihati dalam

mengambil tindakan terhadap mereka selama imam tidak dalam

keadaan darurat. Keadaan darurat terjadi ketika imam menghadapi

suatu kaum yang berlindung di balik benteng, lalu mereka

menyerangnya, atau membakar tempatnya, atau melemparinya
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dengan manjaniq atau arradah732, atau mengepungnya sehingga

imam khawatir pasukan yang bersamanya tertumpas habis. Jika

demikian keadaannya, atau sebagian dari ifu keadaannya, maka

saya berharap ada kelonggaran bagi imam untuk menyerang

mereka dengan manjaniq dan api unfuk membela diri dan

menghukum mereka dengan perbuatan yang sama.

Imam yang adil menurut saya tidak boleh meminta banfuan

kepada orang-orang musyrik, baik dzimmi atau harbi, dalam

memerangi para pemberontak muslim meskipun saat ifu umat
Islam berkuasa. Saya tidak memberikan jalan kepada orang-orang
yang menentang agama Allah flp sebagai alat unfuk membunuh

orang-orang yang mengikuti agama Allah.

Tidak ada larangan ketika umat Islam berkuasa unfuk
meminta bantuan kepada orang-orang musyrik guna memerangi
orang-orang musyrik yang lain. Alasannya adalah karena darah
mereka halal, baik dalam keadaan maju perang atau melarikan diri,
atau sedang tidur, dan dengan cara apapun mereka bisa ditangkap
manakala dakwah Islam sudah sampai kepada mereka. Sedangkan
para pemberontak ifu halal diperangi hanya untuk mencegah
perang yang ingin mereka lancarkan atau unfuk menghentikan
pembangkangan mereka terhadap pemerintah. Ketika mereka
telah meninggalkan keadaan tersebut, maka darah mereka menjadi

haram kembali.

Saya tidak senang pula sekiranya imam memerangi mereka

dengan meminta banfuan kepada seseorang yang menghalalkan
pembunuhan terhadap para pemberontak, baik dalam keadaan

r32 An'adah berarti alat perang yang bentuknya seperti manjaniq tetapi
ukurannya lebih kecil.
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melarikan diri, terluka atau tertawan, meskipun dia adalah orang

muslim. Dengan demikian, imam telah memberikan kuasa atas

mereka kepada seseorang yang dia ketahui memperlakukan

mereka dengan cara yang tidak benar. Demikian pula, barangsiapa

yang diberi suafu kewenangan, maka hendaklah dia tidak

melimpahkan kewenangan terhadap seseorang yang dia ketahui

melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran.

Tetapi seandainya orang-orang muslim yang menghalalkan

tindakan-tindakan yang saya sampaikan kepada para pemberontak

itu tunduk dengan kekuatan imam dan banyaknya pasukan yang

bersama imam sehingga mereka tidak berani unfuk melawan

imam, dan jika mereka melihat imam sebagai pihak yang benar,

maka saya tidak melihat adanya larangan untuk meminta bantuan

kepada mereka dalam memerangi pemberontak dengan alasan ini

manakala tidak ditemukan pasukan selain mereka yang memiliki

kecakapan seperti kecakapan mereka, dan ketika mereka lebih

tangguh dalam memerangi pemberontak daripada kelompok lain.

Seandainya para pemberontak itu terpecah sehingga

sebagian dari mereka menyerang sebagian yang lain, Ialu kedua

kelompok atau salah satu kelompok meminta imam yang adil

unfuk membantunya menyerang kelompok yang memisahkan diri

sedangkan kelompok yang meminta bantuan itu tidak kembali

kepada jamaah imam yang adil, sedangkan imam dan pasukannya

memiliki kekuatan unhrk melindungi diri dari mereka seandainya

mereka sepakat unfuk menyerangnya, maka menurut saya imam

tidak boleh membantu salah satu dari dua kelompok tersebut

unfuk menyerang kelompok yang lain. Alasannya adalah karena

memerangi salah satu dari dua kelompok tersebut tidak lebih wajib

daripada memerangi kelompok yang lain. Perangnya imam
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bersama salah satu kelompok seolah-olah merupakan jaminan

keamanan bagi kelompok yang berperang bersamanya. Tetapi jika

imam lemah, maka hal itu lebih mudah untuk membolehkan

membantu salah satu kelompok untuk melawan kelompok lain.

Jika perang terhadap kelompok lain telah selesai, maka imam

tidak boleh langsung berjihad melawan kelompok yang dia bantu

sebelum imam mengajaknya untuk kembali. Jika kelompok

tersebut menolak unfuk kembali, barulah imam mengembalikan

perjanjian damai kepadanya, kemudian dia berjihad terhadap

kelompok tersebut.

Seandainya seseorang dari kelompok yang adil membunuh

seseorang dari kelompok yang adil juga dalam kecamuk perang,

lalu dia berkata, "Aku kelim, aku mengiranya pemberontak," maka

dia diminta bersumpah dan menanggung diyatnya. Seandainya dia

mengaku sengaja, maka dia dikenai qishash.

Demikian pula, seandainya sebagian pemberontak

bergabung dengan kelompok yang adil dalam keadaan bertaubat

dan dia berbalik memerangi kelompok harta, atau dia

meninggalkan perang meskipun dia tidak ikut memerangi

kelompok pemberontak, lalu dia dibunuh oleh salah seorang dari

kelompok yang adil, lalu orang tersebut berkata, "Setahu saya dia

memberontak, dan menurut saya dia bergabung dengan kami agar

bisa menyerang sebagian dari kami saat lengah sehingga saya

membunuhnya," maka dia diminta bersumpah atas hal ifu, dan dia

menanggung diyatnya. Tetapi jika dia tidak mendakwakan

kesamaran ini, maka dia dijatuhi qishash karena korbannya itu
telah bergabung dengan kelompok yang adil sehingga hukumnya

sama seperti hukum mereka.
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Seandainya beberapa orang pemberontak insaf dari paham

mereka dan diberi jaminan keamanan oleh imam, kemudian salah

seorang di antara mereka membunuh yang lain, lalu dia mengaku

bahwa dia mengetahui pemberontakan mereka tetapi tidak

mengetahui jaminan keamanan dari sultan unh-rk mereka, serta

tidak mengetahui bahwa mereka telah insaf dari paham mereka,

maka dia tidak dikenai qishash, melainkan dia hanya menanggung

diyat sesudah dia bersumpah atas apa yang dia dakwakan itu.

Tetapi jika dia melakukannya dengan sengaja, maka dia dikenai

qishash atas penumpahan darah dan pelukaan yang bisa dikenai

qishash. Jika tidak bisa dikenai qishash, maka dia dikenai denda

penyusutan akibat luka.

Seandainya ada beberapa pedagang di markas

pemberontak atau penduduk kota yang dikuasai oleh

pemberontak, atau ada beberapa orang muslim ditawan di tangan

mereka, sedangkan mereka semua tidak termasuk kelompok

pemberontak, baik dalam hal pemikiran atau dalam hal banfuan,

lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, atau

melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak Allah

atau hak manusia dalam keadaan perintah bahwa perbuatan

tersebut diharamkan, kemudian ada kemampuan untuk

menjalankan sanksi had padanya, maka dijatuhkanlah sanksi .6ad

atas mereka. Demikian pula, seandainya mereka berada di wilayah

perang, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut

dalam keadaan mengetahui keharamannya dan tidak dalam

keadaan dipaksa untuk rnengerjakannya, maka dijatuhkanlah

setiap sanksi had atas mereka, baik yang berkaitan dengan hak

Allah atau hak manusia. Demikian pula, seandainya mereka

mencuri lalu mereka berada di tengah kelompok yang
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membangkang dan tidak berlaku hukum pada mereka; atau

mereka tidak mencuri dan tidak melakukan takruil, namun hukum

tidak berlaku pada mereka, sedangkan mereka ifu termasuk orang

yang sudah dialukan hujjah kepadanya dengan ilmu selain dengan

Islam, kemudian ada kemampuan unfuk menjatuhkan sanksi .6ad

pada mereka, maka semua sanksi tersebut dijafuhkan pada

mereka.

4. Hukum Para Pemberontak Terkait dengan Harta
Benda dan Selainnya

Jika pemberontak menguasai suafu negeri umat Islam

kemudian imam mereka menjatuhkan sanksi had pada seseorang,

baik terkait hak Allah atau hak manusia, sedangkan imam tersebut

benar dalam menjafuhkan sanksi had tersebut; atau imam tersebut

mengambil zakat dari umat Islam secara genap sesuai kewajiban

mereka, atau dia mengambil lebih di atas kewajiban mereka,

kemudian umat yang adil mengalahkan para pemberontak itu,

maka mereka tidak mengulangi sanksi had pada orang yang sudah

dijatuhi sanksi had oleh imam kelompok pemberontak, dan tidak

pula mengambil kembali zakat yang telah diambil oleh imam

kelompok pemberontak. Jika mereka berkewajiban membayar

suahr zakat kemudian para pemberontak mengambil sebagiannya

saja, maka imam yang adil menggenapkan sisanya. Apa yang

diambil oleh kelompok pemberontak dari mereka ifu dihitung.
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Demikian pula dengan orang yang melewati para

pemberontak lalu mereka mengambil pungutan darinya.

Jika imam umat yang adil ingin mengambil zakat dari

mereka, sedangkirn mereka mengklaim bahwa imam kelompok

pemberontak telah mengambilnya dari mereka, maka mereka

adalah orang-orang yang tepercaya terkait zakat mereka. Jika

imam yang adil meragukan salah seorang di antara mereka, maka

dia memintanya bersumpah. Jika dia telah bersumpah, maka dia

tidak dipungut zakat lagi. Demikian pula, pajak tanah dan jizyah

kepala tidak dipungut lagi dari orang yang telah diambil pajak

tanah dan jizyah kepala yang telah diambil oleh para pemberontak.

Karena rnereka itu adalah orang-orang muslim yang hukum

mereka berlaku di tempat dimana mereka mengambil pajak dan

jfuah yang wajib ditanggung oleh penduduk setempat, serta hak-

hak lain yang melekat pada harta atau selainnya.

Seandainya imam pemberontak menunjuk seseorang

sebagai qadhi, maka dia harus menjalankan apa yang dijalankan

oleh para qadhi, yaitu mengambil hak untuk sebagian orang dari

sebagian yang lain dalam masalah perbuatan pidana dan selainnya

manakala tugas tersebut diserahkan kepada qadhi tersebut.

Seandainya kelompok yang adil mengalahkan kelompok

pemberontak, maka keputusan qadhi dari kelompok pemberontak

itu tidak ditolak kecuali keputusan yang seharusnya ditolak dari

para qadhi pada umumnya, yaitu ketika kepufusan bertentangan

degan Kitab, Sunnah atau ijma' ulama, atau yang semakna dengan

ifu; atau sengaja berpihak dengan cara menolak kesaksian orang-

orang yang adil dalam kasus ketika dia menolak kesaksiannya,
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atau dengan memperkenankan kesaksian orang yang tidak adil

dalam kasus ketika dia memperkenankan kesaksian tersebut.

Seandainya qadhi dari kelompok pemberontak menulis

surat kepada qadhi dari kelompok yang adil tentang suafu hak

yang terbukti di hadapannya milik seseorang atas orang lain dari
selain kelompok pemberontak, maka biasanya dikhawatirkan qadhi

dari kelompok pemberontak ifu menolak kesaksian orang yang adil

itu ditolak lantaran bertentangan dengan pendapatnya, dan

menerima kesaksian orang yang tidak memiliki sifat adil lantaran

sejalan dengan pendapatnya. Di antara mereka ada yang

dikhawatirkan sekiranya dia menghalalkan sebagian tindakan

mengambil harta orang lain selama memungkinkan. Karena ifu
saya lebih senang sekiranya surat dari qadhi kelompok
pemberontak itu tidak diterima. Suratnya itu bukan sebuah

keputusan hukum yang dijalankan, dimana qadhi tidak boleh

menolaknya kecuali karena tampak jelas adanya ketidakadilan di

dalamnya. Seandainya mereka adalah orang-orang yang amanah

atas hal-hal yang kami sampaikan serta bersih dari setiap sifat

negatif, lalu mereka menulis surat dari tempat yang jauh dimana

hak orang yang diberi kesaksian akan rusak jika surat mereka

ditolak, lalu qadhi dari kelompok yang adil menerima suratnya itu,

maka tindakannya itu beralasan. Surat qadhi kelompok
pemberontak jika situasinya seperti yang saya sampaikan, yaifu

hilangnya suafu hak manakala surat tersebut ditolak, sempa

dengan kepufusan hukumnya.

Barangsiapa di antara kelompok pemberontak yang

bersaksi di hadapan qadhi dari kelompok yang adil pada kasus

dimana dia sedang menjadi muharib (orang yang memerangi
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pemerintah yang sah), atau dalam keadaan dia sepaham dengan

pemberontak tetapi sampai menjadi muharib, sedangkan diketahui

bahwa dia menghalalkan sebagian dari yang saya sampaikan, yaifu

membenarkan saksi yang sejaian dengannya meskipun saksi

tersebut tidak melihat dan tidak mendengar langsung kejadian,

atau dia memandang halal harta dan darah orang yang diberi

kesaksian, atau sifat-sifat lain yang menjadi ialan bagi manfaat

orang yang diberi kesaksian yang mengunfungkan, atau jalan bagi

kecelakaan orang yang diberi kesaksian yang memberatkan, maka

kesaksiannya tidak boleh dalam perkara apapun meskipun dalam

perkara yang ringan. Tetapi jika saksi bersih dari sifat-sifat ini, baik

dari kalangan pemberontak atau dari selain mereka, maka

kesaksiannya diterima.

Seandainya seseorang yang berada di markas pemberontak

jahrh haknya atas seseorang di markas kelompok yang adil, baik

hak ifu berupa hak jiwa, luka{uka atau harta benda, maka qadhi

dari kelompok yang adil wajib mengambilkan hak itu baginya.

Tidak ada perbedaan antara qadhi tersebut dan qadhi lain dalam

hal pengambilan hak warisan dan hak-hak yang lain. Demikian

pula, qadhi dari kalangan pemberontak juga wajib mengambilkan

hak dari pemberontak bagi orang yang bukan pemberontak, baik

dari kalangan umat Islam atau dari kalangan lain. Seandainya

qadhi dari kelompok pemberontak itu menolak untuk

mengambilkan hak dari sesama pemberontak milik orang yang

berlawanan dengan mereka, maka menurut kami dia adalah

seorang yang zhalim. Qadhi dari kelompok yang adil tetap tidak

boleh menghalangi hak milik para pemberontak meskipun qadhi

mereka tidak mau mengambilhak bagi kelompok selain mereka.
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Demikian pula, qadhi wajib mengambilkan hak dan

pertanggungan dari orang yang adil untuk orang yang memerangi

umat Islam, meskipun qadhi dari kelompok yang memerangi ihr

menolak untuk mengambilkan hak yang jatuh pada mereka. Umat
yang paling pantas bersabar terhadap kebenaran adalah

Ahlussunnah. Penolakan pemimpin orang-orang musyrik unfuk
mengambilkan hak atas orang yang bersamanya bagi seorang

muslim bukan merupakan faktor yang menghalalkan seorang

muslim untuk menghalangi hak bagi orang kafir harbi yang

meminta jaminan keamanan. Karena dia bukan orang yang zhalim

sehingga kalau demikian maka dia ditahan baginya seperti apa
yang diambil darinya. Hak seseorang tidak ditahan lantaran

kezhaliman orang lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-

Syafi'i.

Seandainya kelompok pemberontak menguasai suatu

kelompok lalu mereka menyerahkan jabatan qadhi kepada

seseorang dari kalangan pemberontak sendiri, tetapi dia dikenal

berlawanan pemikiran dengan para pemberontak, lalu dia menulis

surat kepada qadhi lain, maka perlu dilihat terlebih dahulu.

Seandainya qadhi tersebut adil, dan dia menyebutkan nama-nama

para saksi yang bersaksi di hadapannya, dimana qadhi penerima

surat mengetahui diri para saksi ifu, atau para qadhi yang adil

mengetahui mereka sebagai saksi yang adil serta berlawanan

dengan kelompok pemberontak, maka suraforya ifu diterima.
Tetapi jika para saksi ifu tidak dikenal, maka suratnya itu sama

seperti swat qadhi pemberontak lainnya sebagaimana yang telah
saya sampaikan.

378



Al Umnt

Jika imam memberikan jaminan keamanan kepada salah

seorang di antara mereka, baik dia budak atau orang merdeka,

baik laki-laki atau perempuan, maka jaminan keamanan tersebut

berlaku. Jika salah seorang di antara mereka terbunuh saat maiu

perang, maka orang yang membunuhnya berhak atas harta yang

dia rampas darinya.

Jika kelompok pemberontak berada di markas sebagai

pendukung bagi kelompok yang adil (saat menyerang musuh), lalu

kelompok yang adil bergerak menyerang musuh dan memperoleh

harta rampasan perang, atau sebaliknya pasukan yang adil berada

di markas sebagai pendukung bagi kelompok pemberontak, lalu

kelompok pemberontak bergerak menyerang musuh dan

memperoleh harta rampasan perang, maka masing-masing dari

dua kedua kelompok bersekuhr dalam harta rampasan perang;

tidak berbeda sama sekali. Hanya saja, jika mereka menyerahkan

bagian seperlima dari harta rampasan perang, maka imam dari

kelompok yang adil lebih berhak atas bagian tersebut karena ihr

adalah hak umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga

imam dari kelompok yang adil itu bisa menyalurkannya kepada

mereka. Karena yang berlaku atas mereka adalah hukum imam

dari kelompok yang adil, bukan hukum dari imam kelompok yang

udak adil. Selain itu, dia tidak memandang halal menahan harta

tersebut seperti halnya sikap kelompok pemberontak.

Seandainya kelompok pemberontak mengadakan perjanjian

damai dengan suatu kaum musyrik, maka tidak seorang pun dari

umat Islam yang boleh memerangi mereka. Jika dia memerangi

mereka lalu memperoleh suafu harta milik mereka, maka dia wajib

mengembalikannya kepada mereka. Seandainya kelompok
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pemberontak memerangi suafu kaum yang telah mengadakan

perjanjian damai imam umat Islam, lalu kelompok pemberontak

menawan mereka, maka jika umat Islam berhasil mengalahkan

kelompok pemberontak, maka para tawanan ifu dikeluarkan dari

tangan mereka dan dikembalikan kepada keluarganya yang

musyrik.

Tidak boleh membeli seorang pun dari tawanan tersebut.

Jika ada yang membelinya, maka pembeliannya batal.

Seandainya kelompok pemberontak meminta bantuan

kepada kelompok kafir harbi untuk memerangi kelompok yang

adil, sedangkan kelompok yang adil telah mengadakan perjanjian

damai dengan kelompok kafir harbi, maka kelompok yang adil
boleh memerangi dan menawan kelompok kafir harbi
Keberadaan mereka bersama pemberontak itu bukan merupakan
jaminan keamanan. Mereka berhak atas jaminan keamanan hanya
jika mereka tidak ikut campur. Adapun ketika mereka memerangi

kelompok yang adil, maka seandainya mereka telah memiliki
jaminan keamanan kemudian mereka memerangi kelompok yang

adil, maka perbuatan mereka itu telah membatalkan jaminan

keamanan tersebut. Menurut sebuah pendapat, seandainya

kelompok pemberontak meminta bantuan kepada sekelompok
orang kafir dzimmi unfuk memerangi umat Isiam, maka hal ini
bukan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian karena mereka

tetap bersama sekelompok umat Islam. Menurut saya, jika mereka
itu dipaksa, atau mereka mengaku tidak tahu dan mengatakan,
"Kami berpikir bahwa jika ada sekelompok umat Islam yang
mengajak kami untuk memerangi kelompok umat Islam yang lain,

maka ihr berarti kami diajak unfuk memerangi orang yang halal
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darahnya dalam Islam seperti perampas harta kafilah," atau

mereka mengatakan, "Kami tidak tahu bahwa pihak yang kami

diminta unfuk memeranginya ifu adalah muslim," maka hal ini

tidak dianggap sebagai pembatalan perjanjian damai mereka.

Mereka ditunfut atas semua hak darah dan harta yang mereka

ambil dari orang-orang yang adil. Alasannya adalah karena mereka

bukan orang-orang muslim yang diperintahkan Allah untuk

mendamaikan dua kelompok yang berperang.

Selanjutnya kami memperbarui syarat bagi mereka bahwa

jika mereka terlibat lagi dalam kasus seperti ini maka mereka halal

dibunuh. Hanya kepada Allah saya memohon taufiq.

Jika seseorang dari kelompok pemberontak datang dalam

keadaan bertaubat, maka dia tidak dikenai qishash karena dia

adalah seorang muslim yang diharamkan darahnya. Jika orang-

orang kafir harbi bersama kelompok yang adil memerangi orang-

orang kalir harbi, maka mereka tidak diberi salad33, seperlima,

dan bagian dari harta rampasan perang. Dia hanya diberi

radhakh.r3a

Seandainya para pemberontak menjaminkan beberapa

orang di antara mereka di tangan orang-orang yang adil, atau

orang-orang yang adil juga menjaminkan orang kepada mereka,

lalu mereka berkata, "Tahanlah jaminan kami hingga kami

menyerahkan jaminan kalian," lalu kelompok pemberontak

733 Salab berarti harta yang dirampas seorang prajurit dari tangan musuh yang

dibunuhnya.
734 RadhaHi berarti pemberian yang sedikit dari harta rampasan perang yang

ukurannya di bawah bagian, dan diberikan kepada orang-orang yang fidak

memperoleh bagian seperti anak-anak dan kaum perernpuan manakala mereka

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan.
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melanggar hak terhadap jaminan dari kelompok yang adil lalu

mereka membunuhnya, maka kelompok yang adil tidak boleh

membunuh jaminan dari kelompok pemberontak yang ada di

tangan mereka; dan tidak boleh pula menahan para jaminan ifu
manakala mereka sudah tahu bahwa teman-teman mereka telah

dibunuh. Alasannya adalah karena teman-teman mereka tidak

diserahkan kepada mereka lagi unfuk selamalamanya, sedangkan
jaminan ih,r tidak dibunuh lantaran kejahatan orang lain. Jika
kelompok pemberontak menjaminkan beberapa orang dari mereka

tanpa ada jaminan berupa orang dari kelompok yang adil, lalu

mereka mengadakan perjanjian damai dengan kelompok yang adil

hingga jangka wakh-r tertenfu, lalu jangka waktu tersebut telah tiba
sedangkan kelompok pemberontak telah berkhianat, maka

kelompok yang adil tidak boleh menahan para penjamin itu
lantaran pengkhianatan yang dilakukan orang lain.

Seandainya kelompok yang adil memberikan jaminan

keamanan kepada seseorang dari kalangan pemberontak, lalu

orang itu dibunuh oleh seseorang yang tidak tahu, maka ada diyat
di dalamnya. Jika orang dari kelompok yang adil membunuh
seorang pemberontak dengan sengaja, sedangkan pembunuh

adalah ahli waris orang yang dibunuh, atau sebaliknya seseorang

dari kelompok pemberontak membunuh seseorang dari kelompok
yang adil, sedangkan pelaku adalah ahli waris korban, maka

menumt saya keduanya tidak saling mewarisi Sedangkan para ahli

waris keduanya yang tidak ikut membunuh sama-sama mewarisi.

Jika seseorang dari kelompok pemberontak terbunuh, baik
di kancah perang atau di luamya, maka mereka tetap dishalati

karena shalat jenazah mempakan Sunnah bagi kaum muslimin,
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kecuali orang yang dibunuh pasukan musyrik di medan perang

sehingga dia tidak dimandikan dan tidak dishalati- Adapun

kelompok pemberontak manakala mereka terbunuh di medan

perang, maka mereka dimandikan dan dishalati, serta diperlakukan

seperti mayit pada umumnya. Kepala mereka tidak boleh

dikirimkan ke suatu tempat, jenazah mereka tidak boleh disalib,

dan mereka tidak boleh dihalangi untuk dimakamkan.

Jika seseorang dari kelompok yang adil membunuh

seseorang dari kelompok pemberontak di medan perang, maka

ada dua pendapat tentang mereka, yaifu:

Pertama, mereka dimakamkan berikut luka, darah dan

pakaian yang mereka kenakan saat terbunuh jika mereka

menghendaki, karena mereka adalah orang-orang yang mati

syahid dan tidak dishalati. Mereka diperlakukan seperti orang yang

dibunuh oleh orang-orang musyrik karena mereka terbunuh di

medan perang dan syahid.

Kedua, mereka dishalati karena dasar hukum yang berlalm

unfuk orang-orang muslim adalah menshalati mayit kecuali saat

Rasulullah S meninggalkannya. Yang tidak dishalati Rasulullah S
adalah orang-orang yang dibunuh orang-orang muslim dalam

perang.

Anak-anak dan kaum perempuan dari kalangan

pemberontak manakala terbunuh bersama mereka, maka mereka

sama seperti laki-laki yang sudah baligh, yaitu dishalati.

Saya memakruhkan seseorang dari kelompok yang adil

sengaja membunuh orang yang memiliki hubungan rahim

dengannya dari kalangan pemberontak. Seandainya seseorang

menahan diri untuk tidak membunuh ayahnya, atau orang yang
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memiliki hubungan rahim dengannya, atau saudaranya dari

kelompok orang-orang musyrik, maka saya tidak memakruhkan
hal itu, bahkan menganjurkannya.

1966. Alasannya adalah karena Rasulullah @ menahan

Hudzaifah bin Utbah;S,1, agar tidak membunuh ayahnya, serta

menahan Abu Bakar.€b pada wakfu Perang Uhud agar tidak

membunuh anaknya.135

Jika kelompok muslim yang membangkang dan tidak
melakukan takwil membunuh atau mengambil harta, maka hukum
mereka sama seperti hukum perampas kafilah. Masalah ini dibahas

dalam bahasan tentang perampas kafilah.

Jika suatu kaum murtad dari Islam lalu mereka berhimpun
dan memerangi umat Islam, dan sesudah ifu mereka membunuh
dan mengambil harta benda, maka hukumnya mereka sama

seperti hukum orang-orang harbi da'i kalangan orang-orang
musyrik. Jika mereka bertaubat, maka mereka tidak ditunfut agar
hak darah dan harta benda. Jika ada yang bertanya, "Mengapa

135 gp. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubm (pembahasan: Memerangi Kelompok
Pemberontak, bab: Makruhnya orang yang Adil Sengaja Membunuh Pemberontak
yang Masih Memiliki Hubungan Rahim Dengannya, 8/185) dari jalur Muhammad bin
Umar Al waqidi dari Ibnu Abi Abu Zinad dari ayahnya, dia berkata, "Abu Hudzaifah
ikut serta dalam Perang badar, dan dia memanggil ayahnya yang bemama utbah untuk
berduel, namun Rasulullah $ melarangnya."

Muhammad bin umar berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq masih
tetap pada agama kaumnya, yaifu agama syirik, sehingga dia ikut serta dalam perang
Badar bersama orang-orang musyrik. Dia menantang duel dalam perang ifu, lalu
ayahnya yaitu Abu Bakar Ash-shiddiq.g" berdiri menghampirinya untuk berduel
dengannya. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda kepada Abu
Bakar $:, "Janganlah kamu membuat kami susah.- Kemudian Abdurrahman masuk
Islam pada waktu Perjanjian Hudaibiyryah.
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mereka tidak difuntut?" Jawabnya adalah karena mereka telah

menjadi muharib (orang yang memerangi) yang halal harta dan

darahnya. Apa saja yang diambil oleh muharib haik hak darah

atau harta) itu tidak dilakukan qishash terhadap mereka; dan hak

apa saja yang diambil dari mereka juga tidak dikembalikan kepada

mereka.

1997. Thulaihah membunuh Ukasyah bin Mihshan dan

Tsabit bin Aqram, kemudian dia masuk Islam sehingga dia tidak

dimintai pertanggungan bempa diyat atau qisha.h.136

Sanksi rSad untuk keonaran yang terjadi di kota dan di

padang pasir ihr hukumnya sama. Barangkali muharib yang

melakukan kekacauan di kota itu lebih besar dosanya-

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

berkata, "Mereka dikenai qishash manakala mereka murtad,

memerangi dan membunuh. Karena jika kemusyrikannya ifu tidak

menambahkan keburukan, maka dia tidak menambahkan kebaikan

bagi mereka dalam benfuk terlindunginya mereka dari qishash."

Seandainya kelompok pemberontak menguasai sebuah kota

lalu ada kelompok lain di luar pemberontak yang ingin memerangi

mereka, maka saya tidak berpendapat bahwa penduduk kota

tersebut memerangi pemberontak pertama bersama pemberontak

kedua. Jika mereka mengatakan, "Kami memerangi kalian

bersama-sama," maka ada kelonggaran bagi penduduk kota untuk

memerangi mereka demi membela diri, keluarga dan harta benda

136 11,. hadits no. (1961) dan takhnt'nya dalam bab tentang perbuatan omng-

orang yang melanggar perjanjian damai.
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mereka. Mereka semakna dengan orang yang terbunuh unfuk
membela nyawanya dan hartanya. Seandainya orang-orang

musyrik menawan para pemberontak, sedangkan umat Islam

memiliki kekuatan unfuk memerangi orang-orang musyrik, maka

tidak ada kelonggaran bagi umat Islam unfuk menahan diri unfuk
tidak memerangi orang-orang musyrik hingga mereka

menyelamatkan para pemberontak. Seandainya umat Islam

berperang kemudian gubernur mereka meninggal dunia, lalu

mereka berperang bersama-sama atau sendiri-sendiri, sedangkan

masing-masing dari mereka menjadi pendukung bagi yang lain,

maka masing-masing dari mereka bersekutu dengan kelompok
yang lain dalam memperoleh harta rampasan perang.

Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda tentang
orang yang mengincar harta, darah atau kehormatan orang lain?"
Saya jawab, orang itu wajib membela diri. Jika Dia bertanya,
"Bagaimana jika dia tidak bisa membela diri kecuali dengan jalan

perang?" Maka saya jawab, kalau begitu dia harus memerangi

orang yang mengincar hartanya ifu. Jika Dia bertanya, "Meskipun

perang ifu merenggut nyawanya?" Maka saya jawab, ya, manakala

dia tidak mampu mempertahankan diri dan hartanya kecuali

dengan cara seperti itu. Jika Dia bertanya, "Bagaimana contoh
kasus dimana seseorang mampu mempertahankan diri dan

hartanya tanpa dengan jalan perang?" Maka saya jawab, seperti

ketika dia menaiki kuda sedangkan orang yang menghadangnya

berjalan kaki lalu dia memacu kudanya; atau dia berada dalam

benteng sehingga dia menufup gerbang sebentar hingga musuh
pergi meninggalnya. Tetapi jika musuh tetap mengepungnya dan

memeranginya, maka dia memeranginya juga. Dia bertanya,
"Tidakkah dalam sebuah riwayat disebutkan:

386



Al llmm

f ;;;"?J.t-,
O/

zd

\tL ?t -\ 11^
o

gn r>
I

I

J;t'J\i4̂I

JLae
/O

e

d
o z.N

otkL .' r) ,W
o i

-rl/G.

t ,.1
Jte

z)
z.zF

arUlLi.

U\;
t

e o,/t)e
4\

tV "i)

a

)

"r|t ,9G1 'ri;. ,s ,"w r.;G;U.r.if # 'a-rt ?;// I I /
o.a o/ o.r',ot- oi .,/ o ,

l//r/

1998. Hammad menyebutkan dari Yahya bin Said dari Abu

Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa Utsman bin Affan berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim

kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaifu kufur sesudah

beriman, atau berzina sesudah terpelihara (menikah), atau

membunuh jiwa bukan untuk membalasiiwa.'t37

Saya jawab, hadits Utsman r$ itu benar, dan sabda

Rasulullah S, "TidakJah halal darah seorang muslim kecuali

karena salah satu dari tiga hal... " juga benar. Tetapi itu adalah

kalimat berbahasa Arab yang maknanya: Jika seseorang

melakukan salah satu dari ketiga hal ini, maka darahnya halal

sebagaimana yang disabdakan Nabi S. Seandainya seseorang

1s7 93. Asy-Syafi'i dalam bab tentang murtad dari Islam, yaitu no. 624. Hadits

ini telah disebutkan takhnlnya di tempat tersebut, Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Menurut At-Tirmidzi, statusnya hasan.

Silakan baca takhnj hadits no. 1987. Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan

Muslim dan bersumber dari hnu Mas'ud, sebagaimana hadits ini diriwayatkan dari

Aisyah @.
Al Hakim berkomentar tentang hadits Aisyah,4,, "Statusnya shahih menumt

kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansimya."
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berzina, kemudian dia meninggalkan zina dan bertaubat, atau dia

lari dari tempat dia berzina kemudian dia tertangkap, maka dia

dijatuhi hukuman mati dengan cara rajam.

Seandainya seseorang membunuh seorang muslim dengan
sengaja kemudian dia meninggalkan pekerjaan membunuh,

bertaubat, dan melarikan diri, tetapi kemudian dia tertangkap,

maka dia dibunuh dengan jalan qishash. Jika seseorang kufur
kemudian dia bertaubat, maka sebutan kafir hilang darinya.

Seandainya orang yang kafir sesudah beriman itu melarikan diri
tetapi dia tidak meninggalkan pemyataan kufurnya sesudah dia
mengemukakannya, maka dia dijatuhi hukuman mati kecuali dia

bertaubat dari kekafirannya itu dan kembali kepada Islam sehingga

darahnya terlindungi. Alasannya adalah hukuman mati tersebut
gugur darinya manakala dia kembali kepada Islam, sehingga dia
tidak boleh dibunuh sesudah kembali menjadi muslim. Jadi,

manakala sebutan kafir melekat padanya, maka dia seperti pelaku

zina dan membunuh.

Pemberontak itu tidak bisa dikatakan halal darahnya secara

mutlak tanpa pengecualian. Dia hanya bisa disebut memberontak
dan membangkang, atau berperang bersama kelompok yang

membangkang, sehingga dia diperangi sebagai upaya pencegahan

agar dia tidak membunuh, atau dia ditekan agar dia kembali, atau

agar dia membayarkan hak jika dia menolaknya. Jika perang itu
sampai merenggut nyawanya, maka tidak ada qishash dan diyat di
dalamnya karena kami membolehkan perang terhadapnya.

Seandainya dia melarikan diri dari perang, mengasingkan
diri, terluka, tertawan, atau sakit sehingga tidak melakukan
peperangan, maka dia tidak boleh dibunuh dalam keadaan
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tersebut. Pemberontak dalam keadaan seperti ini tidak bisa disebut

halal darahnya. Seandainya darahnya halal, maka darahnya tidak

terlindungi oleh keadaannya melarikan diri, tertawan, terluka dan

menjauhi perang. Darah orang kafir tidak terlindungi hingga dia

masuk Islam. Keadaannya sama seperti yang saya sampaikan

sebelumnya, yaifu keadaan orang yang mengincar darah atau harta

orang lain.

5. Perbedaan Pendapat tentang Memerangi Para
Pemberontak

Sebagian ulama yang argumennya telah saya ceritakan

dengan hadits Utsman iS+ mendatangi saya dan berbicara kepada

saya dengan hal-hal yang saya sampaikan. Saya menceritakan

kepadanya garis besar pendapat saya tentang perang terhadap

para pemberontak. Dia berkata, "pendapat Anda benar, dan saya

tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berargumen dengan

semisal argumen yang saya pegang. Tetapi para sahabat kami

berbeda dengan Anda dalam beberapa hal." Saya bertanya, "Apa

ifu?" Dia menjawab, "Mereka mengatakan bahwa jika kelompok

pemberontak itu memiliki safu kelompok pasukan dimana mereka

kembali kepadanya, lalu mereka kalah dalam perang, maka

mereka boleh dibunuh dalam keadaan kalah perang ifu, yang luka

di antara mereka boleh dihabisi, dan tawanan mereka boleh

dibunuh. Jika perang mereka masih berlangsung lalu sebagian dari

mereka ditawan, maka tawanan dari mereka ifu boleh dibunuh,

dan yang terluka boleh dihabisi. Adapun jika kelompok
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pemberontak tidak memiliki kelompok pasukan tempat mereka

kembali, lalu pasukan mereka kalah, maka tidak boleh membunuh

orang yang melarikan diri dan tawanan di antara mereka; dan yang

terluka di antara mereka tidak boleh dihabisi."

Saya jawab, "Jika Anda mengklaim bahwa apa yang kami
jdikan argumen ihr benar-benar merupakan argumen, mengapa

Anda tidak menyukai hal yang mengandung argumen? Apakah

Anda berpendapat demikian berdasarkan khabar atau qiyas?" Dia

menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan khabar."

Saya bertanya, "Bagaimana bunyi khabar tersebut?" Dia

menjawab:

* ?nt **., 4b Gi ;'"*G Lf -\ 111
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7999. Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib rg" berkata pada

waktu Perang Jamal, "Yang melarikan diri tidak boleh dibunuh dan
yang terluka tidak boleh 6i5u6ir1."138

"Menurut kami, Ali bin Abu Thalib;g berkata demikian
karena lawan Ali .Cl dalam perang Jamak tidak memiliki kelompok

tempat mereka kembali.

Saya jawab, "Apakah Anda meriwayatkan dari Ali bin Abu
Thalib;gL bahwa Dia berkata, 'Seandainya mereka memiliki

kelompok tempat mereka kembali, maka kami membunuh orang

138 561ur^, baca atsar dan takhilnya no. (1989-1991) dalam bab tentang
pemberontak yang wajib diperangi dan bab tentang perlakuan terhadap pemberontak.
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yang melarikan diri di antara mereka, tawanan dan orang yang

luka di antara mereka,' sehingga Anda berargumen dengan

perbedaan hukum yang dia tetapkan itu mengenai perlakuan yang

berbeda terhadap dua kelompok tersebut?" Dia menjawab, "Tidak.

Akan tetapi, menurut saya perkataan Ali r& tersebut seperti ini

maknanya." Saya bertanya, "Apakah ada dalilnya? Sampaikan dalil

Anda kepada kami." Dia balik bertanya, "Mengapa boleh

membunuh mereka saat maju perang tetapi tidak boleh

membunuh mereka saat mundur perang?" Saya jawab, sesuai

dengan yang telah sampaikan bahwa Allah fu mengizinkan perang

hanya ketika mereka melakukan pemberontakan.

Allah S berfirman,

"Maka yang berbuat aniaYa itu

sehingga golongan itu kembali kepada peintah Allah. " (Qs- Al

Hujuraat 149):91

Yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi.

Adapun orang yang tidak memerangi ih.r tindakan terhadapnya

disebut membunuh, bukan memerangi. Seandainya argumen yang

Anda sampaikan ifu benar-benar mengandung argumen, maka

justru argumen tersebut unfuk membantah'Anda karena Anda

mengatakan tidak boleh membunuh orang yang melarikan diri,

tawanan dan orang yang terluka manakala pasukan mereka kalah

dan mereka tidak memiliki kelompok tempat mereka kembali.

Jika Anda berpendapat demikian karena mengikuti Ali bin

Abu Thalib ig6, maka saya katakan bahwa Anda justru menyalahi
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AIi bin Abu Thalib;& dalam perkara seperti perkara yang Anda

ikuti ini. Saya katakan, apa tanggapan Anda seandainya ada

seseorang berargumen kepada Anda seperti argumen Anda ini,

dan dia mengatakan, "Kami membunuh mereka dalam keadaan
apapun meskipun pasukan mereka kalah, karena Ali ig, ada

kalanya tidak membunuh mereka sebagai bentuk kebaikan dan
pemaafan terhadap mereka, bukan karena haram"? Dia

menjawab, "Dia tidak boleh berpendapat demikian meskipun

hadits tersebut mengandung makna demikian, karena hadits

tersebut tidak mengandung dalil yang menunjukkan pendapat

tersebut." Saya katakan, "Anda juga tidak boleh berpendapat

seperti itu karena pendapat tersebut tidak terdapat dalam hadits
AIi.&. Hadits ini tidak mengandung dalil tentang kebolehan

membunuh pemberontak yang memiliki kelompok tempat dia

kembali saat dia melarikan diri, tertawan dan terluka.

Saya katakan, makna yang saya temukan ini tidak lain

mempakan salah sahr dari dua makna. Yang pertama adalah
berargumen dengan Kitab Allah @, serta dengan perbuatan

generasi salaf yang dapat dijadikan teladan.

2000. Abu Bakar r.t!]5 pemah menawan banyak orang dari

kelompok pembangkang zakat, tetapi dia tidak memukul dan tidak
membunuh mereka. Ali;S{, juga pemah menawan, dan dia

memiliki kekuasaan atas orang yang membangkang, tetapi dia

tidak memukulnya dan tidak pula membunuhnya.l39

r39 Saya tidak menemukannya dengan jalur-jalur riwayat yang bersambung
meskipun hadits ini masyhur dalam kitab-kitab sejarah.
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Yang kedua adalah pemberontakan mereka itu dapat

menghalalkan darah mereka, sehingga mereka dibunuh dalam

keadaan apapun, baik mereka memiliki kelompok tempat mereka

kembali atau tida.k memiliki. Dia berkata, "Mereka tidak boleh

dibunuh dalam l<eadaan seperti ini." Saya katakan, "Ya, dan tidak

pula dalam keadaan dimana Anda menghalalkan darah mereka.

Muawiyah tinggal di Syam, dan dimungkinkan pasukan Muawiyah

memiliki kelompok tempat mereka kembali, dan jumlah mereka

sangat besar. Sebagian dari mereka kembali sebelum sebagian

yang lain. Ada kemungkinan bahwa kelompok yang pulang

pertama itu menjadi tempat kembali bagi kelompok yang pulang

belakangan.

2001. Umat Islam pernah mengalami kekalahan pada

waktu Perang Uhud. Saat itu Rasulullah g$ dan sekelompok

pasukan bertahan di sebuah jalanan bukit. Nabi S saat itu menjadi

kelompok bagi orang yang bergabung dengan beliau, dan mereka

itu berada di satu tempat.l4o

Ada kalanya suatu kaum memiliki kelompok tempat mereka

kembali, namun pada wakfu kalah mereka tidak menginginkan

kelompok tersebut, dan mereka juga tidak ingin kembali

berperang. Ada kalanya suafu kaum tidak memiliki kelompok

tempat mereka kembali, namun pada wakfu kalah mereka ingin

kembali berperang. Saya juga mendapati suafu kaum

menginginkan perang dan menghunus senjata. Namun kami dan

Anda mengklaim bahwa kita tidak boleh memerangi mereka

selama mereka tidak mengangkat seorang imam dan bergerak ke

140 Keterangan ini hanya masyhur di kalangan para ahli sejamh dan tafsir
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kancah perang, sedangkan kita khawatir mereka menumpas kita.

Lalu, mengapa Anda membolehkan unfuk memerangi mereka

lantaran ada kelompok lain yang menginginkan perang, atau

karena selain rnereka tidak mau menyerah kalah padahal mereka

sudah kalah, terluka dan tertawan, namun di sisi lain Anda tidak

membolehkan perang terhadap mereka padahal mereka ingin

berperang? Saya juga katakan kepadanya, "Seandainya dalam hal

ini tidak ada argumen yang membantah Anda selain perbuatan

dan ucapan Nabi {l}, maka Anda telah terbantah dengan

perbuatan dan ucapan Ali;e5.; sendiri." Dia bertanya, "Apa itu?"

Saya menjawab,
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2002. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Amr bin Dinar, dari Abu Fakhitah, bahwa Ali ;E; disodori seorang

tawanan pada waktu Perang Shiffin, lalu orang ifu berkata,
"Janganlah kamu menahanku hingga mati." Ali menjawab, "Aku

tidak akan menahanmu hingga mati. Sesungguhnya aku takut
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kepada Allah Tuhan semesta alam." Kemudian Ali

melepaskannya, dan orang itu pun berkata, "Apakah ada kebaikan

pada dirimu sehingga aku berbaiat kepadamu?"141

Pertempuran Shiffin pada saat itu masih berlangsung, dan

Muawiyah juga sedang berperang dengan gigih pada seluruh hari-

hari tersebut dalam keadaan penuh kesadaran dan merasa diri

unggul. Namun Ali & berkata kepada seorang tawanan pengikut

Muawiyah, 'Aku tidak akan menahanmu hingga mati.

Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam.' Lalu,

mengapa Anda memerintahkan unfuk membunuh tawanan seperti

ifu?" Dia menjawab, "Karena bisa jadi Ali iS, melepaskannya atas

dasar kebaikan." Saya katakan, "Meskipun Ali I$,r berkata,

'sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam?'."

Dia menjawab, "Maksudnya adalah: Aku takut kepada Allah

sehingga aku mencari pahala dengan melepaskanmu atas dasar

kebaikan." Saya katakan, "Ketika Ali & berkata terkait kelompok

yang tidak memiliki kelompok tempat kembali, 'Yang melarikan

diri tidak boleh dibunuh, dan yang terluka tidak boleh dihabisi,'

apakah boleh seseorang berkata seperti argumen Anda?" Dia

menjawab, "Tidak, karena tidak ada indikasi dalam hadits tentang

hal itu."

Saya katakan, "Tidak ada dalil dalam hadits Abu Fakhitah

mengenai apa yang Anda katakan itu. Dia justru menunjukkan hal

yang berlawanan dengan pendapat Anda. Karena seandainya

Ali 4b berkata seperti itu semata untuk mengharapkan pahala,

pastilah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku mengharapkan

141 5uru tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syaf i dalam Srznan Al Kubra (8/782)

dan Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(6/284).
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pahala. Sebutan mengharap bagi orang yang meninggalkan

sesuafu yang mubah baginya ih-r lebih tepat daripada sebutan

takut. Sedangkan sebutan takut bagi orang yang meninggalkan

sesuafu karena takut dosa itu lebih tepat, meskipun secara bahasa

ungkapan seperti itu mengandung dua kemungkinan makna

tersebut." Dia berkata, "Para sahabat kami juga berpendapat

seperti pendapat Anda, 'Kami tidak mengambil harta pemberontak

kecuali dalam safu kasus'." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia

menjawab, "Jika perang masih berlangsung, maka boleh

merampas kendaraan dan senjata mereka. Tetapi jika perang telah

selesai, maka kendaraan dan senjata mereka dikembalikan kepada

mereka dan kepada para ahli waris mereka."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya kami dan

Anda ditentang oleh seseorang yang menghalalkan darah sebagian

dari ahli kiblat?" Dia menjawab, "Darah di sisi Allah ifu lebih besar

kehormatannya daripada harta benda. Ketika darah telah halal,

maka harta mengikutinya." Tidak ada argumen untuk

membantahnya selain pernyataan bahwa ketentuan ini berlaku

pada orang-orang kalir harbi yang menentang agama Allah. Harta

benda mereka juga halal karena faktor yang sama dengan faktor
yang menghalalkan darah mereka. Kefurunan dan perempuan-

perempuan mereka boleh ditawan untuk dijadikan budak. Ada

kalanya harta benda, perempuan-perempuan dan kehrrunan

mereka dapat diambil, tetapi darah mereka tidak halal.

Sedangkan hukum bagi orang Islam itu berbeda dari hukum

tersebut. Ada kalanya darah pelaku zina dan pembunuh di antara

mereka hukumnya halal, sedangkan harta keduanya tidak halal

sama sekali. Itu terjadi disebabkan perbuatan pidana yang
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keduanya lakukan, sedangkan sanksi perbuatan pidana keduanya

tidak berlaku pada harta keduanya. Pemberontak itu lebih ringan

keadaannya daripada keduanya, karena terhadap orang muhshan

yang berzina dan pembunuh dikatakan, "Orang ini halal darahnya

secara mutlak tanpa ada pengecualian di dalamnya," sedangkan

terhadap pemberontak tidak disebut mubah halal darahnya,

melainkan dikatakan, "Pemberontak hams dicegah agar tidak

memberontak." Jika ada kemampuan unhlk mencegahnya dengan

ucapan, atau seseorang melawan pemerintah tetapi tidak

membangkang dan tidak memerangi, maka tidak halal perang

terhadapnya. Seandainya dia memerangi tetapi darahnya tidak

sampai tumpah hingga dia keluar dari makna perang dengan cara

melarikan diri, atau terluka, atau melemparkan senjata, atau

tertawan, maka darahnya tidak halal. Dia berkata, 'lnilah orang

yang jika demikian keadaannya maka haram darahnya. Atau

seperti keadaan orang yang berzina dan pembunuh ifu haram

hartanya."' Dia bertanya, "Apakah ada argumen unfuk

membantahnya selain argumen ini? Tidak ada argumen di atas
. .ll
lnl.

Saya katakan, "Pendapat yang Anda puji ini justru

merupakan argumen unfuk membantah Anda." Dia bertanya,

"Sesungguhnya saya mengambil harta mereka karena hal ifu dapat

memperkuat saya dan memperlemah mereka selama mereka

memerangi." Saya katakan, "Tindakan Anda mengambil mereka

mereka itu tidak terlepas dari keberadaan Anda sebagai orang

yang mengambil harta korban yang kepemilikannya telah jatuh

kepada anak kecil atau orang fua yang tidak memerangi Anda

sama sekali. Dengan demikian, Anda menjadi kuat dengan harta

orang yang tidak ikut campur dan tidak memberontak kepada
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Anda. Bisa jadi pula Anda mengambil harta orang yang terluka,

tawanan, atau harta orang yang melarikan diri, padahal mereka

telah keluar dari makna pemberontak yang halal diperangi dan

diambil hartanya. Atau bisa jadi Anda mengambil harta seseorang

yang memerangi Anda, dan halal bagi Anda unfuk melawannya

meskipun perlawanan terhadapnya ifu berujung pada hilangnya

nyawa orang itu, bukan perbuatan pidana terhadap hartanya.

Apakah Anda melihat bahwa seandainya pemberontak menawan

suatu kaum dari umat Islam, apakah kita boleh mengambil

sebagian harta mereka unfuk kita gunakan memerangi

pemberontak agar kita bisa menyelamatkan mereka, sehingga

dengan penyelamatan mereka itu kita telah memberi mereka

sesuatu yang lebih baik daripada harta yang kita ambil dari

mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah

pengambilan harta manusia meskipun dalam jumlah yang sedikit

itu hukumnya haram?" Dia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Kalian meriwayatkan bahwa AIi 4e"

mengumumkan kepada para ahli waris penduduk Nahrawan
hingga tersisa sahr kuali atau dandang besar. Apakah Ali;e6
memberangkatkan dua kelompok pasukan dimana safu kelompok
pasukan memperoleh harta rampasan perang sedangkan

kelompok pasukan yang lain tidak memperoleh harta rampasan
perang?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi salah satu dari dua hadits
tersebut keliru." Saya bertanya, "Hadits mana yang keliru?" Dia
balik bertanya, "Bagaimana pendapat Anda sendiri?" Saya

katakan, "Saya tidak mengetahui salah safu dari keduanya yang
valid dari Ali,S,. Jika Anda mengetahui mana yang valid, maka

berpeganglah pada yang valid ifu." Dia berkata, "Kita tidak boleh
merampas harta benda mereka." Saya bertanya, "Apakah itu

398



AlUmm

karena harta mereka itu diharamkan (unfuk diambil)?" Dia
menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Anda telah menyalahi dua hadits dari
Ali 4Bu. Anda tidak merampas harta mereka, padahal Anda

mengklaim bahwa dia merampas harta mereka. Anda juga tidak
meninggalkan, padahal Anda mengklaim bahwa Ali;S,
meninggalkan." Dia berkata, "Saya hanya membolehkan
perampasan harta mereka dalam satu keadaan." Saya katakan,
"Apakah ada harta yang dilarang itu diambil dalam selain kasus

ini?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah mungkin
ada dua objek yang sama-sama diharamkan untuk diambil, tetapi
yang satu diambil dan yang lain haram diambil tanpa ada

keterangan dan khabafr" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Tetapi Anda telah memperkenankannya. "

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya

Anda menemukan uang dinar atau dirham milik mereka, dimana

uang tersebut dapat memperkuat Anda dalam menghadapi

mereka? Apakah Anda mengambilnya?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Kalau begitu, Anda telah meninggalkan sesuatu

yang jauh lebih menguatkan Anda dalam menghadapi mereka

daripada senjata dan kuda dalam beberapa keadaan." Dia berkata,
"lhr karena sahabat kami (Ali r$,) mengklaim bahwa korban

terbunuh dari kalangan pemberontak tidak dishalati." Saya

bertanya, "Apa alasannya? Padahal, sahabat Anda menshalati

orang yang dibunuhnya dalam safu keadaan, sedangkan orang
yang terbunuh ifu berada dalam keadaan dimana teman Anda
wajib membunuhnya dan tidak halal baginya untuk
meninggalkannya. Pemberontak itu haram bagi sahabat Anda
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untuk dia bunuh dalam keadaan menarik mundur dan pulang

meninggalkan pemberontakan. Jika sahabat Anda meninggalkan

shalat atas salah safu dari keduanya, tidak pada yang lain, maka

orang yang harus dia bunuh itu lebih tepat untuk tidak dia shalati."

Dia berkata, "Sepertinya dia mengambil tindakan ifu
sebagai sanksi agar orang lain menjauhi perbuatan seperti

perbuatannya."

Saya katakan, "Ataukah sahabat Anda memberinya sanksi

dengan cara yang tidak diperkenankan baginya? Jika hal itu boleh,

maka sahabat Anda pasti menyalibnya, atau membakamya. Ifu

lebih keras dalam memberi sanksi daripada tidak menshalatinya.

Atau dia memotong kepalanya dan mengirimkannya ke suafu

tempat." Dia menjawab, "Sahabat kami tidak melakukan hal itu
sama sekali."

Saya katakan, "Apakah orang yang memerangi Anda

karena beranggapan Anda telah kafir itu peduli sekiranya Anda

tidak menshalatinya, sedangkan dia melihat bahwa shalat yang

Anda lakukan padanya itu tidak mendekatkannya kepada Allah?"

Saya juga katakan, "Seandainya sahabat Anda merampas harta

pemberontak, maka hal itu lebih keras dalam memberi peringatan

dan ancaman kepada orang-orang agar mereka tidak melakukan

seperti yang dilakukan pemberontak tersebut." Dia menjawab,
"Seseorang tidak boleh memberikan hukuman yang tidak

diperkenankan dengan fujuan unfuk memperingatkan dan

menjerakan orang-orang." Saya katakan, "Anda telah

melakukannya." Saya juga katakan, "Apakah Anda menolak

keabsahan kesaksian pemberontak, pernikahan, dan pewarisannya

atau sesuafu yang boleh dilakukan oleh umat Islam?" Dia
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menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda

melarang shalat terhadapnya saja? Apakah ini didasari dengan
khabafl" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Bagaimana jika seseorang berkata kepada

Anda, 'Aku menshalatinya, tetapi aku menolak pemikahan dan

pewarisannya'?" Dia menjawab, "Dia tidak boleh melarang

baginya satu hal pun yang tidak dilarang bagi seorang muslim

kecuali didasarkan pada khabar." Saya katakan, "Anda telah

melarang shalat terhadapnya tanpa ada khabar."

Dia berkata, "Jika orang yang adil membunuh saudaranya,

sedangkan saudaranya itu pemberontak, maka dia mewarisi

saudaranya ifu karena dia boleh membunuh saudaranya. Tetapi
jika saudaranya membunuhnya, maka saudaranya tidak

mewarisinya karena dia tidak boleh membunuhnya."

2003. Saya katakan kepadanya, "Sebagian sahabat kami
mengklaim bahwa barangsiapa yang membunuh saudaranya

dengan sengaja, maka dia tidak mewarisi hartanya, dan tidak pula

mewarisi diyatnya manakala diambil darinya sedikit pun.

Barangsiapa yang membunuh saudaranya dengan tidak sengaja,

maka dia mewarisi hartanya tetapi tidak mewarisi diyatnya sedikit

pun, karena dia tidak dicurigai bahwa dia membunuhnya agar dia
mewarisi hartanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib

secara -ut1r'."142

142 66ur ini menunjuk kepada hadits yang diriwayatkan AsySyafi'i dari jalur
Muhammad bin Said Ath-Tha'ifi dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Ayahku
mengabarkan kepadaku, dari kakekku yaitu Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa
Rasulullah $ berdiri pada waktu Fathu Makkah,lalu beliau bersabda, "Dua omng 5mng
berbeda agana tidak saling mewaisi. Peretnpuan meumrisi dan d$nt suaminya dan

407



AlUmm

Saya juga katakan kepadanya, "Hadits Amr bin Syu'aib ini

lemah, tidak bisa dijadikan hujjah."

2004. Saya berpegang pada sabda Nabi $, "Pembunuh

tidak memperoleh apapun.'tr43

hartanya, dan suami mewarisi di;yat istri dan hartang selama yang satu fidak
membunuh yang lain dengan sengaja. Jika salah safunya mernbunuh ternannya dengan
sengaja, maka dia tidak mewaisi dighya dan harbn5a sdikit pun. Jika dia
membunuh temannln dengan tidak sengaja, maka dia mewarisi hartanya tetapi tidak
mewaisi diyatnya. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanadnya dari
Muhammad bin Said dari Amr bin Syu'aib dan setemsnya. dia berkata, "Muhammad
bin Said Ath-Tha'ifi adalah periwayat tsiqah."(4/72)

Asy-Syafi'i juga mengisyaratkan hadits ini dalam bahasan tentang Faraidh bab
warisan (no. 1751), tetapi di tempat tersebut dia berkata, "Hadits ini tidak dinilai valid
oleh para ahli Hadits."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i sepertinya menangguhkan riwayat-riwayat Amr
bin Syu'aib manakala tidak didukung dengan riwayat lain yang menguatkannya."

Silakan baca lebih lar\ut takhnj hadits pada no. 1751. Hadits ini dirnlreti shahih
oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban. Perlu disebutkan bahwa AsySyafi'i di sini
menjelaskan kelemahannya dari sisi lain, yaitu bahwa dari Amr bin Sy.r'aib
diriwayatkan hadits lain yang bertentangan dengan hadits ini, 5raitu hadits berikukrya
yang mengatakan, "Omng yang membunuh tidak memperoleh apapun."

143 AsySyafi'i dalam Ar-Risalah (hadits no. 35) mengatakan, "Malik
meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Amr bin Sy:'aib bahwa Rasulullah $ bersabda,
' Pembunuh tidak memperoleh apapun. "

Hadits dalam Al Muwaththa' mengandung kisah yang menjelaskan cara
argumentasi Imam Asy-Syaf i terhadapnya dan sikapnya yang menentang hadits
sebelumnya, yaitu bahwa pembunuh secam tidak sengaja tidak malarisi juga.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat
tentang Warisan terhadap Dlyat,2/867) dari jalur Amr bin Syu'aib, bahwa seseorang
dari Bani Mudlij yang bemada Qatadah melempar anaknya dengan pedang dan
mengenai betisnya hingga berdarah lalu anaknya ihr mati. Kemudian Suraqah bin
Ju'syum datang menemui Umar bin Khaththab 4g, dan menceritakan kejadian itu
kepadanya. Umar +ig lantas berkata kepadanya, "Kumpulkanlah seratus dua puluh
unta di air Qudaid hingga aku menemuimu." Ketika Umar menemuinya, Umar
langsung mengambil dari unta-unta itu tersebut; tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor
jada'ah dan empat puh:h khalifah. Kemudian dia bertanya, "Di mana saudara orang
yang terbunuh?" Suraqah menjawab, "lni dia orangnya." 'Umar bin Khaththab berkata,
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Hadits ini berlaku unfuk orang yang bisa disebut membunuh

dengan cara apapun, baik dia sengaja membunuh atau tidak ada

dosa baginya lantaran dia sengaja mengincar suatu sasaran lalu

mengenai seseorang. Mengapa dia tidak berpendapat seperti ini

terkait korban ciari kalangan pemberontak dan orang-orang yang

'Ambillah unta-unta ini. Karena Rasulullah $ bersabda, 'Orang yang membunuh tidak
m en dapa tkan apa -a pa. "'

Sanad hadits terpuhrs.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (Musnad Umar bin Khaththab,

7/4) dan jalur Abu Mundzir Asad bin Amr, dia berkata: Aku meriwayatkannya dari
Hajjaj, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Ada seorang
laki-laki yang membunuh anaknya dengan sengaja. Dia lantas dibawa menghadap

Umar bin Khaththab rSU, lalu dia menjatuhkan sanksi padanya berupa seratus unta,
yaitu tiga pdvh hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, dan empat puluh ekor tsanijtyah.

Umar iig lantas berkata, "Pembunuh tidak mer,varisi. Seandainya aku tidak mendengar

Rasulullah s bersabda, 'Onng tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya,' al<t

pasti membunuhmu."
Asad bin Amr lemah. Karena ifu riwayat ini mengandung banyak perbedaan

dengan riwayat yang ada dalam Al Muwaththa ', khususnya dalam redaksinya.
Al Humaidi juga meriwayatkannya dari Husyaim dan Zaid dari Yahya bin Said

dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Umar {b berkata, "Seandainya bukan karena aku

mendengar Rasulullah {$ bersabda, "Pembunuh tidak memperoleh apa-aw, "tenhrlah

aku memberimu warisan." Amr bin Syu'aib berkata: Umar t{E, lantas memanggil

saudara korban yang terbunuh dan memberikan unta-unta itu kepadanya."
Al Humaidi juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdullah bin

Abu Najih dan Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku, keduanya dari Mujahid bin

Jabr, dari Umar @ dengan redaksi yang sama seperti yang ada dalam Al Muwaththa'.

Mujahid tidak pemah bertemu dengan Umar.gs.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Diyat

Anggota Tubuh, 4/697-6941dari jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa
dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata dalam sebuah hadits
yang panjang, dan di dalamnya disebutkan: Rasulullah $ bersabda, "Pembunuh tidak
metnperoleh apa-apa. Jika korbannya tidak memilih ahli qmis, maka dia diorraisi oleh
onng yang paling dekat kepadanya. Sdangkan pembunuh tidak mewarisi apapun."

Syaikh Ahmad Syakir mengatakan, "Sanad hadils shahih." (Lihat catatan kaJ<t Ar-
Risalah, alinea 4761.

Dapat diketahui dari Syaikh Ahmad Syakir bahwa dia menilai shahih hadits Amr
bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sementara sebagian ulama yang lain
menilainya hasan. Nlah Mahatahu.
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adil? Seharusnya dia mengatakan bahwa setiap orang yang disebut

pembunuh itu tidak mewarisi sebagaimana argumen yang Anda

sampaikan kepada kami. Anda juga menyamakan keduanya dalam

hal pembunuhan, dimana Anda mengatakan, 'Saya tidak

menjatuhkan qishash pada seorang pun dari keduanya lantaran

membunuh temannya meskipun salah satu dari keduanya zhalim

karena masing-masing melakukan takwil."

Dia berkata. "Sahabat kami mengatakan, 'Kami memerangi

para pemberontak tanpa mendahuluinya dengan ajakan, karena

mereka sudah mengetahui hal-hal yang diserukan kepada

mereka." Dia juga berkata, "Argumen kami dalam hal ini adalah

orang-orang kafir harbi yang telah menerima dals rah itu boleh

diperangi meskipun sebelum perang itu tidak disampaikan ajakan

terhadap mereka kepada Islam."

Saya katakan kepadanya, 'lSeandainya orang lain

mengqiyaskan pemberontak dengan orang-orang kafir harbi ,

maka sepertinya Anda akan menilainya sebagai pendapat yang

lemah, seperti saya melihat Anda berbuat demikian dalam kasus

yang kurang dari ifu." Dia bertanya, "Apa perbedaan di antara

mereka?" Saya jawab, "Seandainya pemberontak telah

menunjukkan keinginan untuk melawan kita, memufuskan

hubungan dari kita, dan mereka telah meninggalkan kelompok

kita, apakah kita membunuh mereka dalam keadaan ini?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah kita juga mengambil

harta mereka dan menawan keluarga mereka?" Dia menjawab,
((+. t l ,

I loaK.

Saya bertanya, "Apa pandangan Anda tentang orang-orang

l<afir harbi ketika mereka masih di negeri mereka sendiri, tidak
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memiliki rencana untuk menyerang kita, tidak pernah

menyinggung masalah kita, mereka memiliki kekuatan unfuk
menyerang kita tetapi mereka tidak melakukannya, atau mereka

lemah untuk memerangi kita sehingga mereka tidak
membahasnya? Apakah kita boleh memerangi mereka saat

mereka tidur, berpaling, atau sakit, serta mengambil harta yang

bisa kita kuasai serta menawan perempuan-perempuan, anak-anak
dan kaum laki-laki di antara mereka?" Dia menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "Apakah hal-hal yang halal dilakukan terhadap mereka
saat mereka berperang, baik dalam keadaan maju atau mundur ifu
sama seperti hal-hal yang halal dilakukan terhadap mereka saat

mereka meninggalkan perang dan dalam keadaan lalai?" Dia
menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah pemberontak ifu
diperangi saat mereka maju, dan dibiarkan saat mereka berpaling

sehingga tidak diambil harta mereka?" Dia menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "Apakah menurut Anda pemberontak itu memiliki
kesamaan dengan orang-orang kafir harbi ?" Dia menjawab,
"Mereka berbeda dalam sebagian perkara saja." Saya katakan,
"Bukan hanya sebagian, melainkan sebagian besamya atau

selumhnya?" Dia bertanya, "Kalau begifu, apa arti dakwah

terhadap mereka?"

Saya katakan, "Ada kalanya mereka menunfut suafu

perkara dengan sedikit rasa takut dan cemas. Mereka lantas

berkumpul, memunculkan suatu keyakinan, dan menuntut
penggulingan gubemur. Mereka juga menyebutkan ketidakadilan
gubemur, atau meminta agar hak-hak mereka yang terzhalimi

dikembalikan, atau hal-hal semacam ifu yang mereka perdebatkan.

Jika perkara yang mereka minta itu benar, maka permintaan

mereka dikabulkan. Tetapi jika tidak benar, maka disampaikanlah
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argumen terhadap mereka tentang perkara yang mereka

persoalkan. Jika mereka bubar sebelum itu sehingga tidak kembali

berhimpun, maka selesai masalah. Jika mereka menolak opsi

apapun selain perang, maka mereka diperangi. Mereka ini pemah

berkumpul di zaman Umar bin Abdul Aziz;46, kemudian dia

berbicara kepada mereka sehingga mereka bubar tanpa ada

perang."

Saya katakan kepadanya, "seandainya kami dan Anda

berpendapat bahwa kalaupun mereka memerangi mereka, banyak

membunuh kemudian mereka menarik mundur, maka mereka

tidak boleh dibunuh saat menarik mundur karena ada kehormatan

Islam pada diri mereka meskipun sangat besar kejahatan yang

mereka lakukan, (seandainya seperti itu pendapat kami dan Anda)

maka apa alasan Anda menyergap mereka pada wakfu malam

unfuk membunuh mereka sebelum mereka memerangi dan

sebelum mereka diajak kepada kebenaran, padahal ada

kemungkinan bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran tanpa

ada pertumpahan darah, serta tidak ada biaya yang dikeluarkan

selain kata-kata dan pengembalian hak-hak yang terzhalimi yang

memang imam wajib mengembalikan hak-hak yang terzhalimi

manakala dia mengetahuinya sebelum dia diminta?"

6. Jaminan Keamanan

Sebagian ulama mengatakan, "Jaminan keamanan yang

diberikan perempuan muslimah dan laki-laki muslim bagi orang
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kafir harbi ltu berlaku. Adapun bagi budak muslim, jika dia

memberikan jaminan keamanan kepada pemberontak atau orang

kafir harbi sedangkan dia ikut berperang, maka kami

memperkenankan jaminan keamanan yang dia berikan itu
sebagaimana kami memperkenankan jaminan keamanan yang

diberikan orang merdeka. Tetapi jika budak tersebut tidak ikut
berperang, maka kami tidak memperkenankan jaminan keamanan

yang dia berikan." Saya lantas bertanya kepada ulama tersebut,
"Mengapa Anda membedakan antara budak yang berperang dan
yang tidak berperang?" Dia menjawab:
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2005. Rasulullah @ bersabda, "Orang-orang muslim adalah

tangan terhadap selain mereka. Orang-orang muslim darah

mereka sederajat, orang yang palng rendah di antara mereka

berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka.'LM

144 HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Apakah Orang Muslim Dikenai
Qishash lantaran Membunuh Orang Kafir, 4/666-667, no. 4530) dari jalur Ahmad
bin Hanbal dan Musaddad, keduanya dari Yahya bin Said dari Said dari Qatadah dari
Hasan dari Qais bin Abbad, dia berkata, "Aku bersama Asyftar berangkat menemui
Ali:g lalu kami bertanya, "Apakah Rasulullah $ memberimu suatu wasiat yang tidak
disampaikan kepada manusia secara urnum?" Ali i$s menjawab, "Tidak, kecuali apa
yang ada dalam catatanku ini." Dia lantas mengeluarkan dari sarung pedangnya, dan
temyata dalam catatan itu disebutkan, "orang-orang yang beriman itu darahnya sama
(dalam hal qishash dan tebusan), mereka saling mernbantu dengan sesamanya untuk

to
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menghadapi orang lain (kafir), dan orang-orang yang paling rendah di antara mereka
berjalan dengan pertanggungan mereka semua. Seorang mukmin tidak dibunuh karena
membunuh seorang kafir (sebagai qishash), dan tidak pula seseorang yang bemda
dalam ikatan perjanjiannya. "

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya
dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda.... Kemudian dia menyebutkan

redaksi yang serupa dengan hadits Ali.g, dimana dia menambahkan, "Yang pafing
jauh di antara mereka dapat memberi suaka tanpa boleh oleh lnng dekat,
yang kuat berbagi ghanimah dengan yang lemah, dan yang berangkat pemng berbagi
ghanimah dengan mereka yang duduk di markas."

Juga (pembahasan, Jihad, bab, Pasukan Utusan Melindungi Pasukan yang Ada di
Markas, 3/183-784) dari jalur Husyaim dan seterusnya dengan redaksi, "Umat Islam
ifu setara darah mereka Yang paling rendah di antara mereka berjalan dangan
perlindungan mereka. yang paling jauh di antara mereka dapat membeti suaka tanpa
boleh dilanggar oleh yang dekat. Mereka itu satu tangan terhadap selain mereka." dao
seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan' Qasamah, bab,

Qishash Antara Orang Merdeka dan Budak dalam Kasus Pelenyapan Nyawa, 8,/19-
20, no. 4734) dan jalur Muhammad bin Mutsanna dari Yahya bin Said dari Said dari
Qatadah dan seterusnya.

Juga dari jalur Muhammad bin Abdul Wahid dari Amr bin Amir dari Qatadah dari
Abu Hassan dari Ali .{.; dan seterusnya (no. 4735).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, bab: Umat
Islam itu Setara Darah Mereka (2/895, no. 26851 dari jalur Abdurrahman bin Ayrgrasy

dari Amr bin Sgr'aib dari ayahnya dari kakeknya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud (pembahasan: Diyat, hlm. 312, no.

7771 danjalur Husyaim dengan redaksi, "Umat Islam itu setara darah mereka. Yang
paling rendah di antara mereka berjalan dengan perlindungan mereka. Dan mereka ifu
safu tangan dalam menghadapi selain mereka."

Juga (bab, Orang yang Boleh Memberikan Jaminan Keamanan, hlm. 400, no.
1052) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr dan seterusnya, dengan redaksi:

Ketika Rasulullah S memasuki Makkah, Rasulullah $ berdiri di tengah kami
untuk berkhutbah. Beliau bersabda, "Wahai umat lslarn, tidak ada suatu
perjanjian di masa jahiliyah melainkan Islam tidak menambahkan padanya selain
kekuatan. Begitu pula dengan perybnjian dalam Islam. Umat Islam adalah safu tangan
dalam menghadapi selain mereka. Yang paling jauh di antara mereka dapat memberi
suaka tanpa boleh dilanggar oleh yang dekat, dan yang berangkat pemng berbagi

dengan mereka yang duduk di markas. Orang mukmin tidak dibunuh
lantaran membunuh orang kafir. Diyat omng kafir adalah setengah di5mt orang
mukmin. Tidak boleh ada jalab (amil zakat mendatangi suatu tempat lalu dia mangirim
orang untuk mengambil zakat dari wajib zakat), dan tidak boleh ada funab
(menggandeng kuda dengan kuda lain untuk dia naiki sesudah kuda pertama letih).
hkat-zakat mereka tidak diambil kecuali di perkampungan-perkampungan mereka."
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Saya katakan kepadanya, "lni justru menjadi argumen yang

membantah Anda?" Dia bertanya, "Dari mana?" Saya jawab, "Jika

Anda mengklaim bahwa sabda Rasulullah #, "Yung paling rendah

di antara mereka berjalan dengan jaminan mereka" ifu berlaku

pada orang-orang merdeka saja, tidak bagi budak, maka ifu berarti

Anda mengklaim bahwa budak dapat memberikan jaminan

keamanan sedangkan dia tidak tercakup ke dalam hadits tersebut-"

Dia berkata, "Dia tidak berada di luar cakupan hadits, karena

padanya melekat sebutan beriman."

Saya katakan kepadanya, "Jika memang dia tercakup ke

dalam hadits, mengapa Anda mengklaim bahwa pemberian

jaminan keamanan olehnya tidak berlaku manakala dia tidak ikut

berperang?" Dia menjawab, "Yang dapat memberikan jaminan

keamanan kepada musuh yang berperang hanyalah orang muslim

yang berperang." Saya katakan, "Apakah Anda melihat hal itu

sebagai pengecualian dalam hadits, ataukah Anda menemukan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (pembahasan: Pembagian Fai',
2/L471dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

Juga dari jalur Rauh bin Ubadah dan AMul Wahhab Al Khaffaf, keduanya dari
Said bin Abu Arufah dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadtts shahih menurut

kiteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya itu

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Redaksi tersebut merupakan bagian dari redaksi hadits ini yang disepakati oleh Al

Bukhari dan Muslim'
Al Bulfiari (pembahasan: Berpegang pada Sunnah, bab: larangan Mendalam-

Dalamkan, Berselisih, dan Melampaui Batas dalam Agama dan Bid'ah, 4/353, no.

7300) dari jalur A'masy dari hrahim At-Taimi dari ayahnya dari Ali i$. Di dalamnya

disebutkan, "Jaminan omng-onng muslim ifu satu. Dengan itu onng yang paling
rendah di antam mereka bqialan. Barangsiapa lnng melanggar pery'anjian seorang

muslim, mal<a bagi4a laknat Allah, pam malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak
manerima pengganti dan tebusan dainya."

Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keutamaan Madinah, 2/OOOI dari jalur Sufuan

dari A'masy dan seterusnya lno. 470/73771.
Silakan baa Shahifah Ali bin Abi Thalibkarya pentahqiq.
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dalilnya?" Dia menjawab, "Nalar menunjukkan hal tersebut-" Saya

bertanya, "Ifu tidak seperti yang Anda katakan. Hadits dan nalar

sama-sama menunjukkan bahwa jaminan keamanan oleh orang

mukmin itu ditenh-rkan oleh faktor iman, bukan faktor perang.

Seandainya ketenh-rannya seperti yang Anda katakan, maka Anda

telah menyalahi prinsip madzhab Anda." Dia bertanya, "Dari

mana?" Saya jawab, "Au'Ida mengklaim bahwa perempuan boleh

memberikan jaminan keamanan sehingga jaminan keamanannya

itu berlaku. Orang yang sakit kritis sehingga tidak berperang itu

boleh memberikan jaminan keamanan sehingga jaminan

keamanannya berlaku. Dalam dua kasus ini, sesuai prinsip

madzhab Anda, sehamsnya jaminan keamanan keduanya tidak

berlaku karena keduanya tidak berperang." Dia berkata, "Saya

tinggalkan semua pendapat ini, lalu saya berpendapat bahwa

ketika Nabi $ bersabda, "Darah mereka setara"maka diyat budak

itu lebih sedikit daripada diyat orang merdeka, tidak setara darah

orang merdeka dengan darah budak."

Saya katakan kepadanya, "Pendapat yang Anda ikuti itu
jauh dari kebenaran daripada pendapat yang tampak jelas bagi

Anda bahwa pendapat Anda itu kontradiktif." Dia bertanya, "Dari

mana?" Saya jawab, "Apakah Anda memahami sabda

Rasulullah S, 'Darah mereka setara' ifu berlaku unfuk qishash

atau unfuk diyat?" Dia menjawab, "Berlaku untuk diyat." Saya

katakan, "Akan tetapi, diyat perempuan adalah setengah dari diyat

laki-laki, padahal Anda memperkenankan jaminan keamanan yang

diberikan oleh perempuan. Lalu, diyat sebagian budak menumt

Anda lebih banyak daripada diyat perempuan, tetapi Anda justru

tidak memperkenankan jaminan keamanan oleh budak. Ada

kalanya budak yang tidak berperang itu lebih besar diyatnya

4L0



Al Umm

daripada budak yang berperang, tetapi Anda tetap tidak

memperkenankan jaminan keamanan olehnya. Ada kalanya

seorang budak yang berperang ifu harganya serafus dirham, tetapi

Anda memperkenankan jaminan keamanannya. Dengan demikian,

Anda telah meninggalkan prinsip madzhab Anda dalam

memperkenankan jaminan keamanan budak yang berperang

padahal harganya seratus dirham, dan juga dalam hal jaminan

keamanan perempuan." Dia berkata, "Bagaimana jika saya

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi S, "Darah

mereka setara " adalah berkaitan dengan qishash." Saya katakan,

"Katakan saja." Dia berkata, "Aku sudah mengatakannya."

Saya katakan, "Kalau begihr, Anda menyamakan budak

yang harganya tidak mencapai sepuluh dinar dengan orang

merdeka yang diyatnya mencapai seribu dinar, baik budak tersebut

pandai berperang atau tidak." Dia berkata, "Sesungguhnya saya

benar-benar melakukannya, dan ketenhran ini tidak didasarkan

pada qishash." Saya katakan, "Benar. Tidak pula didasarkan pada

diyat dan perang. Seandainya jaminan keamanan itu didasarkan

pada faktor-faktor tersebut, tenfulah Anda sudah meninggalkannya

selumhnya?"

Dia berkata, "L-alu, atas dasar apa jaminan keamanan ifu

diperkenankan?" Saya jawab, "Karena sebutan iman."

Dia berkata, "Seandainya kelompok pemberontak

menawan orang-orang yang adil, atau di antara orang-orang yang

adil ifu ada para pedagang, lalu sebagian dari mereka membunuh

sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka merusak harta

sebagian yang lain, maka tidak berlaku qishash dari sebagian

mereka untuk sebagian yang lain. Tidak ada kewajiban apapun
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bagi sebagian mereka dari sebagian yang lain dalam kasus-kasus

tersebut karena hukum tidak berlaku di antara mereka. Demikian

pula jika mereka berada di negeri yang wajib diperangi."

Saya bertanya kepadanya, "Apakah yang Anda maksud

adalah mereka ifu berada dalam keadaan syubhat lantaran

ketidaktahuan mereka, jauhnya mereka dari para ulama, serta

ketidaktahuan para pemberontak atau orang-orang musyrik yang

ada di sekitar mereka?" Dia menjawab, "Tidak. Seandainya

mereka ifu fuqaha yang mengetahui bahwa apa yang mereka

kerjakan dan perbuatan-perbuatan di bawah ihr hukumnya haram,

maka saya tetap menggugurkan kewajiban itu dari mereka dalam

aspek hukum, karena hukum Islam tidak berlaku pada negeri

tersebut."

Saya katakan, "Pernyataan Anda bahwa hukum Islam tidak

berlaku pada negeri mereka ifu mengandung dua kemungkinan

makna. Pertama, penduduknya tidak berkewajiban unfuk

menerima berlakunya hukum atas mereka. Kdua, penduduknya

menguasai negeri tersebut lalu mereka melindunginya dari hukum

pada saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai

sanksi had. Jadi, makna mana yang Anda inginkan?" Dia

menjawab, "Makna pertama jelas tidak saya ikuti, karena

penduduknya hams bergabung dengan jamaah umat Islam dan

tunduk kepada hukum Islam. Dengan menolak hukum Islam,

mereka telah menjadi orang-orang yang zhalim, baik mereka itu
muslim atau musyrik. Akan tetapi, ketika mereka mencegah

berlakunya hukum di negeri mereka, baik sebelum upaya

pencegahan itu mereka adalah orang-orang yang taat dan hukum

Islam berlaku pada mereka, ataukah sebelum itu mereka bukan
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orang-orang yang taat, lalu di negeri tersebut ada orang-orang

muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi

hadd, baik sebagai hak sesama mereka atau sebagai hak Allah,

maka sanksi had tidak dijatuhkan pada mereka, dan tidak pula

hak-hak lain yang ditetapkan dengan hukum. Sedangkan hak-hak

Allah atas mereka ifu harus mereka funaikan."

Saya katakan, "Kami dan Anda sama-sama mengklaim

bahwa suatu pendapat tidak bisa diterima kecuali didasarkan pada

khabar atau qiyas yang bisa diterima nalar. Karena ifu, sampaikan

kepada kami dasar mana yang menjadi acuan pendapat Anda?"

Dia menjawab, "Pendapat saya didasarkan pada qiyas, bukan

khabar." Kami katakan, "Perkara apa yang Anda jadikan rujukan

qiyas?" Dia menjawab, "Kami mengqiyaskan pendapat ini kepada

duduk negeri orang-orang kafir harbi dimana sebagian dari mereka

membunuh sebagian yang lain, kemudian mereka ditaklukkan oleh

umat Islam. Dalam kasus ini kami tidak menjatuhkan qishash pada

mereka."

Saya bertanya, "Apakah yang Anda maksud adalah orang-

orang musyrik?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Penduduk

negeri yang terdiri dari orang-orang musyrik ifu berbeda dengan

pedagang dan tawanan di tengah mereka dalam hal makna yang

Anda pegang, dengan perbedaan yang sangat nyata." Dia berkata,

"Silakan Anda menjelaskannya." Saya katakan, "Apa pendapat

Anda terhadap orang-orang musyrik yang memerangi seandainya

sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain kemudian

mereka masuk Islam? Apakah Anda membiarkan penawan tetap

menguasai orang yang ditawan, dan keputusannya diserahkan

kepadanya?" Dia menjawab, 'Ya." Saya bertanya, "Bagaimana
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seandainya hal ifu dilakukan oleh para tawanan atau para

pedagang, kemudian kita menangkap mereka?" Dia menjawab,

"Mereka tidak boleh menjadikan budak satu sama lain."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang-

orang kafir harbi menyerang kita, melakukan pembantaian

terhadap kita, kemudian mereka kembali ke negeri mereka dan

masuk Islam, atau mereka masuk Islam sebelum mereka pulang?

Apakah orang yang membunuh di antara mereka ifu dikenai

qishash?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Bagaimana jika

hal itu dilakukan oleh para tawanan atau para pedagang dalam

keadaan tidak terpaksa dan tidak ada kesamaran?" Dia menjawab,

"Mereka dijah-rhi hukuman mati." Saya katakan, "Apa pandangan

Anda terhadap orang-orang muslim? Apakah ada kelonggaran

bagi mereka unfuk mendatangi para tawanan dan pedagang dari

kalangan umat Islam tersebut di negeri harbi lalu membunuh

mereka?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan perbuatan tersebut

haram bagi umat Islam." Saya katakan, "Apakah ada kelonggaran

bagi mereka untuk melakukan hal tersebut terhadap orang-orang

kafir harbi. " Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apa pendapat

Anda seandainya para tawanan dan pedagang meninggalkan

beberapa kali shalat atau zakat kemudian mereka keluar ke negeri

Islam? Apakah mereka wajib mengqadha shalat mereka dan

menunaikan zakat yang harus mereka funaikan?" Dia menjawab,

"Ya." Saya katakan, "Kalau begihr, tidak halal bagi mereka di

negeri harbi kecuali yang halal bagi mereka di negeri Islam?" Dia

menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Oleh karena suafu negeri tidak mengubah

sedikit pun dari hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah
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bagi mereka, lalu mengapa Anda menggugurkan dari mereka

sebagian hak Allah.ft dan hak manusia yang telah diwajibkan

Allah akibat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di suahr

negeri yang menurut Anda tidak mengubah apapun?" Kemudian

Saya katakan, "tJmat Islam tidak boleh menahan hak mereka, baik

hak darah atau selainnya. Apa saja yang tidak boleh mereka tahan,

maka sultan hams mengeluarkannya dari mereka. Ini adalah

pendapat Anda di tempat lain." Dia menjawab, "Kalau begifu,

saya mengqiyaskan mereka terhadap para pemberontak yang saya

batalkan apa yang mereka perbuat manakala hukum tidak berlaku

pada mereka."

Saya katakan, "Seandainya Anda mengqiyaskan mereka

terhadap para pemberontak, maka Anda telah keliru dalam

melakukan qiyas." Dia bertanya, "Di mana letak kesalahannya?"

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa selama pemberontak

belum mengangkat seorang imam dan menunjukkan hukum

mereka, maka mereka dikenai qishash atas setiap perbuatan yang

mereka lakukan, dan mereka juga dikenai sanksi hadd. Sedangkan

para pedagang dan tawanan tidak memiliki imam dan tidak pula

melakukan pembangkangan. Seandainya Anda mengqiyaskan

mereka kepada para pemberontak, maka orang yang kita jatuhi

sanksi had dan kalangan para pemberontak itu lebih menyerupai

mereka karena dirinya tidak membangkang sedangkan mereka itu

membangkang. Menurut Anda, manakala sebagian dari

pemberontak membunuh sebagian yang lain tanpa ada syubhat,

kemudian Anda menangkap mereka, maka Anda memberlakukan

qishash pada mereka. Anda akan mengambilkan untuk sebagian

dari mereka dari sebagian yang lain (mengambilkan) harta yang

dibawanya." Dia berkata, "Akan tetapi, negeri tersebut terhalang
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bagi berlakunya hukum dari selain mereka. Saya menghalangi

mereka lantaran hukum Islam tidak berlaku pada negeri tersebut."

Saya katakan, "Jika Anda mengqiyaskan mereka dengan

orang-orang kafir harbi dan pemberontak, maka Anda telah keliru.

Sebaiknya Anda memulai menarik pendapat Anda?" Dia bertanya,

"Apakah ifu karena saya terkritik dalam pendapat yang saya

ikuti?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Apa ifu?" Saya jawab,

"Apa pandangan Anda terhadap sekelompok orang ahli kiblat

yang memerangi umat Islam lalu mereka melakukan

pembangkangan di suafu kota atau di padang pasir, lalu mereka

mengganggu keamanan jalan, menumpahkan darah, mengambil

harta benda dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai

sanksi hadil" Dia menjawab, "Semua sanksi had lfu dijatuhkan

pada mereka.' Saya bertanya, "Apa alasannya, sedangkan mereka

telah membentengi negeri dan tempat tinggal mereka dengan diri

mereka sendiri sehingga mereka menjadi orang-orang yang kebal

terhadap hukum Islam? Jika Anda berpandangan bahwa yang

menggugurkan hukum dari umat Islam adalah pembentengan diri

suatu negeri, sedangkan mereka telah membentengi negeri mereka

dengan diri mereka agar tidak berlaku hukum pada mereka,

padahal sebelumnya hukum telah berlaku pada mereka, maka

mengapa Anda memberlakukan hukum pada suatu negeri yang

kaumnya membangkang tetapi Anda menggugurkan berlakunya

hukum bagi kaum lain? Jika Anda mengatakan bahwa hukum

gugur dari para pemberontak, maka mereka ifu adalah kaum yang

melakukan takwil dengan disertai sikap membangkang dan

mengalami syubhat. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka

Iakukan itu hukumnya mubah bagi mereka. sedangkan para

tawanan dan pedagang yang Anda bebaskan dari sanksi had int
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menganggap perbuatan mereka ifu haram bagi mereka." Dia

berkata, "Saya berpendapat demikian hanya terkait orang-orang

kafir harbi yang dikenai qishash atas orang-orang muslim karena

Allah telah menetapkan hukum agar mereka dibunuh, atau disalib,

atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berlawanan."

Saya katakan kepadanya, "Apakah dimungkinkan hukum
berlaku pada mereka jika mereka tidak membangkang?" Dia

menjawab, "Ya. Hal itr-r dimungkinkan. Jarang sekali ada sesuafu

yang tidak mengandung beberapa kemungkinan. Akan tetapi,

dalam ayat tidak ada dalilyang menunjukkan hal itu. Suatu ayat itu
tetap dipahami sesuai makna tekstualnya hingga ada dalil yang

menunjukkan makna implisitnya, bukan makna teksfualnya."

Saya katakan kepadanya, "Apakah orang yang berpegang

pada makna implisit, bukan pada makna tekstual, tanpa ada

dalilnya dari Al Qur'an, Sunnah dan ijma' ifu telah menyalahi

ayat?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda
telah menyalahi beberapa ayat dari Kitab Allah." Dia bertanya,

"Yang mana?" Saya jawab, "Allah berfirman, ';i YIS; G A
",ynia J;-Ni:J:,C -A).(5. 'Dan baranssiapa dibunuh

secara zhalim, maka Kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli wais itu
melampaui batas dalam membunuhi (Qs. Al Israa' [17]: 33)

Allah & juga u"rfi.-u.,, iG 'tVW *,t S LL;b Cffi z:!i
'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang benina, maka deralah

tiap-tiap seorang dari keduanya serafus kali dera. '(Qs. An-Nuur
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1241, 2)Ailah 4a juga berfirman, li4-;11j3"Jji6frlA| 2o ()

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya. '(Qs. AlMaa'idah [5]: 38)

Dalam masalah ini dan masalah lain Anda mengklaim

bahwa Anda meniadakan sanksi-sanksi tersebut dari pada tawanan

dan pedagang lantaran mereka berada di negeri yang

membangkang, padahal Anda tidak menemukan dalil tentang

pendapat ini dalam Kitab Allah @, Sunnah Rasulullah $, dan

tidak pula dalam tjma'. Dengan demikian, Anda telah meniadakan

sanksi bagi mereka tanpa didasari dalil, dan Anda telah membuat

kekhususan bagi mereka dengan hukum tersebut tanpa

menyertakan selain mereka."

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak sqatutnya bagi qadhi

kelompok pemberontak untuk memutuskan perkara darah, sanksi

had dan hak-hak manusia. Jika imam berhasil menguasai negeri

tempat qadhi kelompok, maka dia tidak membatalkan

kepuhrsannya kecuali yang memang harus dibatalkan dari

keputusan hukum para qadhi lain di luar kelompok pemberontak.

Jika qadhi pemberontak membuat keputusan hukum atas selain

pemberontak, maka tidak sepafutnya bagi imam untuk menerima

suratnya karena dikhawatirkan qadhi pemberontak itu

menghalalkan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak

dibenarkan."

Seandainya qadhi dari kelompok pemberontak tidak

dipercaya pendapatnya dalam menghalalkan sesuatu yang tidak

halal baginya, baik berupa harta seseorang atau darahnya, maka

suratnya tidak boleh diterima dan hukumnya tidak boleh
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dilaksanakan. Keputusan hukum qadhi dari kelompok

pemberontak itu lebih kuat alasannya untuk ditolak daripada

suratnya. Bagaimana mungkin kepuh:san hukumnya boleh

dilaksanakan padahal dia lebih berat, sementara suratnya ditolak

padahal dia lebih ringan?

Ulama yang berseberangan dengan kami mengatakan,

"Jika orang yang adil membunuh ayahnya (yang pemberontak),

maka dia mewarisi ayahnya. Tetapi jika pemberontak membunuh

ayahnya, maka dia tidak mewarisinya." Sebagian sahabatnya

lantas menentang pendapatnya itu dan berkata, "Keduanya

memiliki kedudukan yang sama karena keduanya sama-sama

melakukan takwil." Sahabatnya yang lain lantas menentang

pendapat keduanya dan berkata, "Keduanya tidak saling melvarisi

karena keduanya sama-sama membunuh."

Pendapat yang paling mendekati makna hadits adalah

keduanya ifu sama, dan keduanya tidak saling mewarisi. Yang

mewarisi keduanya adalah ahli waris selain keduanya.

Ulama yang berbeda pendapat dengan kami mengatakan,

"lmam boleh meminta banfuan orang-orang musyrik dalam

menghadapi pemberontak manakala pemerintahan umat Islam

berjalan efektif."

Saya katakan kepadilg?, "Sesungguhnya Allah ffi telah

memuliakan umat Islam dengan keislaman mereka. Karena itu

Allah memberi mereka kuasa atas orang-orang yang berbeda dari

mereka lantaran menyalahi agama-Nya. Allah membagi orang-

orang yang berbeda agama dari umat Islam ihr menjadi dua

kelompok. Satu kelompok dijadikan budak sesudah mereka

merdeka, dan safu kelompok diambil sebagian hartanya untuk
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dijadikan manfaat bagi umat Islam, dimana mereka dalam keadaan

tunduk dan tidak mendapat pahala. Allah juga melarang mereka

menikahi perempuan muslimah, dan memperkenankan

perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab bagi

umat Islam. Kemudian Anda mengklaim bahwa hewan kurban

manakala ditujukan untuk taqamrb kepada Allah itu tidak boleh

disembelih oleh seseorang dari kalangan ahli Kitab. Lalu, mengapa

Anda menempatkan orang musyrik pada posisi dimana dia boleh

mencelakai seorang muslim hingga dia menumpahkan darahnya,

sedangkan Anda menghalanginya unfuk menguasai kambingnya

yang dia gunakan sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah?"

Dia menjawab, "Karena hukum Islam itu berlaku menurut yang

tampak." Saya katakan, "Orang musyrik ifulah yang membunuh,

sedangkan orang yang dibunuh itu tidak herlaku lagi hukum

padanya. Anda telah menjadikan kematiannya di tangan orang

yang menentang agama Allah &. Barangkali dia membunuhnya

karena permusuhannya terhadap Islam dan umat Islam, tetapi

pada saat yang sama Anda tidak menghalalkan hukuman mati

padanya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pandangan Anda terhadap

qadhi manakala dia meminta qadhi lain yaLg berada di bawahnya

unfuk memutuskan perkara? Apakah dia menyerahkan kepada

orang dzimmi yang amanah unfuk memufutskan perkara dalam

kasus seikat sa!ruran, sembari qadhi tersebut mendengarkan

keputusannya sehingga apabila qadhi yang ditunluknya itu keliru

maka dia mengoreksinya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya

bertanya, "Mengapa tidak, sedangkan qadhi tersebut memuhrskan

berdasarkan perkara yang tampak?" Dia berkata, "Meskipun

demikian, karena pelaksanaan suafu kepufusan hukum
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berdasarkan perkataan seorang dzimmi atas seorang muslim
merupakan perkara besar." Saya katakan, "Tetapi, ifu terjadi

berdasarkan perintah seorang muslim." Dia menjawab, "Meskipun

demikian, karena orang dzimmi tersebut berkedudukan sebagai

hakim. "

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda mendapati orang
kafir dzimmi dalam memerangi pemberontak itr-r sebagai orang
yang membunuh di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh imam
lantaran imam men5mruhnya unfuk membunuh jika dia melihat
seorang pemberontak, tidak menahan diri?" Dia menjawab,
"Ketenfuan dalam hal ini seperti yang Anda katakan, tetapi para
sahabat kami berargumen bahwa Nabi @ pemah meminta

banfuan orang-orang musyrik unfuk memerangi orang-orang
mus5/rik." Saya katakan, "Kami katakan kepada Anda, silakan
Anda meminta banfuan orang-orang musyrik untuk menghadapi
orang-orang musyrik karena tidak ada kemuliaan dalam diri orang-
orang musyrik dimana kita dilarang unfuk merendahkannya, dan
tidak pula ada suafu kesakralan yang harus dijaga sebagaimana
hukum yang berlaku pada para penganut agama Allah &.
Seandainya boleh meminta banfuan kepada orang-orang musyrik
unfuk memerangi para pemberontak, maka terlebih lagi boleh
memberlakukan kepufusan hukum mereka dalam kasus sepotong
sa5ruran."

Saya katakan kepadanya, "Betapa jauhnya perbedaan di
antara pendapat-pendapat Anda sendiri?" Dia bertanya, "Di
mana?" Saya katakan, "Anda mengldaim bahwa apabila orang
muslim dan orang kafir dzimmi saling mendal$./akan anak, maka
Anda menjadikan anak itu sebagai anaknya orang muslim, padahal

42\



AlUmm

argumen keduanya atas anak tersebut sama. Alasannya adalah

karena Islam itu lebih berhak atas anak sebelum anak menyebut

diri sebagai muslim. Anda juga mengklaim bahwa manakala salah

satu dari kedua orang fua masuk Islam, maka anak akan bersama

orang tuanya yang masuk Islam sebagai benfuk pemuliaan

terhadap Islam. Dalam masalah ini Anda berpendapat demikian,

tetapi dalam masalah sebelumnya Anda memberikan kuasa kepada

orang-orang musyrik unfuk membunuh orang Islam."
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PEMBAHASAN PERLOMBAAN DAN
PERTARUNGAN

1. Pendahuluan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Dia
berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada

kami, Dia berkata: Ketenfuan prinsip terkait sesuatu yang halal

diambil seseorang dari seorang muslim ifu ada tiga macam.

Pertama, apa yang wajib ditanggung manusia, dan
pertanggungan tersebut melekat pada harta mereka, dimana

mereka tidak bisa menolaknya, yaitu hak yang timbul akibat
perbuatan pidana mereka dan perbuatan pidana orang-orang yang

mereka tanggung diyaforya.

Kedua, apa yang wajib atas mereka akibat zakat, nadzar,

kaffarah dan hal-halsemacam itu.
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Ketiga, apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sebagai

ganti unfuk sesuatu yang mereka ambil, seperti dalam jual-beli,

sewa-menyewal hibah dengan imbalan, serta hal-hal yang semakna

dengan itu.

Sedangkan harta yang mereka berikan secara sukarela dari

harta mereka ifu bertujuan unfuk mencari salah safu dari dua

hrjuan.

Pertama, mencari pahala Allah.

Kedua, mencari pujian dari orang-orang yang mereka beri.

Keduanya sama-sama baik, dan kami mengharapkan

pahala baginya, insya Allah.

Kemudian, apa yang diberi manusia dari harta mereka dari

selain jalan-jalan ini dan yang semakna dengannya ifu ada dua

macam, yaifu dengan jalan benar dan dengan jalan yang salah.

Apa saja yang mereka berikan dengan jalan yang salah itu tidak

boleh bagi mereka dan tidak boleh bagi orang yang mereka beri.

Hal itr-r sesuai dengan firman Allah @,

,Wi&$i5:'r3Gs5
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian

yang lain di antara kamu dengan jakn yang batil. " (Qs. Al Baqarah

[2]: 188)

Jalan yang benar adalah jalan yang di luar jalan-jalan yang

saya sampaikan. Dia menunjukkan kebenaran pada dirinya dan

kebatilan pada hal-hal yang sebaliknya. Dasar hukumnya terdapat

dalam Al Qur'an, Sunnah dan atsar.
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Allah @ berfirman tentang hal-hal yang diserukan Allah

kepada para penganut agama-Nya,

,ftt $(esri* * ,4#3\i r{'vUtS
"Dan siapkanlah unfuk menghadapi mereka kekuatan apa

saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk
berperang. "(Qs. AIAnfaal [8]: 60)

Para ulama tafsir mengklaim bahwa kekuatan yang

dimaksud dalam ayat ini adalah kemampuan melempar.

Allah @ berfirman,

{j,F b )zb frLS 6 &u--u iy'ifr i6 Y;

v4
"Dan apa saja harta rampasan (fai') 5nng diberikan Allah

kepada Rasul-N5n (dari harta benda) mereka, maka unfuk
mendapatkan ifu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan
(tidak pula) seekor unta pun. "(Qs. AI Hasyr [59]: 5)
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2006. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Nafi', dari Abu Hurairah +t*n, bahwa

Rasulullah S bersabda, "Tidak ada hadiah kemenangan kecuali

dalam per/ombaan memanah, mengendarai kuda dan mengendarai

ur2a.'4'45

14s 6.r-5ruf;,i juga meriwayatkannya dalam As-Sunan 12/279-28A, no. 560-

651) dengan sanad ini dan sanad berikufrya. hnu Abi Fudaik dimakud adalah

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab,

Perlombaan, 3/63-64, no.25741dari jalur Ahmad bin Yunus dari hnu Abi Dzi'b dan

seterusnya-
F{adits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, bab' Gadai dan

Perlombaan, 4/205, no. 1700) dari jalur Waki' dari hnu Abi Dzi'b dan setemsnya

dengan menilainya 6asan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan' Kuda, bab:

Perlombaan, 6/226-227, no. 2/379\ dari jalur Khalid bin Harits dari Ibnu Abi Dzi'b

dan seterusnya; sefia dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

[lh. Al Ja'di5tyaf tahqiq kami,2/319).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Maiah (pembahasan: Jihad, bab:

Perlombaan, 2/960, no. 28281 dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin

Amr dari Abu Hakam mantan sahaya Bani l-aits dari Abu Hurairah rg,, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Tidak ada perlombaan kecuali mengendarai kuda atau tnta."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al ^Irlsan (pembahasan,

Ekspedisi Militer, bab' Perlombaan, IO/SM, no. 4690) dari jalur Mu'tamir bin

Sulaiman dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Silakan baca keterangan lebih lanjut tentang takhnt'nya dalam lrwa' Al Ghalil
(5/333-335). Al Albani menilainya shahih.

Kala ;e dengan fathah pada 6a ' berarti hadiah atau penghargaan yang diberikan

kepada orang yang menang dalam suatrr perlombaan. Makna hadits di atas adalah

pemberian atau hadiah itu tidak boleh diberikan kecuali dalam perlombaan kuda dan

unta serta hs.ran-hewan lain yang semakna, serta dalam perlombaan melempar.

Alasannya adalah karena kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai persiapan trntuk

memerangi musuh.
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2007. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepadaku, dari lbnu
Abi Dzi'b, dari Abbad bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah iS6, bahwa Rasulullah g$ bersabda, "Tidak ada hadiah

kemenangan kecuali dalam perlombaan mengendarai kuda atau
un72.'4.45

145 56Lurl baca takhnjhadits sebelumnya.
Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar (7/3OOl berkata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syaibah dari hnu Abi Fudaik dengan sanadnya ini,
dengan redaksi, "Kecuali dalam lomba panah, atau berkuda, atau mengendarai unta."

Dalam Sunan Al Kubra (10/76) Al Baihaqi menjelaskan bahwa Al Bukhari
meriwayatkan hadits ini dalam At-Tarikh. Dia menyebutkan riwayat penguatnya dari
jalur Abbad bin Abbad Al Muhallabi dari Muhammad bin Amr dari Abu Hakam mantan
sahaya Bani l-aits dari Abu Huraimh aqb, dia berkata: Rasulullah S bersabda, "Tidak
ada hadiah kernenangan kecuali dalam perlombaan mengendani unta atau kuda."
Muhammad bin Amr berkata, "...atau mernanah. "

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanad ini diikuti oleh Yazid bin Harun dari
Muhammad bin Amr. dia menyebutkan dari Abu Abdullah mantan sahaya Bani Ju'du'i
dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.
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2008. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sunnah telah

memufuskan dalam perlombaan panah, unta, kuda dan kendaraan

lainnya bahwa hukumnya 1',u1u1. "147

ofF f "-!t U a)t u??:u _Y 1
I
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2009. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari

Nafi', dari Ibnu (Jmar, bahwa Rasulullah S mengadakan

perlombaan di antara kuda-kuda yang telah disiapkan untuk

pacuan.148

147 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkan
darijalur Asy-Syafi'i dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsa{7/3021.

148 p.6ulo1 dalam hadits ini adalah ringkasan. Asy-Syafi'i meriwayatkannya
dalarn As-Sunan (2/280, no. 162) demikian: Malik bin Anas menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah $ mengadakan

perlombaan di antara kuda-kuda yang dipacu mulai dari Hafua' hingga Tsaniyyah Al
Wada', dan kuda yang tidak disiapkan unh.rk pacuan dari Hafua' hingga Masjid Bani
Zrxaiq." Abdullah bin Umar adalah termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut."
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sabda Nabi g, ,y'ti i6 i( Ue ,; it 6* ti "Tiduk udu

hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan kuda, atau unta,

atau memanah"mengandung dua makna, yaifu:

Pertama, setiap anak panah yang dilemparkan, baik yang

berbulu dan yang tidak berbulu, atau yang digunakan untuk
melukai musuh seperti dua jenis anak panah tersebut, serta setiap

hewan yang berkuku seperti kuda, keledai dan bagal, serta setiap

hewan yang memakai tapal seperti unta berpunuk safu atau unta

Arab, seluruhnya tercakup ke dalam makna objek yang

diperbolehkan untuk dijadikan perlombaan.

Kedua, haram mengadakan perlombaan kecuali dengan

menggunakan sarana-sarana tersebut. Dia tercakup ke dalam
makna perkara yang diserukan Allah & dan dipuji-Nya bagi para

penganut agama-Nya, yaifu menyiapkan kekuatan dan kuda-kuda

yang ditambatkan untuk menghadapi musuh.

Dalam ayat lain Allah berfirman,

Seperti inilah riwayat ini terdapat daiam .4/ Muwaththa' (pembahasan: Jihad,
bab: Riwayat tentang Kuda dan Perlombaan Berkuda, 2/467468, no. 45).

Sebagaimana Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam As-Sunan dari jalur Sufuan

dari Ismail bin Umayyah dari Nafi' dari lbnu Umar lig, dia berkata: Rasulullah S
memperlombakan di antara kuda-kuda. Beliau melepaskan kuda yang telah
dipersiapkan untuk pacuan dari Hafya' hingga Tsaniyryah Al Wada', dan melepaskan
kuda yang tidak dipersiapkan untuk pacuan dari Tsaniyyah Al Wada' hingga Masjid
BaniZuraiq." (2/279, no, 559)

Hadits ini juga disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim,
Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Apakah Boleh Menyebut Masjid Bani

Fulan, 7/152, no. 4520) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seten:snya; dan
Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab, Perlombaan Kuda dan Memacu Kuda,
3/7491-1492) dari banyak jalur riwayat. Di antaranya adalah lalur riwayat Malik dan
Sufuan. lno.95/1870).

Jarak antam Hafya' hingga Tsaniyyah Al Wada' adalah lima atau enam mil.
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+'(->\j J+ b 11" fLI 6'-? , -Y-
"Maka unfuk mendapatkan ifu kamu tidak mengerahkan

seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun. "(Qs. Al Hasyr

[59], 6)

Oleh karena perlombaan mengendarai kendaraan-

kendaraan ini dapat memotivasi pelakunya untuk menjadikannya

sebagai sarana mencapai h-rjuan-fujuan mereka, yaihr memperoleh

kemenangan dan harta rampasan perang, maka hadiah yang

disediakan di dalamnya itu termasuk hadiah yang diperkenankan.

Dengan demikian, perlombaan dengan kendaraan-

kendaraan tersebut itu hukum halal, sedangkan perlombaan

dengan kendaraan selain itu hukumnya haram. Seandainya

seseorang mengalahkan orang lain saat berlomba berjalan kaki,

menaiki puncak gunung, menangkap burung, merebut sesuafu di

tangan, memegang sesuafu di tangan, berdiri di atas kaki selama

satu penjamin atau lebih, bergulat, atau berlomba dengan alat yang

disebut midhah,l49 maka semua ini hukumnya tidak boleh. Karena

dia telah keluar dari makna-makna kebenaran yang dipuji Allah

dan dikhususkan Sunnah, yaitu hal-hal yang boleh diperlombakan,

melainkan dia tercakup ke dalam makna hal-hal yang dilarang

Sunnah.

Alasannya adalah karena Sunnah meniadakan perlombaan

kecuali dengan sarana kuda, anak panah dan unta. Perlombaan

tersebut tercakup ke dalam makna memakan harta orang lain

dengan jalan yang batil, karena karena hadiah ini termasuk sesuatu

149 Midhah adalah kuy, y-g digunakan untuk menyapu tanah, dan dapat
menyapu apa saja yang dileuratinya.
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yang diambil penerima sebagai pengganti, bukan sesuafu yang

wajib baginya berdasarkan suatu hak, dan tidak diberikan

kepadanya semata untuk mencari pahala dari Allah @ atau unhrk

pujian dari penerimanya. Sebaliknya, penerimanya mengambil

tanpa memberikan pujian kepadanya, dan pemberi juga tidak

berhak dipuji. Inilah ketenfuan untuk semua pemberian manusia

dan hal-hal yang diqiyaskan kepadanya.

Hadiah kemenangan ifu ada tiga macam, yaifu:

Pertama, hadiah kemenangan yang diberikan waliyyul amr
atau seseorang yang bukan waliyyul amr dari hartanya sendiri

secara sukarela. Misalnya adalah waliyyul amr mengadakan lomba

berkuda dari safu tempat ke tempat lain, dan menetapkan

pemenangnya memperoleh sesuatu tertenfu. Dia bebas

memberikan hadiah kepada juara kedua, ketiga, keempat dan

selanjutnya dengan besaran menurut inisiatifnya. Apa yang dia

tetapkan bagi mereka itu menjadi hak mereka, dan sesuai dengan

tujuan hadiah ihr diberikan kepada mereka. Dia mendapat pahala

atas pemberian ifu jika dia meniatkannya, dan hadiah tersebut

hukumnya halal bagi orang yang menerimanya. Ini merupakan

satu jalan kepemilikan harta yang tidak mengandung cacat.

Kedua, menggabungkan dua jalan, yaifu dua orang ingin

berlomba dengan kuda masing-masing, dan masing-masing ingin

mengalahkan temannya. Keduanya ingin keluar agar keduanya

mengeluarkan hadiah dari masing-masing. Hadiah ini hukumnya

tidak boleh kecuali keduanya memasukkan muhallil (penyela) di
antara keduanya, dan yang dimaksud dengan muhalliladalah safu

penunggang kuda atau lebih. Muhallil harus memiliki kemampuan
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yang setara dengan dua penunggang kuda tersebut, dimana

keduanya tidak ada jaminan untuk dikalahkannya.

Jika di antara keduanya ada seorang muhallil atau lebih,

maka tidak ada larangan bagi masing-masing unfuk mengeluarkan

hadiah sebatas kerelaan keduanya, baik masing-masing serafus,

atau lebih atau kurang. Keduanya lantas menaruh uang tersebut di

tangan orang yang keduanya percayai, atau keduanya

mempertanggungkannya. Muhallil berlari di antara keduanya. Jika

muhallil mengalahkan keduanya, maka semua uang yang keduanya

keluarkan ih.r menjadi miliknya. Jika salah satu dari keduanya

mengalahkan yang lain, maka pemenang itu menyimpan hartanya

dan mengambil harta temannya. Jika keduanya finis secara

bersamaan, maka masing-masing dari keduanya tidak mengambil

apapun. Batasan minimal kemenangannya adalah salah safu dari

keduanya melewati yang lain dengan ukuran had (leher kuda) atau

sebagiannya, atau dengan ukuran katad (tengkuk kuda) atau

sebagiannya.

Rabi' berkata: Kata had berarti leher kuda. l\ata katad
berarti pundak kuda. Kata mushalh berarti juara kedua. Kata

muhallil adalah orang yang melekat bersama saya dan bersama

Anda, dan dia harus setara dengan dua penunggang kuda yang

lain. Jika muhallil mengalahkan kita, maka dia mengambil seluruh

uang dari kita. Jika kita mengalahkannya, maka kita tidak

mengambil apapun dari kita karena dia adalah muhallil. Jika salah

safu dari kita mengalahkan yang lain, sedangkan muhallil
mengalahkannya, maka muhallilmengambil hadiah tetapi dia tidak
mengambilhadiah dariku karena saya telah mengambil hadiahku.
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Jika demikian ketenfuannya unfuk dua orang, maka tidak
ada beda sekiranya mereka berjumlah serafus omng dimana

masing-masing dari mereka mengeluarkan uang yang sama seperti
yang dikeluarkan temannya, asalkan mereka memasukkan muhallil
di antam mereka. Jika dia menang, maka dia memperoleh semua

uang. Jika dia kalah, maka dia tidak menanggung apapun. Kami
berpendapat demikian karena menurut ketentuan dasar dalam
Sunnah terkait hadiah perlombaan adalah dia diberikan dalam

pacuan kuda dan heu/an apa saja yang bisa berlari. Jika muhallil
menang, maka dia mengambil hadiah. Jika dia kalah, maka dia

tidak menanggung keurajiban. Demikian pula ketentuannya dalam

melempar panah.

Ketiga, salah safu dari dua penunggang kuda mengajak

berlomba temannya dimana hadiah kemenangan berasal darinya,
bukan dari temannya. Jika temannya mengalahkannya, maka

hadiah itu unfuknya. Jika dia mengalahkan temannya, maka

temannya tidak menanggung kewajiban apapun, dan dia
menyimpan hartanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah

dia memasukkan sepuluh orang lain bersamanya atau tidak.

Seseorang tidak boleh beradu dengan orang lain dimana

masing-masing mengeluarkan hadiah kemenangan dan keduanya
juga memasukkan muhallil kecuali garis awal dan garis akhimya
sarna. Salah safu dari keduanln tidak boleh terpaut satu langkah
pun dari yang lain.
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2. Penjelasan Tentang Lomba Memanah

Lomba memanah dilakukan di antara di antara orang

dimana yang safu mengalahkan yang lain, sedangkan orang ketiga

di antara keduanya adalah muhallil, sama aturannya dengan lomba

berkuda. Keduanya tidak berbeda dari segi prinsip. Hal-hal yang

diperkenankan pada salah sahrnya juga diperkenankan pada yang

lain; dan hal-hal yang dilarang pada salah satunya juga dilarang

pada yang lain. Selanjutnya, keduanya memiliki masalah-masalah

cabang. Jika alasan masing-masing berbeda, maka keduanya

menjadi berbeda.

Jika salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain

dengan syarat keduanya mengadakan taruhan tertenfu di antara

keduanya, baik secara khasiq atau habilSo, maka hukumnya boleh

manakala keduanya menetapkan sasaran yang keduanya panah.

Keduanya boleh mensyaratkan hal itu dengan muhathah atau

dengan mubadarah.l5l Jika keduanya rnensyaratkannya secara

selisih, maka setiap kali yang satu mengenai sasaran dan yang lain

juga mengenai sasaran, maka hitungan masing-masing gugur dan

keduanya memulai hihrngan yang baru. Misalnya keduanya sama-

l5o uu61 bentuk jamaknya addah hawa6r, yaitu cara perhihngan kernenangan

dimana yang paling dekat dengan sasaran mengalahkan yang lebih jauh. lhlimat (i

ii#r berarti anak panah itu jatuh di atas tanah kemudian mengenai sasaran. Jika anak

panah mengenai sasaran secara langsung, maka dia disebut khasiqtau khaziq, bentuk
jamaknya khawasiq. Adapun jika anak panah melanrati sasaran dan jatuh di
belakangnya, maka itu disebut zahiq.

l5l Mubadanli adalah kedua pemain menetapkan kemenangan kemudian
masing-masing dihitung ketepatannya jika mereka mensyaratkan ketepatan, atau
dihitung berapa habi jlka mereka mensyaratkan habi bersama ketetapan. Sedangkan
muhathah adalah perlombaan dengan perhitungan ditotal secam keseluruhan.
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sama mengenai sasaran sebanyak sepuluh anak panah, maka
hihmgan sepuluh itu gugur dengan hitungan sepuluh, dan yang

satu tidak memiliki hak apapun pada temannya. Yang satu tidak
memiliki hihrngan atas temannya kecuali dengan adanya selisih

dari ketepatannya di atas ketepatan temannya. Perhifungan ini
dimulai sejak keduanya memulai perlombaan hingga keduanya

selesai.

Jika orang pertama memiliki selisih dua puluh anak panah

kemudian temannya tepat satu panah, maka hitungan dua puluh
itu dihapus satu. Selanjuhrya, setiap kali orang kedua tepat satu
panah, maka jumlah ifu dikurangi hingga tersisa bilangan yang

disyaratkan, dan saat ihrlah dia menang. Jika orang pertama
berhenti, sedangkan pertaruhan di antara keduanya dilakukan
pada angka dua puluh secara khasiq, sedangkan dia memiliki
selisih sembilan belas lalu dia tepat satu anak panah, maka kami
menghentikan yang kalah. Kami memerintahkan orang kedua
unfuk melempar hingga keduanya menghabiskan anak panah

masing-masing untuk dilemparkan. Jika yang kalah tadi justru bisa

mengurangi angkanya, maka kekalahannya batal. Jika orang
kedua telah menghabiskan anak panah yang ada di tangannya,
sedangkan orang pertama memiliki angka dua puluh, maka orang
pertama tidak dibebani untuk melempar bersama orang kedua,

dan dia telah dinyatakan kalah.

Jika keduanya men agar perhifungan di antara
keduanya dilakukan secara habi, malla fia6i dihifung satu nilai
sedangkan khasiq dihitung dua nilai. Keduanya dinyatakan imbang
manakala keduanya sama-sama salah sasaran. Jika orang pertama
lebih dekat daripada orang kedua dengan safu anak panah atau
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lebih, maka ifu dihitung. Jika orang pertama lebih dekat dengan

satu anak panah. kemudian orang kedua lebih dekat dengan satu

anak panah, maka hifungannya dibatalkan. Kedekatan dengan

sasaran bagi seseorang atau lebih tidak dihitung saat ada

seseorang yang lebih dekat darinya.

Demikian pula, seandainya salah satu dari keduanya lebih

dekat dengan satu anak panah, maka kami menghifung unfuknya.

Jika kemudian orang kedua lebih dekat dengan lima anak panah

sesudah anak panah yang pertama itu, maka kami tidak

menghih-rng kelima anak panah itu baginya, melainkan kami hanya

menghihrng anak panah yang paling dekat. Siapa saja di antara

keduanya yang lebih dekat dengan safu anak panah, maka kami

menghitung untuknya meskipun dia lebih dekat dengan lebih

banyak anak panah. Jika dia lebih dekat dengan satu anak panah,

kemudian orang kedua sesudahnya lebih dekat lagi dengan safu

anak panah, kemudian orang pertama yang mempakan paling

dekat ihr lebih dekat lagi dengan lima anak panah, maka tidak

dihitung baginya dari lima anak panah, karena perlombaan di

antara keduanya dinilai dari segi siapa yang paling dekat- Jika

orang pertama lebih dekat dengan beberapa anak panah,

sedangkan orang kedua tepat dengan satu anak panah, maka

kedekatan tersebut batal karena yang tepat itu lebih unggul

daripada yang dekat. Yang dekat itu dihitung kedekatannya dari

titik tepat. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya tepat

sedangkan yang lain melenceng, maka ketepatan dihitung bagi

orang yang tepat itu. Sesudah ih: dilihat anak panah keduanya

yang jatuh secara habi. Jika yang tidak tepat itu lebih dekat, maka

kedekatannya batal lantaran adanya anak panah yang tepat dari

lawannya. Jika yang tepat itu lebih dekat maka dihitung anak
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panahnya yang dekat bersama anak panah yarrg tepat. Karena

ketika kami menghitung unfuknya anak panah yang dekat tanpa

ada anak panah yang tepat, maka kami juga menghitungnya

bersama anak panah yang tepat.

Saya menemukan di antara para ahli panahan seseorang

yang mengklaim bahwa orang-oftmg biasanya mengukur

kedekatan ke tempat fulang, sedangkan tempat tulang itu berada

di tengah sy47152 yang ada di tanah. Saya tidak melihat cara

penghifungan ini sebagai cara yang konsisten- Karena hitungan

yang benar adalah melihat yang paling dekat ke s5nn karena s5nn

merupakan sasaran tepat.

Saya melihat salah seorang di antara mereka yang

menyamakan ukuran antara anak-anak panah di wajah dan lengan

dari sisi kanan dan kiri selama tidak meletryati sasaran. Jika dia

melewati sasaran atau syan, maka mereka meng[lugurkannya dan

tidak menghitungnya selama kena di lengan atau wajah. Hal ini
tidak boleh berlaku dalam perhihrngan. Perhifungan yang benar

adalah menghitungnya baik dalam keadaan keluar atau jafuh, atau

mengenai lengan atau wajah. Ketentuan dalam afuran mubadarah

itu sama seperti dalam muhathala keduanya tidak berbeda sama

sekali. Yang dimaksud dengan mudabarah adalah kedua pemain

menetapkan sasaran kemudian masing-masing dihitung

ketepatannya jika mereka mensyaratkan ketepatan, atau dihifung
jumlah habi masing-masing jika mereka mensyaratkan habi
bersama ketepatan. Siapa saja yang lebih dahulu mencapai

bilangan tersebut, maka dialah lang menang.

tsz S*, berarti kantong kecil png sudah usang. Pendapat..taln merrgatalran
bahwa sSanberarn kantong yang terbuat dari kulit usang.
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Rabi' berkata: Habi berarti yang mengenai sasaran tetapi

tidak mengenai syan.

Jika keduanya menghitung dengan habi lalu jurrlah habi

keduanya sarna, maka keduanya saling membatalkan hifungan.

Karena kami menghitung masing-masing dari keduanSn yang

paling dekat, sedangkan masing-masing dari keduarr5n Udak lebih

dekat daripada yang lain.

Jika orang pertama mengalahkan orang kedua dengan

syarat keduanya melempar secara bersamaan, atau seseorang

menang di antara dua orang, maka saya menemukan di antara

para ahli panahan ada yang mengatakan bahwa yang menang ifu

lebih berhak untuk melempar terlebih dahulu. Sedangkan yang

dikalahkan bebas memilih siapa di antara keduanya yang

melempar terlebih dahulu. Menunrt qlyas, keduanya harus

mensyaratkan siapa di antara keduanya yang melempar terlebih

dahulu. Jika keduanya tidak melakukannya, maka keduanya

melakukan undian. Menurut qiyas pula, keduanSn tdak
melemparkan kecuali dengan syarat. Jika yang safu memulai

lemparan dari safu sisi, maka yang lain memulai lemparan dari sisi

sebelahnya- Yang pertama melemparkan satu anak panah,

kemudian Snng kedua melemparkan safu anak panah hingga anak

panah habis.

Jika salah satu dari keduanya berkeringat sehingga anak

panah terlepas dari tangannya tetapi tidak sampai ke fujuan, maka

dia boleh rnemanah ,lung karena ada gangguan pada dirinya.

Demikian pula, seandainya anak panah melerrr.rati sasaran lantaran

ada gangguan pada dirinya, maka dia memanah ulang. Demikian

pula, seandainSp tali busump terpuh:s atau busumya patah
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sehingga anak panahnya tidak sampai, maka dia boleh memanah

ulang. Demikian pula, seandainya dia telah melepaskan anak

panahnya tetapi terhalang oleh hewan atau manusia sehingga

mengenai keduanya, maka dia boleh memanah ulang dalam

semua kasus ini.

Demikian pula, seandainya kedua tangannya gemetar, atau

tangannya mengalami sesuafu yang karenanya anak panahnya

tidak bisa terlepas, maka dia boleh memanah ulang. Adapun jika

dia telah membidik, namun dia keliru sasaran dan mengenai

manusia, atau dia meleru,ratkann5n di belakang mereka, maka ini
merupakan lembaran 5nng buruk darinya, bukan karena ada faktor
pengganggu yang memengaruhinya sehingga dia tidak boleh

memanah.rlang.

Jika lemparan keduanya mengikuti afuran mubadarah,lalu
orang pertama telah mencapai angka sembilan belas dari dua

puluh, maka orang kedua melepaskan anak panah. Sesudah ifu

orang pertama melemparkan panah. Jika anak panahnya

mengenai sasaran, maka dia telah mengalahkan kedua, dan orang

kedua fidak perlu melemparkan anak panah lagi, karena

perlombaan mengikuti cara mubadarah. Yang dimaksud dengan

mudabanh adalah salah satu dari keduan5n meninggalkan angka

yang lain. dia tidak seperti muhathah.

Jika mereka mensyaratkan khasiq, maka anak panah khasiq

tidak dihitung bagi seseorang hhgga dia menembus kulit dan

menempel- Jika keduanya mensyaratkan ketepatan, maka

seandainya anak panah mengenai sJnn tetapi tidak sampai

menebusnya, maka itu dihitung karena sudah tepat sasaran. Jika
keduanya mensyaratkan khasiq sedangkan syan ditempelkan pada
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objek sasaran lalu anak panah seseorang tepat sasaran tetapi

terpental dan tidak menancap, lalu pelempar mengklaim bahwa

dia telah melakukan khasiq tetapi kemudian panahnya terpental

karena ada benda keras seperti bahr atau selainnya, sedangkan

pihak Iain mengklaim bahwa pelempar tidak melakukan khasiq,

melainkan hanya menyentuh kemudian terpental, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan pihak lain dengan disertai

sumpahnya kecuali ada bukti di antara keduanya sehingga bukti

itulah yang dipegang.

Demikian pula, seandainya syan yang digunakan sudah

usang dan berlobang kemudian anak panah mengenai tempat

lobang ifu sehingga tembus, maka anak panah tersebut dihitung

tepat. Tetapi jika anak panah tersebut tidak tembus tetapi juga

tidak menancap pada bagian dari syan, kemudian keduanya

berselisih tentang hal itu, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan pihak lain dengan disertai sumpahnya. Jika anak panah

mengenai sahr sisi daf, syan kemudian melobanginya dengan cara

robek di pinggir, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia tidak dihitung khasiq manakala keduanya

mensyaratkan khasiq kecuali tertinggal padanya dan syan berupa

lapisan luar, benang, kulit atau sesuatu dari kulit yang melingkupi

anak panah sehingga dengan demikian dia dianggap khasiq.

Karena yang disebut khasiq adalah yang masih melekat pada syan,

baik sedikit atau banyak. Ketika orang-orang diberitahu bahwa

panah ini khasiq, maka mereka tidak memahami selain bahwa

yang disebut khasiq adalah anak panah yang masih diliputi

makhsuqfih (sasaran). Sedangkan yang tidak demikian disebut

kharim, bukan khasiq.
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Kedua, ada kalanya kata khasiq digunakan untuk anak

panah yang jatuh di sasaran yang benar hingga melobanginya. Jika

dia melobangi sebagian dari sasaran, baik sedikit atau banyak,

maka dia disebut khasiq karena arti kata khasrq adalah yang

melobangi, sedangkan anak panah ini melobangi meskipun robek

di pinggir. Jika anak panahnya menempel di sasamn, sedangkan

sasaran ifu tertufup kulit dari syan, atau lapisan luar yang tidak

melingkupi anak panah, lalu pemanah mengatakan, "Anak

panahku menembus hilit ini sehingga robek, atau lapisan luar ini

sehingga robek, sedangkan pihak lawan mengatakan, "Jika dia

jatuh di sasaran hingga tebus ke belakang kulit atau lapisan luar

yang terpisah dari selain keduanya dari syan," maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan pihak lawan dengan disertai

sumpahnya. Anak panah ini tdak dihitung sebagai khasiq menumt

salah satu dari dua pendapat tersebut.

Seandainya ada lobang pada syan, dan anak panah

menempel pada lobang tersebut, kemudian dia menancap di

sasaran, maka ifu dianggap sebagai khasiq karena jika dia telah

menancap di sasaran, maka ifu berarti s5nn lebrh lemah daripada

sasaran. Seandainya slran dipasang lalu dia memanah dan tepat,

kemudian anak panah meleset jauh dan tidak menancap, maka

menurut saya itu disebut khasiq. Di antara para pemanah ada yang

tidak menghifungnya manakala anak panah tdak menancap.

Seandainya kedua pihak berselisih tentang hal ini, dimana

pemanah mengatakan, "Anak panahku tepat sasamn tetapi dia

terus terbang," sedangkan pihak lawan mengatakan, 'Tidak tepat

sasaran," atau anak panahnya mengenai pingglr s.ganr kemudian

berlalu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya

dengan disertai sumpahnya.
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Seandainya anak panah jatuh ke tanah kemudian dia

terbang lagi dan menembus syan, maka para ahli panahan berbeda

pendapat. Di antara mereka ada yang menetapkannya sebagai

khasiq. Dia berkata, "Dengan lemparan itulah anak panah tersebut

tepat sasaran. Kalaupun ada sesuafu yang menghalanginya,

namun panah tersebut tetap melaju dengan tarikan tali busur yang

dia lepaskan." Ada pula ahli yang mengklaim bahwa anak panah

ini tidak dihitung karena dia mengalami gerakan yang baru akibat

benfuran dengan tanah sehingga ifu bukan merupakan lemparan

pemanah. Seandainya dia mengenai sasaran dengan cara

terpental, maka dia tidak dianggap khasiq. Menurut syarat mereka

terhadap khastq, anak panah tidak dihitung sebagai khasiq

menumt salah safu dari dua pendapat tersebut. Seandainya

keduanya mensyaratkan ketetapan, maka anak panah dihifung

sebagai khasiq menurut pendapat kalangan yang menghifung

anak panah yang terpental, dan gugur menurut yang

menggugurkannya.

Rabi' berkata: Muzdalif adalah anak panah yang jahrh ke

tanah kemudian terangkat kembali dari tanah dan mengenar syan.

Seandainya mereka mensyaratkan ketepatan, kemudian

anak panah tepat sasaran pada syan saat dilepaskan tanpa

terpental terlebih dahulu, tetapi yang mengenai adalah batangnya,

bukan ujungnya, maka tidak dihitung karena yang benar adalah

anak panah mengenai dengan ujungnya, bukan pada batangnya.

Seandainya seseorang melepaskan anak panah dalam keadaan

melenceng dari syan tetapi kemudian ada angin yang meniupnya

dan mengubah arahnya sehingga tepat sasaran, maka anak panah

tersebut dihitung tepat. Demikian pula seandainya angin justm
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meniup anak panah menjauh dari s5nn padahal pemanah telah

melepaskannya secara tepat. Demikian pula, seandainya angin

meniup anak panah hingga lajunyra lebih cepat padahal menurut

pemanah anak panah tersebut tidak sampai ke sasaran, kemudian

dia tepat sasaran, maka dia dihitung sebagai tepat sasaran.

Seandainya angln mempercepat laju anak panah padahal menurut

pemanah arahnya sudah tepat lalu akibatnya anak panah tidak

tepat, maka dia dianggap tidak tepat. Angin tidak memiliki hukum

yang membatalkan dan mengesahkan sesuafu, tidak seperti tanah,

dan tidak seperti her.ruan yang terkena anak panah kemudian

terpental darinya dan mengenai sasaran.

Seandainya di depan sSnn atau suatu benda, baik berupa

hewan, kain, atau benda-benda lain hirrgga tembus kemudian dia

melaju hingga mengenai s5nn, maka dalam kasus ini anak panah

tersebut dihifung. Alasannya adalah karena benhrran dan patahnya

anak panah dengan benda-benda tersebut bukan memberikan

kekuatan pada anak panah selain kekuatan tarikan, melainkan

justm mengakibatkan kelemahan padanya.

Seandainya seseorcrng melemparkan panah dalam keadaan

syanmasih terpasang, tetapi kemudian syan terhempas oleh angin,

atau dipindahkan manusia sebelum anak panahn5n jahfi, maka dia

boleh memanah ,rlang dengan anak panah ifu, karena

lemparannya ifu batal. Demikian pula, seandainya syan bergeser

dari tempakrya karena angin, atau dipindahkan oleh manusia

sesudah pemanah melepaskan anak panahnya, lalu anak panah

tersebut tepat mengenai sjnn, maka anak panah tersebut tidak

dihitung- Akan tetapi, seandainya dia dipindahkan sedangkan

kedua pihak sama-sarna rela unhrk mernbidik tepat syan itu
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dipindahkan, maka masing-masing dihifung ketepatannya.

Seandainya anak panah mengenai syan kemudian dia jafuh dan

patah, atau keluar sesudah menancap, maka dia dihifung khasiq

karena dia telah menancap. Yang demikian ifu sama seperti anak

panah yang dicabut sesudah mengenai sasaran.

Seandainya kedua pihak mensyaratJ<an bahwa ketepatan

hanya terjadi pada syan saja, sedangkan syan ifu memiliki tali yang

digunakan unfuk menggantungnya, atau ada pelepah kurma yang

digunakan unfuk menamhnya, kemudian anak panah menancap di

tali atau pelepah tersebut, maka anak panah tersebut tidak

dihifung karena meskipun keduanya menjadi sarana pendukung

bagi syan namun dia bukan bagian da'i syan-

Seandainya kedua pihak tidak mensyaratkan hal ihr, lalu

anak panah menancap pada pelepah atau tali, maka ada dua

pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, kata syan dan ketetapannya tidak digunakan

unhrk menyebut jatuhnya anak pada ganfungai karena dia bisa

terpisah dari .syan sehingga syan trdak rusak akibat terlepasnya

gantungan. Ganhrngan itu digunakan hanya untuk mengikatnya,

sebagaimana dinding digunakan untuk menyandarkan syan Ada

kalanya dinding itu dihilangkan, dan hal itu tidak mengakibatkan

rusaknya syan. Anak panah yang mengenai pelepah dihifung

manakala pelepahnya meliputi syan, karena mengeluarkan

pelepah pasti mengakibatkan msaknya posisi syan. Anak panah

yang menancap pada tali syan yang dijahitkan padanya dihitung.

Tali gantungan itu berbeda dari tali seperti ini.
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Kdua, anak panah tersebut dihitung sebagai khasiq selama

dia menancap pada ganfungan, karena syan bisa bergeser

mengikuti gantungan dalam keadaannya ihr.

Tidak ada larangan ahli nusgsyabberadu panah dengan ahli

1r*6un153, karena seluruhnya sama-sama anak panah. Demikian

pula dengan busur dudani5ryah dan hindiSyah, serta setiap busur

yang digunakan untuk melemparkan anak panah yang memiliki

mata panah (ujung yang lancip). Tetapi tidak boleh dua orang

berlomba memanah dengan ketentuan salah safu dari keduanya

memegang anak panah yang lebih banyak daripada yang dipegang

lawannya; tidak pula dengan ketenfuan lemparan khasiq salah satu

pemain dihitung dua sedangkan lemparan khasiq yang lain

dihitung satu; tidak pula dengan ketentuan bahwa salah satu dari

keduanya memiliki khasiq yang menancap ifu dihitung bersama

khasiq-khasiqrrya yang lain; tidak pula dengan ketentuan hitungan

khasiqalah satu pemain dikurangi satu; tidak pula dengan

ketenfuan salah safu pemain melempar dari safu batas, sedangkan

pemain lain melempar dari jarak yang lebih dekat. Keduanya tidak

boleh melempar kecuali dari jarak yang sama dan dengan jumlah

anak panah yang sama, meskipun keduanya membidik dua objek

yang berbeda.

Salah sah.r dari keduanya tidak boleh mengatakan, "Aku

berlomba denganmu dengan ketenhran jika aku melakukan dua

puluh saht khasiq maka aku menang iika kamu belum sampai dua

puluh; dan kamu tidak menjadi pemenang jika kamu sampai ke

angka dua puluh sebelum aku mencapai angka dua puluh satu-"

753 Nuqoja6 adalah anak panah yang dilernparkan dengan busur Persia.

Sedangkan husbamdalah anak panah 5nng dilemparkan dengan busur Arab.
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Keduanya harus mengikuti aturan yang sama. Tidak boleh salah

sah_r dari keduanya mensyaratkan pada yang lain agar dia tidak

melempar kecuali dengan anak panah tertenfu, yang jika anak

panah tersebut berubah maka dia tidak boleh menggantinya; atau

dia tidak boleh mengganti anak panah jika sudah habis; atau dia

memanah dengan busur tertenfu tanpa boleh diganti. Akan tetapi,

masalah ini diserahkan kepada pemanah itu sendiri, dimana dia

boleh mengganti anak panah dan busumya yang dia suka selama

jumlah anak panah, posisi memanah dan sasarannya sama.

Jika kedua pemanah berlomba memanah kemudian anak

panah atau busur salah safu dari keduanya patah, maka dia

mengganti dengan anak panah dan busur yang lain- Jika tali

busumya pufus, maka dia menggantinya dengan tali busur yang

lain. Di antara ahli panahan ada yang mengklaim bahwa pihak

yang dikalahkan itu menetapkan sasaran untuk dibidik secara

mubadarah atau muhathah, maka kedua pihak memiliki

kedudukan yang sama. Atau jika di antara keduanya ada tambahan

satu anak panah, maka pihak yang kalah dapat menambahkan

satu panah lagi. Ada pula ahli panahan yang mengklaim bahwa dia

tidak boleh menambahkan jumlah panahan selama keduanya tidak

sama. Ada pula yang mengklaim bahwa jika keduanya telah

melempar sesuai jumlah anak, maka yang kalah tidak boleh

menambahkan tanpa kerelaan dari yang menang.

Tidak baik menjadikan khasiq pada bagian hitam setara

dengan dua khasiq pada bagian putih, kecuali keduanya

mensyaratkan bahwa khasiq tidak terjadi kecuali pada bagian

hitam, sehingga bagian putih dari syan itu seperti sasaran,
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sehingga dia tidak dihihrng sebagai khasiq, melainkan dihitung
sebagai habi.

Tidak baik keduanya menyebutkan jarak lemparan tertentu
yang tidak bisa keduanya capai. Tidak baik pula sekiranya yang
satu mengatakan, "Jika kamu bisa tepat dengan anak panah yang
ada di tanganmu ini, maka kamu menang," kecuali keduanya
saling membatalkan perolehan angka png pertama, kemudian dia
mengadakan bagi kawannya hadiah tertenfu dengan s5rarat dia
mengenai sasaran dengan suafu anak panah. Tetapi tidak ada

larangan sekiranya sejak awal dia mensyaratkan hal ihr dengan
mengatakan, "Jika kamu tepat sasaftm dengan safu anak panah,

maka kamu memperoleh hadiah sekian. Tetapi jika kamu tepat
sasaran dengan beberapa anak panah, maka kamu memperoleh
hadiah sekian dan sekian." Jika kawannya ifu tepat sasaran

dengan beberapa anak panah, maka dia berhak atas hadiah
tersebut. Tetapi jika dia tidak tepat sasamn dengan beberapa anak
panah, maka tidak ada hadiah apapun unhrknln, karena ini adalah

hadiah untuk selain perlombaan panah. Akan tehpi seandainya

dia mengatakan, "Lemparlah sepuluh anak panah, kemudian
bandingkan antara yang meleset dan yang tepat. Jika anak
panahmu yang tepat lebih banyak, maka kamu memperoleh
hadiah sekian," maka itu tidak baik karena tidak baik berlomba
dengan diri sendiri.

Jika pemanah melemparkan anak panah lalu patah tetapi
mata panahnya tepat sasaran, maka ifu dihifung khasiq. Tetapi jika
pecahan yang ada mata panahnya ifu jafuh sebelum sampai ke
syan kemudian gagangnya yang tidak ada mata panahnya tepat
sasaran, maka itu tidak dihifung. Seandain5n anak panah patah
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jadi dua lalu keduanya sama-sama tepat sasaran, maka yang

dihitung adalah bagian yang ada mata panahnya, sedangkan

bagian yang lain diabaikan.

Seandainya ada anak panah yang tertancap pada syan,

kemudian anak panah lain jatuh di atasnya, tetapi anak panah

yang terakhir itu tidak mencapai syan, maka tidak dihitung karena

dia tidak mengenai syan. Panah itu dikembalikan kepada pemanah

unfuk dia lemparkan lagi karena dia terhalang sesuatu unfuk

mencapai syan seperti seandainya dia terhalang hewan dan

mengenainya sehingga anak panah itu dikembalikan kepadanya.

Jika seseorang menyediakan hadiah bagi orang lain dengan

syarat dia memanah bersamanya, dan kemudian dia memanah

bersamanya, kemudian penyedia hadiah ingin duduk dan tidak

melempar bersamanya, sedangkan penyedia hadiah memiliki

keunggulan, atau dia tidak memiliki keunggulan, atau justru dia

diungguli, maka semua ketenhrannya sama. Karena bisa jadi saat

itu dia diungguli tetapi kemudian dia keluar sJbagai pemenang,

dan ada kalanya dia mengungguli tetapi kemudian dia dikalahkan.

Para ahli panahan berbeda pendapat tentang hal itu. Di antara

mereka ada yang memberinya hak unfuk duduk selama dia

mengalahkan. Tetapi sebaiknya dia mengatakan, "ltu adalah

sesuafu yang menjadi haknya tanpa ada batasan yang diketahui,

dan bisa jadi dia tidak berhak atas hal itu dalam keadaan dia

kalah." Ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak boleh duduk

kecuali ada alasan yang diterima. Saya kira alasan dimaksud

menurut mereka adalah mati, atau menderita sakit yang bisa

berbahaya seandainya dia melakukan lemparan, atau mengalami

suatu penyakit di tangan atau matanya. Ketika mereka berkata
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seperti ini kepadanya, sebaiknya mereka juga mengatakan,

"Manakala kedua pihak sma-sama rela dengan panahan yang

pertama, maka menurut kedua pendapat tersebut tidak boleh ada

syarat bahwa jika pihak yang unggul duduk maka pihak yang

diungguli akan keluar sebagai menang. Karena kemenangan ifu

ditenfukan dengan pelemparan panah, sedangkan pelemparan

panah itu bukan duduk. Keduanya merupakan syarat yang

berbeda.

Demikian pula, seandainya tidak ada syarat ini, kemudian

syarat ini ditenfukan sesudah terladi keunggulan, maka syarat

tersebut batal. Tidak baik sekiranya Dia berkata, 'Aku akan

melempar bersamamu," sedangkan dalam perlombaan tersebut

tidak ada hitungan angka dimana keduanya berlomba untuk

mencapai suatu angka atau keduanya saling mengurangi angka."

Tidak baik pula seseorang menantang orang lain dengan syarat

bahwa jika keduan5n sama-sarna fidak tepat sasaran, maka

keduanya mengulang. Jika syarat tersebtrt sudah terlanjut

sedangkan keduanya meniatkan agar masing-masing mengulangi,

maka perlombaan tidak rusak, tetapi saya memaknrhkan niat

tersebut. Dalam segala sesuafu saya hanya berpatokan pada yang

tampak dari akad. Jika akad tampak sah, maka saya

memperkenankannya secara hulrum. Jika di dalamnya ada niat

yang seandainya dia ungkapkan maka hal itu dapat merusak akad,

maka saya tidak menganggap nrsak terkadang tersebut dengan

adanya niat itu karena niat hanyalah bisikan dalam hati. Allah telah

meniadakan dampak hukum bagi mantrsia akibat kata hati mereka,

tetapi Allah menetapkan dampak hukum pada mereka akibat apa

yang mereka ucapkan dan pertuat.
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Jika seseorang berlomba dengan orang lain dengan syarat

dia tidak melempar bersamanya kecuali dengan anak panah

tertenhr atau busur tertentu, maka hal itu tidak baik. Perlombaan

harus bersifat mutlak, karena bisa jadi busur tersebut patah atau

cacat sehingga lemparannya tidak normal. Jika keduanya sama-

sama mensyaratkan hal ini, maka syarat tersebut membatalkan

perlombaan di antara keduanya. Tidak ada larangan bagi

pengguna panah Persia berlomba dengan pengguna panah Arab.

Jika dalam perlombaan disyaratkan pemanah menggunakan panah

Arab, maka dia boleh melempar dengan panah Arab mana saja.

Jika dia memanah dengan selain busur Arab, yaifu busur Persia,

maka hukumnya tidak boleh karena kita tahu bahwa ketetapan

busur Persia itu lebih besar daripada busur Arab. Demikian pula

dengan setiap busur yang sudah usang.

Seandainya kami memperkenankan seseorang

menggadaikan kepada orang lain berupa kuda tertentu kemudian

dia mendatangkan kuda yang lain, maka kami juga membolehkan

seseorang menantang panahan orang lain kemudian dia menyuruh

orang lain unfuk menggantikannya. Akan tetapi, dalam panahan

tidak boleh kecuali unhrk orang tertentu, tidak boleh diganti

dengan orang lain. Jika syarat dalam lomba berkuda itu harus

menggunakan kuda tertentu, maka dia tidak boleh diganti dengan

kuda yang lain.

Tidak baik sekiranya seseorang dilarang melempar dengan

anak panah atau busur apapun yang dia suka manakala dia berasal

dari jenis busur yang digunakan dalam perlombaan. Saya tidak

melihat adanya larangan bagi pemilik kuda untuk menunjuk joki

kuda siapa saja yang dia inginkan karena joki itu hanya seperti alat
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bagi kuda, sedangkan busur dan anak panah ifu hanya seperti alat

untuk melempar. Tidak baik sekiranya sahl pemain membuat

syarat bagi lawannya, atau masing-masing membuat syarat bagi

lawannya agar dia tidak memakan daging hingga selesai

perlombaan. Tidak baik pula sekiranya keduanya atau masing-

masing mensyaratkan agar tidak berbaring sebentar.

Demikian pula, dua orang yang berlomba kuda tidak boleh

mensyaratkan agar kudanya tidak diberi makan hingga selesai

perlombaan, baik selama sehari atau dua hari. Karena yang

demikian itu merupakan syarat yang mengharamkan sesuafu yang

mubah, serta mengakibatkan mudharat bagi yang dikenai syarat.

Ifu bukan merupakan pertamngan yang mubah. Ketika seseorang

dilarang unh:k mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang dihalalkan

Allah baginya bukan unhrk taqarrub kepada Allah dengan jalan

puasa, maka terlebih lagi hal itu dilarang baginya sekiranya

disyaratkan oleh orang lain. Tidak baik sekiranya seseorang

mensyaratkan bagi orang lain agar melempar bersamanya dengan

sasaran tertenfu dengan syarat penantang memberinya apa saja

yang diinginkan oleh pemenang atau yang diinginkan pihak yang

kalah. Tidak baik dalam hal penyediaan hadiah kecuali berupa

sesuatu yang definitif dan halaldiperjualbelikan dan disewakan.

Seandainya seseorang menyediakan hadiah berupa sesuafu

yang definitif dengan syarat bahwa jika yang diberi hadiah itu

mengalahkannya, maka dia akan menyerahkan hadiah ifu

kepadanya, tetapi dia memiliki hak untuk tidak melempar selama-

lamanya atau hingga jangka waktu tertentu, maka hukumnya tidak

boleh karena dia mensyaratkan padanya unfuk menolak

melakukan sesuafu yang mubah. Seandainya dia menyediakan
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hadiah berupa satu dinar dengan ketentuan bahwa jika yang

ditantang ifu mengalahkannya maka dia berhak atas dinar tersebut,

tetapi penantang juga boleh memberinya safu srla' gandum

sesudah satu bulan, maka hukumnya boleh manakala semua ifu

diambil dari harta penantang yang dikalahkan. Akan tetapi,

seandainya dia menyediakan hadiah berupa satu dinar dengan

syarat bahwa jika dia mengalahkannya, maka orang yang kalah itu

memberikan dinamya, dan orang yang menang memberikan

kepada yang kalah sal:.t mud gandum atau satu dirham, atau

kurang dari ifu, atau lebih dari itu, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena akad itu terjadi pada dua objek.

Yang pertama adalah sesuafu yang dikeluarkan oleh orang yang

kalah sebagai sesuafu yang boleh menumt Sunnah bagi

pemenang; dan yang kedua berupa sesuatu yang dikeluar

pemenang. Karena ifu akad tersebut tidak sah karena keduanya

tidak boleh bertaruh dalam perlombaan tanpa ada penyela di

antara keduanya. Karena pertaruhan ifu termasuk judi dan tidak

diperkenankan. Karena syarat yang ditetapkan agar yang ditantang

memberikan saht mudd itu bukan merupakan jual-beli dan bukan

hadiah kemenangan, sehingga hukumnya tidak sah dari semua sisi.

Seandainya saya menanggung safu dinar bagi Anda, lalu

Anda menantang saya dengan hadiah satu dinar kemudian saya

mengalahkan Anda, maka jika dinar Anda itu hmai, maka Anda

boleh melakukan pengimpasan dengan saya. Tetapi jika dinar

Anda tempo, maka Anda harus memberikan dinar itu kepada

saya. Sementara jika tempo dinar Anda telah jahrh, maka saya

wajib menyemhkan dinar kepada Anda.
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Seandainya seseorang menantang dengan menyediakan

hadiah satu dinar kemudian dia dikalahkan oleh orang yang

ditantang, kemudian dia pailit, maka pemenang memiliki

kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang,

karena dalam hartanya jatuh hak yang diperkenankan oleh Sunnah

sehingga ifu seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Seandainya seseorang menantang orang lain dengan hadiah

safu dinar kecuali safu dirham, atau sahr dinar kecuali safis mudd

gandum hinthah, maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi

yang ditantang memperoleh safu dinar, sedangkan porsi safu

dirham dari dinar adalah sepersepuluh, tetapi bisa jadi porsinya

pada saat dia memenangkan safu dinar adalah setengah dari

sepersepuluh. Demikian pula dengan satt mudd gandum hinthah

dan selainnya.

Saya tidak boleh menyediakan hadiah untuk Anda, membeli

dari Anda, dan menyewa dari Anda secara tempo berupa sesuafu

yang dikecualikan, kecuali dari sesuatu itu sendiri, bukan dari

sesuatu yang lain. Saya juga tidak boleh menyediakan hadiah

untuk Anda berupa satu mudd kurma kering kecuali seperempat

gandum hinthah; dan tidak pula satu dirham kecuali sepuluh fulus.

Akan tetapi, jika saya mengecualikan sesuatu yang sama jenisnya

dengan sesuafu yang saya jadikan hadiah untuk Anda, maka

hukumnya tidak dilarang. Jika saya menyediakan hadiah unfuk

Anda berupa satu dinar kecuali seperenam, maka ifu berarti saya

menyediakan hadiah untuk Anda sebesar lima perenam dinar. Jika

saya menyediakan hadiah unhrk Anda sebesar sah.r srSa' kecuali

satu mudd, maka ifu berarti saya menyediakan hadiah untuk Anda

sebesar trga mudd. Inilah ketenfuan yang berlaku unhrk semua
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masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan
kepadanya.

Tidak baik sekiranya saya menyediakan hadiah untuk Anda
bempa safu dinar dengan syarat jika Anda mengalahkan saya
maka saya gunakan uang safu dinar ifu unfuk memberi makan
kepada orang tertenfu atau seseorang lang tidak ditenfukan; dan
tidak pula dengan syarat saya menyedekahkannya kepada orang-
orang miskin. sebagaimana saya tidak boleh menjual sesuatu
kepada Anda dengan harga safu dinar dengan syarat saya
melakukan hal-hal tersebut dengannya. Manakala saya
mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada Anda, maka tidak boleh
kecuali kepemilikan Anda terhadapnya sempu',,a dimana Anda
bebas melakukan apa saja yang Anda inginkan tanpa mengikuti
perintah saya.

Jika dua pemanah berselisih mengenai jarak sasaran,
dimana keduanya melempar dari jarak dua rafus hasta, maka jika
para ahli panahan tahu bahwa barangsiapa yang melempar di safu
garis maka dia boleh maju ke depan garis tempat dia memanah itu
satr hasta atau lebih, maka itulah yang diikuti. Kecuali keduanya
sejak awal men unfuk memanah dari tempat tertentu,
sehingga keduanya hanrs memanah dari tempat yang keduanya
syaratkan. Jika keduanya mensyaratkan agar keduanya memanah
dua tempat, atau dua oblek yang keduanya lihat, atau keduanya
sebud<an sifat-sifabrya, lalu salah safu dari keduanya ingrn
menginitkan syarat tersebut dengan syarat lain bahwa keduanya
hams meletakkan sendiri tempat ifu, atau meletakkan apa yang
keduanya dengan diganfung, atau mengganti syan
dengan sya, yang lebih besar, atau Sang lebih kecil, maka
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hukumnya tidak boleh. Pelemparan panah harus diarahkan sesuai

syaratnya.

Jika seseorang menyediakan hadiah untuk orang lain tetapi

dia tidak menye-lrutkan sasarannya, maka saya memakruhkan

tantangan kecuali dengan menyebutkan sasarannya yang definitif.

Jika dia menyediakan hadiah dengan sasaran yang diketahui, maka

saya memakruhkan sekiranya dia meninggikannya atau

merendahkannya tanpa menyertakan lawannya- Para ahli panah

memperkenankan bagi penantang unfuk meninggikan atau

merendahkan batasan bagi yang ditantang, dimana dia

melemparkan dalam safu babak atau lebih sebanyak dua rafus, dua

rafus lima puluh, atau tiga ratus. Barangsiapa yang membolehkan

hal ini, maka dia juga membolehkan untuk melemparkan lebih dari

tiga ratus. Barangsiapa yang membolehkan hal ini, maka dia luga

membolehkan unfuk mengganti syan dan menyerahkan semua ifu

kepada penantang selama keduanya belum menetapkan suatu

syarat. Namun jika keduanya melempar pada hari pertama

sebanyak sepuluh, maka penantang boleh menambahkan jumlah

anak panah dan menguranginya manakala keduanya sama dalam

safu keadaan. Para hal itu panahan menyerahkan hal ini kepada

penantang.

Tidak ada larangan bagi keduanya untuk menetapkan

syarat agar keduanya sama-sama melemparkan anak panah

tertentu setiap hari, baik di pagi hari atau sore hari. Keduanya

tidak berpisah hingga keduanya menyelesaikan panahan kecuali

ada halangan seperti sakit pada salah safu dari keduanya, atau ada

sesuatu yang menghalangi pelemparan. Hujan juga dianggap

sebagai halangan karena terkadang dia merusak anak panah dan
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busur serta memufus tali busur. Sedangkan panas tidak dianggap

sebagai halangan karena panas itu pasti ada seperti matahari-

Angin yang ringan juga tidak dianggap sebagai halangan meskipun

terkadang dia sedikit membelokkan arah panah. Akan tetapi jika

anginnya berhembus kencang, maka siapa saja di antara keduanya

boleh menahan lemparannya hingga anginnya berhenti atau

tenang. Jika matahari keburu terbenam sebelum keduanya

menyelesaikan sahr babak yang keduanya sepakati, maka

keduanya tidak harus memanah pada malam hari.

Jika busur atau anak panah salah satu dari keduanya patah,

maka dia boleh mengganti dengan busur dan anak panah yang lain

manakala dia mampu. Jika dia tidak menemukan pengganti busur

dan senang, maka ini dianggap sebagai halangan. Demikian pula

seandainya anak panahnya hilang seluruhnya dan dia tidak mampu

mengadakan penggantinya. Jika sebagian anak panahnya hilang

dan dia tidak mampu mengadakan penggantinya, maka dikatakan

kepada lawannya, "silakan pilih antara memberinya wakfu sampai

dia menemukan penggantinya, atau memanah bersamanya

sejumlah anak panah yang tersisa di tangannya, atau kembalikan

kepadanya anak panah yang telah dia lemparkan agar jumlahnya

genap."

Jika mereka melempar dua anak panah dua anak panah

atau lebih, lalu salah safu dari dua kelompok mengalami suatu

halangan yang nyata, maka dikatakan kepada kelompok yang

menantangnya, "Jika kalian sepakat unfuk menunjuk seseorang

sebagai penggantinya, siapa pun itu, maka selesai masalah-

Jika kalian tidak mau, maka kami tidak memaksa kalian." Jika
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salah satu dua kelompok itu rela sedangkan kelompok lain tidak

rela, maka kelompok yang tidak rela tidak boleh dipaksa.

Jika dua orang yang berlomba berselisih mengenai tempat

syan tertentu, lalu penantang ingin menghadapkannya ke tepat

arah matahari, maka hukumnya tidak boleh kecuali yang ditantang

menghendakinya. Seperti seandainya penantang ingin memanah

pada malam hari atau saat hujan, maka yang ditantang tidak

dipaksa untuk melakukannya. Cahaya matahari dapat menghalangi

pandangan terhadap anak panah sebagaimana gelap juga

menghalangi anak panah.

Rabi' berkata, "Penantang selamanya menjadi pihak yang

menanggung."

Seandainya keduanya berselisih tentang pelepasan anak

panah, dimana salah safu dari keduanya memperlama pelepasan

karena mengusahakan ketenangan tangannya, atau dia berusaha

membidikkan panahnya setepat mungkin, lalu bidikannya itu tepat

atau meleset, maka cara yang benar berlaku dan cara yang salah

diulang. Atau jika dia berkata, "Aku tidak sengaja

membidikkannya," maka hukumnya tidak boleh. Kepadanya

dikatakan, "Memanahlah seperti orang-orang memanah; tidak

terburu-buru sehingga kamu tidak mantap di tempatmu berdiri,

saat saat melepaskan dan saat menarik; dan tidak pula

memperlambat karena hal ifu dapat menahan temanmu.

Demikian pula, seandainya keduanya berselisih tentang

orang yang mengarahkan sehingga salah safunya ingin menahan,

atau Dia berkata, "Aku tidak menginginkannya," sedangkan

pengarah berbicara panjang lebar, maka kepada pengarah

dikatakan, "Arahkan dengan kalimat paling singkat yang bisa
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dipahami, jangan memperlama, dan jangan buru-buru sehingga

tidak dipahami. Seandainya datang seseorang yang menahan

keduanya atau salah safu dari keduanya, atau dia berbuat gaduh

sehingga mengganggu keduanya atau salah safu dari keduanya,

maka mereka dilarang unhrk melakukannya-

Rabi' berkata: Muwaththin atau pengarah adalah orang

yang berada di tempat sasaran. Jika pemanah sedang membidik,

maka Dia berkata, 'Ke bawah sedikit, atau naikkan sedikit!"

Jika kedua pemanah berselisih mengenai posisi berdiri, lalu

undian jatuh pada salah safunya unhrk memulai terlebih dahulu,

kemudian dia memulai memanah, maka dia boleh berdiri di tempat

yang dia sukai, kemudian lawannya juga boleh berdiri di tempat

yang dia sukai.

Jika seseorang menantang omng lain dengan hadiah

tertentu, kemudian penantang kalah, maka hadiah berada dalam

pertanggungan pihak yang kalah secara tempo, dimana yang

menang boleh mendesaknya sebagaimana dia menagih hutang

padanya. Jika pemenang ingin memirijamkannya kepada yang

kalah, atau pemenang menggunakannya unfuk membeli sesuafu

yang dia kehendaki, maka fidak dilarang. Dia juga boleh

memberikannya sebagai makanan kepada pihak yang kalah.

Hadiah apa saja yang dimenangkannya ifu boleh disimpannya dan

dijadikannya harta, serta boleh dia halangi dari pihak yang kalah

dan dari orang lain- Menurut saya, dia seperti seseorang yang

memiliki hak pada omng lain bempa dinar, lalu dia meminjamkan

dinar itu kepadanya, dan peminjam mengembalikan dinar

kepadanya; atau memberinya makan dengan dinar ihr. Jadi, pihak

yang kalah itu menanggung safu dinar sebagaimana adanya.
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Tidak ada satu orang pun yang saya jumpai di antara

orang-orang yang memahami panahan membolehkan seseorang

menantang orang lain dengan syarat dia memanah dengan

sepuluh anak panah dan menjadikan hadiah pada sembilannya. Di
antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh menjadikan

hadiah pada sepuluh anak panah.

Jika seseorang membidik dengan tepat, tetapi anak

panahnya berdiam sebentar kemudian jafuh dengan cara apapun,

maka dihifung bagi pemanahnya. Seandainya seseorang membuat

penangguhan, dimana dia berkata, "Jika panahku tepat, maka aku

mendapat hadiah tambahan. Jika tidak tepat, maka hadiah

tambahan unfuk kalian," atan dia berkata kepada temannya, "Jika

aku tepat dengan panah ini, maka unfukmu hadiah tambahan,"

maka semua ini batal dan tidak boleh. Keduanya tetap mengikuti

afuran awal panahan keduanya, dimana salah satu dari keduanSla

tidak memperoleh hadiah tambahan.

Seandainya penantang rela menyerahkan hadiah

perlombaan padahal yang ditantang tidak menang, maka ini
merupakan sesuatu yang dia berikan secara sukarela kepadanya

dari hartanya, sebagaimana dia menghibahkan hartanya kepada

temannya.

Jika dalam perlombaan ifu ada dua orang dua orang atau

lebih, lalu dua orang memulai tetapi kemudian tali busumya pufus,

atau tali busur salah satu dari keduanya putus, maka yang masih

tersisa boleh berhenti hingga yang lain memasang tali dan
menghabiskan panahnya. Saya melihat orang yang berkata

demikian manakala dia berharap keduanya saling mengalahkan,

dan Dia berkata, "jika diketahui bahwa keduanya dan seluruh
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kelompok tidak saling mengalahkan seandainya mereka tepat

dengan anak panah yang ada di tangan mereka, karena mereka

tidak bisa mendekati bilangan maksimal di antara mereka, maka

orang yang tersisa melempar, kemudian kedua orang ini

menggenapi lemparannya. "

Jika mereka berbagi tiga orang tiga orang, maka mereka

tidak boleh saling berundi, dan hendaknya mereka berbagi dengan

bagian tertentu. Salah sahr dari dua orang tidak boleh

mengatakan, "Saya memilih untuk mendahului," sedangkan dia

tidak memilih untuk mendahului. Tidak pula keduanya berundi,

dimana siapa saja di antara keduanya yang keluar undiannya maka

dialah yang mendahului temannya. Akan tetapi, keduanya boleh

berbagi dengan pembagian tertenfu, dan mendahulukan siapa saja

di antara keduanya secara sukarela, tidak bertaruh dengan undian

ifu atau selainnya. Yaifu dengan mengatakan, "Aku dan kamu

melempar ke arah ini. Siapa saja di antara kita yang lebih unggul,

maka yang kalah ifu mendahului." Hadiah disediakan oleh orang

yang menantang, bukan kelompoknya, kecuali kelompoknya

memasukkan diri ke dalam pertanggungan terhadap hadiah, atau

mereka menyuruh seseorang unfuk menantang atas nama mereka,

sehingga masing-masing dari mereka menanggung bagiannya

sesuai jumlah orang, bukan sesuai keahlian memanah.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Jika kamu tepat

dengan anak panah ini, maka kamu memperoleh hadiah," maka

hukumnya boleh. Yang demikian itu bukan bagian dari

perlombaan secara keseluruhan. Jika Dia berkata, "Jika kamu

meleset dengan anak panah ini, maka kamu memperoleh hadiah,"

maka hukumnya tidak boleh. Jika datang orang asing kepada
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kelompok orang yang sedang berlomba, Ialu mereka membaginya,

dan orang yang bersama orang asing itu berkata, "Kami

mengiranya sebagai pemanah," atau "Kami tidak melihatnya

sebagai pemanah," atau kelompok lawannya berkata, "Kami

melihatnya bukan sebagai pemanah, dan sekarang dia seorang

purn*'uh," maka mereka tidak boleh mengeluarkannya kecuali

yang boleh mereka keluarkan, yaifu orang yang mereka ketahui

panahannya di antara orang-orang yang mereka bagi. Sedangkan

mereka mengetahuinya bisa memanah tetapi temyata panahannya

buruk, atau tidak bisa memanah tetapi temyata panahannya tepat.

Seseorang tidak boleh berkata kepada orang lain,

"Tantanglah fulan dengan hadiah dua dinar, dengan syarat aku

bersekufu denganmu atas dua dinar ifu," kecuali salah sahr dari

keduanya rela menghibahkan dinar itu kepadanya, atau keduanya

sama-sama rela menghibahkan dinar itu sesudah mereka

berlomba. Demikian pula, seandainya tiga orang berlomba,

kemudian dua orang m-engeluarkan hadiah dan keduanya

memasukkan muhallil (p"rylu) di antara keduanya, maka tidak

boleh menjadikan seseorang yang tidak bisa melempar

memperoleh setengah hadiah salah satu dari keduanya, dengan

syarat dia memperoleh setengah sisanya jika dia menyimpan unhrk

temannya.

Jika seseorang menantang orang lain dengan sydrat dia

mendahuluinya dua panahan atau lebih, maka hukumnya tidak

boleh. Alasannya adalah jika kami memberikan hak itu kepadanya,

maka ifu berarti kami memberikan kepadanya selisih safu anak

panah atau lebih. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya

keduanya melempar sepuluh anak panah, kemudian yang pertama
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melempar ifu telah memulai, maka dia akan mencapai

kemenangan dengan anak panah yang kesebelas. Ifu berarti kami

telah memberinya hak unfuk melempar safu anak panah, dimana

pada saat itu menjadi keunggulan bagi lawanannya tanpa dia

melepaskan anak panah? Kami membolehkan hal ini hanya ketika

keduanya setara, sehingga salah safu dari keduanya memulai di

satu sisi, dan yang lain memulai di sisi lain.

Jika seseorang menantang orang lain, maka dia boleh

memberikan hadiah secara funai, atau gadai, atau jaminan, atau

gadai dan jaminan. Semua itu hukumnya boleh.

Jika keduanya memanah hingga lima puluh secara

mubadarah (yang lebih dahulu menang), lalu salah satu dari

keduanya lebih unggul lima dari lawannya, atau kurang dari ifu,

atau lebih dari itu, kemudian orang yang diungguli ifu berkata,
"Kosongkan keunggulanmu dengan syarat aku memberimu

sesuatu," maka hukumnya tidak boleh. Keduanya tidak boleh

selain saling menghapus perlombaan ini dengan kerelaan

keduanya, lalu keduanya melakukan perlombaan yang baru.

Asy-Syafi'i berkata tentang shalat dengan mengenakan alat

yang digunakan pada lengan dan jari manakala kulit keduanya dari

hewan yang disembelih dan boleh dimakan dagingnya, atau

disamak dari kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya

selain anjing dan babi, Jika seseorang shalat dengan mengenakan

dua alat tersebut, maka shalatnya sah. Hanya saja, saya

memakmhkan hal itu karena satu alasan, yaitu saya

memerintahkannya agar menyenhfikan bagian dalam telapak

tangannya ke tangan. Juga ketika dia shalat dengan mengenakan

dua alat tersebut yang dapat menghalangi persenhfian selumh

462



Al llmm

bagian dalam kedua tangannya; tidak ada alasan kemakruhannya

selain ihr. Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk shalat dengan

menelungl+rpi busur dan undah anak panah, kecuali keduanya

bergerak pada tubuhnya dengan gerakan yang mengganggunya,

sehingga saya memakruhkan hal ifu baginya. Tetapi seandainya

dia shalat dalam keadaan seperti ifu, maka shalatnln sah.

Seseorang tidak boleh menantang omng lain dengan syarat

dia memanah bersamanl,ra dan memilih tiga orang, tetapi dia tidak

menyebutkan namanya kepada orang 1nng ditantang. Tidak boleh

pula seandainya yang ditantang memilih tiga orang tanpa

menyebutkan nama-narna mereka kepada penantang.

Perlombaan tidak boleh keruali masing:masing dari dua

pihak mengetahui siapa yang mernanah bersamanya, yaifu orang-

orang tersebut ada di tempat sehingga dia bisa melihat mereka,

atau tidak berada di tempat tetapi dia mengenal mereka. Jika

kelompok orang 1nng bertarung ada tiga kubu atau lebih, maka

orang yang berhak melemparkan panah, kelompoknya, dan

lawan{awannya boleh mernajukan siapa saja di antara mereka

yang mereka tenhrkan. Seandain5n mereka mengadakan

perlombaan dengan syarat fulan disuruh memanah terlebih dahulu,

dan firlan memanah bersamanln, dan fulan png lain bersamanya,

maka perlombaan tersebut terhapu.s (tdak sah). Perlombaan tidak

boleh kecuali setiap kelompok boleh memajukan siapa yang

mereka pilih untuk mereka dahulukan

Jika hak melempar pertama menjadi milik salah satu dari

dua pihak, lalu yang terakhir iustm melempar terlebih dahulu, baik

lemparannya tepat atau tidak tepat, maka anak panah itu secara

khusus dikembalikan. Jika keduanln tidak mengetahui hingga

463



AlUmm

selesai melempar, maka anak panah pertama dikembalikan

kepada mereka, lalu masing-masing melempar anak panah itu.

Tidak boleh ada ketentuan bahwa jika panahnya tepat maka

dibatalkan, dan jika meleset maka dihifung. Karena yang terakhir

itu memanah pertama saat dia tidak boleh memanah, sehingga

panahannya itu tidak dihifung, baik tepat atau meleset, kecuali

kedua pihak sama-sama rela.
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PEMBAHASAN MEMERANGI ORANG-
ORANG MUSYRIK DAN MASALAH

FIARTA MILIK ORANG KAFIR HARBI

1. Bab: Penjelasan Umum

Rabi' mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Ada dua hukum terkait

perang terhadap orang-orang musyrik, yaitu:

Pertama, barangsiapa yang memerangi umat Islam di

antara mereka para penyembah berhala serta berbagai

sesembahan lain yang mereka anggap baik di luar ahli Kitab, siapa

pun mereka, maka imam tidak boleh mengambil iizyah dan

mereka, melainkan imam harus memerangi mereka jika kuat

menghadapi mereka hingga dia membunuh mereka atau mereka

masuk Islam.
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Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah IElb,

€-'li ifi|'rfr ,,i!.ii

4 ,t /,
-)y-v.s

'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram ifu, maka

bunuhlah onng-orang mus5rikin ifu di mana saja kamu jumpai
mereka. "(Qs. At-Taubah [9]' 5) hingga akhir ayat.

Juga sesuai dengan sabda Nabi $,

t;fr & ,6l -Y . \ .

A;it eir.: ,; t&L ais rlp hr d1 iy

:t *tqjq,^,tiy

'it1 t's6(- )-

ri
'J.of'o:r 

L"t':l

2070. "Aku diperintahkan unfuk memerangi manusia

hingga mereka menguapkan 'tiada tuhan selain Allah'. Jika
mereka telah mengacapkannya, maka mereka telah melindungi
darah dan harta mereka dariku, kecuali sesuai haknya, sdangkan
perhifungan mereka ada pada Altah.'\s

Kdua, barangsiapa yang termasuk ahli Kitab, yaihr orang-
orang musyrik yang memerangi, maka dia diperangi hingga

mereka masuk Islam atau membayar jtzyahdalam keadaan funduk

1s4 silakan lihat hadits no. (1914) dan (1915) dalam bab tentang ketentuan
pokok terkait orang yang diarnbil jizglrnya dan yang tidak diambilT2yartnya.
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dan patuh. Jika mereka telah membayar jizyah, maka umat Islam

tidak boleh membunuh mereka, dan tidak boleh pula memaksa

mereka unfuk mengikuti agama selain agama mereka.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah @,

zti +A\1', 4\ <rU-i"S 1i\\N $
"Perangilah orang-orang yang tidak beiman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hari kemudian "(Qs. At-Taubah l9l:29)

Jika para penyembah berhala dan ahli Kitab diperangi,

maka mereka boleh dibunuh; keluarga, anak-anak mereka yang

belum baligh dan belum haidh, serta perempuan-perempuan

mereka yang sudah baligh dan yang belum baligh boleh ditawan.

Kemudian mereka semua dijadikan fai', dimana seperlima dari

mereka disisihkan, sedangkan empat perlimanya dibagikan kepada

pasukan yang mengerahkan kuda dan unta unfuk menawan

mereka. Jika pasukan Islam telah menghancurkan pasukan

penyembah berhala dan ahli Kitab serta berhasil menguasai negeri

mereka, maka negeri dan tanah mereka dibagikan seperti

pembagian dinar dan dirham; tidak berbeda sama sekali. Darinya

diambil seperlima, sedangkan empat perlimanya dibagikan kepada

orang-orang yang hadir dalam perang. Jika laki-laki yang baligh di

antara mereka ditawan, maka imam memiliki hak pilih antara

membunuh mereka manakala para penyembah berhala tidak

masuk Islam, atau ahli Kitab membayar jizyah, atau imam

melepaskan mereka, atau memintakan tebusan atas mereka

dengan harta benda yang diambilnya dari mereka, atau dittrkar

dengan tawanan umat Islam, atau menjadikan mereka sebagai

budak. Jika imam menjadikan mereka sebagai budak atau
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mengambil tebusan harta dari mereka, maka penyalurannya sama

seperti penyaluran harta ghanimah. Yaifu diambil seperlima,

kemudian empat perlimanya dibagikan kepada orang-orang yang

berhak atas ghanimah.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menyamakan

hukum unfuk harta, anak-anak dan kaum perempuan, tetapi Anda

menetapkan beberapa hukum yang berbeda bagi laki{aki
dewasa?" Jawabnya adalah:

?OLL. Rasulullah s menaklukkan Quraizhah dan Khaibar,

Ialu beliau membagikan harta tak bergerak milik mereka berupa

tanah dan kebun kurma seperti pembagian harta 6nn6u.155

tss Silakan baca hadits no. (1958) berikut takhnlnya dalam bab tentang jihad
dan ekspedisi militer, serta no. (1950) dalam bab tentang negeri yang ditaklukkan
dengan jalan perang. Silakan lihat:

Muslim (pernbahasan, Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Pengusiran Orang-orang
Yahudi dari Hijaz, 3/7387-1388, no. 62/L766) dari jalur Ibnu Jumij dari Musa bin
Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadhir dan Bani

QuraDhah hendak memerangi Rasulullah #. Muku beliau pun mengusir Bani Nadhir
dan membiarkan Bani Qumizhah (tetap berada di Madinah) sampai akhimya mereka
rnemerangi Rasulullah $ setelah itu. Maka Rasulullah S pm mernbunuh para kaum
lelaki dari mereka, lalu para wanita, anak-anak, dan har.ta benda mereka beliau bagikan
kepada kaum muslimin. Namun sebagian mereka ada png menemui Rasulullah $
unh:k merninh jaminan keamanan, Ialu mereka masuk Islam. Rasulullah S
mengeluarkan seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani Qainuqa', para
pengikut Abdullah bin Salam, Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang ada di
Madinah."

Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Hadits tentang Bani Nadhir, 3/97,
no. 4028) dari jalur Ishaq bin Nashr dari AMurrazzaq dari hnu Juraij dan seterusnya.
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2072. Rasulullah @ pemah menawan anak-anak Bani

Mushthaliq dan Hawazin serta perempuan-perempuan mereka,

lalu beliau membagikan mereka seperti pembagian harta 6.r',6u.156

20L3. Rasulullah S menawan orang-orang musyrik dalam

Perang Badar. Di antara mereka ada yang beliau lepaskan tanpa

ada pengganti apapun yang beliau ambil darinya. Ada pula yang

beliau ambil tebusannya, dan ada pula yang beliau jahrhi hukuman

mati. Dua orang yang dibunuh dalam Perang Badar sesudah

ditawan adalah Uqbah bin Abu Mu'ith dan Nadhar bin Harits.157

156 Mengenai serangan terhadap Bani Mushthaliq, silakan baca hadits no. (1831)

dalam bab tentang penyaluran bagian harha rampasan perang yang diperoleh dengan

mengerahkan kuda dan unta.
Sedangkan terkait serangan terhadap Hawazin, silakan baca:

Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab' Firman Allah "Dan (lngatlah)

Peperangan Hunain, Yaitu di Waktu Kamu Menjadi Congkak Karena Banyaknya
Jumlahmu", 3/755, no. 43184319) dari jalur Marwan dan Miswar bin Makhramah

bahwa Rasulullah g$ didatangi oleh utusan Hawazin yang telah masuk Islam. Mereka

minta beliau agar mengembalikan harta dan tawanan kepada mereka. Kemudian

Rasulullah s bersabda kepada mereka, "Pilihlah salah satu dari kduanya, yaitu antara

tawanan atau harta."
Muslim (pembahasan, Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perang Hunain, 3/1401'

1402, no. 8l/17771dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Iyas bin Salamah dari ayahnya
tentang Perang Hunain. Di dalamnya disebutkan, "Ketika mereka telah mengepung

Rasulullah $, beliau turun dari bagalnya, kemudian beliau mengambil segenggam

tanah dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersaMa, "BuruHah muka-muka

mereka!"Maka tidaklah Allah menyisakan dari mereka melainkan wajah-wajah mereka

telah dipenuhi dengan segenggam tanah. [-alu mereka lari tunggang-langgang. Allah ft
telah mengalahkan mereka. Kemudian Rasulullah @ membagikan ghanimah kepada

kaum Muslimin."
157 Hadits tentang pelepasan tawanan disebutkan dalam:

Sunan Al Ku6ra (pembahasan: Pembagian Fai', bab: Riwayat tentang Pelepasan

Imam terhadap Tawanan De'.,rrasa yang Berperang Sesuai Kebijakannya, 6/320) dan
jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Di

antara tawanan-tawanan Perang Badar yang dibiarkan Rasulullah i$ tanpa tebusan

adalah Muththalib bin Hanthab Al Makhzumi. Dia seorang yang miskin sehingga dia
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2074. Di antara mereka yang dilepaskan Nabi @ tanpa

diambil tebusannya adalah Abu Izzah Al Jumahi. Dia dibiarkan

Rasulullah S lantaran kasihan kepada anak-anak perempuannya,

dan beliau memintanya berjanji agar tidak memerangi beliau.

Tetapi dia melanggar janjinya itu dan memerangi beliau dalam

Perang Uhud. Rasulullah,$ lantas berdoa agar dia tidak terlepas.

Dan tidaklah beliau menawan seorang laki-laki musyrik selain dia,

tidak ditebus. Karena itu Rasulullah $ melepaskannya. Di antara mereka juga adalah

Abu Izzah Al Jumahi. dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib anak-anak
perempuanku?" Beliau pun merasa iba kepadanya sehingga beliau melepaskannya, Di

antara mereka juga adalah Shaifi bin Abid Al Makhzumi. Rasulullah $ mengambiljanji
padanya tetapi dia tidak menepati janjinya.

Tindakan Nabi $ memintakan tebusan dijelaskan dalam'

Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Bala Bantuan Malaikat
dalam Perang Badar dan Kebolehan Ghanimah, 3,/1381-J384, no. 58/77631 dan
jalur Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail yaitu Simak Al Hakani dari AMullah bin
Abbas dari Umar bin Khaththab 4h dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya

disebutkan: Rasulullah 6'$ bertanya kepada Abu Bakar dan Umar @,ma, "Bagaimana

pendapat kalian mengenai tawanan ini?" Abu Bakar ig menjawab, "Wahai Nabi Allah,
mereka ifu adalah anak-anak parnan dan sanak kerabat kita. Aku berpendapat
sebaiknya kita pungut tebusan dari mereka. Dengan begitu, kita akan menjadi kuat
terhadap orang-orang kafir, semoga Allah menunjuki mereka supaya masuk Islam."

Kemudian Rasulullah $ bersabda, "Bagaimana pendapatrnu wahai hnu Khaththab?"

Aku menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak setuju dengan
pendapat Abu Bakar. Menurutku, berilah aku kesempatan untuk memenggal leher
mereka... karena mereka adalah para pemimpin kaum kafir dan pembesar-pembesar

mereka. Akan tetapi Rasulullah gf$ menyetujui pendapat Abu Bakar dan tidak
menyetujui pendapatku.,." hingga akhir hadits.

Adapun hadits tentang dua orang yang dibunuh dalam Perang Badar sesudah

keduanya ditawan dijelaskan dalam'
Sunan Al Kubra (pembiahasan: Pembagian Fai' dan Ghanimah, bab: Riwayat

tentang Pembunuhan Tawanan Menurut Kebi;akan lmam,6/323) dari jalur Ahmad bin
Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Di antam\>ara
tawanan ih,r terdapat Uqbah bin Abu Mu'ith dan Nadhar bin Harits. K&ika
Rasulullah $ berada di Shafra', beliau menghukum mati Nadhar bin Harits. Dia

dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib;&. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. I alu
ketika beliau tiba di 'lrqAzh-Zhab'yryah, beliau menghukum mati Uqbah bin Abu
Mu'ith... dia dibunuh oleh Ashim bin Tsabit bin Abu Aflah."
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lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, lepaskanlah akr-r dan

biarkanlah aku demi anak-anak perempuanku. Aku berjanji

kepadamu unhrk tidak kembali memerangimu." Nabi S pun

bersabda, "Janganlah kamu mengusap kedua pelipismu di Makkah

sambil berkata, 'Aku sudah menipu Muhammad dua kali'." Beliau

lantas menyuruh orang untuk memenggal lehemya.158

2075. Kemudian Rasulullah S menawan Tsumamah bin

Atsal Al Hanafi sesudah itu, tetapi kemudian beliau

melepaskannya. Sesudah itu, Tsumamah bin Atsal kembali unhrk

memeluk Islam dan menjalankan keislamannya dengan 6u1L.159

158 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (pembahasan: Pembagian Ghanimah
dan Fai', bab: Riwayat tentang Pelepasan Tawanan oleh Imam, 6/320\ dari jalur
Abdullah bin Mubarak dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Abu Izzah ditawan

pada waktu Perang Badar, kemudian dia berkata kepada Nabi $, "Wahai

Muhammad, sesungguhnya aku ini memiliki bebempa anak perempuan dan aku orang
yang miskin. Sedangkan di Makkah tidak ada seorang pun yang mau menebusku.

Engkau sudah tahu bagaimana miskinnya aku." Nabi $ lantas melindungi darahnya,

memerdekakannya dan melepaskannya. Beliau juga memintanya berjanji untuk tidak
membanfu orang lain unfuk memerangi beliau, baik dengan tangan atau dengan lisan.

Dia memuji Nabi $ ketika beliau memaafkannya, dan dia juga sempat menggubah

syair unfuk beliau." Kemudian Muhammad bin Ishaq menceritakannya bersama
Shafwan bin Umayyah Al Jumahi, serta permintaan Shafwan kepadanya agar dia

keluar bersamanya dalam Perang Uhud, serta jaminan Shafwan kepadanya unfuk
mencukupi kebufuhan anak-anak perempuannya. Shafi,uan terus mendesaknya hingga
dia mematuhinya. Dia pun keluar bersama pasukan dari Bani Kinanah."

Muhammad bin Ishaq melanjutkan, "Abu lzzah tertawan pada waktu Perang

Uhud. KeIfia dia dibawa menghadap Nabi S, dia berkata, "Kasihanilah aku, lepaskan

aku." Nabi $ bersabda, "Jangan sampai orang-onng Makkah bicara bahum engkau

telah mempermainkan Muhammad dua kali. " Beliau lantas menyuruh orang unfuk
membunuhnya."

15e Silalon baca hadits no. 1929 dan takhnfnya dalam bab tentang pemberian
jizyh sesudah mereka ditawan.
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2076. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub,

dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain,

bahwa Rasulullah g$ menebus seorang lakilaki dari kaum

muslimin dengan dua laki-laki dari kaum musyrikin.l5o

Seorang muslim tidak boleh sengaja membunuh perempuan

dan anak-anak karena Rasulullah S melarang membunuh mereka.
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160 Silakan baca hadits no. (182t4) dan takhilnya dalam bab cara penyaluran

bagian harta rampasan perang.
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2017. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya, bahwa Rasulullah S
melarang orang-orang yang beliau utus kepada Ibnu Abi Huqaiq

membunuh perempuan dan anak-a,lu1. 161

16l HR. Al Humaidi dalam Musnadnya (2/385-386 no. 8741 musnad paman

Ibnu Ka'b bin Malik, dari Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab'

Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-anak dalam Perang, 2/M7\ dari jalur Az-

Zuhri dari seorang anak Ka'b bin Malik-ia berkata: Aku menduga bahwa dia berkata:

Abdurrahman bin Ka'b, bahwa dia berkata, "Rasulullah i$ melarang orang-orang yang

membunuh lbnu Abi Huqaiq agar mereka tidak membunuh wanita dan anak-anak."

Abdurrahman berkata, "Salah seorang dari mereka berkata, 'lstri hnu Abi Huqaiq

telah menyusahkan kita dengan teriakannya, aku lalu mengangkat pedangku untr.rk

membunuhnya, namun aku teringat dengan larangan Rasulullah $. Maka aku pun

mengurungkan niatku. Seandainya tidak ada lamngan itu niscaya aku akan

membunuhnya."'
Ibnu Abdil Barr berkata, "Para periwayat Al Muwaththa ' sepakat mengenai

stafus mursalbaginya."
Menurut hemat saya, Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat Malik dan beralih kepada

riwayat Sufyan lantaran stafus mursalini, karena riwayat Sufyan tersambung sanadnya.

Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ja'far Al Faryabi dari Ali dari Sufi7an.

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Atik bahwa

ketika Nabi $ mengufusnya bersama para sahabatnya untuk membunuh hnu Abi

Huqaiq yang saat itu berada di Khaibar, beliau melarang membunuh para peranpuan

dan anak-anak. Para periwayat hadits ini mempakan para periwayat hadits shahih

selain Muhammad bin Mushaffa karena stafusnya tsiqah (teperaya). Ada komentar

terhadapnya tetapi tidak berdampak signifikan. (Lihat catatan l<aliJ Sunan As5rSyaf i
dan referensinya, 2/ 27 51.

Hasan bin Sufuan meriwayatkan dari jalur Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari

Abdurrahman bin Ka'b dari Abdullah bin Atik dan seterusnya.

hnu Abi Hatim berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Az-

Zubaidi."
Az-Zubaidi dimaksud adalah Muhammad bin Walid, statusnya tsiqah, salah

seorang tokoh sahabat Az-Zuhri, sehingga periwayatannya secara perorangan tdak
masalah. Riwayat selainnya seharusnya disesuaikan kepada riwayatnya.

Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka'b dari Abdullah bin Atik,

dia berkata: Kami tiba di tempat Rasulullah $ bersama orang yang membunuh Ihnu

Abi Huqaiq saat beliau berada di atas mimbar. Ketika beliau melihat kami, beliau

bersabda, "Sungguh beruntung wajah-waiah itu."
L:f:.. Al Ishabah(2/347)
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Mereka tidak boleh sengaja membunuh, tetapi umat Islam

boleh menyerang mereka saat mereka lalai, baik pada malam hari
atau siang hari. Jika ada seorang perempuan atau anak-anak yang

terbunuh di tangan mereka, maka di dalamnya tidak di qishash,

diyat atau kaffarah. Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?"

Jawabnya adalah:
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Dengan demikian tampak jelas bahwa sanad hadits tersambung. Yang dimaksud
dengan anaknya Ka'b adalah anak kandung, sedangkan yang dimaksud paman adalah
paman yang jauh, yaifu paman dari kaumnya sebagaimana yang dikatakan dalam
hadits Anas, "Paman-pamanku-" Maksudnya oremg-orang yang berasal dari
kabilahnya, dan mereka itu lebih tua darinya. Dapat diunggulkan pendapat bahwa yang
dimaksud adalah Abdullah bin Atik.

Lih. catatan kaki Sunan Asy-Syafi'i (2/275)
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2018. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhi,
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas rg. dari

Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi, bahwa Rasulullah S ditanya

tentang sebuah keluarga dari kaum musyrikin yang pada waktu

malam hari perempuan-perempuan dan anak-anak mereka

terkena serangan. Rasulullah ;j$ bersabda, "Mereka ifu adalah

bagian dari mereka. " Kalau tidak salah Sufuan dalam hadits

tersebut berkata, "Mereka adalah bagian dai ayah-ayah

-nrnku.'tr'62

Jika ada yang bertanya, "Dalam hadits ini Nabi S
bersabda, "Mereka adalah bagian dari bapak-bapak mereka. "'
Jawabnya, maksudnya adalah tidak ada diyat, tidak ada qishash,

dan tidak ada kaffarah. Jika Dia bertanya, "Mengapa pasukan

Islam tidak sengaja saja membunuh mereka?" Maka jawabnya

adalah karena Nabi 6$ melarang sengaja membunuh mereka. Jika

162 gg. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Keluarga yang Pada Waktu Malam
Perempuan-Perempuan dan Anak-Anak Mereka Terkena Serangan, 2/362) dari jalur

Ali bin Abdullah dari Sufuan dengan sanad ini, dia berkata, "Nabi $ meler,vatiku di
Abwa' -atau Waddan, lalu beliau ditanya tentang keluarga... (hadits)

Al Bukhari berkata: Juga dari jalur Az-Zuhri bahwa dia mendengar Llbaidullah
dari Ibnu Abbas; Sha'b menceritakan kepada kami tentang keluarga-Amru
menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Nabi $. Jadi, kami mendengamya

dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dari
Sha'b, dia berkata, "Mereka adalah bagian dari mereka." Dia tidak mengatakan-
sebagaimana yang dikatakan oleh Amr: Mereka adalah bagian bapak-bapak mereka."
(no.3012, 3013)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi
Militer, bab: Kebolehan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak dalam Serangan
Malam Tanpa Sengaja, 3/7364) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya,

Juga dari jalur 'Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan
setenrsnya.

Dalam dua riwayat ini disebutkan, "Mereka adalah bagian dari mereka."
Juga dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Az-Zuhri

dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Mereka adalah bagian dari
bapak-bapak mereka... " (no. 26-28/17 451.
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Dia bertanya, "Barangkali dua hadits tersebut berbeda?" Maka
jawabnya adalah tiga. Akan tetapi makna kedua hadits tersebut

adalah seperti yang saya sampaikan. Jika Dia bertanya, "Apa dalil

tentang pendapat yang Anda sampaikan?" Maka jawabnya

Insya'allah adalah' oleh karena Rasulullah @ tidak melarang untuk

melakukan serangan pada malam hari, maka dapat diketahui

dengan pasti bahwa pembunuhan bisa terjadi pada anak-anak dan
perempuan. Jika Dia bertanya, "Apakah Nabi gS pemah

menyerang suahr kaum di suafu negeri dalam keadaan mereka

sedang lalai, baik pada wakfu siang atau malam?" Maka jawabnya

adalah beliau pemah melakukannya.
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2079. Umar bin Habib mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah bin Aun, bahwa Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar menulis
surat kepadanya (Abdullah bin Aun) untuk mengabarkan
kepadanya, bahwa Ibnu Umar rl&, mengabarkan kepadanya, bahwa

Rasulullah S menyerang Bani Mushthaliq dalam keadaan mereka
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lalai saat mereka mengurus ternak-temak mereka di Muraisi'.

Beliau lantas membunuh para prajurit dan menawan keluarga

mereka.153

2020. Dalam perintah Rasulullah S terhadap para sahabat

beliau untuk membunuh lbnu Abi Huqaiq dalam keadaan lalai,

mengandung dalilbahwa orang yang lalai itu boleh diperangi.l&

163 gu6iL ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. (1831) dalam bab

tentang penyaluran bagian harta rampasan perang yang diperoleh dengan
mengerahkan kuda dan unta.

164 gp. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Pembunuhan Abu Rafi' Abdullah
bin Abu Huqaiq, yang Menurut Sebuah Pendapat dia Bemama Sallam bin Abu
Huqaiq, 3/LOO-7O2, no. 4019) dari jalur Ishaq bin Nashr dari Yahya bin Adam dari

hnu Abi Zaidah dari ayahnya dari Abu Ishaq dari Barra' bin Azib 1&, dia berkata,

"Rasulullah S mengutus sekelompok orang menuju Abu Rafi', lalu Abdullah bin Atik
memasuki rumahnya pada malam hari saat dia tidur, lalu dia membunuhnya."

Al Bukhari (no. 4039)berkata:
Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan

kepada kami, dari Israil dari Abu Ishaq dari Barra' bin Azib, dia berkata, Rasulullah $
pemah mengutus beberapa sahabat Anshar kepada seorang Yahudi bemama Abu
Rafi', dan beliau menunjuk Abdullah bin Atik untuk memimpin mereka. Abu Rafi'

adalah seorang lakilaki yang selalu menyakiti Rasulullah #! dut membantu musuh

untuk menyerang beliau. Saat itu dia tengah berada di bentengnya yang berada di

wilayah Hijaz.
Ketika para sahabat tersebut telah dekat dengan bentengnya -yaitu ketika

matahari hampir terbenam dan orang-orang telah kembali dari gembalaannya- maka

Abdullah berkata kepada para sahabatnya, "Diamlah kalian di tempat kalian masing-

masing, sesungguhnya aku akan berusaha masuk tanpa sepengetahuan penjaga pinfu,
mudah-mudahan aku bisa masuk." Setelah itu dia pergi hingga mendekati pintu
(gerbang). Dia menutup kepalanya seolah-olah orang yang sedang buang hajat.

Keilka orang-orang telah masuk, maka penjaga pintu berkata kepadanya, "Wahai

Abdullah, jika kamu ingin masuk, maka masuklah, sesungguhnya aku akan menuhrp
pinfu gerbang." I--alu aku masuk dan bersembunyi, ketika orang-orang telah masuk,

pintu gerbang pun ditutup, kemudian kunci pintu gerbang digantungkan di atas
gantungan kunci." Abdullah berkata, "[-alu aku bangun ke tempat mereka meletakkan
ganhrngan kunci, lalu aku mengambilnya. Dengan cepat aku membuka pinfu gerbang.

Sementara itu Abu Rafi' sedang bergadang bersama orang-orang, yaifu dalam sebuah
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kamar miliknya di tempat yang agak tinggi. Ketika orang-orang yang bergadang
bersamanya telah pulang, aku langsung naik ke rumahnya.

Setiap kali aku membuka pintu, maka aku langsung menutupnya dari dalam. Aku
berkata dalam hati, "Jika mereka memergokiku, maka mereka tidak akan
menemukanku hingga aku berhasil membunuhnya." lalu aku mendapatinya bemda di
tengah keluarganya, yaih-r di rumah yang sangat gelap. Aku tidak tahu di manakah dia
berada." Aku pun berseru, "Wahai Abu Rafi'!" Dia berkata, "Siapakah itu?" Lalu aku
bergerak ke arah suara, dan aku langsung menebasnya dengan pedang, karena saat itu
aku sangat gugup, maka tebasanku tidak sampai membunuhnya dan dia berteriak
sekeras-kerasnya. [-alu aku keluar dari rumah dan aku menunggu dari luar tidak terlalu
jauh, kemudian aku masuk menemuinya kembali. Aku bertanya, "Aku mendengarmu
berteriak, ada apa sebenamya wahai Abu Rafi'?" Dia menjawab, "Kecelakaan bagi
ibumu! Sungguh, seseorang masuk ke dalam rumahku dan berusaha menebasku
dengan pedang." Abdullah berkata, "Kemudian aku kembali menebasnya hingga dia
terluka parah, namun aku belum sempat membunuhnya, kemudian aku fusukkan
pedang ke perutnya hingga tembus ke punggungnya, setelah itu aku yakin bahwa aku
telah membunuhnya.

Kemudian aku pergi lewat pinh.r demi pintu hingga aku sampai ke anak tangga
hingga kakiku merasa telah menyentuh permukaan tanah. Pada malam ihr aku terjahrh
di malam yang cahaya bulan sangat terang, dan kakiku pun'.patah, kemudian aku pun
membalutnya dengan kain sorbanku. Setelah itu aku pergi perlahan sampai aku duduk
di depan pintu gerbang, aku berkata kepada sahabat-sahabatku, "Aku tidak akan
keluar dari benteng ini sampai aku tahu bila aku benar-benar telah mernbunuhnya."
Ketika ayam jantan mulai berkokok, seseorang pembawa berita kematian berdiri dan
berkata, "Aku umumkan bahwa Abu Rafi', saudagar dari Hijaz telah meninggal dunia."
[-alu aku menemui sahabat-sahabatku dan berkata, "Mari kita pergi menyelamatkan
diri, karena Allah telah membunuh Abu Rafi'." Setelah sampai di hadapan Nabi g$,

aku memberitahukan peristiwa itu kepada beliau, lalu beliau pun bersabda,
"Bentangkanlah kakimu!" Aku pun membentangkannya, lalu beliau mengusapnya.
Seolah-olah aku tidak pemah merasakan sakit di kakiku sama sekali."

Di tempat lain (no. 4040) Al Bukhari berkata:
Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, Syuraikh-yaitu Ibnu Maslamah-

menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Barra' bin Azib i**&; berkata,
"Rasulullah g$ mengutus beberapa orang, sedangkan AMullah bin Atik dan Abdullah
bin 'Utbah ikut bersama mereka. Kemudian mereka berangkat h,.rggu mendekati
benteng pertahanan. Abdullah bin Atik lantas berkata kepada mereka, "Diamlah kalian
di sini, aku akan berusaha masuk benteng dan mengintai mereka." Abdullah bin Atik
melanjutkan, "Maka aku bergerak mendekati supaya bisa masuk benteng, dan temyata
mereka kehilangan keledai-keledai mereka. Mereka keluar benteng sambil membawa
lentera unfuk mencarinya. Karena khawatir ketahuan, maka aku pun menufup
kepalaku dan duduk seolah-olah seperti orang yang sedang buang hajat. Penjaga pintu
(mereka) bersenr, "Barangsiapa ingin masuk, masuklah sebelum kami menufup pintu."
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2027. Demikian pula dengan perintah Rasulullah $ unh-rk

membunuh Ka'b bin Asyraf, lalu dia dibunuh dalam keadaan

lului.155

Aku langsung masuk dan bersembunyi di kandang keledai persis di samping pintu

gerbang. Mereka lantas makan malam di tempat Abu Rafi', dan mereka berbincang-

bincang hingga larut malam. Setelah ihr mereka kembali ke rumah mereka masing-

masing. Ketika keadaan menjadi lengang dan aku tidak lagi mendengarkan adanya

gerakan, aku pun keluar," Abdullah melanjutkan, "Aku sempat melihat penjaga pintu

meletakkan kunci gerbang di lubang dinding. Aku langsung mengambilnya dan

membuka pintu gerbang." Abdullah berkata, "Aku berkata (dalam hati), "Seandainya

orang-orang memergokiku, maka aku akan bergerak mengendap-endap." Setelah ifu

aku menuju ke pinfu rumah-rumah mereka dan menufup pintu dari dalam. Kemudian

aku naik ke rumah Abu Rafi' melalui tangga, dan temyata rumahnya sangat gelap

sebab lampu-lampunya telah dipadamkan hingga aku tidak tahu di manakah Abu Rafi'

berada.
Aku kemudian berseru, "Wahai Abu Rafi'!" Dia menyahut, "Siapa itu?" Aku

segera pergi menuju sumber suara dan menebasnya, namun tebasanku tidak

berpengaruh apa-apa hingga dia dapat berteriak." Abdullah melanjutkan, "Setelah itu

aku menemuinya kembali seolah-olah aku hendak menolongnya' Aku bertanya,

"Kenapa kamu, wahai Abu Rafi'?" Ketika itu aku mengubah suaraku. Dia menjawab,
"Celaka, aku heran ada seseorang yang masuk dan ingin menebasku dengan pedang."

Kemudian aku menghadapnya dan langsung menebasnya sekaii lagi, namun tidak

sampai membunuhnya. Dia langsung berteriak hingga istrinya terbangun." Abdullah

melanjutkan, "Aku datang lagi dengan mengubah suaraku seperti orang yang hendak

menolong. Temyata saat itu Abu Rafi' telah telentang di atas punggungnya, sehingga

aku langsung menusukkan pedang ke perutnya hingga tembus ke punggungnya, lalu

aku putar pedangku hingga aku mendengar suara tulangnya. Setelah ifu aku keluar

dengan pikiran kalut hingga tiba di tangga.
Saat aku hendak turun (lerr,,at anak tangga), aku terjatuh hingga kakiku cidera.

Setelah membalut kakiku yang terluka, aku pun menemui para sahabatku dengan

berjalan pincang. Kukatakan kepada mereka, "Pergi dan sampaikanlah berita ini

kepada Rasulullah $. Sungguh aku akan tetap di sini sampai aku mendengar langsung

orang yang mengumumkan berita kematian." Ketika wakfu Subuh tiba, seorang

pembawa berita kematian naik ke tempat yang agak tinggi dan berseru, "Aku

umumkan kematian Abu Rafi'-" lalu aku berdiri dan berjalan tanpa merasa sakit

sedikit pun. Aku bisa menyusul para sahabatku sebelum mereka tiba di tempat

Nabi S, lalu aku menyampaikan kabar gembira tersebut kepada beliau.
165 gp. Al Bukhari (pembahasan yang sama, bab, Terbunuhnya Ka'b bin Asyraf,

3/99-lOOl dari Ali bin Abdullah dari sufuan bin Amr, dari Jabir bin Abdullah a$a, dia

berkata: Rasulullah 6} bersabda, "siapakah yang akan membunuh Ka'b bin Asyraf
yang telah durhaka kepada Allah dan melukai Rasul-Nya?' Muhammad bin Maslamah
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berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah. sukakah engkau jika aku yang
membunuhnya?" Beliau menjarvab. " I'a." Muhammad bin Maslamah berkata, "lzinkan

aku untuk berbicara kepada orang itu." Beliau bersabda, "Bicaralah." Setelah ifu
Maslamah mendatangi Ka'b bin Asyraf dan berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini
(maksudnya Nabi $) telah meminta sedekah kepada kami padahal kami dalam
keaciaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu unfuk berhutang."

Ka'b berkata, "Demi Allah, l<alian akan bosan kepadanya." Maslamah berkata,
"Sesungguhnya kami telah mengikutinya, dan kami tidak suka meninggalkannya
hingga kami mengetahui akhir kesudahannya, dan kami hendak meminjam sahl atau
dua wasaq." Amr tidak hanya sekali menceritakan kepada kami, namun dia tidak
menyebutkan 'safu atau dua wasaq'. Atau, aku berkata kepadanya, 'safu atau dua
wasaq'." Periwayat berkata, "Seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 'satu atau
dua wasaq'." Ka'b bin Asyraf menjawab, "Ya, tetapi gadaikanlah sesuatu kepadaku."
Mereka bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ka'b menjawab, "Gadaikanlah istri-istri
kalian." Mereka berkata. "Bagaimana kami harus menggadaikan istri-istri kami,
sementara kamu adalah orang yang paling rupawan di Arab." Ka'b berkata, "Kalau
begihr, gadaikanlah putra-putra kalian!" Mereka berkata, "Bagaimana kami
menggadaikan putri-putri kami, nantinya mereka akan dihina orang-orang dan
dikatakan, 'Mereka telah digadaikan dengan satu atau dua wasaq.' Hal ini akan
membuat kami terhina. Akan tetapi, kami akan menggadaikan la mah kami." Sufuan
merrgatakan, "I-a'mah berarti senjata." Kemudian mereka membuat perjanjian unfuk
bertemu kembali. Maslamah lantas mendatanginya bersama Abu Na'ilah-saudara
sepersusuan Ka'b, lalu Ka'b mengundangnya unfuk masuk ke dalam benteng. Setelah
ifu Ka'b hlrun menemui mereka, istri Ka'b berkata kepadanya, "Mau ke mana kamu
malam-malam begini?" Ka'b menjawab, "Dia tidak lain adalah Mulnmmad bin
Maslamah dan saudaraku Abu Na'ilah." Selain Amr menyebutkan: "lstri Ka'b berkata,
"Aku mendengar suara seperti darah menetes (bermaksud jahat) " Ka'b menjawab,
"Dia hanyalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu
Na'ilah. Sesungguhnya sebagai seorang yang terhormat, apabila dipanggil, maka dia
akan menemuinya walaupun di malam hari." Periwayat berkata, "Kemudian
Muhammad bin Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) dua orang bersamanya."

Sufi7an ditanya, "Apakah Amr menyebutkan nama mereka?" Dia menjawab,
"Amru hanya menyebutkan nama sebagian dari me.reka." Amr berkata, "la datang
dengan dua laki-laki." Sementara yang lain mengatakan, "Abu Abs bin Jabr, Al Harits
bin Aus dan 'Abbad bin Bisyr." Amr mengatakan: dia datang bersama dua orang laki-
laki." Maslamah melanjutkan, "Sungguh, aku akan meraih rambut kepalanya dan
menciumnya. Jika kalian melihatku berhasil menguasai kepalanya, maka mendekatlah
dan tebaslah dia." Satu kali Maslamah berkata, "Kemudian aku akan memberikan
kesempatan kepada kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'b furun unfuk menemui
mereka, dan bau minyak wanginya mulai tersebar, Maslamah berkata, "Aku belum
pemah mencium aroma wangi yang lebih bagus dari ini." Selain Amr menyebutkan:
dia berkata, "Aku memiliki perempuan Arab yang paling wangi dan perempuan Arab
yang paling sernpuma."
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Jika ada yang bertanya:

2022. Akan tetapi, Anas ,4$.; berkata, "Apabila Nabi S tiba

di tempat suatu kaum pada malam hari, maka beliau tidak

menyerang hingga pagi hari."166

Sedangkan Amr mengatakan: Maslamah berkata, "Apakah engkau

mengizinkanku untuk mencium kepalamu?" Ka'b menjawab, "Silakan!" Kemudian

Maslamah menciumnya dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya." Setelah itu Maslamah

berkata lagi, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" Ka'b menjawab, "Silakan." Ketika

dia telah berhasil menguasainya, Maslamah berkata, "Mendekatlah!" Maka mereka

langsung membunuhnya. Setelah itu mereka menemui Nabi S dan mengabarkan

kejadian itu kepada beliau-"
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan' Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab: Terbunuhnya Ka'b bin Asyraf Dedengkot Yahudi, 3/7425) dari jalur

Sufuan bin Uyainah dan setemsnya.
166 Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini sesudah itu dalam bab tentang

penggelapan. dia berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari

Anas +g,, dia berkata: Rasulullah $ berangkat ke l(haibar dan tiba di sana pada malam

hari. Rasulullah $ apabila tiba di tempat suatu kaum pada malam hari, maka beliau

tidak melakukan serangan hingga pagi. Apabila beliau menahan adzan, maka beliau

menahan diri. Jika mereka tidak shalat, maka beliau menyerang mereka hingga pagi."
(hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat

tentang Kuda,2/468469, no.48) dari jalur Humaid Ath-Thawil dan setenrsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Ajakan

Nabi $ kepada Agama Islam dan Kenabian, 2/345, no. 29451 dari Abdullah bin

Maslamah dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi

Militer, bab: Perang Khaibar dan Pembakarannya, 3/7365) dari Zuhair bin Harb, dari

Ismail bin Ulayyah, dari AMul Aziz bin Shuhaib, dari Anas rg,, bahwa Rasulullah;$

memerangi Khaibar. Ketika kami hampir tiba di kota terebut, kami melaksanakan

shalat Subuh sementara hari masih agak gelap. lantas Nabi 6$ menaiki kendaraannya

kemudian diikuti oleh Abu Thalhah, sedangkan aku membonceng di belakang Abu

Thalhah. Nabi $ terus saja berjalan memasuki jalan-jalan kecil di Khaibar hingga

lututku bersentuhan dengan paha Nabi $, bahkan pemah kain beliau sampai

tersingkap sehingga kelihatan olehku putihnya paha Nabi $. Ketika memasuki

perkampungan, beliau bersaMa, "Allahu Akbar, taHuHah Khaibar, taHuHah Khaibar!
Apabila kami menduduki suatu negei, maka amat buruHah pagi hari 5nng dialami oleh
orang-orang yang diperingatkan rtu, "(hadits)
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Jawabnya, oleh karena ditemukan dalam Sunnah beliau

bahwa beliau memerintahkan hal-hal yang kami sampaikan, yaifu

membunuh dan menyerang musuh dalam keadaan mereka sedang

lalai, sedangkan dalam hadits Sha'b beliau tidak melarang

serangan pada malam hari, maka hal itu menunjukkan bahwa

hadits Anas itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits ini. Akan

tetapi, terkadang beliau tidak melakukan serangan pada malam

hari agar seseorang bisa mengetahui siapa yang memeranginya,

atau agar sesama muslim tidak saling membunuh lantaran mengira

yang dibunuhnya itu orang musyrik. Karena ifu mereka tidak boleh

dibunuh di antara benteng dan di balik semak-semak karena tidak

terlihat; bukan karena hukumnya haram. Semua yang saya

sampaikan ini menunjukkan bahwa ajakan terhadap orang-orang

musyrik unhrk memeluk Islam atau untuk membayar jizyah iht
hukumnya wajib bagi orang yang da}<u/ah Islam belum sampai

kepadanya. Mapun orang yang dak\ rah Islam telah sampai

kepadanya, rnaka pasukan Islam boleh membunuhnya sebelum dia

didalfl rahi. Jika mereka mengajaknya kepada Islam, maka

hukumnya boteh brui mereka. Alasannya adalah karena jika

mereka boleh tidak memeranginya dalam jangka waktu yang lama,

maka terlebih lagi dia boleh tidak memeranginya hingga orang

tersebut diajak unh-rk memeluk Islam.

Adapun orang yang kepadanya belum sampai dakruah umat

Islam, maka mereka tidak boleh diperangi sebelum diajak untuk

memeluk Islam jika mereka bukan ahli Kitab, atau diajak unfuk
beriman atau membayar jizyah jika mereka ahli Kitab. Saya tidak
mengetahui adanya seseorang yang belum sampai kepadanya

dakwah Islam pada hari ini kecuali di belakang musuh kita yang

memerangi kita ifu masih ada suafu umat yang musyrik. Barangkali
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dakwah belum sampai kepada mereka. Misalnya adalah negeri di

balik Romawi atau Turki, atau Khazurl6T; suafu umat yang tidak

kita kenal. Jika seorang muslim membunuh seorang musyrik yang

dakwah belum sampai kepadanya, maka dia membayar diyat

unfuknya berupa diyat seorang Nasrani atau Yahudi jika dia

beragama Nasrani atau Yahudi, atau diyat orang Majusi jika dia

memeluk agama Majusi atau penyembah berhala.

Kami tidak membunuh kaum perempuan dan anak-anak

berdasarkan khabar dari Rasulullah #, d* bahwa mereka itu

bukan termasuk orang yang berperang. Jika ada perempuan atau

anak yang belum baligh ikut berperang, maka tidak perlu segan-

segan unfuk menebas mereka dengan senjata. Alasannya adalah

karena adalah karena jika seorang muslim saja tidak perlu

diperlakukan hati-hati saat dia menginginkan darah muslim lain,

maka terlebih lagi perempuan-perempuan musyrik dan anak yang

belum baligh di antara mereka tidak perlu diperlakukan dengan

hati-hati. Mereka ini telah meninggalkan keadaan dimana mereka

dilarang untuk dibunuh.

Jika mereka ditawan, atau melarikan diri, atau terluka,

maka mereka masuk ke dalam kelompok orang yang tidak

memerangi sehingga mereka tidak boleh dibunuh karena mereka

telah meninggalkan keadaan dimana darah mereka dihalalkan.

Mereka telah kembali kepada pokok hukum mereka lantaran

mereka terlindungi untuk sengaja dibunuh.

Pendeta juga tidak boleh dibunuh, baik pendeta yang

berada di rumah ibadah, di perkampungan, atau yang ada di

167 11u16 ini memiliki banyak arti, tetapi di antara maknanya yang tepat di sini
adalah sebuah generasi yang bemama Khuzr Al Uyun. [th. Al Qamusl
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padang pasir. Setiap orang yang menahan dirinya untuk menjalani

kehidupan pendeta itu tidak boleh kita bunuh karena mengikuti
Abu Bakar.S. Alasannya adalah karena ketika kita boleh

membiarkan musuh yang memerangi sesudah mereka tertangkap

dalam beberapa keadaan, maka kita tidak berdosa sekiranya kita

membiarkan para pendeta, insya Allah. Kami berpendapat

demikian karena mengikuti atsar, bukan berdasarkan qiyas.

Seandainya kami mengklaim bahwa kami tidak membunuh para

pendeta karena mereka semakna dengan orang yang tidak

memerangi, maka kami juga tidak membunuh musuh yang sakit

ketika kami menyerang mereka, serta pendeta, orang-orang yang

penakut, orang-orang merdeka dan para budak, serta para pekerja

industri yang tidak ikut berperang.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa orang yang

tidak berperang di antara orang-orang musyrik itu boleh dibunuh?"
Jawabnya adalah:

a

2023. Salah seorang sahabat Rasulullah $$ pada waktu

Perang Badar membunuh Duraid bin Shammah, padahal saat ifu
dia berada di tandu dalam keadaan tergeletak, tidak bisa duduk

dengan mantap. Saat ifu usianya sudah mencapai sekitar 150
tahun. Rasulullah S tidak menegur pembunuhannya oleh sahabat

tersebut. Saya juga tidak mengetahui adanya seorang muslim yang

menyalakan pembunuhan terhadap sebagian orang musyrik selain

para pendeta. Seandainya boleh menyalahkan pembunuhan

terhadap selain pendeta dengan alasan karena mereka tidak ikut
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berperang, maka tawanan dan musuh yang terluka dan tergeletak

itu tidak boleh dibunuh.158

2024. Ada beberapa musuh terluka yang dihabisi di

hadapan Rasulullah #. Di antara mereka adalah Abu Jahal bin

Hisyam. Dia dihabisi oleh hnu Mas'ud dan selainnya. Seandainya

dalam masalah pembiaran terhadap para pendeta tidak ada

argumen selain yang kami sampaikan, maka kita akan merampas

seluruh hartanya, baik saat dia berada di pertapaannya atau di luar

pertapaannya. Kita tidak membiarkan apapun miliknya karena

tidak ada khabar untuk diikuti tentang membiarkan semua milik

pendeta. Sedangkan anak-anak pendeta dan perempuan-

perempuan mereka boleh ditawan ji[<a mereka tidak menjadi

pendeta.169

Prinsip dasar dalam masalah ini adalah Allah &
menghalalkan bagi kita harta benda orang-orang musyrik. Jika ada

yang bertanya, "Mengapa Anda fidak melindungi hartanya?"

Jawabnya adalah sebagaimana saya tidak melindungi harta anak-

168 gu4i1. ini telah disebutkan berikut takhninw pada no. (1848)-
169 HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Terbunuhnya Abu Jahal,3/U,

no. 3962) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Sulaiman At-Taimi dari Anas

dan dari Amr bin Khalid dari Zuhair dan seterusnya, Rasulullah $$ bersabda, 'Siapa

tlang mau melihat apa Jnng dilakukan oleh Abu Jahal?" Ibnu Mas'ud + lantas

berangkat, lalu dia mendapatinya telah dipukul oleh dua anak Afra' hingga tidak

berkutik. Dia bertanya, "Apakah kamu Abu Jahal?" Zuhair berkata: Kemudian Ibnu

Mas'ud ig, memegang jenggotrya dan berkata, "Tidak ada cela bagi seorang laki-laki

yang kalian bunuh-atau: seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Terbunuhnya

Abu Jahal, 3/t424, no. 118,/1800) dari jalur Ali bin Huir As-Sa'di dari Ismail bin
Ulagryah dari Sulaiman At-Taimi dan setemsnya. Di dalamnya disebutkan "hingga

terkapar" sebagai ganti "hingga tidak berkutik".
Hadits inilah yang sesuai dengan tindakan hnu Mas'ud menghabisi Abu Jahal.
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anak dan perempuan, tetapi saya melindungi darah keduanya.

Saya senang sekiranya perempuan yang menjalani kehidupan

pendeta itu dibiarkan sebagaimana yang laki-laki dibiarkan. Jika

budak laki-laki atau budak perempuan dari kalangan kaum

musyrikin menjalani kehidupan pendeta, maka saya tetap

menawan keduanya karena seandainya tuannya masuk Islam,

maka saya menetapkan hukum baginya agar dia tetap menjadikan

keduanya sebagai budak dan melarang keduanya unfuk menjalani

kehidupan pendeta. Karena pada budak tidak merniliki hak dari

diri mereka apa yang menjadi hak bagi orang-orang merdeka.

Jika ada yang bertanya, "Apa bedanya antara budak dan

orang merdeka?" Jawabnya, orang merdeka tidak dihalangi unfuk

berperang dan menunaikan haji. Kebaikan yang dia lakukan itu

tidak menyita waktunya untuk melakukan suafu pekerjaan, bahkan

dia terpuji atas kebaikannya itu. Ada kalanya haji dan perang itu

hukumnya wajib bagi orang merdeka di sebagian keadaan.

Sedangkan pemilik budak berhak untuk menghalangi budaknya

melakukan hal-hal tersebut. LaSi pula, budak tidak memikul

kewajiban dalam hal-hal tersebut.

2- Perbedaan Pendapat tentang Orang yang
Diambil Jizyahnya dan yang Tidak Diambil Jiryah-

nya

Orang-orang Majusi, Shabi'in dan Samiri adalah ahli Kitab.

Tetapi dalam hal ini kami ditentang oleh seorang ulama. Dia
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mengatakan, "Shabi'in dan Samiri memang saya ketahui sebagai

cabang dari agama Yahudi dan Nasrani."

2025. Adapun orang-orang Majusi, saya tidak tahu bahwa

mereka itu ahli Kitab. Dalam hadits ada keterangan yang

menunjukkan bahwa mereka itu bukan ahli Kitab, yaitu sabda

Nabi #, "Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli

l{i2u$.'L7o

[-agi pula, umat Islam tidak boleh menikahi perempuan-

perempuan mereka dan tidak boleh memakan hewan sembelihan

mereka. Jika ada dugaan bahwa mereka ketika boleh diambil

jizyalrnya. maka masing-masing dari mereka ifu musyrik, baik

penyembah berhala atau bukan, (ika ada dugaan demikian),

sehingga haram manakala dia memberikan ifuah sekiranya

pemberian jizyalrnya ifu tidak diterima. Keadaan mereka itu sama

seperti keadaan ahli Kitab dalam hal pengambilan iizyah dari

mereka dan perlindungan terhadap darah mereka karena faktor

jizyah tersebut, kecuali orang-orang Arab pada khususnya- Dari

mereka tidak diterima selain memeluk Islam atau pedang.

Sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini berkata

kepada saya, "Apa alasan Anda dalam menghukumi orang-orang

Majusi seperti hukum ahli Kitab, tetapi Anda tidak menghukumi

demikian unfuk selain orang-orang Majusi?" Saya jawab:

Alasannya adalah,

t7o Tat<tinj hadits telah disebutkan pada no. (7925) dalam bab tentang orang-

orang yang dikelompokkan kepada ahli Kitab.
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t # 6i r 6';i o$:. ri -Y.Y1
tct 1. . : ,.7 ( . o 'n, ,. '-1 ., o c /
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2026. Sufiyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa'id,

dari Nashr bin Ashim, bahwa AIi bin Abu Thalib & ditanya

tentang orang-orang Majusi, lalu dia menjawab, "Mereka adalah

u1',1i 11i1u6."171

Dia bertanya, "Lalu, apa makna sabda Nabi $,
'Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahl Kitab?"
Saya jawab, "ltu adalah kalimat Arab. Kitab yang dikenal adalah

Taurat dan Injil, sedangkan Allah memiliki kitab-kitab yang lain."

Dia bertanya, " Apa dalil terhadap pendapat yang Anda

. katakan?" Saya jawab, "Allah & beffirman, ;,!j,.)!,)eL:6-'t-J

@ 6; ,sfit ;-rj.f @ Abukah belum diberitakan kepadanya

apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, dan lembaran-

lembaran lbrahim yang selalu menyempumakan janji?'. (Qs. An-
Najm [53]' 36-37)

Taurat adalah kitabnya Musa, Injil adalah kitabnya Isa, dan

Shuhuf (lembaran-lembaran) adalah kitabnya hrahim. Orang-orang

tzt 7u145rii hadits telah disebutkan pada no. 1923 dalam bab tentang orang-
orang yang dikelompokkan kepada ahli Kitab.

Di tempat tersebut disebutkan: dari Abu Sa'd Said bin Marzuban. Sedangkan di
sini disebutkan "dari Abu Said. Allah Mahatahu. Tetapi yang paling mendekati
kebenaran adalah Abu Sa'd Al Baqqal.
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Arab awam tidak mengetahui lembaran{embaran Ibrahim hingga

Allah menurunkan penjelasannya. Allah & iuga berfirman, 1i);

@ <;j+ari a tQ-G;-6'fr €,1 5$i r:.:, #li oqz
'Dan sungguh telah Kami tulis di dalam hbur saudah (I{ami tulis

dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-

hamba-Ku yang shalih'. "(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 105)

Dia bertanya, "Lalu, apa makna sabda Nabi $,
'Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab?"

Kami jawab, "Maksudnya dalam hal pengambilan iizyah dan

mereka." Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa

kalimat tersebut merupakan kalimat yang bermakna khusus?"

Kami jawab, "seandainya ini adalah kalimat yang bermakna

umum, tentulah kita memakan hewan sembelihan mereka dan

menikahi perempuan-perempuan mereka- "

Dia bertany4, "Apakah unfuk orang-orang musyrik yang

diambil jizyah-nya itu berlaku satu hukum atau dua hukum?" Sa5ra

jawab, "Dua hukum." Dia bertanya, "Apakah ada hal lain yang

sempa dengan ini?" Kami jawab, "Ya, yaifu hukum Allah & yang

berlaku untuk ahli Kitab dan selainnya yang diperangi-" Dia

bertanya, "Kami mengklaim bahwa orang-orang selain Majusi yang

tidak halal hewan sembelihan dan perempuannya itu diqiyaskan

kepada orang-orang Majusi." Kami katakan, "Mengapa Anda

meninggalkan firman Allah &, j'i3t; 3; 'r-t{.i5i ifi{6

'Maka bunuhtah oftng-orang musSrikin ifu di mana saja kamu

jumpai merekal "(Qs. ALTaubah [9]: 5)

489



Al Umm

a

_r
,
JdJd̂lj

jul iJl ut

a

* )
a, /

lJ-e

 
AIJ

,D
Jz

t

'J;rJ 
-y. yV

te ot

& j6t'gv rJ
c

I
t
i.} -t

t
I

I

t
I

It4.t

2027. Rasulullah S bersabda, "Aku diperinkhkan unfuk
memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'tiada fuhan
selain Allah'.'4'72

. Jika Anda mengklaim bahwa ayat dan hadits di atas telah

dihapus dengan firman Allah, t$ilri,!r';;- "sampai mereka

membayar jizyah" (Qs. At-Taubah l9l: 29), maka kami katakan,
"Jika Anda mengklaim hal ifu, maka Anda terpaksa mengatakan
bahwa orang-orang Arab ifu termasuk orang yang membayar
jizyah meskipun mereka bukan ahli Kifab." Dia berkata,
"Bagaimana jika saya katakan bahwa orang-orang Arab itu tdak
sepafutnya membayar jizyalfl" Kami katakan, "Tidakkah mereka
tercakup ke dalam sebutan mus5nik?" Dia menjawab, "Benar,

' tetapi setahu saya Nabi S tidak mengambil jiaph dari mereka."
Kami katakan, "Apakah Anda tahu bahwa Nabi $ mengambil
jizyah dari selain ahli Kitab atau Majusi?" Dia menjawab, "Tidak."
Kami katakan, "Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan orang-orang
musyrik selain ahli Kitab kepada Majusi? Apa tanggapan Anda
seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'sebaliknya, saya

mengambil jizyah dari orang-orang Arab, bukan dari selain mereka
yang bukan ahli Kitab.' Apa pendapat Anda?" Ia menjawab,
"Apakah Anda mengklaim bahwa Nabi S mengambilnya dari

172 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrifnya pada no. 1916 dalam bab
tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil jiapbnya.
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seorang Arab?" Kami katakan, "Ya, dan umat Islam pun

mengambilnya dari sebagian orang Arab hingga saat ini-"

2028. Nabi $ mengadakan perjanjian damai dengan

Ukaidar Al Ghassani dalam Perang Tabr-rk.173

2029. Nabi S mengadakan perjanjian damai dengan

penduduk Najran dan Yaman, padahal di antara mereka ada

orang-orang Arab.174

2030. Umar i{$ mengadakan perjanjian damai dengan

orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, Tanukh dan Bahra' saat

mereka semua masih mengikuti agama ahli Kitab, dan iizyah tetap

diambil dari mereka hingga hari ini.175

Seandainya boleh adh anggapan bahwa salah satu dari dua

ayat dan dua hadits di atas menghapus yang lain, maka boleh pula

dikatakan bahwa perintah untuk mengambil jizyah dari ahli Kitab

dalam Al Qur'an dan dari orang-orang Majusi dalam Sunnah itu

dihapus dengan perintah Allah fr kepada kita turtuk memerangi

orang-orang musyrik hingga mereka masuk Islam.

Juga dengan saMa Nabi g$,

173 gu6i1. ini telah disebutkan b€rikut tal<hriinya pada no. (79201 dalam bab

tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.
u4 gu611r ini telah disebutkan berikut takfuilnya pada no. (7927l' dan (1922],

dalam bab tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab-
17s gu6i1. ini telah disebutkan berikut takluiinya pada no- (1924) dan (1925)

dalam bab tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.
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293L. "Aku dipeintahkan unfuk memerangi manusia
hingga mereka mengucapkan 'tiada fuhan selain 411u1i'.'4,76

Akan tetapi, tidak boleh dikatakan bahwa salah satu dari
keduanya menghapus yang lain kecuali berdasarkan khabar da/,
Nabi S. Keduanya tetap dijalankan sesuai arahnya selama ada

cara unfuk menjalankan keduanya sebagaimana telah kami
sampaikan, yaitu dengan cara menjalankan hukum Allah dan
hukum Rasul-Nya secara bersamaan. Pendapat Anda ifu keluar
dari hal tersebut dalam sebagian perkara, tidak dalam sebagian
perkara yang lain."

Dia bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apa yang menjadi
faktor penenfu dalam ji4/alfl" Saya jawab, "Yang menjadi faktor

" penentu adalah agama, bukan nasab. Kami benar-benar berharap
sekiranya pendapat yang Anda kemukakan itu benar kecuali Allah
murka. setahu kami, Allah tidak membedakan antara orang Arab
dan orang luar Arab dalam hal syirik dan iman. Umat Islam juga

tidak membedakan mereka. Sesungguhnya kita membunuh
rnasing-rrrasing dari mereka lantaran kemusyrikannya, dan
melindungi seseorang karena keislamannya. Kami menjafuhkan
sanksi had pada masing-masing dari mereka akibat perbuatan
pidana yang mereka perbuat dan hal-hal selainnya.,,

175 gu6i1. ini telah disebutkan berikut takhrit'nya pada no. (1916) dalam bab
tentang ketentuan pokok terkait orang yang diambil jizyabnya.

Li
,62/

AOz
nl u! iJ!
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Jika umat Islam menangkap beberapa orang musuh dan

menawan mereka lalu mereka masuk Islam sesudah ditawan, maka

mereka dijadikan budak dan darah mereka tidak halal. Dalam

keadaan apapun mereka masuk Islam sebelum ditawan, maka

mereka terlindungi darah dan harta benda mereka kecuali mereka

telah ditangkap sebelum mereka masuk Islam, dan mereka adalah

orang-orang merdeka. Tidak boleh menawan keluarga mereka

yang masih kecil. Adapun perempuan-perempuan mereka dan

anak-anak mereka yang sudah baligh ihr memiliki hukum yang

mandiri dalam hal pembunuhan dan penawanan, tidak mengikuti

hukum ayah dan suami.

Demikian pula, jika mereka masuk Islam dalam keadaan

telah dikepung di suatu kota atau rumah, atau mereka telah

dikelilingi pasukan berkuda, atau mereka tenggelam di kapal

sehingga mereka tidak bisa mencegah orang yang ingin mengambil

sesuatu dari mereka, atau mereka jafuh ke dalam api atau sumur,

atau mereka dalam keadaan terluka sehingga mereka tidak bisa

membela diri, maka dalam semua keadaan ihr mereka terlindungi

darah mereka dan dilarang untuk ditawan. Akan tetapi, seandainya

mereka telah ditawan dan diikat, atau telah dipenjara tanpa diikat,

atau mereka telah menyerah, kemudian hakim memerintahkan

suatu kaum unfuk menjaga mereka, lalu mereka masuk Islam,

maka darah mereka terlindungi tetapi penawanan tetap berlaku

pada mereka.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara keadaan ini

(diikat atau dipenjara) dan keadaan orang yang telah dikepung di

padang pasir, rumah atau kota?" Jawabnya, ada kalanya mereka

bisa bertahan hingga mengalahkan pasukan yang mengepung
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mereka; atau mereka menerima bala bantuan; atau pasukan yang

mengepung bubar sehingga mereka melarikan diri. Orang yang

dalam keadaan seperti ini tidak bisa disebut tawanan. Kata

tawanan hanya berlaku jika seseorang telah dikelilingi tanpa bisa

melawan.

Seandainya sekelompok orang Islam ditawan lalu orang-

orang musyrik meminta banfuan mereka unfuk memerangi orang-

orang musyrik seperti mereka, maka menurut sebuah pendapat

sekelompok orang Islam tersebut memerangi mereka.

2032. Menurut sebuah riwayat, Zubair dan para sahabatnya

di Habsyah memerangi orang-orang musyrik unfuk membela

orang-orang musyrik lainnya. 177

177 HR. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubrdbahasan: Ekspedisi Militer, bab:
Tawanan Dimintai Tolong Orang-orang Musyrik unfuk Memerangi Orang-orang
Musyrik Lainnya, 9 /743-144).

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i dalam Al Umm, kemudian dia
meriwayatkan hadits Ummu Salamah arg mengenai hijrahnya umat Islam ke Habsyah.
Di dalamnya disebutkan: Tidak pemah terjadi seseorang dari Habsyah yang
memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya (Raja Najasyi). Demi Allah, kami
tidak pemah merasakan kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan akibat
terjadinya pemberontakan terhadapnya, lalu datang seorang raja yang tidak
mengetahui hak kami sebagaimana dia mengetahui hak kami. karena itu kami berdoa
kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya untuk Raja Najasyr."

Kemudian para sahabat Rasulullah g!$ berkata satu sama lain, "Siapa yang bisa

berangkat dan ikut dalam perang itu agar bisa melihat siapa yang menang." Zubair rg.
yang usianya paling muda di antara mereka berkata, "Aku." Mereka lantas meniup
sebuah kantong, mengikatkannya di dadanya, lalu dia berenang menyeberangi sungai
Nilai di atas kantong tersebut hingga dia tiba di seberang tempat orang-orang berada.
dia pun ikut ambil bagian dalam perang tersebut, dan akhimya Allah mengalahkan raja
tersebut, membunuhnya, dan Raja Najasyi pun menang, Kemudian Zubairl$, datang
menemui kami, dan dia melambai-lambaikan selendangnya ke arah kami sambil
berkata, "Bergembiralah karena Allah telah memenangkan Raja Najasyi"" Demi Allah,
kami tidak pemah bahagia karena suatu hal seperti kebahagiaan kami karena
kemenangan Raja Najasyi."
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Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia

mengatakan, "Tidak haram berperang bersama mereka. Darah

orang-orang yang mereka perangi dan harta benda mereka ifu

hukumnya mubah karena faktor syirik."

Seandainya seseorang berkata, "Memerangi mereka ifu

hukumnya haram karena beberapa alasan. Di antaranya adalah

pasukan Islam yang mengalahkan pasukan musyrikin lalu mereka

memperoleh harta rampasan perang itu wajib memberikan

seperlimanya kepada orang-orang yang berhak atas seperlima, dan

mereka ihr tersebar di berbagai negeri. Sedangkan pasukan Islam

ini tidak menemukan jalan unfuk menyerahkan seperlima dari

harta yang mereka rampas kepada imam unfuk dia bagikan. Selain

itu, kewajiban mereka ketika mereka memerangi ahli Kitab lalu ahli

Kitab tersebut membayar iizyah adalah melindungi darah mereka-

Meskipun orang-orang ahli Kitab itu telah membayar iizyah,

namun orang ini tidak bisa melindungi mereka sebelum dia

mencegah tumpahnya darah mereka" (seandainya seseorang

berkata demikian) maka ini merupakan madzhab yang bisa

diterima. Jika orang-orang musyrik itu tidak memaksa pasukan

Islam unfuk memerangi orang-orang musyrik lain, maka saya lebih

senang sekiranya pasukan Islam tidak memerangi orang-orang

musyrik lain. Setahu kami, khabarZubair itu tidak valid. Kalaupun

valid, Raja Najasyi adalah seorang muslim. dia telah beriman

kepada Rasulullah S, dan Nabi S pun menshalatinya.

Al Baihaqi dalarn Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsarberkata, "Hadits Ummu
Salamah tentang kisah Zubair statusnya hasan." (7 /97).

Akan tetapi, hadits ini tidak menunjukkan bahwa Zubair dan para sahabatnya ikut

terlibat dalam perang. Barangkali peristiwa tersebut terjadi beberapa kali.
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Jika umat Islam memerangi negeri yang wajib diperangi,

lalu ada safu pasukan yang bergerak, baik pasukan tersebut besar

atau kecil, baik dengan izin imam atau tanpa izin imam, maka

hukumnya saya. Akan tetapi, saya lebih senang sekiranya mereka

tidak berangkat kecuali dengan izin imam karena beberapa alasan.

Di antaranya adalah imam perlu bertanya tentang keadaan dan
perlu menerima informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat

umum. Dengan demikian, dia bisa memberangkatkan pasukan

ketika dia berpikir bahwa pasukannya kuat, atau menahannya

manakala dia khawatir pasukannya akan hancur. Selain itu,
hendaknya seluruh urusan umat itu didasarkan pada perintah

imam karena hal itu lebih menghindarkan pasukan dari keadaan

terlantar. Karena ada kalanya mereka bergerak tanpa izin imam,

Ialu imam pergi dan tidak mengawasi mereka sehingga mereka

hancur ketika mereka sendirian di wilayah musuh. Ada kalanya

mereka bergerak tanpa sepengetahuan imam, lalu imam melihat
terjadinya serangan terhadap mereka tetapi dia tidak membantu
mereka. Padahal seandainya dia mengetahui keberadaan mereka,

maka dia bisa membanfu mereka. Adapun soal keharaman, saya

tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka ifu hukumnya haram.

2032/m. Alasannya adalah karena Rasulullah S pemah

bercerita tentang surga, lalu seorang laki-laki dari golongan Anshar
berkata kepada beliau, "Bagaimana jika aku terbunuh dalam

keadaan sabar dan mencari pahala?" Beliau menjawab , " Kalau
begifu, kamu memperoleh surga." Dia lantas menerjang kelompok
musuh sehingga mereka membunuhnya. Ada pula seorang laki-laki

dari golongan Anshar yang melepaskan baju besi yang dia
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kenakan ketika Nabi $ bercerita tentang surga, kemudian dia

menerjang ke arah musuh hingga mereka membunuhnya di

hadapan Rasulullah 6S. Ada pula seorang laki-laki dari golongan

Anshar yang teitinggal dari para sahabatnya dalam peristiwa

Sumur Ma'unah, lalu dia melihat burung yang hinggap di tempat

terbunuhnya para sahabatnya. Dia lantas berkata kepada Amr bin

Umayyah, "Aku akan maju ke tempat musuh ifu agar mereka

membunuhku. Aku tidak mau tertinggal dari kematian syahid para

sahabat kami." Dia pun melakukannya hingga dia terbunuh. Amr

bin Umayyah lantas kembali dan menceritakan hal itu kepada

Nabi $, lalu beliau mengucapkan perkataan yang baik untuknya.

Menunrt sebuah riwayat, beliau bersabda kepada Amr, " Mengapa

kamu tidak maju unfuk berperang hingga kamu 7n $unffi'178

Ketika seorang laki-laki sendiri boleh maju ke arah

kelompok yang lebih unggul baginya dan bagi orang yang melihat

bahwa kelompok tersebut akan membunuhnya di hadapan

Rasulullah S, dimana beliau melihat apa yang tidak dia lihat, dan

dia pun tidak aman, maka hal itu lebih berbahaya dibandingkan

keberangkatan beberapa orang tanpa izin imam.

Allah S berfirman,

178 Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam Sunan Al Kubrl9,z100). Saat
itu Amr bin Uma5nyah bersama pasukan yang dikirim ke Bi'ruMa'unah, dan dia selamat
dari pembunuhan.

Uh. Subul Al Huda wa Ar-Rasyad 16/\00; Shahih Al Bukhan (pembahasan,

Peperangan, 3/114, no. 4093).
Silakan lihat no. (1908) dan takhifnya dalam bahasan tentang jihad.
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"Hai orang-orang yang beiman, apabila kamu bertemu

dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka
janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). " (Qs. Al Anfaal

[8]: 15)

Allah & juga berfirman,
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*Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin ifu unfuk

berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu,

niscaya mereka dapat mengalahkan dua rafus orang musuh. Dan

iika ada serafus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat
mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-

Al Umm
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orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah

meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu

ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu serafus orang yang

sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua rafus orang; dan

jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka

dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Alkh. Dan Allah

beserta orang-orang yang sabar. "(Qs. Al Anfaal [8]: 65-66)

tl$;ht'*",r,r& al-z/

2033. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari hnu Abbas @...179

Ketentuan ini persis seperti yang dikatakan Ibnu Abbas,i$,,

dan ayat di sini tidak membutuhkan tal$/il. Ketika Allah &
menetapkan agar dua puluh orang muslim tidak boleh lari dari dtn
ratus orang kafir, maka itu berarti safu orang muslim tidak boleh

lari dari sepuluh orang. Kemudian Allah memberikan keringanan

u9 Sanad dan matan hadits ini telah disebutkan pada no. (1906) bab tentang

melarikan diri dari kancah perang:

Dari hnu Abbas e1g, dia berkata, "Ketika turun ayat, Jika ada dua puluh orang
yang sabar di antara kanu, nisaya merel<a dapat mengalahkan dua ratus orang
musuh'(Qs. Al Anfaal [8]: 65), maka Allah marajibkan mereka agar dua puluh orang
(muslim) tidak lari dari dua ratus orang (kafir). Sesudah itu Allah menurunkan ayat,
'sekarang AIah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa
padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu serafus orang yang sabar, niscaya

mereka dapat mengalahkan dua ntus orang.'lQs. Al Anfaal [8]: 66) Allah memberikan
keringanan bagi mereka, dan mevuajibkan mereka agar seratus orang (muslim) tidali lari

dari dua ratus orang (kafir)."
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dari mereka dan mengubah ketenfuan menjadi seratus orang

muslim tidak boleh lari dari dua rafus orang kafir. Dengan

demikian, safu orang muslim tidak boleh lari dari dua orang kafir.

c
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2034. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Najih, dari hnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang

melarikan diri dari tiga orang kafir, maka dia tidak dianggap kabur,

namun barangsiapa yang melarikan diri dari dua orang kafir, maka

dia dianggap kabur. " 180

Ketenfuan dalam hal ini sama seperti makna sabda

Nabi $$, perkataan Ibnu Abbas, dan pendapat kami. Mereka tidak

terkena murka Allah jika mereka lari dari musuh yang jumlahnya

lebih banyak daripada mereka sehingga satu orang lari dari tiga

180 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Srzran Al Kubra (pembahasan: Ekspedisi
Militer, bab: Keharaman Melarikan Diri dari Medan Perang, 9/761 danjahr Ahmad bin
Syaiban dari Sufuan dari lbnu Abi Najih dari Atha' dari Ibnu Abbas rg,, dia berkata,
"Jika seseorang melarikan diri dari tiga orang kafir, maka dia tidak dianggap kabur.
Jika dia melarikan diri dari dua orang kafir, maka dia dianggap kabur."

Dari riwayat ini tampak jelas bahwa dalam sanad Asy-Syaf i gugur nama Atha'
bin Abu Rabah antara Ibnu Abi Najih dan Ibnu Abbas.

Al Baihaqi daJam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (7,/6) sesudah meriwayatkan
alsar Asy-Syafi'i mengatakan, "Seperti inilah saya mendapatinya, yaifu dari sanadnya
gugur nama Atha' bin Abu Rabah antara Ibnu Abi Najih dan hnu Abbas."

Sanad ini sahih, dan hal itu diperkuat dengan latar belakang kejadian
sebagaimana dilelaskan dalam hadits sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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orang atau lebih dalam keadaan apapun kami melihat. Adapun

orang yang terkena murka Allah adalah jika safu orang lari dari

dua orang musuh atau kurang dari ifu kecuali dia berbelok sebagai

siasat perang atau bergabung dengan kelompok lain. Orang yang

berbelok ke kanan, kiri, atau bahkan mundur asalkan niahrya

adalah untuk kembali perang; serta orang yang lari untuk

bergabung ke kelompok lain dari umat Islam, baik sedikit atau

banyak, baik di tempat yang dekat atau jauh, semua itu hukumnya

sama. Semua ih-r terganfung pada niat orang yang berbelok dan

bergabung dengan kelompok lain. Oleh karena Allah 6 tahu

seseorang berbelok atau bergabung unfuk kembali kepada

peperangan, maka orang ifulah yang dikecualikan Allah sehingga

Allah mengeluarkannya dari murka-Nya akibat tindakannya

berbelok dan bergabung dengan kelompok lain. Tetapi jika bukan

untuk alasan ini, maka saya mengkhawatirkannya-kecuali Allah

memaafkannya-sekiranya dia pulang dengan membawa murka

dari Allah. Ketika dia berbelok kepada kelompok lain, maka dia

tidak harus sendirian maju ke arah musuh lalu dia memerangi

mereka sendirian. Seandainya ifu yang harus dia lakukan sekarang,

maka sejak awal dia tidak boleh berbelok.

Tidak ada larangan melakukan duel berdasarkan dalil-dalil

sebagai berikut:

2035. Pada waktu Perang Badar, Ubaidah bin Harits,

Hamzah bin Abdul Muththalib dan Ali;g6m melakukan duel atas

perintah Nabi g.rar

181 HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab, Duel, 3/779-L2Ol dari jalur Harun
bin Abdullah dari Utsman bin Umar dari Israil dari Abu Ishaq dari Haritsah bin
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2036. Muhammad bin Maslamah melakukan duel dengan

Marhab pada waktu Perang Badar atas perintah Nabi ig.t82

Mudharrib, dari Ali, dia berkata: Utbah bin Rabi'ah datang diikuti anak dan

saudaranya, kemudian dia berteriak, "siapakah yang akan berperang tanding?"

Kemudian beberapa pemuda Anshar menyambutnya. Kemudian dia berkata,
"siapakah kalian?" Mereka memberitahukan kepadanya, lalu dia berkata, "Kami tidak

butuh kalian, kami hanya menghendaki anak-anak paman kami." Kemudian

Rasulullah $ bersabda, " Berdirilah wahai Hamzah! Berdinlah wahai Ali! Berdirilah

w,ahai Ubaidah bin Harits! Kemudian Harnzah menghadapi Utbah, dan aku

menghadapi Syaibah. ubaidah dan walid saling bergantian menebaskan pedang, dan

masing-masing melukai serta melemahkan lawannya. Kemudian kami mendatangi

Walid dan membunuhnya, lalu kami membawa Ubaidah.

Tampaknya ada kesalahan dalam riwayat ini. Sebentar lagi Asy-Syafi'i akan

menyebutkan bahwa Ubaidah bin Harits berduel dengan Utbah.

Silakan lihat Sunan N Kubra (9/131\ dan Asad Al Ghabah (3/554).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab:

Terbunuhnya Abu Jahal, 3/84-85, no. 3965) dari jalur Muhammad bin Abdullah Ar-
Raqasyi dari Mu'tamir dari ayahnya dari Abu Mijlaz dari Qais bin Abbad ari Ali bin Abu

Thalib;ig, bahwa dia berkata, "Aku adalah orang yang pertama kali bersimpuh di

hadapan Ar-Rahman unfuk mengadakan gugatan pada hari Kiamat."

Qais bin Abbad berkata: Mengenai mereka itulah diturunkan ayat, "lnilah dua

golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling

bertengkar mengenai Tuhan mereka." (Qs. Al Hajj l22l: 19) dia berkata, "Mereka

adalah orang-orang yang berduel pada waktu Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali,
Ubaidah, dan Abu Ubaidah bin Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Malik dan Walid

bin Utbah."
Juga dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Abu Hasyim dari Abu MUlaz dari Qais

bin Abbad dari Abu Dzar *{b, dia berkata, "Firman Allah, 'llnilah dua golongan

muhnin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar

mengenai Tuhan mereka" (Qs. Al Hajj l22l: 19) turun berkaitan dengan enam orang

Quraisy, yaitu Ali, Hamzah, Ubaidah bin Harits, Syaibah bin Rabiah, Utbah bin

Rabi'ah, dan Walid bin Utbah." (no. 3966)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah:

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka

saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, 4/23231 dari jalur Amr bin Zurarah dari

Husyaim dari Abu Hasyim dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufgan dari Abu Hasyim (no. 3413033). Ini adalah akhir hadits

dalam shahih Muslim.
182 Silakan baca takhnj hadits no. (1836) dalam bab tentang harta rampasan

perang.
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2037. Pada hari itu juga, Zubair bin Awwam melakukan

duel dengan Yasir.183

2038. Pada waktu Perang Khandaq, Ali bin Abu Thalib
berduel dengan Amr bin Abd Wud.18a

183 gp. AI Baihaqi dalarn Sunan Al Kubra (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab:
Duel, 9,2131) dari jalur Ahmad bin Abduj Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq,
dia berkata: Yasir keluar dari barisan lalu dia dihadapi oleh Zubair i+S,. Shafiyyah cA
berkata ketika Zubair maju menghadapinya, "Ya Rasulullah, dia akan membunuh
anakku?" Rasulullah g$ menjawab, "Tidak, tetapi dialah yang dibunuh anakmu, rhsya
Allah." Kemudian Zubatr keluar sambil membaca syair mjaz, kemudian keduanya
berhadapan dan Zubair pun berhasil mernbunuhnya."

l8a gp. Al Baihaqi dalarn Sman Al Kubn (pembahasan dan bab yang sama,
9/732) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia
berkata, "Pada waktu Perang Khandaq, Amr bin AbduWadd keluar dari barisan dan
berteriak, "Siapa yang mau berduel?" Ali rg, pun berdiri dengan memakai baju zirah.
dia berkata, "Biarkan aku yang menghadapinya, wahai Nabiyullah." Beliau bersabda,
"Orang itu adalah Amr. Duduklah!" Amr berteriak lagi, "Tidak ada satu orang pun
yang berani?" Dia mencaci mereka sambil berkata, "Mana suga yang kalian dakwakan
bahwa barangsiapa yang terbunuh di antara kalian maka dia akan memasukinya?
Tidakkah ada yang berani berduel?" Ali dg berdiri dan berkata, "Biar aku, ya
Rasulullah." Beliau bersabda, "Duduldah!" Kemudian Amr berteriak untuk ketiga
kalinya, dan kali ini dia membaca syair. Ali;9, berdiri lagi dan berkata, "Ya Rasulullah,
biar aku saja!" Beliau bersaMa, "Orang itu adalah Amr." dia berkata, "Meskipun
Amr!" Rasulullah $ pun mengizinkannya.

Ali:,9 berjalan hingga tiba di tempat Amr. Dia juga membacakan sebuah syair.

Amr bertanya, "Siapa kamu?" Ali 4g menjawab, "Aku Ali!" Amr bertanya, "Ali bin
Abu Mana{?" Ali menjawab, "Ali bin Abu Thalib." Dia berkata, "Sunrh orang lain, hai
keponakanku! Suruh paman-pamamnu yang lebih tua darimu. Aku tidak ingin
menumpahkan darahmu." Ali e, berkata, "Tetapi, demi Allah, aku tidak ingin
menumpahkan damhmu." Dia pun marah, furun dari kudanya, dan menghunus
pedangnya seperti kobaran api. Dia maju ke arah Ali rg dalam keadaan mamh. Ali rg
lantas menghadapinya dengan dirqah (perisai dari kulit)- Amr menebas dirqah hingga
tebus dan pedangnya menancap, sementara ujungnya mengenai kepala Ali r& hhgga
berdarah. Ali {g lantas balik menyabetrya pada urat lehemya hingga jahfi. Orang-

orang pun bersorak gemuruh, dan Rasulullah $ mendengar takbir. Tahulah beliau

bahwa Ali 496 telah membunuhnya."
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Jika ada seorang musyrik yang maju ke depan tanpa

mengajak atau diajak duel, lalu ada seorang muslim yang

menghadapinya, maka tidak ada larangan sekiranya orang lain

membantunya karena mereka tidak diharuskan untuk tidak

memeranginya selain safu orang saja, dan dia pun tidak meminta

hal itu kepada mereka. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan

bahwa yang dia inginkan adalah dia diperangi oleh satu orang saja-

2039. Ubaidah dan Utbah berduel. Dalam duel itu Ubaidah

menebas Utbah hingga pundak kirinya terluka. Kemudian Utbah

balik menebasnya hingga kakinya putus. Hamzah dan Ali lantas

menolong Ubaidah lalu keduanya membunuh g16u1',.185

Adapun jika seorang muslim mengajak duel orang musyrik,

atau seorang musyrik mengajak duel seorang muslim, baik dia

mengatakan, "Tidak ada yang menghadapimu selain aku" atau

tidak mengatakannya namun dapat diketahui bahwa biasanya

alakan duel kepada safu orang, maka masing-masing dari dua

kelompok seiain dua orang yang berduel itu saya anjurkan untuk

tidak ikut membantu. Adapun jika muslim yang berduel telah

meninggalkannya, atau telah melukainya hingga kepayahan,

kemudian dia dibawa sesudah berduel, maka mereka boleh

membunuhnya jika mereka ada kesempatan. Alasannya adalah

karena pertantngan di antara keduanya telah berakhir, dan dia

tidak ada jaminan keamanan dari mereka kecuali dia mensyaratkan

agar dia diberi jaminan keamanan dari mereka hingga dia kembali

ke tempatnya semula dalam barisan. Dengan demikian, mereka
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tidak boleh membunuhnya hingga dia kembali ke tempat aman
baginya.

Seandainya mereka mensyaratkan hal ifu tetapi mereka

khawatir orang ifu membunuh petarung muslim, atau dia melukai
petarung muslim, maka mereka boleh menyelamatkan petarung

muslim tanpa membunuh orang ifu. Jika dia menolak untuk
membiarkan mereka menyelamatkan sahabat mereka, dan dia
menghadang untuk memerangi mereka, maka mereka boleh

memeranginya karena dia telah melanggar jaminan keamanan atas

dirinya sendiri. Seandainya dia menghalangi mereka dan berkata,
"Aku memperoleh jaminan keamanan dari kaiian," maka mereka

berkata kepadanya, "Yd, dengan syarat jika kamu membiarkan

kami menolong teman kami. Jika kamu tidak melakukannya, maka

kami maju untuk mengambil teman kami. Jika kamu memerangi

kami, maka kami memerangimu, dan kamulah yang melanggar
jaminan keamananmu sendiri. "

Jika ada yang bertanya, " Mengapa seorang yang berduel

tidak dibanfu unfuk menghadapi orang musyrik dengan cara
paksa?" Jawabnya, bantuan Hamzah dan Ali & dalam

menghadapi Utbah itu terjadi sesudah Ubaidah tidak melakukan
peperangan. Lagi pula, Utbah tdak memperoleh jaminan

keamanan dari pasukan Islam, yang dengan ifu mereka harus

menahan diri terhadapnya. Jika kedua pihak saling mensyaratkan
jaminan keamanan, lalu orang-orang musyrik menolong teman

mereka, maka orang-orang muslim juga boleh menolong teman

mereka dan membunuh orang musyrik yang membanfu petarung

mereka untuk mengalahkan petarung muslim. Mereka tidak boleh
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membunuh petarung musyrik selama dia sendiri tidak meminta

banhran untuk mengalahkan petarung muslim.

Jika musuh berlindung di gunung, benteng, parit, hasak,l86

atau apa saja yang biasa digunakan unfuk membentengi diri, maka

tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk melempari mereka

dengan manjaniq (ketapel besar), 'anadah,l87 upi, kalajengking,

ular, serta apa saja yang tidak mereka sukai; atau membanjiri

mereka dengan air agar tenggelam atau terjebak dalam lumpur.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah ada anak-anak dan

perempuan bersama mereka atau tidak ada. Alasannya adalah

karena negeri tempat mereka tidak terlindungi dengan Islam dan

perjanjian damai. Demikian pula, tidak ada larangan untuk

membakar pohon mereka, baik yang berbuah atau yang tidak

berbuah; merobohkan bangunan-banggnan mereka serta harta

benda lain yang tidak bemyawa. Jika ada yang bertanya, "Apa

argumen yang mendukung tindakan yang Anda sampaikan ihr

sedangkan di antara mereka ada anak-anak dan perempuan yang

dilarang untuk dibunuh, dan Anda sendiri juga melarang untuk

membunuh mereka?" JawabnYa adalah:

2040. Rasulullah S pernah memasang manjaniq atau

'arradah, dan kita tahu bahwa di antara mereka ihr ada kaum

perempuan dan anak-anak; dan bahwa Rasulullah S memotong-

motong dan membakar harta benda Bani Nadhir.188

186 Hasak adalah jamak dari kata hasakah, yaitu nama duri yang keras-
187 Arradalialat pelempar batu yang ukurannya lebih kecil daripada manjaniq.
18s HR. Al Baihaqi dalam S'unar At Kubn (pernbahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Pemctongan Pohon dan Pembakaran Rumah, 9/841 dart jalur Abdul Malik bin

Muhamrnad dari Abdullah bin Amr Al Bash:'i-seorang hafizh-dari Hisyam bin sa'd
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2047. Abu Dhamrah Anas bin Iyadh mengabarkan kepada

kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah $ membakar harta benda Bani Nadhir.l8e

dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abu Ubaidah t4, bahwa Rasulullah $
mengepung penduduk Thaif dan memasang manjaniq ke arah mereka selama tujuh
belas hari."

Abu Qilabah berkata, "Dia diingkari terkait hadits ini."
Tampaknya kata ganti dia kembali kepada Hisyam bin Sa'd.
Al Baihaqi berkata, "Sepertinya maksud perkataan ini adalah dia diingkari terkait

penyambungan sanadnya. Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah pelemparan
mereka dengan manjaniq pada wakfu itu merupakan sesuafu yang dianggap aneh.
Karena Abu Daud dalam Al Marasil meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Ishaq AI
Fazari dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, "Rasulullah $
mengepung mereka selama sebulan."

Saya bertanya, "Apakah kamu menerima kabar bahwa beliau melempari mereka
dengan manjanif," Dia menganggap aneh hal ihr dan berkata, "ltu Udak diketahui."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah pernyataan Yahya, yaitu Abu Daud tidak
menerima kabar tersebut. Tetapi ulama lain mengklaim bahwa Abu Daud menerima
kabar tersebut:

Abu Daud dalam Al Marasil meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar dari
Yahya bin Said dari Sufuan dari Tsaur dari Makhul bahwa Nabi X$ memasang
manjaziqke arah penduduk Thaif."

I-j,h. AlMamsil, (248, no.3335)
Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar (7/22) mengatakan, "Asy-

Syaf i dalanr madzhab lama menyebutkan hadits Walid bin Muslim dari Tsaur bin
Yazid dari Makhul atau selainnya, bahwa Rasulullah $ mernasang manjaniq ke arah
penduduk Thaif."

Hadits Abu Abbad dari hnu Mubarak dari Musa bin Ali dari ayahnya menjelaskan
bahwa Amr bin Ash memasang manjaniqke arah penduduk Iskandaria.

18e HR. Ai Bukhari (pernbahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Pembakaran
Rumah dan Kebun Kurma, 2/3&, no. 3021) dari jalur Muhammad bin Katsir dari

't*>lt r * .v)
o,/
il-e d$

507



AlUmm

f -y.r;t

;bn;rlt b.; ',si

-///Ou;

q ;l

*
o,.de aljl "lt J ,,W

o O/ jo
Jr^.,,

o
9I -Y.tY

a
.-6. c A e

S t / //

r)
t
I

.lz,vo7 ) I

:J,U JU, /tr ,t" -t'
.J

/O t
t

oc)e
2A42. hrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari

hnu Syihab, bahwa Rasulullah dg membakar harta benda Bani

Nadhir, lalu ada seseorang yang menggubah syair,

,,Terasa ringan bagi para pembesar Bani Lu',ai # kebakaran yang

menyebar di Buwairah.'L9o

Sufuan dari Musa bin Uqbah dengan sanad ini dan redaksi, "Nabi $ mernbakar kebun

kurma Bani Nadhir."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab, Kebolehan

Ivlemotong dan 
'lr4Zmbakar 

Pohon-Pohon Milik Orang-orang Kafir, 3,21365) dari ialur

Laits dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah $ mernbakar dan memotong kebun

kurma rrrilik Bani Nadhir yang bernama Buwairah'

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dari sini Allah & menurunkan ayat, Apa

saja yang kamu tebang dai pohon kuma (mitik oft,ngamng kafir) abu yang kamu

biuri*ltu*Out ) Oerairi di atas pokoknin, maka (semua itu) adalah dengan izn Nlah;

dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-omng fasik'" (Qs' Al

Hasyr [59]: 5)- 
Sedangkan redaksi dalam riwayat Al Baihaqi darl Asysyaf i dengan sanad ini

adalah, "Nabi s metnotong kebun kurma Bani Nadhir dan mernbakamya. Kebun

tersebut bemama Buwairah. "

Lih. Ma'rifah As'Sunan wa Al Atsar(7 /19].
190 Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam Ma'rifah As'Sunan un Al

Atsar, "Syair ini diriua5,ad<* r*u- tersambung sanadnya dalam hadits Nali' dari hnu

Umar i{g, dan statusnya muttahq 'alaih:

Al Bukhari (pembahasan: Tanaman dan Perkebunan, bab: Memotong Pohon dan

Kebun Kunna, z/Lg, no- 23251dari jalur Musa bin Ismail dari Juwairiyah dari Nafi'

dari Abdullah @, dari Nabi $| bahwa beliau membakar kebun pohon kurma Bani
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Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, sesudah ifu
Rasulullah'$ melarang pembakaran harta benda Bani Nadhir."
Jawabnya, insya Allah, adalah Nabi S melarangnya karena Allah

menjanjikan beliau untuk menguasai Bani Nadhir. Jadi,

pembakaran yang beliau lakukan ifu justn-r melenyapkan harta

benda beliau sendiri, dan hal itu terjadi dalam sebagian peristiwa

yang diketahui oleh para ahli sejarah perang. Jika ada yang

bertanya, "Apakah Nabi i$ sesudah ifu pernah membakar atau

memotong pohon?" Jawabnya, ya. Nabi S memotong pohon

saat berada di Khaibar, dan peristiwa itu terjadi sesudah peristiwa

Bani Nadhir. Juga saat beliau berada di Thaif yang merupakan
perang terakhir dimana Nabi S menghadapi perlawanan di

dalamnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan

pelemparan manjaniq dan api kepada sekelompok orang-orang

musyrik yang di antara mereka ada anak-anak dan perempuan,

Nadhir dan menebangrnya yang berada di Buwaimh. Untuk kepada kebun itu Hassan
bersyair:

Tensa ringan bgi pan panbqar Bani Lu ai
Kebal<aran gng manyebar di Buumimh

Juga (pembahasan: Peperangan, bab: Peristiwa Bani Nadhir, 3/98, no. 40321
dari jalur Ishaq dari Habban dari Juwairiyah bin Asma' darl Nafi' dari lbnu Umar:g,
bahwa Nabi S membakar kebun kurma Bani Nadhir. Dalam hadits ini terdapat
tambahan: lantas Abu Sufi,ran bin Harits menjawab,

Allah melanggengl<an perbuatan itu
Semua sisi terbal<ar oleh api

Kamu akan tahu siapa di antara kita Snng tersingkir
Kamu akan tahu mana dari tanah kami yang mernbahaglan 1i.

Hadits inijuga diriwayatkan oleh Muslim (bahasan dan bab yang sama, 3/13@l
dari jalur lbnu Mubarak dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan jalur yang sama d.ingan
jalur riwayat Al Bukhari yang pertama, dan tanpa tambahan pada jalur riwayat yang
kedua (no. 30/17461.
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padahal ada larangan untuk membunuh mereka?" Jawabnya, kami

membolehkannya berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan.

Juga karena Nabi S pernah melancarkan serangan

terhadap Bani Mushthaliq saat mereka dalam keadaan lengah.

Beliau juga memerintahkan serangan pada waktu malam dan

pembakaran. Kita tahu bahwa di antara mereka itu ada anak-anak

dan perempuan. Alasannya adalah karena negeri mereka

merupakan negeri musyrik yang tidak terlindungi. Nabi S hanya

melarang membunuh dengan sengaja perempuan dan anak-anak

jika orang yang hendak membunuh mengetahui mereka secara

persis berdasarkan khabar dan Nabi $. Selain itu, Nabi S
menawan mereka dan menjadikan mereka seperti harta benda.

Masalah ini telah ditulis sebelumnya-

Jika di suatu negeri ada tawanan muslim atau pedagang

yang mencari suaka, maka saya memakruhkan pemasangan

manjaniq terhadap mereka karena dapat mengakibatkan

kebakaran dan penenggelaman yang menyeluruh, atau hal-hal

semacam iht, tetapi hal ifu tidak diharamkan secara jelas.

Alasannya adalah karena jika suatu negeri itu hulo'rmnya boleh

diperangi, maka tidak ada keterangan yang jelas mengenai

keharaman untuk memeranginya meskipun di dalamnya ada

seorang muslim yang haram darahnya. Saya memakruhkan hal itu

hanya unfuk kehati-hatian. Juga karena seandainya di dalamnya

ada seorang muslirn, maka boleh bagi kita unhrk membiarkannya

tanpa memeranginya. Manakala kita memeranginya, maka kita

memeranginya dengan cara yang tidak mengakibatkan kebakaran

dan penenggelaman secara menyeluruh.
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Seandainya pasukan Islam atau sebagiannya sedang
bertempur, sedangkan musuh mereka hanya bisa dikalahkan
dengan cara pembakaran atau penenggelaman, maka hukumnya
boleh bagi mereka. Saya berpendapat bahwa mereka boleh
melakukan hal ifu, dan saya tidak memakruhkan hal itu bagi
mereka. Alasannya adalah karena mereka mendapat dua pahala.

Pertama, pahala atas pembelaan din. Kedua, menumpas musuh
mereka.

Seandainya pasukan Islam mengepung orang-orang
musyrik dalarn keadaan mereka tidak bertempur, lalrr mereka
menjadikan anak-anak mereka sebagai perisai hidup, maka
menurut sebuah pendapat tidak perlu berhati-hati terhadap anak-
anak tersebut, melainkan mengarahkan serangan terhadap orang
musyrik yang menjadikan anak sebagai perisai hidup tanpa sengaja
mengarahkan serangan kepada anak-anak. Pendapat lain
mengatakan bahwa harus dihindari serangan terhadap anak yang

dijadikan perisai. seandainya mereka menjadikan seorang muslirn
sebagai perisai, maka saya berpendapat bahwa pasukan Islam

harus menghindari serangan terhadap orang-orang muslim yang
mereka jadikan perisai, kecuali pasukan Islam saat ifu sedang
bertempur habis-habisan sehingga tidak bisa dihindari, dimana
orang musyrik melakukan serangan dengan bebas sementara
pasukan Islam harus berhati-hati. Jika dalam keadaan ini ada

seorang muslim yang menjadi korban, maka pelakunya

memerdekakan budak.

Jika kita mengepung orang-orang musyrik lalu kita berhasil
menangkap kuda-kuda milik mereka, baik kita telah
menyimpannya atau belum menyimpannya, atau kita berhasil
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memisahkan kuda-kuda mereka dari mereka tetapi kemudian

mereka kembali menyerang kita saat kuda-kuda tersebut berada di

tangan kita, atau kita khawatir terkejar oleh mereka saat kuda-

kuda tersebut berada di tangan kita, dan kita pun tidak perlu

menaikinya melainkan hanya unfuk merampasnya saja, atau kita

perlu menaikinya, atau bersama kuda-kuda tersebut ada hewan

temak lain apapun-ihj, atau ada harta benda mereka yang

bernyawa dan'halal-bagi umat Islam untuk dimakan, maka tidak

boleh membunuh sedikit pun dari kuda-kuda tersebut dengan cara

apapun selain dengan cara menyembelihnya, sebagaimana yang

dikatakan oleh Abu Bakar ;$s,,

ka flr., t))
e

Ui ;t* ts'# ti -y . trlz

I
t))

.;fil$tLw'O;t
2043. Janganlah kalian menyembelih kambing dan unta

kecuali unfuk dimakan, dan janganlah kalian menenggelamkan

kebun kurma atau membakamYa.lgl

191 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab, larangan Mernbunuh

Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang, 2/M748) dari jalur Yahya bin Said

bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq i$a mengirimkan pasukan ke Syam. Dia lantas keluar

dengan berjalan kaki bersama Yazid bin Abu Sufuan. Dia adalah panglima salah satu

kelompok pasukan. Mereka rnenduga bahwa Yazid berkata kepada Abu Bakar,

"silakan pilih antara engkau naik kendaraan atau aku turun." Abu Bakar menjawab,

"Kamu tidak hrrun, dan aku tidak naik. Aku meniatkan jalan kakiku ini sebagai amal di

jalan Allah."
Kemudian Abu Bakar 4a berkata keoadanya, "Kamu akan mendapati suahr

kaum yang mengaku bahwa mereka telah menahan diri mereka untr-rk Allah, maka

iauhilah mereka dan apa yang mereka sangkakan. Kamu juga akan mendapati suafu
'ku** 

yurrg menggunduli bagian tengah kepala mereka, maka pukullah apa yang
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Jika ada yang bertanya:

20M. Abu Bakar igl berkata, "Janganlah kalian memotong

pohon yang berbuul',."192 Tetapi mengapa Anda memotongnya?

Jawabnya, kami memotongnya berdasarkan Sunnah dan
karena mengikuti keterangan yang datang dari Rasulullah $. Hal

itu lebih kuat bagi saya dan umat Islam. Terkait harta yang

bemyawa, saya tidak menemukan suatu keterangan yang

bertentangan dari Kitab dan Sunnah. Saya juga tidak menemukan

keterangan yang sama yang saya hafal dari para sahabat
Rasulullah S. Seandainya tidak ada jalan dalam hal ini selain

mengikuti Abu Bakar, maka sikap mengikuti Abu Bakar ihr sendiri

merupakan suafu hujjah. Selain itu, Sunnah menunjukkan seperti
yang dikatakan oleh Abu Bakar i{g terkait harta yang bemyawa

milik mereka.

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil sunnah yang Anda
maksud?" Kami jawab:

o o / g z l.crl ! o ). 
r.o.) ,zzzo I

J J-P f w ,-l dt*i*^, v-r;l -Y. to
O/ O / ,/ .. lO.P f t"v d.d-r

I -.

o

LJ 4$l
oz ) o / -/W€)V)

I

mereka cukur tersebut dengan pedarrg. Sungguh aku berwasiat kepadamu dengan
sepuluh perkara: Janganlah sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak dan orang
yang sudah tua, jangan memotong pohon yang berbuah, jangan merobohkan
bangunan, jangan menyernbelih kambing atau unta kecuali hanya untuk dimakan,
jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya, jangan melakukan
penggelapan, dan janganlah kalian takut!"

192 Silakan baca afsarsebelumn!,a.
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2045. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Shuhaib mantan sahaya bani Amir, dari

Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah #, bersabda,

"Barangsiapa yang membunuh seekor burung pipit dan yang lebih

besar lagi tidak dengan haknya, maka Allah ffi akan bertanya

kepadanya mengenai pembunuhannya ifu. " Ada yang bertanya'

"Ya Rasulullah, apa haknya?" Beliqu menjawab, "Menyembelihnya

lalu memakannya. Dia tidak boleh memotong kepalanya lalu

melemparkannya.493

i93 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Hq,rran Buruan dan He',van Sernbelihan, bab:

Kebolehan Memakan Burung Pipit, T/206-207, no.4349) dari jalur sufuan dan

seterusnya.
Hadits ini juga diriwaya*.kan oleh Al Hakim dalam .,4/ Mustadrak (pembahasan:

Her,nan Sembelihan, 4/233) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufuan dan seterusnya' AI

Hakim berkata, "status hadits shahih." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At Humaidi (2/166, 197, 210) dari jalur

Syu'bah dan Hammad bin salamah, keduanya dari Amr bin Dinar dan setensnya.

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari riwayat Syarid bin Suwaid Tuhan

semesta alam, yaifu:
Dari AbdulWahid Al Haddad Abu Ubaidah dari Khalaf bin Mihran dari Amir Al

Ahwal dari Shalih bin Dinar dari Amr bin Syarid dari Syarid dari Rasulullah $, beliau

bersabda, "Barangsiapa 5nng membunuh burung pipit dangan sia-sia maka burung

tersebut akan berteriak kepada Altah, dan mangatal<an, 'Wahai Tuhanku,

sesungguhnya futan telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk

suafu manfaat'."
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2046. Rasulullah S melarang mashburah.Le4

Saya mendapati bahwa Allah @ membolehkan

pembunuhan hewan yang bemyawa untuk dimakan dengan salah
safu dari dua carat

Pertama, disembelih lalu dimakan manakala hewan tersebut
dapat dikuasai.

Kedua, disembelih dengan cara dilempar manakala
hewannya tidak bisa dikuasai. Tetapi saya tidak mendapati bahwa
Allah membolehkan pembunuhannya bukan unfuk dimanfaatkan.
Pembunuhan dengan cara tersebut menurut saya hukumnya
dilarang.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, tindakan tersebut
dapat menumpas mereka, melemahkan mereka, dan menimbulkan
kemarahan pada mereka." Kami jawab, "Ada kalanya mereka
marah dengan hal-hal yang halal sehingga kita melakukannya, dan
dengan hal-halyang tidak halal sehingga kita tidak melakukannya""
Jika Dia berkata, "Apa contoh hal-hal yang membuat mereka
marah tetapi kita tidak melakukannya?" Maka saya jawab,
"Contohnya adalah membunuh perempuan-perempuan mereka
dan anak-anak mereka. Seandainya mereka mengejar kita dalam
keadaan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka berada di
tangan kita, maka kita tidak boleh membunuh mereka.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ddam Al ./r5san (pembahasan,
Hq,r,ran sembelihan, bab: Kecaman terhadap Penyembelihan Bunrng Tanpa Tujuan
untuk Memanfaatkannya, 13/214, no. 5894) dari jalur Ahmad bin Hanbal dan
setensnya.

1e4 gu6i1r ini telah disebutkan beriimt takhninya pada no, (1387) dalam
pembahasan tentang hewan buruan dan her,rnn sembelihan, bab tentang cara
penyembelihan hewan yang masih berada di perut heuran yang disernbelih.
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Demikian pula, seandainya di samping kita ada para

pendeta yang seandainya kita bunuh maka hal itLl membuat

mereka marah, maka kita tidak membunuh mereka. Akan tetapi,

jika mereka memerangi kita dengan pasukan berkuda, kami tidak

melihat adanya larangan-manakala kita menemukan jalan untuk

membunuh mereka dengan perantara pasukan pejalan kaki

mereka-(tidak ada larangan) untuk memotong kaki kuda yang

mereka hrnggangi sebagaimana kita melempari mereka dengan

m a njaniq meskipun bahr-bafunya mengenai selain mereka'

2A47. Hanzhalah bin Rahib pernah memotong kaki kuda

yang dikendarai oleh Abu Sufuan bin Harb pada waktu Perang

Uhud, sehingga kudanya terjerembab dan dia jatuh dari kudanya.

Dia lantas duduk di atas dadanya Abu Sufuan bin Harb unhrk

menyembelihnya. Ibnu Sya'ub melihatnya, lalu dia kembali

kepadanya unh-rk menyerang seperti hewan buas dan berhasil

membunuhnya. dia menyelamatkan Abu Sufuan dari bawah

Hanzhalah bin Rahib. Abu sufuan pun menggubah sebuah syair

tentang halitu'

Seandainya aku mau, aku diselamatkan praiurit peialan kaki

Tidak aku pikuljasa untuk lbnu Sya'ub

Maharku masih berupa penghalauan aniing dai mereka

Sejak pagi hing-qa dekat matahai terbenam

Aku memerangi mereka seluruhnya, dan aku menantang yang

menang
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Aku menolak mereka dariku dengan tongkat yang 1ro1ro1r795

Jika ada yang berkata, "Apa perbedaan antara memotong
kaki kuda yang mereka funggangi dengan membunuh hewan
ternak mereka?" Jawabnya adalah pembunuhan terhadap kuda
yang mereka tunggangi ifu mencakup dua fujuan, yaitu:

Pertama, melindungi muslim yang memotong kaki kuda
musuh. Juga karena kuda merupakan sarana yang digunakan
musuh unfuk maju dengan kekuatannya dan menyerang sehingga
bisa membunuh tentara muslim.

Kedua, pembunuhan kuda tersebut dapat berujung pada
pembunuhan terhadap orang musyrik (yang mengendarainya).

Sedangkan hewan temak itu bisa dihalau atau yang
dikhawatirkan untuk direbut kembali oleh musuh manakala telah
dibunuh, tidak berada dalam salah sahr dari dua makna ini. Karena
pembunuhan hewan yang dikendarai musuh ifu justru menghalangi
pengejaran musuh. Juga karena prajurit muslim bisa membunuh

les HR. AJ Baihaqi dalarn sunan Al Kubra (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab:
Keringanan Tentara Muslim unttrk Membunuh Her,van orang yang Memeranginya
dalam Keadaan Perang, 9/87-88') dari jalur Ahmad bin AMul Jabbai dari yunus bin
Bukair dari hnu Ishaq dari Az-Zuhri dan selainnya tentang kisah perang Uhud. Dia
menceri*.akan kisah Hanzhalah bersama Abu Sufuan serupa dengan yang disebutkan
Asy-syafi'i, tetapi dia menambahkan: hnu Ishaq berkata, "Nama asli Ibnu Sya'ub
adalah Syaddad bin Aus."

Al Baihaqi berkata, "AI waqidi dalam kisah ini menyebutkan pemb,nuhannya
tefiadap kuda png ditunggangi Abu Sufi7an."

Kemudian AI Baihaqi meriwayatkan apa yang disebutkan oleh Al waqidi dari
para gurunya.

Sebentar lagi akan disebutkan keterangan terkait afsarini, 'Peristiwa itu terjadi di
hadapan Rasulullah $, tetapi setahu kami Rasulullah # udak menentang perbuatan
tersebut dan tidak ptrla melarangngra. &lain beliau juga tidak melarang hal semacam
ini." (no. 2O93)
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orang musyrik, sedangkan hal itu tidak bisa dilakukan sebelum

membunuh hewan yang dia kendarai.

Jika pasukan Islam menawan orang-orang musyrik lalu

pasukan Islam ingin membunuh mereka, maka pasukan Islam

membunuh mereka dengan cara memenggal leher mereka, tidak

boleh melewati batas itu kepada tindakan mencacah-cacah tubuh

dengan cara memotong tangan, kaki, anggota fubuh dan

persendian, atau membedah perut. Juga tidak boleh membakar,

menenggelamkan dan hal-hal lain yang melewati batas yang kami

sampaikan.

2048. Alasannya adalah karena Rasulullah s melarang

mencacah (mutilasi) fubuh, dan melarang pembunuhan dengan

cara-cara yang kami sampaikan-195

Jika ada yang bertanYa:

2049. Akan tetapi, Nabi @ pernah memotong tangan

orang-orang yang menggiring unta beliau, memotong kaki mereka,

serta mencongkel mata mereka-197

1e6 gu611s ini telah disebutkan dalarn akhriihadits no' (1883)'
197 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab, Kisah Ukl dan Urainah,

3/133, no. 4192) clari jalui Ab<iul A'la bin Hammad dari Yazid bin Zurai' dari sa'id

<iari Qatadah bahwa Anas ,@ bercerita kepada mereka bahwa ada beberapa dari suku

,Ukal dan ,urainatr mengunjungi Madinah unhrk bertemu Nabi # du" menyatakan

keislaman mereka. Mn.k berkata, "wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah

orang-omng yang panciai *on*ui, susu (betemak) dan bukan pandai bercocok

tanam.,, Temyata mereka tidak cocok tingsal di Madinah karena suhunya (hingga

menyebabkan sakit). Akhimya Rasulullah $$ memerintahkan untuk menyerahkan

tepuau mereka sekatuanan unta dan penggembalanya, serta memerintahkan mereka

untuk keluar menggembala agar mereka nteminum susu dan air kencing unta-unta
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Anas bin Malik dan seorang lain meriwayatkan hadits ini
dari Nabi S.

2050. Kemudian keduanya atau salah satu dari keduanya
meriwayatkan tentang hal ini, bahwa Nabi $ sesudah itu tidak

tersebut. Sesampainya mereka di Harrat, mereka kembali kufur setelah keislamannya,
membunuh penggernbala Nabi $ dan merampas unta-unta beliau.

Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi $, beliau langsung mengutus seseorang
untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. Setelah berhasil ditangkap,
beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong
tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari 

"u.puimati dalam kondisi seperti itu."
Qatadah berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa setelah peristiwa itu

Nabi $ menganjurkan untuk bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan
melarang mutilasi."

Dalam riwayat lain disebutkan' Qatadah berkata, "Muhammad bin Sirin
menceritakan kepadaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turun ayat-ayat
tentang sanksi pidana." (FIR. Al Bukhari, bahasan, pengobatan, bab: pengobatan
dengan Kencing Unta, 4/33-34, no. 5685)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: easamah, bab: Hukum
orang-orang yang Memerangi dan Murtad, 3/L296, no.9/16zr]l dari jalur Husyainr
dari AMul Azizbn Shuhaib dan Hamid dari Malik bahwa beberapa orang dari katilah
'Urainah pergi ke Madinah untuk menernui Rasulullah $S. Setibanya di Madinah,
mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Karena itu
Rasulullah $ bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau, pergilah ke tempat unta-
unta sedekah (unta zakat), lalu minumlah air susu dan kencingnya!" I-alu mereka
melakukan apa yang dianlurkan oleh Nabi g$ sehingga mereka sehat kembali. Tetapi
selang beberapa saat, mereka menyercng para penggembala unta dan membunuhnya.
Mereka murlad dari agarna Islam, dan mereka juga rampas unta-unta Rasulullah $.
Ketika peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah;$, beliau memerintahkan supaya
mengejar me-reka sampai dapat. Setelah mereka di hadapan beliau, beliau
memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicukil, lalu
rnereka dibiarkan di bawah terik matahari sampai matr."

Daiam riwayat lain disebutkar,: Dari Anas, "Nabi $ mencongkel mata mereka
karena mereka telah mencongkel mata para penggembala." (no. t4/l6ZZ)
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menyampaikan suatu khutbah melainkan beliau memerintahkan

sedekah dan melarang mencacah tubuh-198
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2051. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi

Najih, bahwa Habbar bin Al Aswad pemah menyakiti Zainab binti

Rasulullah d&, lalu Nabi ?# mengirimkan pasukan dan bersabda,

198 Silakan baca takhnjhadits sebelumnya serta riwayat Al Bukhari dari Qatadah.

Hadits ini juga diriwaya&an oleh An-Nasa'i (pembahasan, Keharaman Darah,

bab: Larangan Mencacah iubuh, 7 /7071 dari jalur Abdushshamad dari Hisyam dari

Qatadah dari Anas, dia berkata: Nabi s dalam khutbahnya s"Jalu menganjurkan

sedekah dan melarang mencacah tubuh."
Asy-Syaukani berkata, "Para periwayat hadits Anas tsiqah'"
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" Jika kalian berhasil menangkap Habbar bn Aswad, maka
taruhlah dia di antara dua ikat ka3ru kemudian bakarlah ia!'
Kemudian Rasulullah @ bersabda, "Maha suci Allah, frdak
sepafubtya seseorang menyiksa dengan siksaan Allah &. Jika
kalian berhasil m maka potonglah kedua tangan dan
kdua l<akin96.'199

199 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jihad, bab:
Membunuh dengan Api,5/214, no.94l7l dari jalur sufyan, tetapi dia menambahkan:
Saya menduganya dari Mujahid. Kemudian dia menyebutkan redaksinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh said bin Manshur dalam sunannya
(pembahasan: Jihad, bab: Makruhnya Menyiksa dengan Api, 2/287, no. 2646) dan
jalur sufyan dari Ibnu Abi Najih, bahwa Habbar bin Aswad melempar Zainab binti
Rasulullah $ dengan sesuatu saat dia berada di tendanya hingga dia keguguran.
Rasulullah $ lantas mengirimkan pasukan dan berkata, "Jika kalian mendapatinya,
maka potonglah tangannya, kemudian potonglah kakinya, kemudian potonglah
tangannya, kemudian potonglah kakinya." Tetapi pasukan tersebut tidak berhasil
menangkapnya, melainkan dia ditangkap oleh para pemindah barang ke Madinah. Dia
lantas masuk Islam dan menjumpai Nabi $. Seseorang berkata kepada beliau, ,.Dia

Ibnu Habbar. Dia dicaci tetapi tidak balik mencaci, padahal dahulunya dia seorang
pencaci." Nabi $ lantas mendatanginya hingga beliau berdiri di hadapannya dan
berkata, "Hai Habbar, caciiah orang yang mencacimu! Hai Habbar, cacilah orang yang
mencacimu!"

Ibnu Hajar dah.m Al Ishabah menyebutkan bahwa Ari bin Harb melansimya
dalam z{/ Fawaid, dan riwayat ini juga ada dalam Ad-Dala'i&an kitab-idtab lain.
Seluruhnya dari jalur Ibnu Abi Najih. (3,2597)

sedangkan dalarn shahih Al Bukhari terdapat riwayat dengan maknanya tanpa
menyebut nama, dan riwalnt ini dianggap sebagai riwayat penguat bagi hadits
tersebut:

Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: pelepasan pasukan, 2/349, no. 2954)Al
Bukhari berkata: Ibnu wahb berata: Dari Arnr, dari Sulaiman bin yasar dari Abu
Humirah ;gr bahwa dia berkata: Rasulullah $ mengutus pasukan, dan beliau bersabda,
'Jika kalian menemukan fulan dan fulan, maka bakartah dengan api!"

Kemudian Rasu[dlair fB bersakia ketika kami hendak berangkat (keesokan harinya),
"sungguh aku telah memeintahkan kalian agar membakar futan dan fulan, padahal
api tidak dignnakan untuk me4tiksa selain oleh Attah. Jika kalian menemukan
kduarym maka bunuhlah kduanya!"

AI Bukhari juga meriwayatkannya dalam bab tentang larangan menyiksa dengan
siksaa Allah (2i326, no. 3016) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Bukair dan
seterusnya.
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Ali bin Husain menyangkal hadits Anas tentang para

pemilik unta.
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2052. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari

Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Husain, Dia berkata, "Demi Allah,

Rasulullah $& tidak pemah mencongkel mata. Beliau fidak

melakukan tindakan terhadap para pencuri unta ifu melebihi

memotong tangan dan kaki mereka-"2oo

2oo Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Sya{i'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra (9/69-70) dan Ma'nfah As'Sunan wa Al
,etsar(6/555). Kemudian dia berkata, "Hadits Anas valid dan shahih. Bersamanya ada

riwayat hnu Umar. Dalam dua hadits tersebut disebu&an bahwa beliau mencongkel

mata mereka. Jadi, tidak ada pengaruh dengan penyangkalan orang yang menyangkal.

Dan yang paling baik adalah memaknai bahwa hal yang disangkal tersebut telah

dihapus."
l-jh. As-Sunan(9/7O)
Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar berkata, "Sesudah diketahui

bahwa sanadnya shahih, maka tidak ada pengaruh bagi panyangkalan. Riwayat

tersebut bisa jadi dapat dipahami bahwa maknanya telah dihapus sebagaimana

pendapat Ibnu Sirin clan Qatadah, dan itulah yang dipahami Asy-Syaf i di awal

penjelasannya; dan bisa jadi dipahami bahwa beliau melakukan tindakan terhadap

mereka seperti gang melakukan lakukan terhadap para penggembala. Hal itu juga

ditynjukl<an oleh hadits Yahya bin Ghailan dari Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At-Taimi

dari Anas bahwa Rasulullah g$ mencongkel mata mereka karena mereka telah

mencongkel mata para penggembala."
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Asy-syafi'i berkata tentang para tawanan dari umat Islam di
negeri yang wajib diperangi, dimana sebagian dari mereka
membunuh sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka melukai
sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka merampas harta
sebagian yang lain, kemudian mereka berpindah ke wilayah Islam:
sanksi had dljafrthkan pada mereka jika mereka telah berpindah
ke negeri Islam. suatu negeri tidak mengharangi hukum Allah @.
Mereka juga harus membayar zakat yang wajib bagi mereka. Suafu
negeri tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban bagi mereka
sedikit pun. Akan tetapi, seandainya mereka ifu termasuk orang-
orang musyrik kemudian mereka masuk Islam sedangkan mereka
tidak mengetahui hukum, lalu sebagian dari mereka melukai atau
membunuh sebagian yang lain, maka kami hindarkan sanksi .6ad
darinya karena ketidaktahuannya ifu. Kami hanya membebankan
diyat yang diambil dari harta mereka. Kami mengambil denda dari
harta mereka dalam setiap perbuatan pidana yang dilakukan
sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain.

Demikian pula, seandainya seorang lakilaki di antara
mereka berzina dengan seorang perempuan, sedangkan dia tidak
tahu bahwa zina ifu diharamkan, maka kami menghindarkan
sanksi had dannya karena hujjah belum disampaikan kepadanya.
Berbagai sanksi had yang berkaitan dengan hak-hak Allah
dihindarkan darinya, tetapi dia tetap menanggung hak manusia.
Seandainya ada seorang perempuan muslimah yang ditawan atau
diberi suaka oleh lakitaki yang telah terkena hujjah, lalu
perempuan tersebut membiarkan dirinya digauli oleh laki-laki
tersebut, rnaka dia dikenai sanksi ,had dia tidak berhak atas

Silakan baca takhrijhadits no. (2049). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim
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mahar, sedangkan laki-laki yang menggaulinya tidak dikenai sanksi

hadd. .seandainya laki-laki ih.r menikahinya dengan pemikahan

orang-orang muslim, maka kami menghapus pernikahan tersebut,

anak yang lahir kami tautkan nasabnya kepada laki-laki tersebut,

kami tidak jatuhkan sanksi hadpadanya, dan kami tetapkan mahar

bagi perempuan tersebut.

Seandainya sebagian dari mereka mencuri sesuafu dari

yang lain, maka kami tidak meniatuhkan hukuman potong tangan

padanya, tetapi kami mengharuskannya membayar ganti'

Seandainya sebagian dari mereka melakukan riba terhadap

sebagian yang lain, maka kami mengembalikan riba di antara

mereka karena semua ihr adalah hak-hak manusia-

Asy-Syafi'i berkata tentang suahr kaum dari umat Islam

yang memasang manjaniq ke arah orang-orang muslim, tetapi ada

batu manjaniq yang berbalik ke arah mereka dan membunuh

sebagian dari mereka: Ini adalah pembunuhan secara tidak

sengaja. Karena itu diyat korban pembunuhan itu ditanggung oleh

kerabat pelaku, dan beban bagi kerabat pelaku dikurangi seukuran

bagian korban. Misalnya seseorang menarik tali manjaniq sepuluh

kali kemudian bahrnya kembali kepada mereka sebanyak lima

buah sehingga membunuh mereka. Karena itu, setengah-setengah

diyat mereka ditanggung oleh kerabat pelaku karena mereka

membunuh lantaran perbuatan mereka dan perbuatan orang lain-

Para korban ihr tidak nnembayar bagian dari perbuatan mereka

karena mereka ifu dianggap rnembunuh diri sendiri bersama orang

lain. Seandainya bahr manjaniq itu kembali kepada seseorang yang

tidak ikut menarik tali, dan dia berada di dekat manjaniq, atau

berada di tempat jauh, baik dia membanhr petugas manjaniq tanpa
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ikut menarik, atau dia tidak membanfu mereka, maka diyatnya
ditanggung oleh kerabat pelaku seluruhnya.

Seandainya di antara mereka ada seseorang yang menahan
tali yang biasa mereka gunakan unfuk menarik dengan sesuafu,
tetapi dia tidak menarik bersama tali bersama mereka, maka dia
tidak ikut menanggung, begifu juga kerabatnya, karena kami tidak
membebankan diyat kecuali akibat perbuatan membunuh. Adapun
perbuatan memperbaiki itu tidak kami jadikan faktor penetapan

diyat. Seandainya bafu kembali kepada mereka lalu mernbunuh

mereka semua, atau manjaniq jafuh menimpa mereha akibat
tarikan mereka sehingga mereka semua terbunuh, sedangkan
jumlah mereka sepuluh orang, maka mereka semua dibayarkan
diyatnya. Akan tetapi, dari para kerabat yang dikenai
per.tanggungan diyat ifu dikurangi sepersepuluh diyat masing-
masing mereka, karena setiap orang dianggap terbunuh karena
perbuatannya sendiri dan perbuatan sembilan orang lain
bersamanya. Dengan demikian, bagian perbuatan dirinya ifu
dikembalikan kepadanya, sedangkan bagian perbuatan orang lain
diambilkan unfuknya. Demikian pula ketentuannya unfuk setiap
orang.

Seandainya seseorang melempar dengan 'arradah atau

sejenisnya, atau memukul dengan pedang, kemudian lemparannya

ifu kembali kepadanya, seperti ketika lemparannya ifu mengenai

dinding lalu berbaling ke arahnya, atau dia menebas sesuafu

dengan pedang lalu aytrnan pedangnya itu kembali kepadanya,

maka tidak ada diyat baginya karena dia melakukan perbuatan

pidana terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menanggung apapun
bagi dirinya sendiri.
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Seandainya dia melemparkan batu di wilayah yang wajib

diperangi dan mengenai seorang muslim yang mencari suaka,

tawanan, atau orang kafir yang masuk Islam, sedangkan pelaku

tidak membidiknya dan tidak melihatnya, maka dia wajib

memerdekakan seorang budak, tetapi dia tidak dikenai diyat. Jika

p"lak, melihat korban dan mengetahui tempafrrya, tetapi dia

terpaksa melempar sehingga membunuhnya" maka dia dikenai

diyat dan kaffarah. Tetapi jika dia sengaja membidiknya dan dia

mengetahuinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib dikenai

qishash manakala dia rnelemparnya tanpa ada faktor damrat,

bukan karena keliru, melainkan sengaja membunuhnya. Jika orang

musyrik rnenjadikan orang muslim sebagai perisai hidup, dan

pelaku mengetahuinya sebagai seorang muslim, sedangkan pada

saat itu terjadi perang besar-besaran, lalu dia berpikir bahwa dia

tidak selamat kecuali dengan menebas orang muslim, lalu dia

menebasnya dengan maksud membunuh orang musyrik tersebut,

dan tebusannya itu rnengenainya, maka kami tidak menjatuhkan

hukuman qishash padanya, melainkan kami menjafuhkan

hukuman diyat padanya. Demikian pula seandainya muslim yang

menjadi korban ihr berada di negeri rnusyrikin dan dalam barisan

mereka. Adapun jika dia memisahkan diri dari orang-orang

musyrik, melainkan dia berada di antara barisan pasukan Islam dan

pasukan musy'rikin, maka ifu adalah tempat dimana orang muslim

dan orang musyrik broleh berada di sana-

Jika seseorang membunuh orang lain dan berkata, "Aku

mengiranya sebagai orang musyrik"" tetapi temyata dia seorang

rnuslim, maka ir-ri disebut pembunuhan secara tidak sengaja, dan di

dalamnya berlaku diyat. Jika para walinya menuduhnya

membunuir dengan sengaja, maka dia diminta bersumpah untuk
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mereka bahwa dia tidak mengetahuinya sebagai seorang muslim
sehingga dia membunuhnya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membatalkan
diyat seorang muslim yang dibunuh di negeri musyrikin dengan
lemparan bafu atau serangan mendadak tanpa sengaja untuk

membunuhnya?" Jawabnya adalah karena Allah ft berfirman, L1i

"6Liyt+i'J1iJ v-A5('Du, b:dak tayak bagi seorans

mukmin membunuh seorang mukmin Aang lain), kecuali karena
tersalah (tidak sengaja)'. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Allah fu menjelaskan bahwa dalam pembunuhan terhadap

orang mukmin secara tidak sengaja dan terhadap orang kafir
dzimmi secara tidak sengaja itu ada kewajiban diyat dan
pembebasan budak. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya

dibunuh di negeri Islam yang terlindung, bukan di negeri yang

wajib diperangi dan mubah. Allah menyebutkan hukum keduanya

sebagai hukum orang mukmin dari musuh kita yang terbunuh,

dimana Allah menetapkan kemerdekaan budak di dalamnya.

Jadi, ayat tersebut tidak mengandung kemungkinan makna

selain bahwa firman Allah, bY fti{J il r:j u.6(o$
'-4rg {.tS j-;J 'Jika dia (si terbunuh) dari kaum yans

memusuhimu, paCahal dia mukmin, maka (hendaklah si
pembunuh,,) memetdekakan hamba sahaya Jnng mukmin"(Qs. An-
Nisaa' I4l 92) Ini berlaku untuk kaum yang rnempakan musuh

bagi kalian. Alasannya adalah karena ayat ini turun berkaitan

dengan setiap muslim, tetapi dia berasal dari kaum yang
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merupakan musuh bagi umat Islam. Karena orang-orang muslim

Arab dan sebagian besar orang Arab adalah bagian dari kaum

yang merupakan musuh bagi umat Islam. Demikian pula dengan

orang-orang muslim dari luar Arab.

Seandainya ayat ini dipahami bahwa tidak ada diyat bagi

seorang muslim yang keluar ke suatu wilayah Islam dari kelompok

orang-orang musyrik yang merupakan musuh bagi umat Islam,

maka orang yang berpendapat demikian hanrs mengklaim bahwa

barangsiapa yang masuk Islam di antara kaum musyrikin kemudian

dia pergi ke wilayah Islam lalu dia terbunuh, maka di dalamnya ada

kewajiban memerdekakan budak, bukan diyat. Ini jelas berbeda

dari hukum orang-orang Islam.

Sedangkan makna yang benar dari ayat tersebut adalah

seperti yang kami sampaikan. Saya juga mendengar sebagian

ulama yang saya pandang baik berpendapat demikian- Jadi,

perbedaan di antara dua pembunuhan tersebut adalah seorang

muslim terbunuh di negeri Islam secara tidak sengaja sehingga di

dalamnya berlaku diyat dan memerdekakan budak; atau seorang

muslim terbunuh di negeri yang wajib diperangi dan Islam tidak

berkuasa di sana, dimana muslim tersebut terbunuh secara tidak

'sengaja, sehingga di dalamnya berlaku memerdekakan budak saja,

tidak ada kewajiban diyat.
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3. Masalah Harta Orang Kafir Harbi (Wajib
Diperangi)

Jika orang kafir dzimmi atau orang muslim rnemasuki
negeri harbi unfuk mencari suaka, kemudian dia keluar dengan
membawa harta benda mereka unhrk membelikan sesuafu bagi
mereka sendiri, maka kami tidak mengganggu harta yang bersama
orang muslim ihl, dan harta tersebut dikembalikan kepada
pemiliknya yang merupakan orang kafir harbi, Karena setidaknya
keluarganya seorang muslim dengan membawa harta orang kafir
ifu merupakan jaminan keamanan bagi orang kafir tersebut di
sana.

Adapun harta yang bersama orang kafir dzimmi, Rabi'
berkata bahwa di dalamnya ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, kami merampasnya karena keberadaan harta
orang kafir harbi bersama orang kafir dzimmi itu tidak dianggap
sebagai jaminan keamanan baginya dari kita. Alasannya adalah
karena ada riwayat yang mengatakan:

,#-J e tE6 o.A#t -y.o\'
/o o t 'sG: l.
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2053. "(Jmat Islam itu setara darah mereka' Yang paling

rendah di antara mereka berjalan dengan perlindungan

mereka.'2ol

Karena ihr, keberadaan harta orang kafir harbi bersama

orang kafir dzimmi ltu tidak dianggap sebagai jaminan keamanan

bagi harta benda mereka. seandainya orang kafit harbi yang

mengirimkan hartanya bersama orang kafir dzimmi ihr mengira

bahwa hal itu dianggap sebagai jaminan keamanan baginya,

seperti seandainya seorang kafir harbi memasuki wilayah kita

untuk berniaga tanpa ada jaminan keamanan dari kita, maka kita

boleh menawannya dan mengambil hartanya. Dugaannya bahwa

apabila masuknya dia ke negeri kita unfuk bemiaga merupakan

jaminan keamanan baginya dan hartanya ihr bukan merupakan

sesuahr yang menghilangkan hukum darinya'

Kedua, kita tidak boleh merampas harta orang kalit harbi

yang dibawa oleh orang kafir dzimmi, karena ketika kita tidak

boleh mengganggu harta orang kalir dzimmi maka harta orang lain

yang bersamanya itu juga terkena jaminan keamanan seperti

hartanya sendiri. Seperli seandainya orang kafit harbi memasuki

negeri kita dengan jaminan keamanan, sedangkan dia membawa

hartanya sendiri dan harta milik orang kafir harbi lainnya, maka

kita tidak boleh mengusik hartanya lantaran telah ada jaminan

keamanan baginya, dan tidak pula mengusik harta orang lain yang

dia bawa. Karena itu, ketika orang kafir dzimmi telah memperoleh

jaminan keama.nan sebelumnya, maka hartanya tidak boleh

diganggu, dan juga harta orang lain yang bersamanya- Dua kasus

2ol gu6;1, ini telah disebutkan berikut tal<hnt'oya pada no. (2005) dalam bab

tentang jaminan keamanan-
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ini sama persis. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq
dengan rahmat-Nya. Pendapat yang terakhir ini lebih mendekati
kebenaran, insya' Allah.

4. Tawanan dan Penggelapan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Dia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Jika
seorang muslim tertawan sehingga dia berada di negeri yang wajib
diperangi sebagai tawanan, baik dia diikat, dipenjara, atau
dibiarkan di suafu tempat dimana dia tidak bisa keluar darinya,
atau di tempat lain, sedangkan mereka tidak memberinya jaminan
keamanan, dan tidak pula memperlakukannya sebagai penerima
jaminan keamanan dari mereka, maka dia boleh mengambil harta
mereka yang bisa dia ambil, memsaknya, melarikan diri dari
mereka, serta membawa pergi anak-anak dan perempuan-
perempuan mereka yang sanggup dia bawa.

Jika mereka atau sebagian dari mereka memberinya
jaminan keamanan, dan mereka memasukkannya ke negeri
mereka dengan cara yang baik menumt mereka dan dalam
jaminan keadaan, sedangkan mereka memiliki kekuasaan
terhadapnya, maka dia harus memenuhi kewajiban kepada mereka
selama mereka memberinya jaminan keamanan meskipun mereka
tidak mengatakannya. Kecuali mereka mengatakan, "Duru kami
telah memberimu jaminan keamanan, dan sekarang tidak ada
jaminan keamanan padamu karena kami tidak meminta jaminan
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keamanan darimu." Jika mereka telah berkata demikian, maka

ketenh.ran dalam kasus ini sama seperti ketenfuan dalam masalah

pertama, yaih_r dia boleh membunuh mereka, membawa lari dan

merusak harta benda mereka, atau melarikan diri'

Jika mereka memberinya suaka dan melepaskannya, dan

mereka mensyaratkan agar dia tidak boleh meninggalkan negeri

mereka atau negeri lain yang mereka sebutkan, baik mereka

mengambil jaminan keamanan darinya atau tidak'

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia boleh melarikan

diri. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan bahwa dia tidak

boleh melarikan diri.

Jika musuh menawan seorang muslim lalu mereka

melepaskannya, memberinya jaminan keamanan, maka jaminan

keamanan mereka untuknya ifu iuga mempakan jaminan

keamanan darinya unh-rk mereka sehingga dia tidak boleh

membunuh mereka dari belakang dan tidak boleh mengkhianati

mereka. Adapun dalam hal pelarian diri, dia boleh melarikan diri'

Jika dia dikejar untuk ditangkap, maka dia boleh membela diri

meskipun dia membunuh orang yang mengejamya' Karena

pengejaran terhadapnya untuk ditangkap ihr dianggap sebagai

perbuatan bahr dari pengejar yang mengubah jaminan keamanan

sehingga dia boleh rnembunuhnya dia mau, dan mengambil

hartanya selama pengejar tidak berhenti mengejamya'

Jika orang-orang musyrik menawan seorang muslim

kemudian mereka melepaskannya dengan tebusan yang dia

bayarkan di suafu wakhr, dan mereka juga memintanya berjanji

bahwa jika dia tidak membayar tebusan maka dia harus kembali

menjadi tawanan mereka, maka sebaiknya dia tidak kembali
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menjadi tawanan mereka, dan tidak sepatutnya imam
membiarkannya jika dia ingin kembali. Jika mereka menolak untuk
melepaskannya kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan
kepada mereka, maka dia tidak wajib membayar apapun karena
mereka memaksa unfuk mengambil harta darinya bukan dengan
jalan yang benar- Tetapi jika dia memberi mereka sebagai
kompensasi dari sesuafu yang dia ambil dari mereka, maka tidak
halal baginya selain membayarkannya kepada mereka dalam
keadaan apapun. Demikian pula seandainya dia mengadakan
perjanjian damai dengan inisiatif dari dirinya sendiri dengan
kompensasi tertenfu, maka sebaiknya dia membayarkannya
kepada mereka. Yang tidak saya wajibkan baginya adalah
pembayaran harta yang dipaksakan padanya.

Asy-Syafi'i berkata tentang tawanan yang ditawan di tangan
musuh, lalu mereka mengirimkan ufusan bersamanya agar dia
membayarkan tebusan kepada mereka, atau mereka mengufusnya
dengan membawa perjanjian agar dia membayarkan tebusan yang
dia sebutkan nilainya kepada mereka, dan mereka mensyaratkan
padanya bahwa jika dia tidak membayamya kepada utusan
mereka, atau tidak mengirimkannya kepada mereka, maka dia
harus kembali menjadi tawanan.

2054. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ats-Tsauri, dan
Ibrahim An-Nakh'i bahwa mereka berkata, "Dia tidak kembali
menjadi tawanan mereka, dan mereka harus memenuhi hak
mereka." Seciangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa
jika dia ingin kembali, maka sultan hams mencegahnya. hnu
Hurmtz berkata, "Dia tidak boleh memberikan harta kepada
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mereka." Sebagian ulama yang lain mengatakan, "Dia harus

memenuhi hak harta kepada mereka, dan mereka tidak boleh

menahannya. Dia tidak seperti hutang-piutang manusia."

Diriwayatkan dari Al Awa',i dan Az-Zuhri bahwa dia kembali

menjadi tawanan mereka jika dia tidak memberikan harta kepada

mereka. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah dan hnu

Hurmuz, berbeda dari yang diriwayatkan darinya dalam masalah

pertama.2o2

Barangsiapa yang mengikuti madzhab Al Atza'i dan

berpendapat seperti pendapatnya, maka menurut saya dia

berargumen dengan atsaryangdiriwayatkan dari sebagian mereka,

yaitu:

2055. Diriwayatkan bahwa Nabi s mengadakan perjanjian

damai dengarr penduduk HudaibiSryah dengan syarat barangsiapa

di antara mereka yang datang sesudah perjanjian damai kepada

beliau sebagai seorang muslim, maka beliau hams

mengembalikannya kepada mereka. Sesudah itu datanglah Abu

Jandal kepada beliau, lalu beliau pun mengembalikannya kepada

ayahnya. Datang pula Abu Bashir, lalu beliau mengembalikannya-

Abu Bashir lantas membunuh orang yang diserahi unhrk

membawanya pulang. Kemudian dia datang kepada Nabi s dan

berkata, "Aku telah memenuhi hak mereka, dan Allah telah

menyelamatkar:ku dari mereka." Nabi #* lantas tidak

mengembalikannya, tidak menyalahkan perbuatannya, dan beliau

202 Saya Udak menemukan para sahabat dan tabi'in yang berpendapat seperti

yang disebutkan oleh Asy-syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-syafi'i dalam

Ma'rifah As-Sunan wa N Atsar(7 /981-
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membiarkannya. Sesudah itu Abu Bashir mengambil tempat di
jalan menuju Syam unfuk merampas setiap harta orang-orang

Quraisy hingga meminta Rasulullah S unfuk tinggal bersamanya

Iantaran mereka telah terganggu olehnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian ahli sejarah perang

sebagaimana yang saya sampaikan. Saya tidak ingat sanadnya

sehingga saya tidak tahu apakah riwayat ini valid atau tidak.

Ketika orang-orang muslim menjadi tawanan atau peminta
suaka, atau sebagai delegasi negeri yang wajib diperangi,
kemudian sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain,

atau sebagian dari mereka menuduh zina sebagian yang lain, atau
mereka berzina dengan selain perempuan harbi , maka dalam
semua kasus tersebut mereka terkena hukuman, sebagaimana

mereka terkena hukuman seandainya mereka melakukan hal-hal
tersebut di negeri Islam. Yang dapat menggugurkan hukuman dari
mereka adalah seandainya salah seorang dari mereka berzina
dengan perempuan harbi manakala dia mendakwakan syubhat.

Negeri harbi tidak menggugurkan fardhu apapun dari mereka,
sebagaimana negeri harbi hdak menggugurkan fardhu puasa,

shalat dan zakat bagi mereka. karena sanksi had itu hukumnya

fardhu bagi mereka, sebagaimana ibadah-ibadah tersebut

hukumnya fardhu bagi mereka.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana saat dia
mengepung rnusuh, maka dia dijatuhi sanksi hadd. Kekhawatiran
sekiranya dia bergabung dengan orang-orang musyrik tidak
menghalangi kami untuk menjatuhkan sanksi had padanya

berkaitan dengan hak Allah. Seandainya kami menjaga agar dia
tidak marah, maka kami tidak menjatuhkan sanksi had padmrya
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unfuk selama{amanya karena dia bisa bergabung dengan negeri

harbi dai- tempat mana saja. Alasan khawatir sekiranya dia

bergabung dengan negeri harbi itu dapat membatalkan berlakunya

hukum Allah dan hukum Rasulullah'$$ padanya'

2056. Rasulullah $ menjahrhkan sanksi had di Madinah

padahal kemusyrikan sangat dekat dari Madinah. Di Madinah juga

banyak sekali orang-orang musyrik pemegang perjanjian damai.

Nabi @ pernah mendera peminum khamer saat berada di Hunain'

padahal kemusyrikan dekat dari tempat tersebut'203

203 Penlatuhan sanksi 6addi Madinah meruPakan perkara yang Tasyhur 
Tetjadi

kesepakatan di antam para ulama tentang penjatuhan sanksi iad pada Ma'iz dan Al

Ghamidiyyah, dan lain-lain-
Hadits tentang sanksi pukul terhadap peminum khamer di Hunain diriwayatkan

oleh:
Al Baihaqi dalam sunan Al Kubn (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Penjatuhan Sanksi di Negeri Perang, g/togl dari jalur Rauh dari Usamah bin Zaid dari

Ibnu Syihab dari Abdunahman bin Azhar i$,, dia berkata: Aku melihat Nabi $ pada

waktu Perang Hunain berialan di sela-sela b"tyuk orang sambil menanyrakan

tempatnya xn-aid uin walid. Ada seorang mabuk yang dibawa menghadap beliau, lalu

beliau menyuruh orang yang ada di sani untuk menderanya dengan apa yang ada di

tangan mereka. Rasulullah # irsu menaburkan debu padan5ra'"

Ad-DaruquthnimeriwayatkannyadalamAs-Sunan(pernbahasan:SanksiHadd,
g7,17-t18\ diri lalur Shafrpan bin Isa, Rauh bin Ubadah dan Utsman bin Umar,

seluruhnya dari Usamah bin Zaid dan seterusnya'

Ath-Thahawi dalarn syarh Ma'ani At Atsar (3/155-157) meriwayatkannya dari

jalur lbnu wahb dan Rauh bin ubadah, keduanya dari usamah dan seterusnya-

Juga dari beberapa jalur riwayat lain miliknya'

HJit i.i juga diriwayatkan oleh Al Hakim dat*n Al Mustadmk (pembahasan:

Sanksi naaa, {El+) dari jaiur Harits bin Abu Usamah dari Yazid bin Harun dari

Muhammad bin Amr aari abu usamah, Muhammad bin hrahim, dan Az-Zului dari

Abdurrahman bin Abu Bakar dengan redaksi yang serupa secara ringkas- Dia menilai

sanadnya shahih.
Juga dari Asham dari Bakkar bin Qutaibah dari Shafiyan bin Isa dari Usamah bin

Zaid dan seterusnYa.
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Jika seseorang memasuki wilayah harbi dan mendapati
seorang tawanan muslim atau beberapa tawanan muslim di tangan
mereka, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia membeli dan
mengeluarkan mereka dari negeri harbi, lalu dia ingin meminta
kembali apa yang dia bayarkan unhfi menebus mereka, maka
hukumnya tidak boleh. Dia dianggap sukarela dalam membeli
mereka. Lagi pula, dia telah membeli orang yang tidak dijual
karena mereka adalah orang-orang merdeka. Tetapi jika dia
membeli mereka atas perintah mereka, maka dia boleh meminta
ganti kepada mereka atas apa yang dia bayarkan unfuk menebus
mereka, karena dia membayarkan dengan perintah mereka.

Jika seorang perempuan muslimah ditawan kemudian dia
dinikahi oleh seorang kafir harbi, atau dia digaulinya tanpa nikah,
kemudian perempuan tersebut dikuasai oleh pasukan Islam, maka
dia dan anak-anak tidak boleh dijadikan budak, karena anak-
anaknya muslim mengikuti keislamannya. Jika dia memiliki suami
di negeri Islam, rnaka nasab anak-anak tersebut tidak ditautkan
kepadanya, melainkan mereka ditautkan kepada laki-laki musyrik
yang menikahinya meskipun pemikahannya tidak sah karena itu
adalah pemikahan syrbhat.

Jika laki-laki muslim ditawan sehingga dia berada di negeri
harbi, maka ishinya tidak boleh dinikahi hingga dipastikan bahwa

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (488, 35G351) dari jalur Zaid bin
Habbab, Shafwan bin Isa, Utsman bin Umar, dan Rauh bin Ubadah, mereka semua
dari Usamah binZaid dari Az-Zuhri dan seterusn1ra..

Dalam riwayat Rauh disebutkan: AMurrahman menceritakan kepadaku. Dalam
riwayat utsman disebutkan: dia mendengar Abdurrahman. Juga dari Abdurrazzaq dari
Ma'mar dari Az-Zuhri, .lia berkata: AMurrahman bin Azhar menceritalran... Kemudian
dia menyebutkan sebagian redaksinya.
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laki-laki tersebut telah mati, baik tempatnya diketahui atau tidak

diketahui. Demikian pula, warisannya tidak dibagikan'

Apa saja yang dilakukan tawanan muslim terhadap

hartanya dalam keadaan dia sehat, baik dia berada di negeri yang

wajib diperangi atau di negeri Islam, dimana dia tidak dipaksa

untuk melakukannya, maka tindakannya itu sah, baik dalam

benhrk jual-beli, hibah, sedekah atau pertuatan-perbuatan yang

lain.

5. Peminta Suaka di Negeri Harbi

Jika sekumpulan orang muslim memasuki negeri harbi

dengan jaminan keamanan, maka musuh juga aman dari mereka

hingga mereka meninggalkan musuh, atau mereka telah mencapai

batas akhir jaminan keamanan mereka. Mereka tidak boleh

menzhalimi dan mengkhianati musuh mereka'

Jika musuh menawan anak-anak umat Islam dan

perempuan-perempuannya, maka mereka tidak boleh berkhianat

terhadap musuh. Akan tetapi, saya lebih senang sekiranya umat

Islam mengembalikan jaminan keamanan kepada mereka- Jika

rnereka telah melakukannya, maka mereka boleh memerangi

musuh unhrk membela anak-anak dan perempuan-perempuan

mereka.
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6. Tindakan yang Boleh Dilakukan Tawanan
Terhadap Hartanya saat Dia Ingin Berwasiat

Tawanan di negeri musuh boleh melakukan apa yang boleh
dia lakukan terhadap hartanya di negeri Islam, meskipun dia telah
digelandang untuk dibunuh selama dia belum terkena pukulan
yang mengakibatkan sakit. Demikian pula dengan tawanan muslim
yang berada di antara dua barisan.
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2057. Sebagian ulama Madinah mengabarkan kepada
kami, dari Muhammad bin Abdullah, dari Az-Zuhn, bahwa Masrif
menggelandang Abduilah bin Zam'ah pada peperangan Al Hanah
unfuk dia penggal lehemya" Dia lantas menceraikan iskinya yang
belum pemah dia gauli. Orang-orang lantas bertanya kepada para
ulama, lalu para ulama tersebut menjawab, "lstrinya itu
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memperoleh setengah mahar, tetapi dia tidak memperoleh
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2058. Sebagian ulama mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa kebanyakan sedekah

Zubair dia sedekahkan dan dia juga melakukan berbagai urusan

saat dia duduk di atas punggung kudanya pada wakhr Perang

Jamal.2o5

204 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari Asy-Syafi',i dalam Sunan Al Kubra (9/L451 dan Ma'nhh As-

Sunan wa N Atsar(7 /99).
Dalam kedua tersebut hadits ini diriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i, bahwa Musrif

menggelandang Yazid bin Abdullah, dan itulah yang saya hrlis di sini. Sedangkan dalam

nuskih lain terhrlis: Musrif mendatangi Yazid bin Abdullah'

Akan tetapi, dalam naskah Al Bullaqiyyerh dan yang mengikutinya tertulis: Masruq

menggelandang Abduilah' Ini keliru tulis- Allah Mahatahu'

Masrif ini nama aslinya adalah Muslim bin Uqbah bin Rabah Al Mani. Orang

Hijaz menamainya demikian karena dia terlalu berlebihan dalam membunuh dan

merampas dalam Peristiwa Harrah di Madinah ke6ka dia menjadi gubernur bagi Yazid

bin Muawiyah.
zoS 66u. ini diriwayatkan ole,\ Al Bukhari (pembahasan: Kalajiban Seperlima,

bab: Berkah O.a,.,g gani Berjuang pada Hartanya Saat Masih Hidup dan Sesudah

Mati,2/39G-297, io.3129) dari jalur Ishaq bin lbrahim dari Abu Usamah dari Hisyam

bin Urwah dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, Ketika Zubair terlibat dalam Perang

Jamal, dia memanggilku sehingga aku berdiri di sampingnya. Dia berkata, "wahai

anakku, ketahuilah bahwa tidak ada yang terbunuh pada hari ini melainkan orang

zhalim atau orang yang terzhalimi. Sungguh aku tidak melihat diriku akan terbunuh

hari ini melainkan sebJgai orang yang terzhaiimi, dan sungguh perkara yang paling
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2509. Diriwayatkan dari umar bin Abdul Aziz dan hnu

Musaryib bahwa keduanya berkata, "Jika seseorang berada di
punggung kudanya unfuk berperang, maka apa saja yang dia
lakukan (terhadap hartanya) itu hukumnya boleh."206

menggelisahkanku adalah hutang yang ada padaku. Apakah menurutmu hutangku
masih menyisakan sedikit dari harta kita?" Dia melanjutkan, "wahai anakku, untuliitu
juallah harta kita lalu lunasilah hutangku!" Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya,
dan sepertiga untuk anak-anakn5n, yaitu Bani Abdullah bi'zrbuir. bia uerrata tag,
"Sepertiga dari sepertiga. Jika ada lebih dari harta kita setelah pelunasan hutang mal;
sepertiganya unfuk anakmu. "

Hisyam berkata: sebagian dari anak-anak Abdulah sepadan usianya dengan
sebagian anak-anak Zubair, yaitu l{hubaib dan Abbad. Saat itu Zubair mempunyai
sembilan anak laki{aki dan sernbilan anak perempuan. Abdullah berkata, "Zubair telah
berwasiat kepadaku tentang hutang-hutangn5n dan berkata, 'wahai anakku, jika kamu
tidak mampu unfuk mernbayar hutangku, maka mintarah bantuan kepada majikanku!'
Abdullah berkata, "Demi Allah, aku udak tahu apa yang dia maksud hingga aku
bertgnya, 'wahai bapakku, siapakah majikan bapak?' Dia menjawau, ;ruur,.,"
'Abdullah berkata, "Derni Allah, udaldah aku menemukan suatu kesulitan dalam
melunasi hutangnyra melainkan aku berdoa, 'wahai Tuanryra Zubair, lunasilah
hutang_n-ya.' Maka Allah pun melunasinya....(hadits)

206 61sqr ini diriunyatkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syrafi,i dalam sunan Al
Kubrl9/7451 dan Martfah As-sunan wa Ar Atsaflz/todl. Riwayat ini hilang dari
gskah Al BulaqiSryah dan naskah-naskah lain yang mengikutinyu. xu-i menguupnya
dari naskah lain, serta naskah Ma'rifah As-sunan vn Al A-tsr,dran sunan Al Kubm.
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2060. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, "Pemberian

perempuan yang sedang hamil itu hukumnya boleh hingga dia

duduk di hadapan dukun beranak."2o7

Kami berpegang pada semua riwayat ini. Pemberian orang

yang sedang menaiki kapal hukumnya juga boleh selama dia belum

tenggelam atau nyaris tenggelam.
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2o6l.Qasim bin Muhamrnua'au., tut,., tut rulryil berkata,

"Pemberian perempuan yang sedang hamil itu hukumnya

5o1"1'r."208

207 Al Bailuqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam Sunan Al Kubd9/1451
dan Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsa{7 /LOO).

2oB 66ar. ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan+rya (pembahasan:

Wasiat, bab: Wasiat Orang Sakit, 2/370, no. 3219) dari jalur Abu Nu'man dari

Hammad bin Zaid dari Yahya bin Said, dia berkata: Seorang peremPuan keluarga kami

memberikan hartanya saat dia mengandung. Saat Qasim ditanya tentang hal itu, dia

menjawab, "Pernberiannya itu mencakup seluruh hafta." Yahya berkata: Kami

berpendapat bahwa jika perempuan tersebut sudah mengalami rasa sakit sebelum

kelahiran, maka apa yang diberikannya itu tidak boleh melebihi sepertiga.

Silakan lihat riwa5nt ini dalam Ibnu Abi Syaibah (ll/27l)'
Al Baihaqi da\arn Ma'rifah As-sunan wa Al Atsarmengutip dari Ibnu Mundzir, dia

berkata, "Said bin Musayyib berkata, 'Apa yang diberikan oleh perempuan yang hamil
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Pendapat di atas merupakan pendapat ulama yang saya
sebutkan namanya dan ulama-ulama lain dari Madinah.
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2052. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b bahwa dia berkata,

"Pemberian perempuan yang hamil ifu diambil dari sepertiga.
Pemberian tawanan juga diambil dari sepertiga." pendapat

tersebut juga diriwayatkan dan Az-2u5ri.209

Tidak boleh berlaku selain salah satu dari dua pendapat ini.

2063. Kemudian seorang ulama berkata tentang
perempuan yang hamil bahwa pemberiannya ifu sah hingga genap

enam bulan. Dia menakwilkan firman Allah @, L:{'- \i:-i63

.i;fi-6 i*, i:j W IJL -Muku setetah diampurinya, isbinya

ifu mengandung kandungan yang ingan, dan teruslah dia merasa

dan orang yang berperang harus diambil dari sepertiga.' Pendapat ini bertentangan
dmgan pendapat yang ada di sini. Allah Mahatahu."

[jh. Ma rifah As-Sunan w Al Atsarl7 /lOll
2o9 N Baihaqi meriwayatkanngra dari Asy-Syaf i dalam As-Sunan Al Kubn

(9/745) dan Al Ma'rifah (7/100-101)
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ringan fteberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat "(Qs.

AIA'raaf l7l l89l21o

Padahal dalam firman Allah, ;JA-6 "Kemudian tatkala

dia merasa berat" tidak ada pefunjuk mengenai sakit. Seandainya

ada petunjuk di dalamnya tentang sakit yang karenanya hukumnya

berubah, maka terkadang sakit itu ada yang berat dan ada yang

tidak berat. Hukum yang berlaku padanya, yaifu tidak boleh

memberikan harta selain sepertiga, ifu sama- Kalaupun ada

pefunjuk tersebut di dalamnya, maka perasaan berat dimaksud

dimungkinkan adalah datangnya persalinan saat dia duduk di

depan dukun beranak, karena pada saat ifulah keduanya khawatir

210 Yang berpendapat demikian adalah Malik:

Ath-Thabrani (pembahasan: wasiat, bab: Perintah Perernpuan Hamil, orang

Sakit, dan Omng yang Ikut Perang terkait Harta Mereka, 2/76+7651'
Malik berkata, "Riwayat terbaik saya dengar terkait wasiat perempuan hamil dan

ketetapan-ketetapannya terkait dengan harta bendanya, serta hal-hal yang boleh

baginya adalah bahwa perempuan hamil itu sama seperti orang sakit. Jika sakitnya

rinlan dan tidak mengkhawatirkan bagi penderitanya, maka penderitanya boleh

mejakukan hal-hal sesuka hati terhadap hartanyra. Tetapi iika sakitnya

mengkhawatirkan, maka penderitanya tidak boleh melakukan sesuatu terhadap

hartanya kecuali dalam batas sepertiga. Demikian pula dengan perempuan yang hamil.

Awal iehamilannya itu diliputi dengan kegembiman dan kesenangan, bukan sakit dan

takut, karena Allah berfirman Allah Kitab-Nya, "Maka Kami ampailan kepadanjn

beita gembira tentang (ketahiran) khaq dan dari Ishaq (akan lahir pubang) Ya',qub-"

(Qs. Huud t11l: 171) Allah juga berfirman, "Maka setelah dicampuinla, istrinSa itu

mengandung Sang ringan, dan teruslah dia mercsa ingan (bebempa

*r6d- Kemudian tatkata dia mensa berat, kduaryTa (suami istri) bermohon kepada

Allah, Tuhannya sera3m berkata, 'sesungguhnya iika Englau mernberi kami anak yang

sempuma, tentulah kami termasuk omng-orzng yang bercykur. " (Qs. Al-A'raaf [7]:

tag);aai, manakala perempuan yang hamil telah merasa berat, maka dia tidak boleh

melakukan tindakan terhadap hartanya setain dalam batas sepertiga. Awal mula

kesempumaan kehamitan adalah enam bulan. Jika usia kandungan sudah melev,nti

enam bulan sejak dia hamil, maka dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap

hartanya kecuali dalam batas sepertiga."

Asy-Syafi'i berbeda pendapat dari Malik. Karena itu dia mengisyamtkan pendapat

tersebut dan membantahnya.
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akan takdir Allah & dan memohon kepada-Nya agar dikamniai
anak yang shalih.

Jika ada yang bertanya, "Bisa jadi keduanya berdoa
sebelum ihl." Jawabnya, doa dilakukan di awal kehamilan,
pertengahan kehamilan, akhir kehamilan dan sebelumnya.
Perempuan yang hamil di awal kehamilannya ifu lebih merasakan
sakit daripada sesudah enam bulan, lain karena dia mengalami
perubahan keadaan, malas, banyak tidur, dan lemas. Keadaannya
pada bulan itu lebih ringan daripada keadaannya pada awal bulan
kehamilannya. Ifu tidak lain karena kehamilan merupakan kondisi
yang menyenangkan, bukan suafu penyakit, hingga datang
keadaan yang mengkhawatirkan, yaifu menjelang persalinan. Atau
perubahan perempuan yang hamil ifu merupakan sakit seluruhnya
sejak awal hingga akhir, sehingga yang benar adalah yang
dikatakan hnu Abi Dzi'b. Adapun selain ihr, menurut saya -Allah
Mahatahu- seseorang tidak boleh menduganya.

7. Orang Muslim yang Menunjukkan Kelemahan
Umat Islam Kepada Orang-orang Musyrik

Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang
muslim yang menulis surat kepada orang-orang musyrik harbi
bahwa pasukan Islam ingin menyerang mereka, atau unfuk
menunjukkan letak kelemahan umat Islam? Apakah darahnya
halal? Apakah perbuatannya itu menunjukkan persekongkolannya

dengan orang-orang musyrik unfuk melawan umat Islam?"
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Asy-Syafi'i menjawab, "Darah orang yang telah ditetapkan

memiliki kehormatan Islam tidak rnenjadi halal kecuali dia

membunuh, atau berzina sesudah rnenikah, atau kafir secara nyata

sesudah beriman kemudian dia tetap pada kekafirannya.

Menunjukkan letak kelemahan seorang muslim dan mendukung

orang kafir dengan cara mengingatkan bahwa pasukan Islam ingin

menyerangnya saat lengah, atau dia melakukan tindakan yang

mengakibatkan kekalahan bagi pasukan Islam, semua perbuatan

tersebut bukan merupakan kufur yang nyata." Saya bertanya

kepada Asy-Syafi'i, "Apakah Anda berpendapat demikian

berdasarkan khabar atau qiyas?" Dia menjawab, "Saya berkata

demikian berdasarkan keterangan yang bagi seorang muslim yang

mengetahuinya tidak memiliki kelonggaran untuk menyalahinya-

Saya berpendapat demikian berdasarkan Sunnah yang tegas

sesudah berargumen dengan Kitab." Asy-Syafi'i ditanya, "Kalau

begitu, sebutkanlah Sunnah tentang masalah ini!" Dia menjawab:

) Y.1t
o

9

I

#

G_.

(,?i

w*v
tz

IAP: \tl-x;)$t'J\- ;3tl *

o / c / / zozl t o ',.r.0..1

-f ,.f a+ A Jkn*"

t
_r

6_pf fI
t r%. ,3v,

I

'J
,,t,

irll J

czJ 6. t o ca

; dll Je

u\q wry e

)
I

'jE
gr.cg,r,

c

J^r!/o )

)
tA,

z gr/ d,
c a-Lg 4lll

c z , t / o / ,?. ttz

.r!t tw &ss liu e\,/,

t
e-C.J

.lo/

(l a

,

546



o

r)

'.t
-J

U
\4
s
:l'

"*,
\ .(n

-Iq\.4

iL
)'

\1;0
.,Ji

is
'*

.3'
,_$.

\ .6\

U'
ii'

"\
.,-a
,€\

"€
.:3

"f

t

'ltt
{r

"5.j
-J:,

"b.

5)

:.3
'a
t)

b..

"5
":1.

,YJ'

.. I
"'J

\u

:(

'q

r5.f
\:g
r-J

l3
,,-J

"\
.r-a

,€\

t
n,r{

'"*,

:1
,.5
"g'

,].

\,

5,'

g
,,J

t ':=)
J \s'ir

o --(
','X'

j .r.J

.\.L
".J

tJt

"\
r-l

,.E

5,
""\4
.'J

*s
.rQ

o-l

"$
'3,

r5
b.?
b

3
5

\ .6trr{
o-llu

-.u
'3,
4r
'$,'

r5t=

.i)
t=

"\^o'{
n\

iJ

.J
(-r

t.'\ \"9

5 :J'
:l' ofro
q{ t \9
yJ \t.1 \

r.\ $tt 'P \:1,'$ '.;l'J'
tr\ \q-ohr..J

"L\u-'"t:I.
.i.7' . $.
"'J .{
J,:L
,, ?'' .lJ'
\V .J
trt\ "1 \

"F' :l

r\
rtt
to

5
o

j

,.8
!'

"j, -1)
y'o

t r:g
r-l

'"3
\l

o

\o

R

'\, "B'
,J.

\.(n

t'\
i$

"5

3,
"t

r5

b.l
's

t= 3
\

r5
:1.

":t_
X'+
\t9
ol

r)

o

t

5

"q
\5,

€
g
"J

t 9.^ '',

ta'\

",1..

."t_o

I.4
,,ta



AlUmm

.Nz
1l; F q-P

4

I
zJ.l J o

o

L;e) .It J-y) rj
jz j

-f l-,l

t1

't# i fL'&': *?ut Jt"Ur'Jt* *At
*, * dbt u b r ? ?rt,p U::i- t" r (rT

.lz

.r P "t* tu* : JLat ):i.
oto

t
J
L>:'J\3 \/ I

,"()j "&U 6ja bi;n\ W\; r-i\ $1.:dP
If :a"=:^It]

2064. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari ubaidullah bin

Abu Rafi', dia berkata, Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah €g&

mengutus kami, yaihr aku, Miqdad dan Zubair. Beliau bersabda,

"Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah Khakh, karena di

sana ada seorang wanita berkendam yang membawa surat. "L-alu

kami berangkat hingga ketika tiba di Raudhah Khakh kami

mendapatkan wanita ihr. Kami berkata kepadanya, "Keluarkan

surat ifu!" Wanita ifu berkata, "Tidak ada surat padaku-" Kami

berkata, "Kamu keluarkan surat ifu atau kami lucuti pakaianmu!"

Akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari dalam sanggul

rambutnya." Lalu kami menemui Rasulullah S$ dengan membawa

surat itu yang temyata surat itu dari Hathib bin Abu Balta'ah untuk

orang-orang musyrikin Makkah. Surat tersebut rnengabarkan

rencana Rasulullah i#. [^alu Rasulullah dg bertanya, " Wahai

Hathib, apa yang kamu lakukan ini?' Hathib berkata, "Wahai
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Rasulullah, jangan terburu-buru menghukumku. Sesungguhnya aku
adalah seorang yang terikat perjanjian dengan euraisy, sedang aku
bukan bagian keluarga dari mereka. Sementara orang-orang yang
bersamamu dari kalangan Muhajirin, mereka memiliki kerabat dari
Makkah, dimana keluarga mereka akan melindr.,g, diri dan harta
mereka. oleh karena aku tidak memiliki nasab kefurunan di
tengah-tengah mereka, maka aku ingin mengambil bantuan dari
mereka. Demi Allah, aku tidak melakukan hal ini karena
meragukan agamaku dan juga bukan karena ridha dengan
kekafiran setelah aku menerima Isiam." Rasulullah # bersabda,
'Dia jujur. " Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku

memenggal leher orang munafik ini." Rasulullah S bersabda,
"sunggwh dia telah ikut perang Badar. Tahukah kamu, bahvn

Allah ffi, memandang para ahli Badar kemudian Dia berfirman,
'Berbuatlah sesuka kalian, karena sungguh Aku telah mengampuni
kalian: " Ali berkata: Dari sinilah turun ayat, "Hai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan
musuhmu menjadi teman-teman setia. " (Qs. Al Mumtahanah [60]:
1)21t

2ll HR. Al Bukhari (pernbahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Mata-Mata,
2/360, no. 30o7) dari jalur Ali bin Abdullah, dari Suflpn, dia berkata: Aku mendengar
Amr bin Dinar menceritakan kepada kami: Aku mendengamyra darinya dua kali, dia
berkata: Hasan bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dia berkata: ubaidullah bin
Abu Rafi' mengabarkan kepadaku, dan seterusnya.

Di dalamnyra tidak ada redaksi, Dari sinilah turun ayat, "Hai omng-orang gng
beriman, kamu mangambil musuh-Ku dan musuhmu me,jadi ternan-teman
setia." (Qs. Al Mumtahanah [5ol: 1) Di akh.imp disebutkan: sufi7an berkata,.Sanad
apa ini!"

Ibnu Hajar berkata, "Maksudnya dia kagum dengan keunggulan para
periwayatnya dan ketersambungannyra yang jelas. "

I:h. Fathul Bari (5/ LMl.
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Hadits ini serta penjelasan saya sebelumnya menunjukkan

tidak berlakunya hukum berdasarkan dugaan. Karena ketika surat

tersebut mengandung kemungkinan seperti yang dikatakan Hathib

bahwa dia tidak melakukannya karena meragukan Islam,

melainkan untuk melindungi keluarganya; dimungkinkan pula

tindakannya itu terjadi karena keliru, bukan karena benci terhadap

Islam; dan mengandung pula alasan yang paling buruk, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataannya mengenai hal-hal

yang mungkin terkandung dalam perbuatannya. Rasulullah g$

memutuskan unfuk tidak menjafuhinya hukuman mati, dan beliau

juga tidak menggunakan kemungkinan makna yang paling kuat

unfuknya. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang

melakukan perbuatan yang secara lahiriah lebih besar dosanya

daripada perbuatan ini, karena hal ihwal Rasulullah # itu berbeda

dengan semua manusia sesudah beliau dalam hal keagungan

beliau. Hathib telah mengabarkan hal ihwal Rasulullah,s saat

beliau ingin menyerang mereka dalam keadaan lengan, lalu Dia

berkata jujur kepada beliau terkait hal-hal yang dikecamkan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat,

bab: Keutamaan Para Ahli Perang Badar dan Kisah Hathib bin Abu Balta'ah, 4/794L-

19421 dan beberapa ialur riwayat dari Sufuan dan setemsnya'

Dalam sebagian jalur riwayatrya disebutkan: Kemudian Allah & menunrnkan

ayat, 'Hai orang-orang yang beriman, katnu mengarnbil musuh-Ku dan

musuhmu menjadi teman-teman sefia. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)

RaudhahKhakh adalah sebuah tempat antara Makkah dan Madinah, tetapi lebih

dekat ke Madinah.
I\ata zha'inah berarti perempuan. Pada mulanya kata ini bermakna sekedup

(tenda yang dipasang di atas unta). Kata ini digunakan untuk menyebut peretnpuan

muda karena dia biasanya berada di dalamnSra.

IGta L;rlJ bemrti berlari. tGta q;u; berarti rambutnya yang dikepang- Maksud

dari kalimat "aku adalah seseorang yang men€rnpel di tengah kalangan Quraisy"

sebagaimana dalam riwayat Muslim: Sufuan berkata, "Dia adalah sekutu mereka, tetapi

dia bukan termasuk golongan bangsawannya."
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kepadanya- oleh karena dia dengan perbuatannya itu tidak
disikapi menurut kemungkinan yang paling kuat dan biasanya
tebersit dalam pikiran (bahwa dia berkhianat), maka orang lain
yang lebih ringan perbuatannya itu lebih pantas untuk diterima
ucapannya seperti diterimanya perkataan Hathib.

Asy-Syafi'i ditanya: Apa pendapat Anda jika seseorang
berkata, "Rasulullah S bersabda, 'Dia tetah jujur., Nabi $
membiarkannya karena dia telah berkata jujur kepada beliau,
bukan karena perbuatannya itu mengandung kemungkinan jujur
dan sebaliknya." Pertanyaan tersebut dijawab, "Rasulullah $ tahu
bahwa orang-orang munafik itu bohong, tetapi darah mereka tetap
dilindungi berdasarkan faktor lahiriah. seandainya Nabi S
memufuskan perkara Hathib berdasarkan pengetahuan beliau akan
kejujurannya, maka kepufusan beliau atas orang-orang munafik
adalah hukuman mati lantaran beliau mengetahui kebohongan
mereka- Akan tetapi, beliau memufuskan perkara bagi masing-
masing berdasarkan faktor yang tampak. Allah @ sajalah yang
menangani perkara-perkara yang tersembunyi. Tujuannya agar
hakim sesudah beliau tidak meninggalkan cara pemufusan hukum
seperti yang saya sampaikan lantaran ada alasan-alasan jahiliyah
seperti yang saya sampaikan. setiap kepufusan yang dijafuhkan
Rasulullah # ifu berlaku umum hingga datang petunjuk dari beliau
bahwa beliau memaksudkannya berlaku khusus; atau dari
sekelompok umat Islam yang tidak mungkin tidak mengetahui
sunnah beliau, atau hal itu telah diterangkan dalam Kitab
Allah &."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, ,.Seandainya 
imam

mendapati perbuatan seperti ini, apakah Anda menyuruhnya unfuk

551



Al Umm

menghukum orang yang mengerjakannya ataukah membiarkannya

sebagaimana yang dilakukan Nabi $?" Asy-Syafi'i menjawab,
*Hukuman itu berbeda dengan sanksi had. sanksi had tidak

dibatalkan sama sekali. Sedangkan unfuk hukuman biasa, imam

boleh meninggalkannya berdasarkan ijtihad."

,)L hr Jt" "rat * e; rt) -Y . 1o
/u

*J$ ;fl
a

.?Qt €snfyt; )

2065. Diriwayatkan dari Nabi {$ bahwa beliau bersabda,

"Bersikap longgarlah kepada orang-orang yang memiliki

kedudukan.'212

2r2 Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dalam bahasan

tentang sanksi .6adbab tentang hukuman dan pemaafannya. Dia berkata' Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin umar, dari

Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari

Aisyah,4u, bahwa Rasulullah ri$ bersabda, "Bersikap longgarlah terhadap orang-omng

yang memiliki kdudukan atas kesalahan-kaalahan mereka.... " dia berkata, "Aku

-*dungu, ulama yang mengetahui hadits ini. Dia berkata, "seseorang yang memiliki

kedudukan dimaafkan atas kesalahannya selama bukan perkara yang dikenai sanksi

hadd."
Asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang yang memiliki kedudukan yang dimaafkan

kesalahan-kesalahan mereka adalah orang-orang yang diketahui tidak berbuat jahat.

Ada kalanya salah seorang di antara mereka melakukan kesalahan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pernbahasan: Sanksi Hadd, bab'

Mediasi dalam Sanksi Hadd, 4/537, no. 4375) dari jalur Ja'far bin Musafir dan

Muhammad bin Sulaiman AlAnbari, dari Ibnu Abi Fudaik, dari Abdul Malik bin Zaid,

dari Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah @, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Maalkanlah orang-omng gng memiliki kdudukan atas

kaalahan-kesalahan mereka kecuali perkara-perkan yang dikenai sanksi hadd-"

Al Baihaqi menjelaskan bahwa para periwayat berteda pendapat terkait Ibnu Abi

Fudaik. Seperti itulah sekelompok periwayat meriwayatkannya darinya tanpa

menyebutkan "dari ayahnya" antara Muhammad bin Abu Bakar dan Amrah.
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sementara Duhaim, Abu Thahir bin Sarh dan selainnya menyebutkan ,,dari 
ayahnya',

di antara dua perempuan tersebut.,,
Lih. Sunan Al Kubn(8/334)

_ Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunan Al Kubra(pembahasan:
Rajam, bab' Pemaafan terhadap orang yang Memiliki Kedudukan, 4/slo) dari jalur
Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah g.

Riwayat ini ada pada Ar Uqaili dalam Adh-Dhu'afa'Ar Rabir(2/34g).
Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Abdul Malik bin zaid dari

Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah qu.

- Juga dari jalur lbnu Abi Da'b dari Abdul Aziz bin AMul Malik dari Muhammad
bin Abu Bakar dari ayrahnya dari Amrah.

Ibnu Al Qaththan berkata, "Dalam sanadnya terdapat tambahan Abu Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm. Dengan demikian, hadits Abu Daud terputus sanadnya
antara Muhammad bin Abu Bakar dan Amrah." (Lih. Al wahmornltbiam,2/94, no.
55)

Selain itu, Abdul Haqq meriwayatkannya dalam At Ahkam Al wusthdL/lo4l,
dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin zaid dan Athaf bin
Khalid. Keduanya sama-sama lemah

Akan tetapi, An-Nasa'i berkomentar tentang Abdul Malik bin Zaid, .,la tidak
masalah." Namanya juga disebutkan oleh lbnu Hibban dalan Ab-TsiqaiT/gsl.

Hadits ini juga diri'"uayatkan oleh AI Humaidi daram Musnad,qirwn 6/7grl dan
jalur Abdurrahman dari Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin-Abu Bakar dari
ayahnya dari Ammh dari Aisyah ,g dan seterusnya.

Abdul Malik diikuti oleh Abu Bakar bin Nafi', sebagaimana dia diikud oleh
Abdurrahman bin Muhammad sebagaimana telah disampaikan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh tbnu Hibban dalam Al lhsan(pernbahasan: Ilmu,
bab: Perintah Memaafkan Kesalahan Ulama, r/296, no. 94) dari jiu. Abu Bakar bin
Nafi'Al Al Madini dari Muhammad bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah g.

Al Bukhari meriwagratkannya dalam Al Adab At Mufiad ktm. 164, no. zl55) dari
jalur Abu Bakar bin Nafi' dan seterusnya.

Hadib ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam Musykil Al Atsar (6/L4s-
145) dari jalur Abu Bakar bin Nafi' dan setetusnya; dan Abdurrahman bin Abu Bakar
dan setemsnSra (no. 2367,2372).

Hadits inl juga diriwaptkan oleh Ad-Daruquthni dalam As-sunan (pembahasan:
Sanksi Pidana dan Diyat, 3/207) dari jalur Abdul Malik bin Zaid dan seterusnya.

Al Haitsami dalam Majma' Az-hwaid (pembahasan: Sanksi hadd, bab, ndak
ada sanksi Ta'zirbgi orang yang Memitiki Kehormatan dan Kemuliaan, 6/2g21 dari
Airyah 6 bahwa Nabi $ bersabda, "Maafkantah oftng-oftng yang mulia atas
kqalahan-kaalahan mqet<a."Dia berkata, "Ath-Thabrani merir,ualatkannya dalam Al
Ausath, dan para periwayatnya biqah."

Uh. Majma' Al Bahnin (4/282)
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Dalam riwayat lain terdapat tambahan redaksi, "Selama

bukan perbuatan yang dikenai sanksi hadd. " Jika perbuatan ini

dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lantaran

ketidaktahuannya seperti yang dilakukan oleh Hathib lantaran dia

tidak tahu, dan dia pun tidak dicurigai, maka saya senang

sekiranya kesalahannya itu dimaafkan. Tetapi jika kesalahan

dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan dan

kemuliaan, maka -Allah Mahatahu- imam boleh menjahrhkan

sanksi ta'zirpadanya.

Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat dari selain Aisyah 4U. Kemudian dia

berkata, "lbnu Thahir menyebutkannya dari riwayat Abdullah bin Harun bin Musa Al

Farwi dari Al Qa'nabi dari hnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari Anas. dia berkata, "Hadib

ini dengan sanad ini salah."
Dalam bab ini ada riwayat dari Ibnu umar yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh

dalam bahasan tentang sartksi had dengan sanad yang lemah' dan dari Ibnu Mas'ud

secara terangkat sanadnya dengan redaksi, "Maalkanlah dosa orang yang damawan,

karena Attah memegang bngannya saat dia tersandung fterbuat
keliru)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam N Aumth dengan sanad yang

lemah.
Ljh. Tahab(4/8Ol
Hadits ini dengan berbagai riwayat yang diikuti dan riwayat penguat,ya berstatus

hasan, insya Allah.
Untuk lebih mengetahui tentang jalur-jalur riwayat hadits ini, silakan baca Silsilah

Al Ahadits Ash-Shahihah karya Al Albani (2/234-247, no. 638)

Yang dimaksud dengan orang-oftrng yang memiliki kedudukan menurut hnu
Atsir adalah orang-orang yang tidak dikenal suka berbuat dosa, tetapi salah seorang di

antara mereka tergelincir dan melakukan dosa.

Ath-Thahawi berkata, "mereka adalah orang-orang Snng merniliki keshalihan,

bukan selain mereka. Kesalahan dan kekeliruan yang mereka lakukan tidak

mengeluarkan mereka dari kehormatan dan kedudukan mereka sebelum itu."
Adapun orang lang melakukan perbuatan yang dikenai sanl$i hadd' maka

dengan perbuatannya ihr dia telah keluar dari keadaan yang kita diperintahkan untuk

memaafkan orangnya, yaihr keshalihan. Dengan demikian dia telah menjadi orang

fasik dan pelaku dosa besar.

Karena itu, Al Haitsami dalam Maima'Az-hwa'idmemlis bab tentang ketiadaan

sanksi ta'zirbagi orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Allah Mahatahu.
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2066. Nabi s di awal Islam menorak orang yang mengakui
berzina.273

Hal itu tampak dari perintah Nabi @ Iantaran
ketidaktahuan orang yang mengaku berzina ifu akan sanksi yang
harus dia tanggung. Nabi S pemah tidak menjatuhkan sanksi
terhadap orang yang melakukan penggelapan di lalan Allah.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi,i, ,,Apa pendapat Anda
tentang orang yang menulis surat unfuk mengabarkan rahasia
umat Islam, atau mengabarkan bahwa mereka ingin menyerang
musuh agar pemegang suaka dan pemegang perjanjian
damai mewaspadainya, atau dia pergi ke tempat musuh
unfuk mengabarkan rahasia umat Islam?,, Dia menjawab,
"orang tersebut harus diberi sanksi ta zir dan dipenjara. y*g
demikian ifu bukan termasuk pelanggaran perjanjian yang
karenanya mereka halal ditawan, harta benda mereka halal
dirampas, dan darah mereka halal ditumpahkan. Jika salah
seorang di antara mereka pergi ke negeri musuh lalu mereka
mengatakan, "Kami tidak melihat hal itu sebagai pelanggaran

HR. Muslim (pernbahasan: sanksi Hadd, bab, omng yang Mengakui Dirinya
Berzirn, 3/73L81 dari jalur Laits dari uqail dari hnu syihaL aJ euu salamah bin
Abdurrahman bin Auf dan said bin Musayyib, dari Abu Hurairah rg bahwa dia
berkata, "Seorang laki-laki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah $ saat beliau

lerada di Masjid' Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina!" Miau
berpaling dari laki{aki ihr, lalu dia pindah dan menghadap wajah beliau seraya berkata,
"wahai Rasulullah, aku telah berzina!" Beliau tetap memalingkan muka ke arah lain
hingga hal itu terjadi berulang sampai empat kali. Setelah tit<i-tat<i itu bersaksi atas
diringra sebanyak empat kali bahwa dia terah beana, Rasuluxah * pun bersabda,
"Apakah kamu gila?" Dia menjawab, "Tidak.' Beliau bertanya kepadanya lagi,
"Apakah kamu telah menikah?" Dia menjawab, "ya." Rasulullah $ bersabda, "Bawa
orang ini dan rajamlah ia!"

- - Perincian tentang masalah ini akan disampaikan dalam bahasan tentang sanksi
hd.
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perjanjian," maka sesungguhnya itu bukan pelanggaran perjanjian,

tetapi orang tersebut hams dikenai sanksi ta'zirdan dipenjara'

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda

seandainya ada pendeta yang menunjukkan rahasia umat Islam

kepada musuh?" Dia menjawab, "Mereka harus diberi sanksi dan

dipaksa keluar dari tempat ibadah mereka. Salah safu sanksi bagi

mereka adalah pengusiran dari wilayah Islam. Karena ihr mereka

diberi pilihan antara membayar jizyah dan tetap tinggal di wilayah

Islam, atau mereka dibiarkan pulang. Jika mereka menghalangi

lagi, maka sultan menjebloskan mereka ke penjara dan

menjafuhinya hukuman."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda

seandainya mereka membantu musuh dengan senjata dan kuda

atau harta benda? Apakah itu sama seperti menunjukkan rahasia

umat Islam?" Asy-Syafi'i menjawab, "Jika yang Anda maksud

adalah bahwa perbuatannya ini tidak menghalalkan darah mereka,

maka itu benar. Sebagian perbuatan ini lebih besar dosa dan

bahayanya daripada sebagian yang lain. Tetapi mereka dihukum

dengan hukuman yang telah saya sampaikan, atau lebih berat lagi,

tetapi tidak sampai kepada hukuman mati, sanksi hadd, atau

penawanan."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Lalu, perbuatan apa

yang menghalalkan darah mereka?" Dia menjawab, "Jika

seseorang memerangi selain umat Islam, baik orang itu adalah

pendeta, orang kafir dzimmi, atau pemegang suaka, dimana dia

memerangi bersama orang kafir harbi , maka dia halal dibunuh

dan ditawan, keluarganya juga boleh ditawan, dan hartanya boleh

diambil. Adapun jika perbuatannya tidak sampai memerangi, maka
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mereka diberi hukuman sebagaimana yang saya sampaikan, tidak
sampai dibunuh, harta mereka tidak dirampas, dan diri mereka
tidak ditawan.

8. Pengkhianatan

Saya bertanya kepada Asy-Syafi,i, ,,Ap. pendapat Anda
tentang orang muslim merdeka, atau budak yang berperang, atau
orang kafir dzimmi, atau pemegang suaka yang menggelapkan
sebagian dari harta rampasan perang seberum dibagikan?" Dia
menjawab, "Tangannya tidak dipotong, tetapi masing-masing dari
mereka membayar ganti dari nilai harta yang mereka curi jika
harta yang mereka mengambil itu rusak sebelum mereka
menyerahkannya. Jika mereka tidak tahu, maka mereka diberitahu
dan tidak diberi sanksi. Jika mereka menghalangi, barulah mereka
diberi sanksi."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah dia suruh turun
dari kendaraannya untuk berjalan kaki, pelananya dibakar, atau
barangnya dibakar?" Dia menjawab, "seseorang tidak diberi sanksi
pada hartanya, melainkan pada fisiknya. Allah hanya menetapkan
sanksi had pada fisik, dan itulah yang disebut hukuman.
Sedangkan harta tidak dikenai hukuman."

Asy-syafi'i berkata: Penggelapan dalam jumlah sedikit atau
banyak itu sama-sama diharamkan. Saya bertanya, ,,Apa

argumennya?" Dia menjawab:
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214 Imam AsySyafi'i han}ra menyebutkan sanad tanpa matan. S€perti inilah yang

tertulis dalam bebempa naskah asli. Karena itu Al Baihaqi berkata, "Hadits ini terputr.s

dari naskah asli."
Takhrij hadits ini tetah disampaikan pada no. 7973, tetapi dari selain jalur

Sufuan.
Adapun jalur Sufuan yang disebutkan oleh AqrSyafi'i ini diriwagratkan oleh Al

Baihaqi dalam Ma'nfah As-sunan wa Al Atar. Di dalamnya disebutkan,

"Kentbalikanlah benang dan 11rumnya, karena sesungguhnln penggelapan ifu akan

menjadi aib, api neraka dan cela pada hari Kiamat. "Inilah letak dalil yang tepat bagi

bab ini.
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2068. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari

Humaid, dari Anas, dia berkata, "Kami mengepung Tustar, lalu
Hurmuzan nasibnya tergantung kepufusan Umar. Aku
membawanya menjumpai Umar. Ketika kami tiba di tempat Umar,
Umar berkata kepadanya, "Bicaralah." Hurmuzan berkata,

s59

o



AlUmm

"Apakah pembicaraan sebagai orang hidup, ataukah pembicaraan

sebagai orang mati?" Dia berkata, "Bicara saja, tidak masalah!"

Dia berkata, "sesungguhnya kami dan kalian segenap orang-orang

Arab, Allah tidak membiarkan antara kami dan kalian. Dahulu

kami memperbudak kalian, membunuh kalian dan merampas harta

benda kalian. Namun ketika Allah @ bersama kalian, kami tidak

memiliki kuasa atas kalian." L)mar bertanya, "Apa pendapatmu?"

Aku (Anas) berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ak meninggalkan

di belakangku musuh yang banyak dan kekuatan yang tangguh.

Jika kamu membunuhnya, maka kaum itu akan putus asa untuk

hidup, dan itu akan mempertangguh kekuatan mereka." [Jmar

bertanya, "Apakah aku membiarkan hidup pembunuh Barra' bin

Malik dan Majza'ah bin Tsau?" Ketika aku khawatir Umar

membunuhnya, aku berkata, "Tidak ada alasan untuk

membunuhnya. Engkau telah berkata kepadanya, 'Bicaralah, tidak

masalah."' Umar berkata, "Aku hanya memancingnya, dan aku

sudah memperoleh sesuafu darinya." Aku berkata, "Demi Allah,

engkau tidak memancingnya, dan tidak pula memperoleh sesuatu

darinya." Dia berkata, "Silakan kamu datangkan kepadaku orang

lain yang akan aku jadikan saksi selain dirimu, atau aku segera

menjafuhkan hukuman padamu." Anas berkata, "Kemudian aku

keluar, Ialu aku bertemu dengan Zubair bin Awwam, dan dia pun

bersaksi bersamaku sehingga Umar mengurungkan hukuman.

Hurmuzan lantas masuk lslam, dan Umar pun memberikan bagian

unfuknYs-"215

215 66ur ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jizyah dan Perjanjian
Damai, bab: Ketika Mereka Berkata, "Kami Telah Keluar dari Agama, 2/472\.

hnu Hajar dalam Fathul Bariberl<ata, "hnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufun
dalam Tarikhrya meriwayatkan dari beberapa jalur riwayrat dengan sanad yang shahih
dari Anas bin Malik."
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Diterimanya permintaan Hurmuzan agar nasibnya

ditenfukan dengan keputusan Umar .$a itu sejalan dengan Sunnah

Rasulullah S.

2068/m. Karena Rasulullah 4$ menerima permintaan Bani

Quraizhah ketika beliau mengepung mereka dan ketika pemng

telah menguras tenaga mereka, (permintaan) agar nasib mereka

ditentukan dengan kepufusan Sa'd bin Muadz.276

Tidak ada larangan bagi imam unfuk meminta permintaan

musuh yang bertahan dalam benteng atau dari sebagian mereka

agar nasib mereka ditentukan oleh keputusan imam atau selain

imam manakala orang yang ditenhrkan nasibnya berdasarkan

kepufusan imam itu adalah orang yang bisa dipercaya, pantas

lbnu Hajar juga berkata, "Kami meriwayatkannya dengan versi 5nng panjang

dalam Sunan Said bin Manshur Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid
mengabarkan kepada kami. Sedangkan dalam naskah Ismail bin Ja'far tertulis: dari
jalur lbnu Khuzaimah, dari Ali bin Hujr, darinya, dari Humaid, dari Anas, dia berkata:
Abu Musa mengirimkan Hurmuzan melaluiku kepada Umar..." Kemudian dia
menyebutkan hadits yang sempa dengan hadits yang ada pada kami di sini." (6/275)

215 gp. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Kepulangan Nabi $ dari

Perang Ahzab dan Kepergian Beliau ke Bani Quraizhah, Serta Pengepungan Beliau
terhadap Mereka, 3/119, no. 4121) dari jalur Syu'bah dari Sa'd dari Abu Umamah

dari Abu Said Al l(hudri &, dia berkafa, "Penduduk Quraizhah sehrju dengan

ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'd bin Mua&. [-alu Nabi $ mengutus

seseorang untuk memanggilnya, dan dia pun datang dengan mengendarai keledai.

Ketika dekat dengan masjid, beliau berkata kepada kaum Anshar, "Berdirilah kalian

untuk pemimpin kalian atau orang terbaik kalian!" Beliau melanjutkan sabdanya,
"Nasib mereka ditentukan menurut keputusanmu!" Sa'd berkata, "Aku akan
memutuskan agar para tentara perang mereka dibunuh, anak-anak dan wanita mereka
ditawan." Beliau bersaMa, "sungguh kamu telah mernutusl<an hukum bagi mere.l<a

dengan hukum Allah." Kalau tidak salah beliau bersabda, "Dengan hukum Raja

Diraja."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Kebolehan

Memerangi Orang yang Melanggar Perianjian, 3,/1388-1389, no. 64/1768) dari jalur
Syu'bah dari Sa'd bin hrahim dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dan seterusnln.
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diberi hak itu secara akal, serta memiliki pandangan yang baik
terhadap Islam. Alasannya adalah karena Sunnah dan atsar
menunjukkan bahwa imam hanya menerima permintaan orang
yang dengan sifat-sifat seperti yang saya sampaikan, yaifu memiliki
kelapangan hati dan tepercaya. Menurut saya, imam tidak boleh
menerima permintaan orang-orang yang tidak demikian, yaihr
tidak memiliki kelapangan hati, tidak tepercaya, dan tidak cerdas.
Dengan demikian, dia telah menerima permintaan yang tidak tepat
unhrk diterima. Seandainya dia melakukannya, maka dia telah
meninggalkan maslahat, dan dalam hal ini dia tidak memiliki
alasan. Jika ada yang bertanya, "Mengapa boleh menentukan
nasib berdasarkan kepufusan seseorang bagi orang yang tidak
diketahui apa yang akan dia lakukan nanti?" Jawabnya:

2069. Oleh karena Allah ffi mengizinkan untuk melepaskan
dan memintakan tebusan bagi para tawanan dari kalangan orang-
orang musyrik, dan Rasulullah @ pun telah menetapkan aturan ifu
unfuk berlaku selama{amanya antara melepaskan tawanan, atau
memintakan tebusan, atau membunuhnya, atau menjadikannya
budak, maka tindakan apa saja yang dilakukan Imam itu sejalan
dengan Kitab Allah t,fu, kemudian dengan Sunnah
Rasulullah 9.2L7

Sebelumnya kami telah menyampaikan bahwa imam
terhadap para tawanan memiliki pilihan selain yang dijelaskan
dalam Kitab Allah, dan saya lebih senang sekiranya kepufusannya
mengacu pada maslahat bagi Islam dan umat Islam. Jadi, imam

217 silakan baca hadits no. (7929) dan takhnlnyadalam bab tentang pemberian
jizWh.
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boleh membunuh tawanan jika hal itu dapat memperlemah musuh

dan bisa memadamkan perang. Atau imam boleh membiarkan

tawanan jika pembunuhannya justru bisa memperluas perang dan

lebih memompa semangat musuh sebagaimana yang disarankan

oleh Anas kepada Umar r$. Manakala imam sudah terlanjur

mengucapkan jaminan keamanan kemudian dia menyesalinya,

maka dia tidak boleh membatalkan jaminan keamanan tersebut

sesudah terucap. Demikian pula dengan setiap ucapan yang

senlpa dengan jaminan keamanan seperti ucapan Umar;$,,

"Bicaralah, tidak masalah! "

Tidak meski berlaku qishash pada orang yang membunuh

seseorang tertentu, karena Hurmuzan adalah pembunuh Barra'

bin Malik dan Majza'ah bin Tsaur. Namun Umar r$), tidak melihat

adanya keharusan qishash padanya. Pendapat Umar iSf tentang

hal ini sejalan dengan Sunnah Rasulullah S.

2070. Rasulullah $ pemah didatangi pembunuh Hamzah

dalam keadaan telah masuk Islam, namun Rasulullah S tidak

membunuhnya sebagai hukuman qishash. Beliau juga didatangi

oleh banyak orang yang seluruhnya merupakan pembunuh orang

tertentu, tetapi beliau tidak melihat adanya kewajiban qishash

padanya.218

Perkataan Umar i4sr,, "silakan kamu datangkan kepadaku

orang lain untuk aku jadikan saksi, atau aku segera menjafuhkan

hukuman padamu" mengandung kemungkinan bahwa dia tidak

teringat tentang apa yang dia telah katakan kepada Hurmuzan,

218 51ukm baca hadits no. (1950) dan takhrifnya, karena di sana ada kisah

terbunuhnya Hamzah di tangan Wahsyi dan kedatangan Wahsyi kepada Rasulullah $.
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sehingga ucapan Anas +s, tidak diterima kecuali dengan dua saksi.
Dimungkinkan pula Umar .& berkata demikian untuk kehati-hatian
sebagaimana dia berhati-hati daram menyelidiki berbagai berita.
Dimungkinkan pula Umar.g berkata demikian karena Hurmuzan
sudah ada di tangannya sehingga dia membutuhkan saksi lain
karena Anas membela orang yang terah berada di tangan
umar a{{},. Tampaknya hal ifu menurut kami merupakan langkah
hati-hati.
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207L. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari
Humaid, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik, bahwa Umar
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bin Al Khaththab rg bertanya kepadanya, "Ketika kalian

mengepung kota ifu, apa yang kalian lakukan?" Dia menjawab,

"Kami mengutus seseorang ke kota itu, lalu kami membuatkan

untuknya perisai dari kulit." umar bertanya, "Apa pendapatmu

seandainya dia dilempar dengan batu?" Dia menjawab, "Kalau

begihr, dia akan terbunuh." umar berkata, "Kalian jangan

melakukan hal itu! Demi Dzat yang menguasai jiwaku, aku tidak

senang sekiranya kalian menaklukkan sebuah kota yang di

dalamnya ada empat ribu prajurit dengan mengorbankan seorang

*ua1i*."219

ApayangdikatakanolehUmarbinKhaththab++gini
merupakan langkah hati-hati dan pertimbangan yang matang

unfuk maslahat umat Islam. Saya menganjurkan bagi imam,

seluruh gubemur dan semua orang agar mereka tidak mengambil

risiko untuk melakukan tindakan seperti ini atau tindakan lain yang

biasanya mengakibatkan tewasnya seseorang. Tetapi hal ini tidak

diharamkan bagi orang yang menawarkan diri unhrk mengambil

risiko tersebut. Sedangkan duel itu tidak seperti itu, karena duel

adalah pertarungan safu lawan satu sehingga tidak ada keterangan

yang jelas bagi saya bahwa itu adalah pertaruhan. Yang dianggap

pertaruhan adalah maju ke sekelompok pasukan benteng dengan

cara dilemparkan, atau maju sendirian ke arah sekelompok

pasukan musuh, yang menumt kebiasaan dia tidak akan sanggup

menghadapi mereka. Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa

tidak ada larangan bagi seorang pasukan Islam unfuk maju ke arah

sekelompok pasukan musuh?" Jawabnya:

21s Saya tdak menemukannya pada selain AsySyafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari AsySyafi'i dalam Sunan At Kubrdg/4z\ dan Ma nfah As'Sunan

wa AlAba46/573).
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2072. Kami menerima kabar bahwa ada seorang laki{aki

yang berkata, "Ya Rasulullah, ?pd yang membuat AIIah tertawa
terhadap hamba-Nya?" Beliau menjawab , "yaifu ketika dia melihat
hamba-Nya membenamkan tangannya dalam pertempuran,
dimana dia bertempur tanpa pakaian perang.'Laki-laki ifu pun
menanggalkan perisai yang dia kenakan, kemudian dia maju dan
berperang tanpa pengamatan hingga 1ur6,.rrrr5."220

Tetapi, tindakan yang paring baik adalah berhati-hati.

o / / o . '-zozJ , o 
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220 Hadits ini terah disebutkan dalam takhrij no. (1905) dalam bab tentang

pencabangan masalah fardhu jihad.
Al Baihaqi ddam Ma'rifah As-sunan wa AJ Atsarberkata, .,Dia 

adarah Auf binAfrah 
-sebagaimana 

yang disebutkan oreh Ibnu Ishaq dari Ashim bin Umar bin
Qatadah." (5/5L41
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2073. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Yazid bin Khushaifah, dari Sa'ib bin Yazid, bahwa Nabi 6$ pada

waktu perang Uhud mengenakan baju perang dua lapis'221
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221 HR.lbnu Majah (pembahasan: Jihad, bab: senjata, 2/9381dari jalur Hisyam

bin Ammar dari Sufuan bin Uyainah dengan redaksi yang serupa'

Al Bushiri dalalr- Mishbah Az Zuiaiahberkata, "Sanad ioi shahih menurut kriteria

Al Bukhari.
At-TirmidzimeriwayatkannyadalamAsy$nma,ildariMuhammadbinYahyabin

Abu Umar dari Sufuan dan seterusnya. Sernentara An-Nasa'i meriwayatkannya dalam

etlsiy* dari Abdullah bin Muhammad Adh-Dha'if dari Sufinn bin Uyainah dan

setensnya."
bh. Mshbah Az'Zuiaiah (37 8)

l<ata Adh-Dhaf ai sini'adaiah julukan, bukan penilaian negatif terhadapnya'

Sebaliknya, dia adalah periwayat yang tepercaya sebagaimana png dikatakan oleh

Ibnu Haiar ddam At-Tiqnb him. 322, no. 3698). Dengan dernikian, para periwayat

An-Nasa' i seluruhnYa fsrQafr.

Muhammad bin Yu15ya bin Abu Umar adatah penghimpun Al Musnad dia salah

sahrperiwayatMuslim,At-Tirmidzi,An.Nasa.idanlbnuMajah.ImamAhmad
meriwayatkan hadits ini dari Sufi7an dan seterusnya. Atas dasar ifu' para periwayat

hadits ini merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim' Demikian pula Asy

Syaf i.
Lth. Al Musnad(s/Mgl
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2074- Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari

Humaid, dari Anas, dia berkata: Rasurulluh # berangkat menuju
I(haibar, dan beliau tiba di sana pada malam hari. Rasulullah #&
jika mendatangi suatu kaum (musuh) pada malam hari, beliau tidak
menyerbu mereka hingga shubuh. Jika beliau dengar adzan, maka
beliau tangguhkan. Jika terlihat mereka tidak melaksanakan shalat
maka beliau menyerbu mereka hingga pagi. Ketika Shubuh telah
tiba, beliau naiki kendaraannya diikuti kaum muslimin. Saat ifu
penduduk Khaibar berangkat ke ladang{adang mereka dengan
membawa keranjang dan cangkul. Ketika mereka melihat
Rasulullah # dan kaum mustimin, mereka berseru, ,,Demi 

Allah,
pastilah ifu Muhammad dan pasukannya." Rasulullah # berseru,
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,,Allahu Akbar, Attahu Akbar, hancurlah Khaibar! sungguh iika

kami telah menginjak perkampungan musuh, pasfilah pagi harinya

berkesudahan buruk bagi orang-orang yang telah mendapat

peingatan rfu. " Anas berkata, "Saat itu aku membonceng Abu

Thalhah dan kakiku menyentuh kaki Rasulullah ffi'"222

Asy-Syafi'i berkata: Dalam Riwayat Anas dijelaskan bahwa

Nabi s tidak menyerang hingga pagi, tetapi hadits tersebut tidak

menunjukkan keharaman serangan pada malam atau siang, dan

tidak pula saat musuh lengah dalam keadaan apapun. Akan tetapi,

hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau ingin agar orang-orang

yang bersama beliau melihat saat mereka menyerang sebagai

kehati-hatian agar mereka tidak menyasar kepada orang yang

terlindungi tanPa mereka sadari.

zoTs.Perangbisamenjadikacauseandainyamereka
menyerbu pada malam hari, sehingga sebagian pasukan Islam bisa

membunuh sebagian yang lain. Hal itu terjadi pada mereka dalam

peristiwa pembunuhan hnu Atik, lalu mereka memotong kaki

salah seorang di antara meteka-223

222 Takhnj hadits telah disampaikan pada no. 2022 di awal bahasan tentang

hukum memerangi orang-orang musyrik'
z2s 61 6u11.,u'i dalam UJ,iAn As-Sunan wa Al AtsadTl16) berkata, "Maksudnya

adalah serangan yang dilakukan oleh hnu Atik, dan keberangkatannya untuk

membunuh hnu Abi Huqaiq. Hanya saja dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa hnu

Atik terjatuh sehingga kakinya cidera."

Di-rngkinka-n-maksujnya adalah pembunuhan Ka'b bin Asyraf, tetapi kemudian

penulisnya k-eli*. Jadi, dalarn kisah pernbunuhan terhadap th'b bin Asyraf diielaskan

bahwa Harits bin Aus bin Muadz terluka kepala dan kakinya. Muhammad bin

Musallamah berkata, "la terkena pedang sebagian dari kami'"

Riwayatlainmengatakan,"Yangbenaradalahsabetanpedangmerekamengenai
AbbadbinBisyrpadawa;ahdankakinyasedangkanmerekatidakmenyadari.
Keterangan terslbut ada dalam kisah Ka'b bin Asymf'"
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Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa perbuatan
Nabi s ini tidak menunjukkan keharaman menyerang musuh
pada malam hari?" Jawabnya,

2076. Nabi s memerintahkan serangan terhadap banyak
orang Yahudi dalam keadaan mereka lengah dan membunuh

^n n1*u.224

9- Permintaan Tebusan atas Tawanan

4J6 ,:l.Q' taf:"*'e)tt1?i -Y.vv
?i :Jte # u ota,2 r.*:jr Gi *, / . -i. -"u t-') *3 il; hr J:".ilt J;, *t^>i
t, j z 6,7 -d,:. t " ,al o'r.-r.J;) y p r'Jt e;;t:r;n"r6 ,W -"
# ;i 'Jtt"ri ayx', *-r *h,';;\,

Al Baihaqi merinci hal itu dalam riwayat-riwayatnya dalam sunan At Kubrdg/gL_
82).

silakan baca kisah terbunuhnya Ibnu Abi Huqaiq pada no. (2ozo) dan Ka,b AI
Asyraf pada no. (2027) di awar bahasan tentang nu.ku* mememngi oftrng-orang
musyrik.

224 lbid.
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2077. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub,
dari Abu Qilabah, dari hnu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia
berkata: Para sahabat Rasululluh # menawan seorang laki-laki
dari Bani Uqail. Mereka lantas mengikatnya dan
mencampakkannya di Harrah. Ketika Rasulullah S melewatinya, -
saat itu kami bersama beliau- atau dia berkata: Rasulullah S
mendatanginya, - saat itu beliau menaiki keledai dan mengenakan
selimut-, dia lantas memanggil beliau, "wahai Muhammad, wahai
Muhammad!" Nabi $ mendatanginya dan bertanya, ,Apa

masalahmu?" Dia kembali bertanya, "Kenapa engkau
menangkapku dan mengambil unta yang mendahului orang yang
berhaji?" Beliau menjawab, "KamLt ditangkap karena kesalahan
sekutu-sekufumu, yaifu Tsaqif. " Tsaqif telah menawan dua orang
sahabat Rasulullah S. Kemudian beliau meninggalkannya dan
melanjutkan perjalanan. Kemudian laki{aki itu memanggilnya,
"wahai Muhammad, wahai Muhammad!" Rasulullah S lantas iba
kepadanya sehingga beliau kembali dan bertanya, ,Apa

u?"Dia berkata, "sesungguhnya aku seorang muslim.,,
Beliau bersabda, 'seandainya kamu mengatakannya saat kamu
masih bebas, maka kamu mendapat keberuntungan yang sebesar-
besarnya." Imran bin Hushain melanjutkan: Kemudian beliau
meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Tetapi kemudian
orang itu memanggil beliau lagi, "wahai Muhammad, wahai
Muhammad." Beliau pun kembali kepadanya, lalu dia berkata,
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"Aku lapar, berilah aku makan." Imran bin Hushain berkata: Kalau
tidak salah, orang ifu berkata, "Aku haus, berirah aku minum.,,
Nabi S pun menjawab, ,,Ini yang kamu bufuhkan.,, Dia berkata,
"Rasulullah s lantas menukamya dengan dua orang yang ditawan
oleh Tsaqif, dan beliau juga mengambil untanya iyr.,,22s

sabda Rasulullah,$, "Kamu ditangkap karena kesarahan
sekufu-sekufumu, yaifu Tsaqif,, maksudnya orang yang ditangkap
ifu adalah orang musyrik yang halar darah dan hartanya rantaran
kemusyrikannya dari semua sisi, tetapi pemaafan unfuknya
hukumnya mubah- oleh karena demikian, tidak janggar sekiranya
Nabi s bersabda, "Kamu ditangkap karena kesarahan sekufu-
sekufumu, yaifu Tsaqif." Nabi $ menangkapnya dengan alasan
tersebut agar mereka membebaskan orang yang beliau kehendaki,
dan agar mereka menuruti kemauan beliau.

Pendapat ini disalahkan oreh sebagian orang yang bersikap
keras terhadap kewenangan. Dia mengatakan bahwa wariyyul amr
ditangkap karena tertangkapnya wariyyrul amr dari umat Isram.
sedangkan laki-laki ini adalah orang musyrik yang halal ditangkap
dari semua sisi.

,f; tur 
"tt" 

.ilt J;, o1.
Jtj -Y . VA

(iie '6 Ju rcrir ui :j;r; ,bj &j
22s Hadits ini telah disebutkan berikut tarrhriynya pada no. (1426) darampemtahasan tentang nadzar bab nadzar untuk dibuktikan. Hadits ini diransir orehMuslim.

Jts

573



^6.
f dxl

/ -/ Ol/PsY "!);
. ;>:c)(.'$'1

o/

P
.o :. t/ t 1

ss) oit) sJ

o/

/O

J ;it,

,tr.6i
J
I

I U.)
I

I )

ZolS,Rasulullah$pemahbertanyakepadadualaki-laki

muslim, "Apakah ini anakmu?' Dia menjawab' "Yt'" Beliau

bersabda, ,,sesungguhnya dia tidak berbuat keiahatan yang

hukumannya engkau tanggung, dan tidak pula engkau berbuat

kejahatan yang hukumannya dia tanggung. Allah,flb telah

menetapkan bahwa seseorang yang berdosa tidak menanggung

dosa orang J21r-'226

226 1^u^ Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam bahasan tentang melukai

dengan sengaja bab karuajiban qishash dalam pembunuhan secara sengaja. dia berkata:

Sufyan bin UYainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Said bin

Abjar, dari IYad bin Luqaith, dari Abu Rimtsah, dia berkata, "Aku menjumPai

Rasulullah $ bersama aYahku, kemudian ayahku melihat luka yang ada di punggung

Rasulullah S. Dia Pun berkata, "Biarkan aku mengobati luka yang ada di

punggungmu, karema aku seorang tabib " Beliau bersabda, "Kamu hanya seonng nfiq

(merawat dengan kelembutan)." Rasulullah $ lantas bertanYa, "SiaPa Yang

bersamamu itu?" Ayahku menjawab, "Anakku, bersaksilah unhrknYa"' Beliau

bersabda, "sesungguhnYa dia tidak berbuat kejahatan lnng hukumannYa engkau

tanggung, dan tidak Pula kamu berbuat kejahatan Yang h u k u m an nya dia tan ggun g.

lmam Ahmad berkata, "Namanya adalah Abu Rimtsah, Rifa'ah bin Yatsribi'"

(4/t63\'-' - ;i" meriwayatkan hadits yang sama dari Khasykhasy Al Anbari'

Adapun hadits Abu Rimtsah dilansir oleh:

Abu Daud rpn*uJ-u*: Diyat, bab: seseorans Tidak Diberi Sanksi atas

Kejahatan Saudaranya ",.t 
ev-i"Va, 4/635436' no' 44t95l dari jalur Ahmad bin

yunus dari Ubaidullah;" IV;d aari' lyad dari Abu Rimtsah dengan redaksi png

ru*oL_*ura.i 
(pembahasan: Qasamah, bab: Apakah Seseorang..Dikenai Sanksi atas

Dosa orang Lai.,l, a/i3, ".. +sszt dari ialur Hurun bin Abdullah dari Sufuan dan

seterusnYa.
Ibnu Jarud (bab: Diyat, hlm. 2L2, no. 77o| dari jalur ziyad bin Ay;ub dari

Husyaim, dia berkata: Abdul Malik bin umair mengabarkan kepada kami, dari lyad, dia

berkata, Abu Rimtsah AtrTaimi, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah @ bersama
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Oleh karena penahanan orang ini hukumnya halal bukan

karena faktor kejahatan orang lain, dan pelepasannya juga halal,

maka boleh dia ditahan karena kejahatan orang lain karena

memang ada hak pada dirinya unhrk ditahan; dan boleh juga dia

seorang anakku, kemudian beliau bertanya, "Apakah itu anakmu?" Aku menjawab,
"Bersaksilah untuknya." Beliau bersabda, "sesungguhnSn dia fidak berbuat kejahatan
yang hukumannya engkau tanggung, dan tidak pula kamu berbuat kejahatan yang
hukumannya dia tanggung. "Dia berkata, "Aku melihat uban yang berwama merah."

hnu Hajar dalam Bulugh Al Manm (hlm. 393) berkata, "Hadits ini dinilai shahih
oleh Ibnu Khuzaimah dan lbnu Jarud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 24./ Mustadrak (pembahasan:
Tafsir, bab: Tafsir Surah AI Mala'ikah, 2/425, no. 3590/727) dari jalur Ubaidullah bin
Iyad dan seterusnya. Al Hakim berkata, "status hadits shahih menurut kriteria Al
Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati
oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban daJam Al ^Irisan (pembahasan:
Perbuatan Pidana, bab: Qishash, 13/337 dari jalur Abu Walid Ath-Thayalisi dari
Ubaidullah bin Iyad dan seterusnya.

Adapun hadits Khasykhasy Al Anbari diriwayatkan oleh:
Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, bab: Seseorang Tidak Melakukan Perbuatan

Pidana yang Hukuman Ditanggung Orang I.ain, 2/890, no. 25711 dari jalur Amr bin
Rafi' dari Husyaim dari Yunus dari Hushain bin Abu Hurr dari Khasykhasy Al 'Anbari,
dia berkata: Aku menemui Nabi $ bersama anakku, lalu beliau bersabda,
"Saungguhnya kamu fidak berbuat kejahatan gng hukumannSn dia tanggung, dan
tidak pula dia berbuat kejahatan yang hukumannSm kamu tanggung."

Al Bushiri berkata, "Para periwayrat dalam sanad ini seluruhnya tsiqah, har'rya sala
Husyaim sering melakukan tadlis dan dia meriwayatkan hadits ini sqara mu'an'an."
Uh. Mishbah Az-Zujajah, hlm. 360) Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan lbnu
Hibban.

Juga dari hadits Thariq Al Muharibi, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dmgan sanad yang shahih dan para periwayakrya biqah. (no.2670) hnu Hibban dan
An-Nasa' i juga meriwayatkannyra.

Juga dari hadits Amr bin Ahwash bahwa dia menyaksikan Haji Wada' bersama
Nabi i$, lalu beliau bersabda, "saeorang tidak melakukan perbuabn pidana kecuali
hukumannya dia tanggung sendii. Seseomng tidak melakul<an p*buabn pidana 5nng
hukumanrya dibnggung anakng. " lno. 2660)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi.
Uh. At-Talkhish A1 Ha bir 14 /371
Patut disebutkan bahwa hadits Abu Rimtsah ini memiliki banyak makna. Imam

Ahmad menggabungkan riwayat-riwagnkrya seluruhnya di dua tempat dalam 24./

Musn a d (2 / 226 -228, 4 / 7 62-1 63).
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dilepaskan manakala terjadi padanya hal-hal yang disukai oleh

orang yang menahannya.

Tawanan ini telah masuk Islam, tetapi Nabi @ melihat

bahwa dia masuk Islam bukan karena niat yang baik. Karena itu
Nabi S bersabda, "Sandainya kamu mengatakann5n saat kamu

masih bebas, maka kamu mendapat kebuunfungan yang sebqar-
besarnya. 'Nabi S melindungi darahnya karena dia telah masuk

Islam, tetapi beliau tidak melepaskannya meskipun dia telah masuk

Islam lantaran itu terjadi sesudah dia ditawan. Demikian pula,

barangsiapa di antara orang-orang musyrik yang ditawan

kemudian dia masuk Islam, maka keislamannya itu dapat

melindungi darahnya, tetapi keislamannya tidak bisa

mengeluarkannya dari perbudakan jika imam telah menetapkan

perbudakan atasnya. Pendapat ini didasarkan pada dalil hadits dari
Nabi S$ yang kami sampaikan. OIeh karena Nabi $ menukamya

dengan dua sahabat meskipun dia sudah masuk Islam, maka hal

ifu berarti beliau telah menetapkan perbudakan padanya sesudah

dia masuk Islarn.

Penjelasan ini mempakan bantahan terhadap pendapat

Mujahid:

2079. Karena Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hnu
Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Jika penduduk negeri yang

ditaklukkan dengan perang ifu masuk Islam, maka mereka

merdeka, tetapi harta mereka menjadi fai'bag umat 1"1u^.'227

227 61s61 ini diriwayatkan oleh hnu Abi S5raibah datam Mushannaf-n5ra
(pembahasan: Jihad, bab: Barangsiapa yang Masuk Islam dalam Keadaan Merniliki
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Namun kami meninggalkan atsar ini karena berpegang
pada khabardari Nabi $.

Oleh karena Nabi S menukamya dengan dua sahabat

beliau, maka sesungguhnya beliau menukamya dengan dua

sahabat beliau dengan jalan melepaskan perbudakan darinya agar

mereka melepaskan kedua sahabat beliau. Hal itu mengandung

dalil bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk memberikan

kepada orang-orang musyrik orang yang telah terkena stafus

budak meskipun dia telah masuk Islam, manakala orang Islam

yang mereka tangkap itu belum dijadikan budak. Al Uqaili ini tidak

dijadikan budak lantaran kedudukannya di tengah mereka,

meskipun dia telah keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Hal

ih-r mengandung dalil bahwa tidak ada larangan bagi seorang

muslim unfuk keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Karena
ketika Nabi S menebus dua sahabat beliau dengan AI Uqaili

sesudah dia masuk Islam, sedangkan dia tinggal di negeri musyrik,

maka hal itu mengandung dalil terhadap apa yang kami

sampaikan.

Penebusan yang dilakukan Nabi $ dengan Al Uqaili, serta

pengembaliannya ke negerinya yang merupakan negeri kafir,

disebabkan karena beliau tahu bahwa mereka tidak akan

mencelakainya. Mereka tidak akan berani kepadanya lantaran

kedudukannya di tengah mereka dan kemuliaannya di mata

mereka. Seandainya seseorang masuk Islam, maka dia tidak

dikembalikan kepada kaum yang memiliki kekuatan untuk

liesuahr, Maka Sesuatu ltu Tetap Menjadi Miliknya, 12/467, no. 2O77) dari ialur hnu
Ulrainah.

AsfrSyafi'i meninggalkan riwayat ini karena berbenturan dengan hadits Imran bin
Hushain sebelumnya.
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mencelakainya kecuali dalam keadaan seperti keadaan Al Uqaili

ini.

Penebusan yang dilakukan Nabi S dengan Al Uqaili dalam

keadaan dia tidak dijadikan budak itu berbeda dengan penebusan

dengan orang Islam yang telah dijadikan budak. Tidak ada

larangan untuk menebus dengan seseorang orang musyrik yang

telah dijadikan budak untuk orang muslim yang baligh. Oleh

karena boleh menebus dengan orang yang telah dijadikan budak,

maka boleh juga umat Islam menjual orang musyrik yang sudah

baligh kepada orang-orang musyrik.

10- Budak Muslim yang Melarikan Diri ke Negeri
yang Wajib Diperangi

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang budak yang

melarikan diri kepada musuh, atau menggrring unta, atau musuh

menyerang umat Islam lalu mereka memperoleh unta dan budak,

atau mereka memiliki keduanya dengan suatu jalan: Apakah ada

perbedaan di antara keduanya? Dia menjawab, "Tidak." Saya

lantas bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang

keduanya seandainya pasukan Islam menangkap keduanya, lalu

para pemilik keduanya datang sebelum keduanya dibagikan?" Dia

menjawab, "Keduanya tetap menjadi hak pemilik keduanya." Sa5ra

bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya keduanya telah jafuh

dalam bagian?" Dia menjawab, "Para mufti berbeda pendapat

tentang keduanya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa
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keduanya tetap menjadi milik empunya keduanya, baik sesudah

dibagikan atau sebelum dibagikan. Ada pula yang mengatakan
bahwa keduanya tetap menjadi empunya keduanya sebelum

dibagikan. Jika keduanya telah dibagikan dan telah jatuh dalam
bagian seseorang, maka tidak ada jalan untuk mengambil lagi

keduanya. Ada pula yang mengatakan bahwa empunya keduanya
lebih berhak atas keduanya selama keduanya belum dibagikan.
Jika keduanya telah dibagikan, maka empunya keduanya lebih
berhak atas keduanya dalam benfuk nilainya."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Pendapat mana yang

Anda pilih?" Dia menjawab, "Saya melakukan istikharah kepada
Allah @ tentang hal ini." Saya bertanya, "Pendapat mana yang

didukung dengan atsar dan qiyas?" Dia menjawab, "Pefunjuk
Sunnah -Allah Mahatahu- menumt saya berpihak kepada orang
yang mengatakan bahwa dia tetap menjadi milik empunya baik
sebelum dibagikan atau sesudahnya. Adapun qlyas menguatkan
pendapat ini tanpa diragukan. Allah Mahatahu." Saya bertanya
kepada Asy-Syafi'i, "Kalau begitu, silakan Anda sebutkan Sunnah
tersebut! " Asy-Syafi'i berkata:

{tx ,l. zl).
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2080. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub,

dari Abu Qilabah, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Ada

seorang perempuan Anshar yang ditawan, dan sebelum ifu ada

unta yang ditangkap. "228

Sepertinya yang dimaksud adalah unta milik Nabi $,
karena haditsnya yang paling akhir menunjukkan hal tersebut.

Imran bin Hushain berkata, "Perempuan tersebut berada di

tengah-tengah mereka, dan mereka membawa unta-unta. Pada

suatu malam perempuan tersebut terlepas dari ikatan, lalu dia

mendatangi unta-unta tersebut. Setiap kali dia mendatangi seekor

unta dari unta-unta tersebut dan menyenfuhnya, maka unta yang

disentuhnya itu melenguh sehingga dia meninggalkannya. Hingga

akhirnya dia mendatangi unta betina ifu dan mengusapnya, dan

temyata unta ihr tidak melenguh. Itu adalah unta betina

Hadrah.229 Dia lantas menaiki pantatnya, kemudian meneriakinya

hingga unta itu berlari. Perempuan itu pun dikejar pada malam itu

juga tetapi dia tidak tertangkap. Dia lantas bersumpah kepada

Allah bahwa jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, maka

dia akan menyernbelih unta tersebut. Ketika dia tiba di Madinah,

orang-orang mengetahui unta itu dan berkata, "ltu unta

Rasulullah S." Perempuan itu berkata bahwa dia telah

menadzarkan unta itu untuk menyembelihnya.

Mereka berkata, "Demi Allah, janganlah kamu

menyembelihnya sebelum kami memberitahukan Ranrlullah $."

228 gu6i6 ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (L426,1429) dalam
bahasan tentang nadzar bab nadzar kebaikan; dan pada no. (1955) bab inti pmjelasan
tentang memenuhi nadzar.

229 Kahmat hadaal ba'ir berarh unta itu menggetarkan suaranya di
tenggorokannya.
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Kemudian mereka mendatangi beliau dan mengabarkan kepada

beliau bahwa fulanah sudah datang dengan menaiki unta beliau,

dan bahwa dia telah bernadzar kepada Allah bahwa jika Allah

menyelamatkannya di atas unta ihl maka dia akan
menyembelihnya. Rasulullah .$ bersabda, "Subhanallah! Sungguh

buruk balasan perempuan ifu kepada unta tersebut; jika Allah

menyelamatkannya di atas unta ifu, maka dia akan

menyembelihnya. Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam

perkara maksiat kepada Allah, dan tidak ada kewajiban nadzar

dalam perkara yang tidak dimiliki seorang hamba-atau Dia
berkata: anak Adam."

Hadits ini menunjukkan bahwa musuh telah menguasai unta

Rasulullah B, d* bahwa perempuan Anshar tersebut terlepas

dari tawanan mereka sesudah mereka menguasai keduanya.

Perempuan tersebut berpikir bahwa unta itu telah menjadi

miliknya. Karena itu Rasulullah @ mengabarkan bahwa

perempuan tersebut bemadzar atas sesuafu yang tidak dia miliki,
dan nadzamya itu tidak berlaku. Rasululluh # lantas mengambil

unta beliau itu. Seandainya orang-orang musyrik memiliki harta

orang-orang muslim dengan paksa, maka pengambilan unta oleh

perempuan Anshar tersebut menjadikan unta itu sebagai miliknya

karena dialah yang mengambilnya, serta tidak ada bagian

seperlima di dalamnya karena tidak ada pengerahan kuda unhrk

memperolehnya.

Pendapat ini dipegang oleh ulama lain, sedangkan kami

tidak berpegang pada pendapat ini. Atau perempuan tersebut

memiliki empat perlimanya, sedangkan seperlima menjadi rnilik

oftmg-orang yang berhak atas bagian seperlima. Atau unta
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tersebut termasuk jenis fai' yang diperoleh tanpa mengerahkan

kuda dan unta. Dengan demikian, empat perlimanya menjadi milik
Nabi g$, sedangkan seperlimanya menjadi bagian orang-orang

yang berhak atas seperlima. Saya tidak mencatat adanya safu

pendapat yang boleh dipegang seseorang selain salah safu dari

ketiga pendapat ini.

Oleh karena Rasulullah @ mengambil unta beliau, maka hal

itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak memiliki

apapun dari harta orang-orang muslim secara paksa. Oleh karena

orang-orang musyrik tidak memiliki dengan paksa harta orang-

orang muslim yang mereka memperoleh dengan mengerahkan

kuda mereka meskipun mereka telah menguasainya di rumah-

rumah mereka, maka tampaknya umat Islam juga tidak memiliki

dari orang-orang musyrik apa yang belum mereka miliki bagi diri

mereka sendiri, baik sebelum ghanimah dibagi atau sesudahnya.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Jika memang hadits ini
valid dari Rasulullah $, mengapa ada perbedaan pendapat

tentangnya?" Dia menjawab, "Terkadang sebagian Sunnah tidak

sampai kepada sebagian ulama, padahal seandainya dia

mengetahuinya maka dia pasti berpegang padanya Insjn'allah."
Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda tentang

ulama yang Anda jumpai telah mendengar hadits ini tetapi dia

meninggalkannya?" Asy-Syafi'i menjawab, "Dia fidak

meninggalkan seluruhnya, dan tidak pula mangambil seluruhnya."

Saya bertanya, "Mengapa dia boleh melakukan hal ihf" A$r
Syafi'i menjawab, "Saya pemah dialak bicara oleh sebagian ulama

yang mengikuti madzhab ini. Dia mengatakan, 'Seperti inilah
pendapat kami selama harta tersebut belum dibagikan, sehingga
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budak yang dibagikan itu menjadi budak seseorang dalam bagian

seseorang, sehingga budak itu terhitung sebagai haknya. Saat itu

pasukan sudah berpencar sehingga orang yang diambil budaknya

itu tidak bisa menuntut seorang pun atas bagiannya. Dengan

demikian, dia pulang tanpa memperoleh bagian."' Saya bertanya

kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda seandainya ada seorang

yang merdeka atau ummuwaladmilik seseorang yang jatuh sebagai

bagian seseorang?" Dia menjawab, "Orang merdeka atau

ummuwalad itu keluar dari kepemilikannya, dan dia diganti dari

baiful mal." Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Meskipun orang

yang merdeka itu tidak memperoleh kemerdekaan; dan pemilik

ummuwalad tidak memiliki ummuwalad kecuali sesudah pasukan

bubar?" Dia menjawab, "Ya. dia diberi ganti dari baiful mal." Saya

bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa yang harus dilakukan oleh

orang yang berpegang pada pendapat ini mengenai budak seorang

muslim yang keluar dari tangan orang yang telah menerima

bagiannya, dan dia diganti dengan nilai budak tersebut?" Dia

menjawab, "Dari mana dia diganti?" Saya menjawab, "Dari bagian

seperlima secara khusus." Dia bertanya, "Dari seperlima yang

mana?" Saya menjawab, "Dari bagian Nabi $ karena beliau

menyalurkannya unfuk memenuhi kebutuhan pasukan dan untuk

maslahat umat Islam."

Jika ada yang bertanya, "Silakan Anda menjawab sendiri

orang yang berkata bahwa pemilik harta lebih berhak atas

hartanyn sebelum dibagikan dan sesudahnya." Saya katakan,

"silakan Anda bertanya." Dia pun bertanya, "Apa argumen Anda

dalam masalah ini?" Saya jawab, "Dalilnya adalah Sunnah yang

saya sampaikan dalam hadits Imran bin Hushain, dan khabar dan

sekelompok sahabat Rasulullah,6$. Oleh karena Sunnah
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menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak memiliki sesuafu

dari orang-orang muslim dengan jalan paksa dalam suatu keadaan,

maka mereka juga tidak boleh memiliki dari orang-orang muslim

dengan jalan paksa dalam keadaan lain kecuali ada Sunnah yang

sama."

Orang ifu bertanya, "Apa alasannya?" Saya jawab, "Oleh

karena saya memberikan budak kepada pemilik budak manakala

dia menemukan budaknya sesudah dikuasai musuh kemudian

dikuasai umat Islam dengan jalan paksa dari musuh sebelum

dibagikan oleh umat Islam, maka itu berarti musuh tidak

memilikinya dengan kepemilikan yang sempuma bagi mereka.

Seandainya mereka memilikinya dengan kepemilikan yang

sempuma bagi mereka, maka budak itu tidak lagi menjadi milik
fuannya yang pertama manakala pasukan Islam yang

memperolehnya dengan mengerahkan kuda itu memilikinln, baik

sebelum dibagikan atau sesudahnya. Apa pendapat Anda
seandainya fuan budak memberikan budaknya sebagai tawanan

mereka dan menjadikan mereka menguasai budak ifu seperti

tuannya itu menjual budaknya kepada mereka, atau Anda
menghibahkan budak kepadanya kemudian dia dikuasai oleh

musuh. Tidakkah budak itu menjadi milik pasukan Islam yang

memperolehnya dengan mengerahkan kuda dan unta?" Dia
menjawab, "Ya, benar." Saya berkata, "Apakah pen[Juasaan

musuh atas budak itu secara otomatis menjadi kepernilikan bagi

mereka, sehingga budak ifu menjadi seperti harta mereka, baik
dihibahkan kepada mereka atau mereka membelinSn; ataukah dia

menjadi harta yang diambil tanpa izin sehingga mereka tidak
memilikinya? Oleh karena Sunnah, atsar dan ijma' menunjukkan
bahwa budak tersebut seperti harta yang diambil tanpa izin

584



AlUmm

sebelum dibagikan, maka seyogianya seperti itu pula sesudah dia

dibagikan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang

muslim-baik dia melakukan tal<r,vil atau tidak melakukan takwil-
memperoleh budak dengan mengerahkan kuda dan unta,

kemudian budak itu diambil darinya oleh orang yang

mengalahkannya, maka budak tersebut tetap menjadi milik

empunya yang pertama? Ketika seorang muslim saja tidak

memiliki dengan paksa dari muslim lain dengan jalan pengambilan

tanpa izin, maka terlebih lagi orang musyrik tidak bisa menjadi

pemilik. Selain itu, Anda tidak menjadikan orang musyrik atau

orang lain yang bukan pemilik sebagai pemilik."

Dia berkata, "Penjelasan ini benar-benar telah

membantahnya, tetapi dalam hal ini kami berpegang pada atsar."

Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada

Anda, "Sunnah dan ijma' sejalan dengan pendapat kami, yaitu

pendapat yang didasarkan pada qiyas dan nalar. Lalu, mengapa

Anda berpegang pada sesuatu yang bukan Sunnah dengan

meninggalkan Sunnah; dan berpegang pada suafu afsaryang lebih

sedikit dengan meninggalkan atsar yang lebih banyak? Apa

argumen Anda di dalamnya?" Dia menjawab, "Kami berpegang

pada Sunnah dan atsar seperti yang Anda pegang, tetapi di

dalamnya tidak ada penjelasan bahwa ketentuan tersebut berlaku

sesudah pembagian sebagaimana dia berlaku sebelum

pembagian."

Saya katakan, "lnilah Sunnah dan atsar serta qiyas

terhadapnya." Dia bertanya, "Tetapi, bisa jadi hukumnya sebelum

budak itu dibagikan itu berbeda dari hukumnya sesudah budak itu

dibagikan."
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Saya katakan kepadanya, "Menunrt qiyas atau nalar,
pendapat ini tidak boleh kecuali berdasarkan atsar dari Nabi @.
Oleh karena tidak ada riwayat tentang hal ini dari Nabi @,
melainkan diriwayatkan dari orang selain beliau, maka seseorang

itu tidak memiliki bobot hujjah di hadapan Nabi 6$." Dia berkata,
"Apakah dimungkinkan sahabat Nabi S yang meriwayatkan

pendapat kami dari beliau ini memang mengacu pada riwayat dari
Nabi $?" Saya bertanya, "Apakah hal itu mungkin bagi Anda?"

Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda bertanya

tentang sesuatu yang Anda tahu bahwa dia tidak perlu

ditanyakan." Dia berkata, "Berikan contohnya kepada saya." Saya

katakan, "Ya, bahkan lebih jelas lagi." Dia bertanya, "Apa itu?"

2OBl. Rasulullah 4$ memutuskan diyat gigr sebesar

seperlima.23o

230 Aty-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dalam bahasan tentang
melukai dengan sengaja bab diyat gigi. Dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami,
dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahngn, bahwa dalam surat yang ditulis
Rasulullah 6$ kepada Amr bin Hazm tertulis, "Dalam penanggalan gigi ada diyat
sebesar seperlima."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Di1nt, bab:
Penjelasan tentang Dgat,2/849, no. 1).

Imam fuy-Syafi'i rneriwayatkannya secarr ringkas. Adapun dalarn Al
Muuraththa ' disebutkan, *Pada setiap jiwa ada ker,vajiban semtus ekor unta. Pada
bagian hidung jika retrak atau terputus ada karajiban diyat serahrs ehor unta. Pada luka
di kepala ada kerrnjiban sepertiga digrat. Untuk luka dalam juga sepertiga. Pada bagian
mata ada karaiiban lirna puluh ekor. Pada tangan ada ka,rnjiban lima puluh. Pada lGki
juga lima puluh. Untuk setiap jari-jarinya sepuluh ekor unta. Unhrk ggi dan luka yang
kelihatan tulangn5ra masing-masing lima ekor unta."

Surat Amr bin Hazm telah dibahas pada no. (1988).
Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil,

Ibnu Khuzaimah, hnu Jarud, hnu Hibban dan Ahmad. Mereka berbeda pendapat
mengenai keshahihannya. "

l-.ih. Bulugh Al Maram (hlm. 390, no. 1205).
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2082. Umar;g}, memutuskan diyat gigi geraham berupa

seekor unta.231

Seseorang mengikuti pendapat Umar iS,,, maka

dimungkinkan Dia berkata, "Gigi adalah yang di depan, sedangkan

geraham adalah yang digunakan untuk makan." Kemudian,

pernyataan ini merupakan alasan yang memungkinkan dan benar

untuk di;adikan acuan pendapat. Oleh karena suatu gigi tercakup

ke dalam makna gigi pada umumnya dalam satu keadaan, maka

jika suatu gigi disebut dengan kata yang berbeda dari gigi-gigi yang

lain, sebagaimana gigi-gigi ifu memiliki kekhasan dengan nama-

nama tersendiri yang digunakan unfuk mengenalinya, maka kami

dan Anda berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi $
secara garis besar- Kami menjadikan makna yang lebih umum itu
lebih tepat untuk perkataan Nabi S daripada makna yang lebih

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dengan menilainya shahih.

AsySyali'i dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja bab tentang diyat gigi

berkata, "Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa

Rasulullah g$ menetapkan dilrat gigi sebesar seperlima diyat. Ukuran ini lebih banyak

daripada lfia6ar khusus. "
23r AsyS5nfi'i meriwayatkannya dalam lkhtilaf Malik ow Astrsyafi'i bab

keputusan dalam diyat gigi gemham dan iga. Dia berkata:
Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin fulam, dari Muslim bin Jundub,

dari Aslam mantan sahagra Umar bin Khaththab.S, bahwa Umar;.$ memutuskan

diyat gigi geralnm berupa seekor unta, diyat tulang selangka berupa seekor unta, dan
diyat iga berupa seekor unta."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Inti
Penjelasan tentang Diyrat Gigi, 2/85L, no.7l.

Malik berkata: Dari Yahya bin Said, bahwa dia mendengar Said bin Musay4rib

berkata, 'Umar bin Khaththab (g memutuskan dengan satu unta, sedangkan

Muawiyah bin Abu Sufuan mernuhrskan diyat gigi geraham berupa lima unta."
Said bin Musa5ryib berkata, "Jadi, diyat berkurang dalam keputusan Umar bin

Khaththab &, dan bertambah dalam keputusan Muawiyah,;ift,. Seandainya saya yang

memufuskan, maka saya mernutuskan dua unta. Jadi, semua diyat itu sama, dan setiap
yang berijtihad mendapat pahala."
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khusus, meskipun yang lebih khusus itu dimungkinkan untuk

banyak hukum selain ini, dimana kami dan Anda berpendapat
seperti ini." Dia berkata, "Ketenfuan dalam masalah ini dan

masalah lain adalah seperti yang Anda katakan."

Saya katakan, "Jadi, dpo yang telah disimpan oleh orang-

orang musyrik, kemudian disimpan dari mereka ifu tetap menjadi

milik empunya yang pertama sebelum dibagikan. Tidak ada

riwayat dari Nabi $ bahwa harta tersebut tidak lagi menjadi milik

empunya yang pertama sesudah dibagikan, selain atsarini. Karena

itu, lebih tepat untuk dipahami bahwa atsar tersebut tidak

mengandung kemungkinan makna selain bahwa orang-orang

musyrik tidak bisa menguasai (memiliki) sesuatu dengan jalan

paksa dari orang-orang muslim."

Dia lantas berkata, "Tetapi kami mengambil pendapat kami
dari sisi lain ketika pendapat kami terbantah dari sisi ini. Jadi, kami
mengambil pendapat dari sisi bahwa kami meriwayatkan dari
Nabi $, *Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki

sesuafu, maka sesuafu tersebut menjadi mililaya." Kami
meriwa5ratkan dari Nabi S bahwa Mughirah masuk Islam dalam

keadaan memiliki harta suatu kaum yang dia bunuh, dan dia telah

rnenyembunyrkan harta tersebut sehingga harta tersebut menjadi

miliknya."

2083. Asy-Syafi'i berkata, "Apa tanggapan Anda terhadap
riwayat dari Nabi $$, 'Barangsiapa Wng masuk Islam dalam
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keadaan memiliki sesuafu, maka sesuafu tersebut menjadi

miliknya.232

232 Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata:
hnu Abi Mulaikah meriwayatkan secam mural bahwa Nabi $ bersaMa,

"hrangsiap yang nasuk klam dalam kadaan memiliki sesuatu, mala suatu itu
menjadi mililaya-"

Al Baihaqi berkata, "Aqrq/afi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Musa
bin Daud dari lbnu Mubarak dari Haiwah bin Sgrraih dari Abu Asuad dari Urunh
bahwa Nabi 6$ bersabda, "Bamngsiap yang masuk Islam dalam kadaan memiliki
s*uatu, maka squafu itu mqrjadi milikUD-"

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini juga terputus. Tampaknya yang dia maksud
adalah kisah Mughirah bin Sy.r'bah."

Dia berkata, "Mughirah pemah berteman dengan suatu kaum di masa jahiliyah,
kemudian dia mernbunuh mereka dan mengambil harta mereka."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits Khalid dari Musa bin
A'yan dari laits bin Abu Sulaim dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah
dari ayahnya bahwa Nabi $ bersabda, "Mereka memiliki apa yang mereka miliki saat
mereka masuk Islam, baik itu tanah atau hafta benda mereka. Sedangkan pada tanah
mereka ada kewajiban sepusepuluh. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalarn Musnadnya (70/58471 dari
jalur Marwan bin Muawiyah dari Yasin bin Muadz Az-Tayyat dari Az-Zuhri dari Said bin
Musaygfib dari Abu Hurairah rg bahwa Rasulullah $ bersabda, "hmngsiapa Sang
masuk lslam dalam kadaan merniliki squatu, maka squatu itu mazjadi miliknya."

Al Haitsami dalam Majma' Az-hwa'id (5/3351 berkata, "Dalam sanadnya
terdapat Yasin bin Muadz Az-7ayyat, statusnya matuk (ditinggalkan)."

Al Baihaqi b€rkata sesudah meriwayatkan hadits ini, "Yasin bin Muadz Az-7.ayyat
adalah periwayat Kufah, statusnya lernah. Dia dinilai cacat oleh Ibnu Ma'in, AI Bukhari
dan para penghafal Hadits lainnya. Hadits ini hanya driwayatkan dari hnu Abi
Mulaikah dari Nabi $ secam murcal."

Adapun mengenai hadits murcal Urwah yang diriwaptkan Asy-Syaf i, pengarang
At-Tahqiqmangatakan: Said bin Manshur, dari Abdullah bin Mubarak, dari Haiwah bin
Syuraih, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. Dia adalah Abu Aswad dari
Urwah dan seterusnya.

bh. At-Talqiq(2/2451
Sedangkan pengarang At-Tanqih berkata, "Statusnya mursal-shahih- "
l.jh. Tanqih At-Taheiq(3/L26-127, no. 1735)
Hadits ini memiliki riwayat p€nguat dari Shakhr bin 'Ailah yang diriwayatkan oleh

Abu Daud. Di dalamn5ra dijelaskan: "Ada suatu kaum dari Bani Sulaim yang melarikan
diri meninggalkan tanah-tanah mereka. Kemudian Rasulullah $ memberikan tanah itu
kepada Shakhr. Ketika mereka masuk Islam, mereka menggugat Shakhr terkait tanah
itu kepada Rasulullah S. Rasulullah $ lantas bersabda kepada Shakhr, "Wahai
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Shakhr, sesungguhnya jika kaum tersebut masuk Islam, maka mereka telah melindungi
harta dan darah mereka. Karena ifu serahkan harta kaum tetsebut kepada mereka."
(HR. Abu Daud, (pembahasan: Pajak. Kepemimpinan dan Fai', bab: Pemberian l-ahan
Garapan, 3/448-450) dari jalur Aban bin Abdullah dari Utsman bin Abu Hazim dari
ayahnya dari kakeknya yang bemama Shakhr).

Ahmad (4/370) meriwayatkannya dari Waki' dari Aban dari Abdullah Al Bajali:
Paman-pamanku menceritakan kepadaku, dari kakek mereka yang bemama Shakhr
bin 'Ulayyah, "Ada suatu kaum dari Bani Sulaim yang melarikan diri meninggalkan
tanah-tanah mereka ketika Islam datang, lalu aku mengambilnya. Tetapi kemudian

mereka masuk Islam dan menggugatku kepada Nabi ;$ terkait tanah mereka. beliau

pun mengembalikan tanah itu kepada mereka. Beliau bersabda, 'tika saeonng
masuk lslam, makadia lebih berhak atas tanah dan hartaryn."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Suzanaya (pernbahasan'

Zakat, bab: Orang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Sesuatu, l/37, no.
1673-7674) dari jalur Abu Nu'aim dari Aban bin Abdullah Al Bajali dari Utsman bin
Abu Hazim dari Shakhr bin 'Ailah, dia berkata, "Budak perempuan Mughirah bin
Syu'bah diambil, kemudian dia datang kepada Rasulullah $. Mughirah lantas

memintanya kepada Nabi $', lalu Nabi $ bersabda, "Wahai Shakhr, sesungguhnya
jika suatu kaunr rnasuk Islain. nraka rrrereka menguasai harta benda dan darah mereka.
Karena itu, serahkanlah budak itu kepada mereka." Aku pun menyerahkan budak ihr
kepadanya."

c'uga ciari jelur Muhar:.rmad bin Yusuf dari Aban bin Abdullah dari Utsman bin
.Abu Hazim dari ayahnya dari kakeknya !,aitu Shakhr, dengan redaksi yang lebih
panjang dari hadits Abu Nu'aim.

Saya katakan, tampaknya redaksinya sama seper-ti redaksi hadits Abu Daud.
Ad-Darimi menghalangi hadits ini dalam As-Siya\bab: Orang Kafir Harbi

Manakala Datang sebagai Muslim, 2/786, no. 2480) dari jalur Abu Nu'aim.
Az-7,aila'i dalam .ly'asr5r Ar-Rayah berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin

Rahawaih dan Al Bazzar dalam Musnad keduanya; isi dalam Mushannakrya; dan Ath-
Thabrani dalam Mujamrya. Al Mundziri berkata, "Aban bin Abdullah dnilai tsiqah
oleh Ibnu Ma'in. Ahmad berkata, "Dia periwayat yang sangat jujur dan bagus
haditsnya." Ibnu Adiy berkata, "Saya berharap dia tidak masalah."

Lih. Nashb ArRayah (3/4lL\
Mengenai Utsman bin Abu Hazim Al Bajali, Ibnu Hajar dalam At-Taqrib berkata,

"la diterima." Maksudnya riwayat diterima dalam riwayat mutaba'ah (sanadnya

diikutkan kepada sanad lain).
Ada riwayat mutaba'ah dalam riwayat mwsal Urwah yang shahih sebagaimana

yang dikatakan oleh pengarang At-Tanqih, dan riwayat mursalhnu Abi Mulaikah yang
disebutkan Asy-Syafi'i. Karena itu dapat kita katakan bahwa hadits ini dengan seluruh
jalur riwayatrgra berstatus iasarz, khususnya jika kita beralasan bahwa Abu Daud tidak
berkomentar negatif terhadap hadits Shakhr bin 'Ailah, sehingga hadib ini bagus
baginya.
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Apakah hadits ini valid?" Dia menjawab, "Itu adalah
sebagian dari hadits kalian." Saya katakan, "Benar, tetapi
sanadnya terpufus. Kami berbicara kepada Anda dengan asumsi

bahwa hadits ini valid. Karena itu kami katakan kepada Anda, apa
pendapat Anda seandainya hadits ini valid? Apakah dia bermakna
umum atau khusus?" Dia menjawab, "Bagaimana jika saya

katakan bahwa maknanya umum?" Saya katakan, "Kalau begitu,
kami tanyakan kepada Anda: Apa pendapat Anda tentang seorang
musuh yang menguasai orang merdeka, atau ummuwalad, atau
budak mukatab, atau budak mudabbar, atau budak yang

digadaikan, lalu dia masuk Islam dalam keadaan menguasai

mereka?" Dia menjawab, "Orang merdeka itu tidak menjadi
miliknya. Tidak ptda ummuwalad serta segala sesuatu yang tidak
boleh dimiliki."

Kemudian saya katakan kepadanya, "Kalau begifu, Anda
sudah meninggalkan perkataan Anda sendiri bahwa makna hadits
tersebut adalah umum?" Dia menjawab, "Ya, dan saya katakan
bahwa barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan memiliki
sesuatu yang boleh dimiliki, maka sesuahr itu tetap menjadi milik
empunya yang darinya orang yang masuk Islam itu mengambilnya

dengan paksa." Kami katakan, " Ummu walad ifu boleh dimiliki
bagi pemiliknya hingga dia mati. Apakah Anda membolehkan bagi

musuh untuk memilikinya hingga tuannya mati?" Dia menjawab,
"Tidak, karena kemaluannya tidak halal bagi mereka." Saya

katakan, "Jika Anda menghalalkan kepemilikan atas diri budak
ummuwalad ifu dengan jalan pengambilan tanpa izin ketika Anda
menempatkan pengambil tanpa izin pada kedudukan fuannya,
maka sesungguhnya Anda seperti menghalalkan kemaluannya,

atau menghalalkan kepemilikannya meskipun Anda
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mengharamkan kemaluannya. Atau, apa pendapat Anda

seandainya Anda menjadikan hadits tersebut bermakna khusus dan

Anda mengeluarkannya dari makna umum? Apakah Anda boleh

berpegang pada makna khusus dari hadits tersebut tanpa ada

petunjuk dari Nabi $?"

2084. Dia menjawab, "Karena itu saya berargumen dengan

hadits Mughirah bahwa Mughirah memiliki apa yang boleh dia

miliki, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan memilikinya-

Karena itu Nabi g$ tidak mengeluarkannya dari tangannya, dan

tidak mengambil bagian seperlima darinya.233

Saya katakan kepadanya, "Orang-orang yang dibunuh

Mughirah adalah orang-orang musyrik. Jika Anda mengklaim

bahwa hukum harta benda umat Islam ihr sama seperti hukum

23s HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syamt-Syamt dalam Jihad

dan Perjanjian damai dengan Orang-orang Kafir Harbi, serta Penulisan Syarat-Syarat,

2/279-2841dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Abdurmzzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhraman dan Marwan dalam sebuah

hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "[alu urwah kembali berbicara dengan

Nabi r$, sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Nabi $, memegang

pedang serta mengenakan baju besi. Dan setiap kali 'Urwdh memegang jenggot

Nabi $ dengan tangannya, Mughirah memukul tangannya dengan bagian bawah

sarung pedang seraya berkata, "singkirkan dari jenggot Rasulullah $!" Urwah lantas

mengangkat kepalanya dan berkata, "siapakah orang ini?" Para sahabat menjawab,
"Dia adalah Mughirah bin $7u'bah." Urwah berkata, "Hai pangkhianat, bukankah aku

telah menjadi susah payah akibat pengkhianatanmu?" Dahulu Mughirah di masa

jahiliyah pemah menemani suatu kaum lalu dia membunuh dan mengambil harta

mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Karena itu Nabi $ berkata saat itu,
"Adapun keislaman, aku terima. Sedangkan mengenai harta, aku tidak ada sangkut
pautnya sedikit pun."

Makna hadits ini adalah bahwa Nabi $ membiarkan harta tersebut sebagai milik

Mughirah.
l.jh. Sunan Al Kubralarya Al Baihaqi (9/7731.
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harta benda orang-orang musyrik, maka kami berbicara kepada

Anda atas dasar itu." Dia menjawab, "Hukum orang-orang

musyrik tidaklah seperti hukum harta benda umat Islam. Pendapat

ini benar-benar terbantah dengan apa yang Anda sampaikan.
Kalau memang hadits ini valid dari Nabi S, bahwa beliau

bersabda, 'Barangsiapa yang masuk Islam dalam kadaan memiliki
sesuatu, maka sauafu ifu menjadi milikng'l maka apakah Anda
menemukan pemahaman yang benar dan tidak terbantah dengan

kritik apapun sebagaimana terbantahnya pendapat ini?"

Saya katakan kepadanya, "Ya. Barangsiapa yang masuk

Islam dalam keadaan memiliki sesuatu yang boleh dia miliki, maka

sesuafu tersebut tetap menjadi miliknya." Dia berkata, "Pemyataan

ini masih bersifat garis besar. Silakan Anda menerangkannya."
Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah ft memuliakan

para pemeluk agama-Nya dan melindungi harta benda mereka dari

sesama pemeluk agama-Nya kecuali dengan haknya. Jadi, harta

benda mereka ifu lebih terlindung lagi dari selain pemeluk agama-

Nya, atau lebih kuat perlindungannya. Seandainya seorang muslim

menindas muslim lain dengan merampas seorang budak miliknya,

kemudian budak ifu diwariskan dari penindas, atau dia dikalahkan

oleh pemberontak yang melakukan takr,vil atau pencuri, maka

orang yang dikalahkan dan tertindas itu tetap mengambilbudaknya

berdasarkan kepemilikannya yang pertama. Seorang muslim lain

tidak memilikinya dengan jalan mengambilnya tanpa izin, sehingga

orang kafir lebih pantas untuk tidak memilikinya dengan jalan

mengambilnya tanpa izin."

Alasannya adalah karena Allah & telah menganrniakan

kepada orang-orang mtrslim dari orang-orang kafir yang
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memerangi mereka serta harta benda mereka' Tampaknya -Allah
Mahatahu- orang-orang musyrik manakala ditaklukkan oleh umat

Islam serta harta benda mereka ifu menjadi pemberian dari Allah

kepada para pemeluk agama-Nya; tetapi mereka tidak boleh

memiliki harta pemeluk agama Allah sedikit pun meskipun ada

kemampuan unfuk mengeluarkannya dari tangan mereka-

Dia bertanya, "Jadi, apa yang mereka miliki saat masuk

Islam itu menjadi milik mereka?" Saya katakan, "Apa yang diambil

tanpa izin oleh sebagian orang-orang musyrik dari sebagian yang

lain, kemudian pengambil masuk Islam dalam keadaan

memilikinya, maka apa yang diambilnya itu menjadi miliknya

seperti harta yang diambil oleh Mughirah dari orang-orang

musyrik. Alasannya adalah karena orang-orang musyrik yang

mengambil dan yang diambil tanpa :zin ittl sama-sama tidak

terlindungi harta mereka dengan agama Allah &. Karena ihr,

ketika sebagian dari mereka mengambil sebagian harta sebagian

yang lain, atau sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain,

kemudian penawan dan pengambil harta iftr masuk Islam, maka

apa yang menjadi miliknya saat masuk Islam itu tetap menjadi

rniliknya. Karena dia masuk Islam dalam keadaan seandainya dia

mengambilnya pertama kali dalam keislamannya ifu, maka harta

tersebut menjadi miliknya. Tetapi sesudah masuk Islam itu dia

tidak boleh bam mengambil sesuaht milik seorang muslim-"

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap orang yang

berpendapat demikian? Mengapa dia juga mengklaim bahwa

ketentuan ini juga berlaku untuk orang-orang musyrik apabila

mereka mengambil budak milik seorang muslim atau harta lainnya,

atau budak perempuannya, atau ummuwalad miliknya, atau budak
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mudabbarnya, atau budak mukatabnya, atau barang yang

digadaikan padanya, atau budak perempuan yang melakukan

perbuatan pidana, atau yang lain, kemudian orang-orang muslim

menguasainya?" Saya jawab, "Semua ini tetap menjadi milik
empunya dengan kepemilikan yang pertama dan dengan keadaan

yang pertama sebelum harta tersebut disimpan oleh musuh.

Ummuwalad tetap menjadi ummuwalad, sehingga apabila fuannya

meninggal dunia maka dia merdeka menyusul kematian tuannya,

baik dia berada di negeri yang wajib diperangi atau tidak. Budak

mudabbar tetap menjadi budak mudabbar selama tuannya tidak
menariknya. Budak laki{aki atau budak perempuan yang

melakukan perbuatan pidana tetap dikenai sanksi pidana atas

dirinya; penawanan terhadap keduanya tidak mengubah apapun.

Demikian pula dengan gadai dan selainnya." Dia bertanya, "Apa

pendapat Anda seandainya orang-orang musyrik menguasainya,

kemudian orang-orang musyrik yang lain menguasainya dengan
jalan paksa dari mereka?" Saya jawab, "Apapun yang terjadi dan

meskipun waktunya berlarut{arut. Ini adalah pendapat yang tidak
terbantah sama sekali, dan harta tersebut tetap pada

kepemilikannya yang pertama. Setiap tindakan yang terjadi

belakangan padanya tidak membatalkan kepemilikan tersebut.

Mereka harus mengembalikan kepada para pemiliknya yang

pertama Snng beragama Islam."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Silakan Anda menjawab
pertanyaan ini: Apa pendapat Anda seandainya musuh menguasai

budak perempuan milik seorang laki-laki muslim, lalu musuh yang

menguasainya itu menggaulinya hingga melahirkan, kemudian

budak perempuan itu dikuasai oleh umat Islam." Dia menjawab,
"Budak ifu dan anak-anaknya tetap menjadi milik empunya yang
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pertama." Saya bertanya, "Bagaimana jika mereka masuk Islam

dalarn keadaan menguasai budak tersebut?" Dia menjawab,

"Budak perempuan itu tetap harus dikembalikan kepada

pemiliknya. Dari orang yang menggaulinya itu diambil

kompensasinya serta nilai anak-anaknya sesuai nilai saat mereka

gugur (seandainya anak-anak tersebut gugur)."
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2085. Hatim mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari

ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat

kepada hnu Abbas untuk bertanya beberapa hal kepadanya. hnu
Abbas berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Abbas

mengadakan surat-menyrrat dengan Al Haruriyyah. Seandainya
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bukan karena khawatir aku menyembunyikan ilmu, maka aku tidak

membalas surat kepadanya." Najdah menulis surat kepadanya

demikian, "Amma ba'd. Apakah Rasulullah @ pemah mengajak

kaum perempuan untuk berperang? Apakah beliau menetapkan

bagian dari harta rampasan perang bagi mereka?" Apakah beliau

pemah membunuh anak-anak? Kapankah seorang anak yatim ifu

habis status keyatimannya? Tentang seperlima dari ghanimah tht

diberikan kepada siapa saja?" Maka lbnu Abbas membalas

suratnya, "Kamu menulis surat dan menanyakan kepadaku apakah

Rasulullah S berperang bersama wanita. Sesungguhnya beliau

berperang bersama wanita, tetapi mereka hanya mengobati orang-

orang yang terluka dan memungut ghanimah. Adapun tentang

jatah ghanimah bagi perempuan, beliau tidak memberikan jatah

kepada mereka. Rasulullah S tidak membunuh anak-anak. Oleh

karena itu, janganlah kamu membunuh anak-anak kecuali

sebagaimana yang telah kamu ketahui seperti pengetahuan Khidir

tentang anak yang dibunuhnya, yaitu engkau bisa membedakan

antara orang mukmin dan orang kafir. Dengan demikian, engkau

membunuh anak yang kelak menjadi kafir dan membiarkan anak

yang kelak menjadi mukmin. Engkau juga menulis mengenai

batasan anak yatim, kapankah terputus keyatimannya? Demi

AIIah, sesungguhnya seorang laki-laki dewasa itu benar-benar akan

beruban jenggotnya, benar-benar lemah dalam mengambil dan

lemah dalam memberi. Jika seorang anak telah bisa mengambil

sesuatu yang baik untuk dirinya seperti yang diambil orang-orang

pada umumnya, maka keyatimannya telah hilang. Engkau juga

menulis surat unfuk bertanya kepadaku tentang seperlima.

Sesungguhnya kami katakan bahwa itu adalah hak kami, tetapi
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kaum kami menolaknya sehingga kami bersabar terhadap
penolakan i7r."234

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang urrrat Islam ketika
mereka memerangi orang-orang kafir harbi, "Apakah makruh bagi
mereka menebang pohon yang berbuah, memsak rumah dan kota
musuh, menenggelamkan dan membakamya, merobohkan buah
dan pohon yang sanggup mereka robohkan, serta mengarnbil
barang-barang mereka?"

Asy-Syafi'i menjawab, "setiap yang mereka miliki dan tidak
memiliki nyawa itu boleh dirusak dalam keadaan apapun. setiap
yang saya klaim hukumnya mubah itu halal bagi umat Islam untuk
melakukannya, tetapi tidak haram bagi mereka untuk
meninggalkannya. Seandainya umat Islam menyerang negeri yang

wajib diperangi daiam keadaan mereka lengah, aiau musuh
mereka banyak, berlindung dalam benteng yang kokoh, serta tical.,
bisa dikalahkan agar negeri mereka dijadikan negeri Islam, bukan
negeri pemegang perjanjian damai yang padanya berlaku hukum
Islam, maka saya senang sekiranya pasukan Islam menebang,
membakar, dan merobohkan buah-buahan dan pepohonan yang
sanggup mereka potong, bakar dan robohkan; serta mengambil
barang-barang mereka. Sedangkan barang-barang ringan yang bisa
dibawa dan mereka telah kuasai, maka saya memilih agar mereka
merampasnya. Sedangkan yang tidak bisa mereka kuasai itu
mereka bakar dan tenggelamkan.

234 Sebagian dari hadits ini telah disebutkan pada no. 1gg7 dalam bab tentang
kehadiran orang yang tidak wajib berperang, berikut bkhninyadari riwayat Muslim.

Di tempat tersebut AsySyaf i meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Muhammad
Ad-Darawardi dari Ja'far dan seterusnya.

599



AlUmm

Jika kemungkinan besar negeri mereka akan menjadi negeri

Islam, atau negeri pemegang perjanjian damai yang padanya

berlaku hukum Islam, maka saya memilih pendapat agar mereka

menahan diri terhadap harta benda musuh agar pasukan Islam

tersebut dapat merampasnya. Tetapi tidak diharamkan untuk

membakamya dan merobohkannya hingga musuh memeluk Islam,

atau memperoleh jaminan keamanan. Jika sebagiannya sudah

berada di tangan pasukan Islam, dan harta tersebut bisa dibawa

tetapi berat, maka tidak halal untuk membakamya karena dia telah

menjadi milik umat Islam. Mereka juga tidak diharamkan untuk

membakar harta benda lainnya yang tidak bisa dibawa.

Anda mengklaim bahwa tidak haram membakar pohon dan

bangunan mereka meskipun pasukan Islam sangat berambisi unfuk

mengalahkan musuh. Karena terkadang ada ambisi unfuk

menyerang suatu kaum, tetapi kenyataannya tidak seperti yang

diharapkan. Pohon dan bangunan mereka dibakar dalam keadaan

umat Islam belum menguasainya. Anda mengklaim bahwa mereka

boleh menahan diri untuk tidak membakarnya karena seperti itulah

ketentuan pokok dalam perkara mubah. Nabi S pun membakar

perkampungan suafu kaum, dan tidak membakar perkampungan

kaum lain.

Jika pasukan Islam telah membawa sebagian dari harta

mereka tetapi mereka tidak membaginya hingga mereka terkejar

oleh musuh dan khawatir sekiranya musuh merebut harta tersebut,

maka tidak ada larangan bagi pasukan Islam untuk membakamya

dengan cara menyepakati hal itu. Demikian Pula, seandainya

mereka telah membagikannya, maka saya tidak melihat adanya

larangan bagi setiap individu yang telah menguasai bagiannya
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untuk membakamya. Tetapi jika mereka melihat harapan untuk

mempertahankan harta tersebut, maka saya tidak senang

sekiranya mereka terburu-bunr membakamya.

Selama telur belum ada anak burungnya dan tidak

bemyawa itu semakna dengan orang-orang kafir. Sedangkan

hewan bemyawa yang mereka sembelih hingga nyawanya terlepas

dari badan itu sama kedudukannya dengan harta yang tidak

bemyawa. Semua itr-r boleh dibakar jika musuh mengejar pasukan

Islam di wilayah musyrikin sebagaimana telah saya sampaikan-jika

mereka memilih tindakan tersebut. Tetapi mereka juga memiliki

pilihan unhrk tidak membakamya. Adapun harta yang bemyawa

seperti kuda, sapi, unta dan lain{ain; tidak boleh dibakar, tidak

boleh dipotong tubuhnya, dan tidak boleh disembelih keclali

dengan cara penyembelihan yang halal, atau dalam keadaan

darurat."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa dasar yang menjadi

landasan pendapat Anda ini?" Dia menjawab, "Kitab Allah ffi,
kemudian Sunnah Nabi-Nya #i. Allah & berfirman tentang Bani

Nadhir ketika Rasulullah fl$ menyerang mereka , -ui\'6Seilii

,if r;Llt'i;ry 6 HJ v\$ ;itp;; e ;SS ${1 bW
"Gli 

b.]i 431i;T#2.I L" brfr #t $i'd i!-# !i1,)1

't*.ifi ,s;ir 'Gi\ #; '"3?- 'Dia-lah vans menseluarkan

orang-oft,ng kafir di antara ahli Kbb dari kampung-l<ampung

mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. I{amu tiada

menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merel<a pun yakin,
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bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan
mereka dari (siksaan) Alkh; maka Allah mendatangkan kepada
mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka;
mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan
mereka sendiri dan tangan orang-orang yang berimanl', (es. Al
Hasyr 1591,2)

Allah menggambarkan orang-orang kafir merobohkan
rumah orang-orang mereka dengan tangan mereka sendiri, dan
juga menggambarkan orang-orang muslim merobohkan rumah-
rumah mereka. Penggambaran Allah terhadapnya ifu seperti restu
terhadap perbuatan tersebut. Allah juga memerintahkan
Rasulullah;$ untuk menebang kebun kurma mereka. Ailah &
menurunkan ayat yang menunjukkan resfu-Nya terhadap apa yang
mereka perbuat itu, yaifu menebang kebun kurma orang-orang
kafir.

Allah @ berfirman,

eA',F 155 GJ 1:. i dj- G i,h 6

@|r6riG4;5,;e'#
'Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik

orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (fumbuh) berdii di atas
pokoknya, maka (semua ifu) adalah dengan izin Allah; dan karena
dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. " (es.
Al Hasyr [59J: 5)
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Di sini Allah rela dengan penebangan tersebut dan juga

memperkenankan unfuk tidak melakukannya. Jadi, penebangan

atau pembiaran itu sama-sama dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah-

Alasannya adalah karena Rasulullah s pemah menebang pohon

kurma Bani Nadhir dan juga membiarkan. Beliau juga memotong

pohon kurma selain mereka dan membiarkan. Di antara kaum

yang tidak beliau perangi itu ada yang tidak beliau tebang pohon

kurmanya.
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2085. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari

Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar c{b, bahwa

Rasulullah S menebang pohon kurma bani Nadhi''"235

235 ga6i1s ini telah disebutkan berikut Aktzrilnya pada no. 2041 dalam bab

tentang perbedaan pendapat terkait orang yang diambil iiaph-nya' Hanya saja di

tempai tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah $ mernbakar harta benda Bani Nadhir'

Jadi, riwayat Al Baihaqi menggabungkan dua hal sebagaimana dijelaskan da]f)m Akhrii

hadits, yaitu menebang pohon kurma dan membakar harta benda Bani Nadhir.
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2087 - Ibrahim bin sa'd bin lbrahim mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah $ membakar harta
benda bani Nadhir, kemudian seseorang menggubah syair
demikian,

" Terasa ringan bagi para pembesar Bani Lu'ai ,# kebakaran yang
menyebar di Buwairah.'Z35

Jika seseorang berkata, "Barangkali Nabi db membakar
harta Bani Nadhir, kemudian beliau berhenti melakukan perbuatan
tersebut," maka jawabnya adalah, "Ifu sesuai dengan makna ayat
yang diturunkan Allah .ft."

2088. Rasulullah # iu u menebang pohon dan membakar
harta benda di Khaibar, sedangkan peristiwa Khaibar itu terjadi
sesudah peristiwa Bani Nadhir.237

236 Hadits ini telah disebutkan berikut tat<hrijnya pada no. (2o4zl dalam bab
tentangpe6edaan pendapat terkait orang yang drarnbil jizyahnp.

237 5uru tidak menemukannya pacla sefiin Rsysyafi'i. A aainaqi mengutipnya
dalam Ma'ifah As-Sunan tn Al Atsar(Z/21\.
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2OBg. Rasulullah $ membakar harta benda musuh di

Thaif, dan itu merupakan peperangan terakhir yang dilakukan

Rasulullah #.238

LJ ^:ul # 'J; *t;.>i G?ic t czfr -Y .1 .

o. 
j g. t

Je t>r>,- qW ,tl ,;; ilS ",$;':'it iL;
,t,

J:" *t'Jy, ;;i ilu *:)';.{vi?i3"-?
;i )ii e a? 'r';i tf *3 ,tL hr

.-). f..ort)
2OgO. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami,

dari Abdullah bin Ja'far Al Azhari, dia berkata: Aku mendengar

hnu Syihab menceritakan dari Uru,rah, dari usamah bin Zaid, dia

23E HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (pernbahasan: Ekspedisi Militer, bab:

Penebangan Pohon dan Pembakaran Rumah, 9/841 daijalur Ibnu lahi'ah dari Abu

fuwad dari urwah bin Zubair, dia berkata: Rasulullah $ mmgambil tempat di bukit

samping benteng Thaif. Betiau lantas mengepung mereka selama sepuluh malam lebih'

Orangirarrg Tsaqif mernerangi beliau dengan panah dan batu, sedangkan mereka

beradl di benteng Thaif. Ada banyak kortan yang b*iahrhan dari pihak kaum

muslimin dan orang-orang Tsaqif. Pasukan Islam memotong sebagian dari kebtrn

kurrna milik Tsaqif untrrk menrbuat mereka i"ngkel."
Urwah berkata, "Rasulullah $ mernerintahkan ketika mereka mengepung Tsaqif

agar setiap omng dari kaum muslimin menebang lima pohon kurma atau lima kali

pohon anggur mereka."' 
Juga lari jalur hnu Abi uwais dari lsmail bin hrahim bin Uqbah dari Musa bin

uqbah d"ng* redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, 'Mereka memotong

sebagian dari pohon anggur Tsaqif unhrk mernbuat mereka iengkel'"
Sedangkan masalah pernbakaran tidak saya temukan haditsnya'
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berkata, "Rasulullah g$ menyuruhku unfuk menyerang keluarga
Ubna pada waktu pagi dan membakar harta benda ^n nt*u."239

11. Perbedaan Pendapat Tentang Pembakaran

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah ada seorang
ulama yang berbeda pendapat dengan Anda dalam masalah ini?"
Dia menjawab, "Ya, sebagian saudara kami dari kalangan mufti

23e Mengenai Abdullah bin Ja'far Al Azhari, Ibnu Hajar berkata, ,,yang benar
adalah Az-Zuhri. Sedangkan Al Azhari itu salah tulis dalam naskah. Biotrafinya
disebutkan dalam A t-Tahdzib."

Lih. Tahdzib Al Kamal (3203).
Dia dinilai tsiqah oleh Ahmad dan AI Ajali. Ibnu Ma'in berkata, "Dia periwayat

yang sangat jujur, tetapi tidak konsisten."
Lih. At-Tadzkirah bi Ma'nfah Rijal Al As5trah(2/936-932, no. 3222-5223)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab,

Pembakaran di Negeri Musuh, 3/99) danjalur Hanad As-Sariy dari Ibnu Mubarak dari
shalih bin Abu Akhdhar dat', Az-zuhri, urwah berkata: Usamah menceritakan
kepadaku, bahwa Rasulullah $ berpesan kepadanya. Beliau bersaMa, "serangtah
Bani Ubnai pada waktu pagi dan bakarlah hafia benda mereka.,'

Abu Daud berkata' Abdullah bin Amr Al Ghazzi menceritakan kepada kami, Aku
mendengar Abu Mushir ditanya, "Apakah ubna?" Dia menjawab, "Kami lebih tahu. Itu
adalah Yubna yang ada di Palestina."

Ubna adalah nama tempat di wilayah Palestina antara Ramalah dan Asqalan.
Hari ini ia bernama Yubna dengan ya'sebagaimana yang dikatakan Abu Mushir.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Majah (pembahasan: Jihad, bab:
Pembakaran di wilayah Musuh, 2/9M, no.28341; dan AI Humaidi (5/2os-2o1l dan
jalur waki' dan Muhammad bin Abdullah bin Mutsanna dari Shalih bin Abu Akhdhar
dari Az-Zuhri dan seten-rsnya.

Hadits ini juga dicantumkan dalam sgmrhMa ani Al.4fsar(pernbahasan: Ekspedisi
Militer, 3208) dari jalur Isa bin Yunus dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dan
seterusnya.

Shalih bin Abu Akhdhar adalah periwayat yang lemah, tetapi dia diperhitungkan.
Riwayat ini diikutkan sanadnya dari jalur Abdullah bin Ja'far Az-Zutui dalam

riwayat Asy-Syafi'i. Dengan demikian, hadits ini hasan.
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Syam." Saya bertanya, "Bagaimana pendapat mereka?" Dia

menjawab, "Mereka berpendapat berdasarkan riwayat mereka dari

Abu Bakar rSo, bahwa dia melarang merobohkan bangunan dan

menebang pohon yang berbuah, bersamaan dengan hal-hal lain

yang dia larang."

Saya bertanya, "Apa argumen untuk membantah pendapat

tersebut?" Dia menjawab, "Yaihl Kitab dan Sunnah seperti yang

saya sampaikan." Saya bertanya, "Apa alasan Abu Bakar

melarang hal itu?" Dia menjawab, "Allah Mahatahu. Tetapi

mereka hemat saja, Abu Bakar iS, mendengar Nabi i$ menyebut

soal penaklukan Syam sehingga dia yakin akan hal itu. Karena itu

dia memerintahkan untuk tidak merobohkan bangunan dan tidak

menebang pohon yang berbuah agar semua itu jafuh ke tangan

umat Islam; bukan karena dia melihat tindakan tersebut sebagai

tindakan yang diharamkan. Karena dia ilmt hadir bersama Nabi g$

saat beliau melakukan pembakaran di Nadhir, Khaibar dan Thaif-

Jadi, barangkali mereka menempatkan pendapat Abu Bakar ini

tidak pada tempatnya, padahal argumen yang benar ada dalam

ayat yang diturunkan Allah ffi mengenai perbuatan Nabi S'"
Semua pesan Abu Bakar;S selain ini kami pegang'

12. Harta yang BernYawa

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, " Apa pendapat Anda

tentang harta bemyawa dari harta orang-orang musyrik yang

diperoleh pasukan Islam seperti kuda, lebah dan hewan temak
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Iainnya, dimana mereka mampu merusaknya sebelum
menawannya, atau mereka sudah menawannya tetapi kemudian
mereka dikejar musuh lalu mereka khawatir sekiranya musuh
merebut harta tersebut dari mereka dan sekiranya dengan harta
tersebut mereka menjadi kuat dalam menghadapi pasukan Islam?
Apakah pasukan Islam boleh merusaknya dengan cara
menyembelih, memotong kaki, membakar, atau
menenggelamkannya?"

Asy-Syafi'i menjawab, "Menurut saya, tidak boleh sengaja
membidik hewan milik musuh dengan sesuatu yang bisa
mematikannya manakala tidak ada musuh yang mengendarainya."
saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Mengapa Anda mengatakan
tidak boleh sengaja merusaknya, sedangkan ifu adalah sebagian
dari harta benda mereka?" Asy-Syafi'i menjawab, ,,Karena 

dia
berbeda dengan harta benda yang lainnya, karena dia bernyawa
dan merasa sakit jika disiksa, sedangkan dia tidak memiliki dosa.
Dia tidak seperti harta yang tidak bemyawa, yang tidak merasa
sakit sekiranya disiksa. Ada larangan untuk membunuh harta
benda yang bemyawa sekiranya ada kemampuan unfuk
menguasainya kecuali yang dibunuh (disembelih) untuk dimakan,
kecuali hewan yang melawan dengan cara difusuk dengan senjata
unfuk dimakan, dan kecuali hewan yang menyerang dan
berbahaya sehingga dia dibunuh karena bahayanya ifu." saya
bertanya kepada Asy-syafi'i, "Silakan Anda jelaskan apa yang
Anda sampaikan." Dia berkata:
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z}g7.lbnu uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari shuhaib mantan sahaya bani Amir, dari Abdullah

bin Amr, bahwa Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa yang

membunuh seekor burung pipit dan yang lebih besar lagi tidak

dengan haknya, maka Attah & akan bertanya kepadanya

mengenai pembwuhann5n i7r.'24o

Oleh karena pembunuhan hewan yang bemyawa itu

dilarang kecuali dengan cara-cara yang kami sampaikan, maka

pemotongan kaki terhadap kuda dan hewan lain yang tidak ada

pengendaranya dari kalangan orang-orang musyrik itu tercakup ke

dalam makna larangan dan berada di luar makna mubah. Karena

itu menurut saya tidak boleh hewan yang bemyawa itu dibunuh

kecuali dengan makna yang kami sampaikan'"

2e Hadits ini tdah dis€htkan b€rikut takhnirtyapada no' l204.5l'

Dalam edisi Al Bulaqi*ah dan edisi-edisi lain yang mengikutinrTa dis€bu&an
..shuhaib mantan sahap hnu umar bahwa Rasulullah $ bersabda..." (4/159) Yang

benar adalah yang kami cantumkan di sini, yaitu "shuhaib mantan sahaya Abdullah bin

Amir dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasuluttah $..." sebagaimana dalam sunan Al

KubmVS6l dan Ma'ifah As'Sunan wa Al Atsar7/23I
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Jika ada yang bertanya. "Tetapi pembunuhan hewan itu
dapat rnenjengkelkan orang-orang musyrik dan dapat memupus
sebagian dari kekuatan mereka." Jawabnya, upaya menjengkelkan
orang-orang musyrik ifu harus dilakukan dengan tindakan yang
tidak dilarang. Adapun tindakan yang dilarang dalam membuat
jengkel seseorang itu juga dilarang. Tidakkah Anda melihat bahwa
seandainya kita menawan kerabat perempuan dan anak-anak
mereka, lalu mereka mengejar kita sehingga kita tidak ragu bahwa
mereka akan merebutnya dari kita, maka kita tidak boleh
membunuh kerabat perempuan dan anak-anak tersebut? padahal
membunuh mereka itu lebih menjengkelkan dan lebih berat
pukulannya bagi mereka daripada membunuh hewan temak
mereka.

2092- Diriwayatkan bahwa Ja'far bin Abu Tharib
memotong kaki hewan pada saat perang, tetapi saya tidak
menghafal riwayat tersebut dari jalur riwayat yang valid secara
perorangan; dan saya juga tidak mengetahuinya sebagai riwayat
yang masyhur di kalangan ulama ahli sejarah perang.24l

241 HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Miriter, bab: Hauan
Temak yang Dibunuh dalam Perang,3/62-6g) dari jalur aUaUUf, Uin tviuna-mad An_Nufaili dari Muhammad bin salamah dari Muhammad bin t.tuq, tu.,, Abbad
menceritakan kepadaku, dari ayahnya yaitu Abbad bin Abdullah bin ZuCair-euu Daudberkata: Dia adalah yahya bin Abbad -ayahku y*g **g*rhk ;*:;;k""
kepadaku- dia adalah salah seorang anak ir4urrah ui., nrr, -dan 

dia berada dalam
peperangan itu, yaitu Perang Mu'tah, dia berkata, ,.Derni Altah, seolah-olah saat ini
saya bisa melihat Ja'far kaika dia melompat dari kudan5ra png L**-u pirang, lalu
dia menyembelihnya kemudian dia berperang melawan;*t h h-ingga *unuh."

Abu Daud berkata, 'Hadits ini tidak kuat..
AI Baihaqi mengutip dari Abu Daud bahr,va sesudah pemyataan ini dia b€rkata,

"Ada banyak larangan dari para sahabat Rasulullah S." (uh. sunan At Kubm,9/g7l
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Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang pasukan

berkuda yang musyrik: Apakah seorang muslim boleh memotong

kaki kudanya?" Dia menjawab, "Ya, insya Allah, karena ini adalah

suatu keadaan dimana kita memperoleh jalan unfuk membunuh

orang yang diperintahkan untuk dibunuh."

Jika ada yang bertanya, "Apakah Anda bisa menyebutkan

padanannya?,, Jawabnya, "Pasukan Islam boleh melempari

pasukan musyrik dengan panah, api dan manianiq'"

Akan tetapi, jika seorang prajurit musyrik telah menjadi

tawanan, maka orang Islam tidak boleh melakukan hal-hal

tersebut, melainkan dia boleh membunuhnya dengan pedang'

Demikian pula, dia boleh melempar buruan lalu membunuhnya.

Jika heuran bunran ihr sudah berada di tangan, maka dia tidak

boleh membunuhnya kecuali dengan penyembelihan yang

mempakan cara yang paling ringan baginya. Darah orang musyrik

halal dihrmpahkan dengan manjaniq meskipun mengenai sebagian

orang yang terlindungi darahnya yang bersama mereka. Ada

kalanya seseorang boleh melakukan lebih dari itu terhadap

musuhnya saat dia membela diri. Jika ada yang bertanya, "Apakah

ada khabartentang hal ini?" maka jawabnya adalah, "Ya'"

Akan tetapi, Al Baihaqi men$syamtkan penitaian lernah Srang lain dengan

mengatakan, "Para hafizh berhati-hati terhadap hadits yang diriwayatkan secara

perorangalr oleh [bnu Ishaq."' Ak- tetapi, dia juga Lerkata, "Kalau riwayat ini valid, maka bisa jadi Ja'far belum

menerima larangan tersebut."
Lih. Sunan Al Kubm19/78\
Patut disebutkan bahwa Syail,fi Ahmad Syakir berkomentar tentang hadits ini,

"lbnu Ishaq menyatakan secam iamblang bahwa dia menyimak dari Yahya bin Abbad'

Seperti ihrlah riwayat ini dalam Si^1, nii Uiryu-. Sanad hadits shahih." (catatan kaki

Sunan AbiDaud, 3,/63).
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2093. Hanzhalah bin Rahib pemah memotong kaki kuda
yang dikendarai oleh Abu Sufyan bin Harb pada wakh_r perang
Uhud, sehingga kudanya terjerembab dan dia jatuh dari kudanya.
dia lantas duduk di atas dadanya Abu sufiyan bin Harb. Namun
Ibnu Sya'ub menghampirinya dan membunuhnya. peristiwa itu
terjadi di hadapan Rasulullah #. Kami tidak mengetahui bahwa
Rasulullah S menentang tindakan tersebut, dan tidak pula beliau
melarangnya. orang lain juga tidak melarang tindakan .seperti
ini.242

Akan tetapi, ketika seekor kuda telah ditinggalkan prajurit
yang mengendarainya, maka kakinya tidak boleh dipotong dalam
keadaan tersebut. Demikian pula, seandainya seekor kuda
dikendarai oleh seorang perempuan atau anak yang tidak ikut
berperang, maka kakinya juga tidak boleh dipotong. Her,van boleh
dipotong kakinya karena suatu arasan, yaifu unfuk mencapai
penunggangnya unfuk dibunuh atau ditawan.

Asy-Syafi'i ditanya, "Apakah Anda mendengar sebuah
hadits tentang hal ini dari orang sesudah Nabi $?" Dia menjawab:
Puncak argumentasi adalah sekiranya sesuafu telah dibuktikan
dengan dalil dari Kitab atau Sunnah. saya telah menyampaikan
kepada Anda sebagian dari har itu yang saya ingat, sehingga
penjelasan lain tidak menambahkan kekuatan baginya seandainya
sejalan, dan tidak melemahkannya seandainya berbeda darinya.

242 Hadits ini tetah disebutkan berikut akhrilnya pada no. (z(!lzl datam bab
tentang pe$edaan pendapat terkait orang yang diatrbil ii4ntmya. 

'
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2Ag5. Dari Umar bin Abdul *o Uun*u diu rnntu:rar,g

pemotongan kaki hewan apabila ia berdiri.24

2094. Kami menerima kabar dari Abu Umamah Al Bahili

bahwa dia menasihati anaknya agar tidak memotong tubuh

(hewan).24s

2a Saya tidak menernukannya pada selain AsySyafi'i. Al Baihaqi mengutipnya

dari Asy-syaf i dalam Ma'rifah As-sunan um Al Atsar Q /241 dan sunan Al Kubm
(e/861.

24 HR- Ibnu Abi S!,aibah dalam Musharuraf-nya (pembahasan, Jihad, bab:

Pendapat Ulama tentang Pemotongan Kaki Kuda, l2/5331dari jalur Waki' dari Ma'qil

bin Ubaidullah Al 'Absi dari Umar bin AMul AAz, dia berkata, "Unta yang dituntut

tidak boleh dipotong kakinyra."

Hari Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pernbahasan: P€rnotongan Kaki Heunn

di Negeri Musuh, 5/289, no. 9545) dari lbnu Juraij, dia berkata: Abdul wahid
mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang mernotong kaki hervan

jika dia b€rjalan lambat di negeri musnrh."
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2096. Juga dari Qabishah bahwa ada seekor kuda yang

menyerangnya saat dia berada negeri Romawi, tetapi dia

membiarkannya dan melarang unh.rk memotong kakinya.24s
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2097. Aku dikabarkan oleh orang yang mendengar Hisyam

bin Ghazi meriwayatkan dari Makhul bahwa dia bertanya tentang
hal ifu. Dia melarangnya dan berkata, "sesungguhnya Nabi 6!$

melarang mutslah (mutilasi1. "24o

Asy-Syafi'i ditanya, "Apa pendapat Anda tentang harta
yang bernyawa milik orang-orang muslim yang telah berada di

24s 5u* tidak menemukannya pada setain AstrSyafi'i. Al Baihaqi mengutipnya
dari AsySyafi'i dalam Ma'nfah As-Sunan oua Al Abai7/Z4) dan Sunan A!
Kubrd9/861.

26 saya tidak menemukannya pada selain AsrrSyafi'i. Al Baihaqi mengutipnya
dari Asy-syafi'i dalam Ma'rifah As-sunan ova Al Abar z/z4l dan sunan Al Kubn
(e/861.

Akan tetapi, larang mutslah telah disebutkan dalan takhnj hadits no. 1883 dan
1918 dalam bab tentang fardhu hijrah dan ketentuan dasar tentang orang yang diambil
jiry:abnga.
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tangan pasukan Islam?" Dia menjawab, "Janganlah kalian

memotong kakinya sama sekali, kecuali kalian menyembelihnya

unfuk kalian makan sebagaimana yang saya sampaikan

berdasarkan dalil Sunnah. Adapun harta benda yang tidak

bemyawa dalam keadaan mereka khawatir direbut musuh dari

tangan mereka, mereka boleh melakukan sesuka hati terhadapnya,

seperti membakar, mernecahkan, menenggelamkan dan lain-lain."

Saya bertanya, "Apakah mereka membiarkan anak-anak dan

perempuan-perempuan kaum musyrikin serta hewan-hewan

temak bagi orang-orang musyrik?" Dia menjawab, "Yd, jika

mereka tidak bisa menyelamatkannya dari tangan orang-orang

musyrik."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda

seandainya tawanan dan barang-barang telah dibagikan?" Dia

menjawab, "setiap orang yang telah memperoleh bagian dari ihr

semua memiliki kewenangan penuh terhadap hartanya- Dia boleh

membiarkan harta yang bemyawa seandainya dia tidak mampu

menggiringnya dan mempertahankannya. Terhadap harta yang

tidak bemyawa, dia boleh berbuat sesuka hati."

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apa pendapat Anda

seandainya imam telah menguasai barang-barang yang bisa

dibawa, kemudian dia membakamya di wilayah musyrikin,

sedangkan saat itu imam masih berperang; atau dia membakamya

saat terkejar oleh orang-orang musyrik dan dia khawatir sekiranya

mereka merebutnya dari tangannya, baik sebelum dibagikan atau

sesudah dibagikan?" Dia menjawab, "Semua itu hukumnya sama-

Jika dia membakar dengan seizin orang-orang yang bersamanya,

maka hukumnya halal baginya dan dia tidak menanggung apapun
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bagi mereka. Dia hanya menyisihkan seperlima bagi orang-orang
yang berhak atasnya. Jika bagian seperlima ifu selamat, maka dia

menyerahkannya kepada mereka secara khusus. Jika tidak
selamat, maka dia tidak terkena pertanggungan apapun. Manakala

dia membakarnya tanpa seizin mereka, maka dia menanggungnya

untuk mereka jika mereka meminta pertanggungan. Demikian pula

dengan seseorang dari kalangan umat Islam; jika dia

membakamya, maka dia menanggung apa yang dia bakar

seandainya dia membakamya sesudah harta tersebut dikuasai oleh

umat Islam. Adapun jika dia membakamya sebelum dikuasai oleh

umat Islam, maka tidak ada pertanggungan apapun padanya.

13- Tawanan yang Dibunuh

Jika orang-orang musyrik ditawan dan mereka berada di
tangan imam, maka unfuk mereka berlaku dua hukum. Adapun
laki-laki yang sudah baligh, imam memiliki kebebasan memilih
antara membunuh mereka semua atau sebagian dari mereka, atau

membebaskan mereka semua atau sebagian dari rnereka. dia tidak
menanggung apapun atas tindakan yang diambil, baik mereka

ditawan oleh pasukan secara umum atau oleh individu; atau

mereka ditentukan nasibnya berdasarkan kepufusan imam, atau
imam sendiri yang menawan mereka.

Tidak sepafutnya seorang imam membunuh mereka kecuali

setelah mengamati maslahat bagi umat Islam, yaihr unfuk
menguatkan agama Allah ft, melemahkan musuh-Nya, dan
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menjengkelkan mereka. Namun pembunuhan terhadap mereka itu

hukumnya mubah dalam keadaan apapun. Tidak sepahrtnya pula

imam melepaskan mereka kecuali dia melihat suafu sebab pada

diri orang yang dia bebaskan, seperti diharapkan dia masuk Islam,

atau dapat membendung serangan orang-orang musyrik, atau bisa

menggagalkan serangan orang-orang musyrik terhadap umat

Islam, atau dapat menakut-nakuti orang-orang musyrik dengan

cara apapun. Jika imam mernbebaskan mereka tanpa alasan

tersebut, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak

menanggung apapun. Demikian pula, imam boleh menukamya

dengan para tawanan muslim. Oleh karena imam boleh

membebaskan tawanan musyrik tanpa penukaran tawanan, maka

terlebih lagi dia boleh menukarnya dengan para tawanan muslim.

Barangsiapa di antara mereka yang dijadikan budak, atau

diambil tebusannya, maka dia menjadi seperti harta yang dirampas

umat Islam, sehingga dia dibagikan di antara mereka dan diambil

seperlima darinya.

Adapun anak-anak yang belum baligh dan kaum

perempuan, jika mereka ditawan dengan cara apapun, maka

mereka seperti harta benda yang dirampas. Imam tidak boleh

membiarkan seorang pun dari mereka, dan tidak pula

membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka dia menanggung

nilainya. Demikian pula jika yang ditawan adalah seoranE prajurit-

Jika imam melakukan hal itu, maka dia menanggung nilai

kerusakan yang terjadi pada mereka akibat perbuatannya.
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PEMBAHASAN SIRAH AL WAQIDI

1- Pendahuluan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i
mengabarkan kepada kami, dia berkata: landasan fardhu jihad
dan sanksi had bagi laki-laki yang sudah baligh, serta berbagai
perkara fardhu bagi perempuan muslimah yang sudah baligh ada
pada Kitab dan Sunnah dari dua sisi. Adapun landasan dalam
Kitab adalah firman Allah ffii,

'b:JA(?.'13+ri:{;; Nr
";*n<rit

'&Jfiii&r*
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"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang

sebelum mereka meminta izin."(Qs. An-Nuur l24l:59)

Allah & mengabarkan bahwa jika mereka telah baligh

maka mereka hams rneminta izin, sebagaimana ketenh-ran yang

berlaku untuk anak-anak yang sudah baligh sebelum mereka-

Juga firman Allah ft,

(6 "e pv og 'cgi ri*6Lil: tEii'.trr,

WdY;se
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

unfuk kawin. Kemudian jika menurut pendapahnu mereka telah

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya."(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Sampainya seorang anak kepada usia nikah adalah ketika

dia genap lima belas tahun, atau kurang dari itu. Barangsiapa yang

telah mencapai usia menikah sesudah dia genap lima belas tahun

atau sebelumnya, maka hukum fardhu dan sanksi had berlaku

padanya. Barangsiapa yang lambat mencapai usia nikah, maka

usia dimana dia terkena fardhu berupa sanksi had dan selainnya

adalah ketika dia genap lima belas tahun. Dasar masalah ini adalah

Sunnah:

2098. Rasulullah $ menolak kesertaan Abdullah bin Umar

dalam jihad saat dia masih berumur empat belas tahun. Kemudian
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Nabi S membolehkannya untuk ikut jihad saat dia sudah berusia

lima belas 1u1'rr,',.247

Abdullah dan Abu Abdullah sama-sama meminta agar
Abdullah menjadi mujahid dalam dua peristiwa itu. Rasulullah 6S
mengizinkannya saat dia mencapai keadaan dimana perkara-
perkara fardhu berlaku padanya, dan beliau menolaknya saat dia
belum mencapai keadaan tersebut. Beliau melakukan hal yang

sama pada sepuluh orang lebih. Di antara mereka adalah Zaid bin
Tsabit, Rafi'bin Khadij, dan lain-lain.

Barangsiapa yang belum genap lima belas tahun dan belum
bermimpi basah sebelumnya, maka tidak ada kewajiban jihad dan
sanksi had padanya terkait perbuatan apapun yang semestinya

dikenai sanksi berjihad. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara
anak yang kuat, berfubuh besar, hampir berusia lima belas tahun
dimana tersisa safu hari saja untuk genap lima belas tahun; atau

247 gu611r ini telah disebutkan pada no. lBZ2 dan 1884 dalam bab tentang
pemberian kepada kaum perempuan dan anak-anak serta orang-orang yang tidak
wajib jihad. Sedangkan bagian kedua dari hadits ini diriwayatkan oleh:

Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Biografi, bab: Orang yang Tidak
Wajib Jihad, 9/221 datt jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Ubaidullah dari
Nafi' dari hnu umar rtg, dia berkata, "Aku dibawa menghadap beliau saat perang

Khandaq bersama Rafi' bin Khudaij kepada Nabi g$, sedangkan aku dan dia saat itu
berumur lima belas tahun, dan beliau pun menerima kami."

Al Hakim dalam Al Mustadmk (pembahasan: Jual-beli, 2/s9, no.2349/2201dan
jalur Muhammad bin shalih bin Hani' dari Husain bin Muhammad Al eabbani dari
Abu Bakar bin Abu Attab Al A'yan dari Manshur bin Musallamah Abu Salamah Al
Khuza'i dari utsman bin Zaid bin Haritsah Al Anshari dari pamanngra yaitu Amr bin
Zaid bin Haritsah dari ayahnya yaitu Zaid bin Haritsah, bahwa Rasulullah $
menganggap kecil beberapa orang pada waktu Perang uhud- Di antara mereka adalah
Zaid bin Haritsah-maksudngra dirinya sendiri, Barra' bin Adb, ?:rid bin Arqam, sa'd,
Abu said Al Khudri, Abdullah bin Umar. dia juga menyebutkan Jabir bin
Abdullah,4,."

Al Hakim berkata, "status hadirs shahih tetapi menurut Al Bukhari dan Muslim
tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

620



AlUmm

dia anak yang lemah, tubuhnya kecil dan cacat, serta kurang satu

atau dua tahun sebelum genap lima belas tahun. Karena tidak ada

batasan yang berlaku bagi manusia selain batasan Kitab atau

Sunnah dalam perkara-perkara yang ada penjelasannya dalam

Kitab atau Sunnah. Adapun memasukkan landasan hukum lain

bersama Kitab dan Sunnah, sesungguhnya landasan hukum ifu

ditolak meskipun dia tidak bertentangan dengan Kitab dan

Sunnah. [alu, bagaimana jika dia bertentangan dengan Kitab dan

Sunnah?

Asy-Syafi'i berkata: Batasan baligh bagi orang-orang

muslim yang dijadikan batasan untuk membunuh orang musyrik

yang baligh dan membiarkan anak musyrik yang belum baligh

adalah fumbuhnya rambut kemaluan. Alasannya adalah karena

mereka dalam keadaan akan dibunuh itu akan menolak mengakui

telah baligh agar mereka tidak dibunuh dan tidak diberi kesaksian.

Seandainya ada sebagian orang musyrik lain yang bersaksi atas

mereka, maka sesungguhnya mereka ihr bukan orang-orang yang

diterima kesaksiannya. Sedangkan orang-orang Islam bersaksi

tentang status baligh terhadap anak-anak yang sudah baligh, dan

kesaksian mereka tentang status baligh itu dibenarkan. Jika ada

yang bertanya, "Apakah ada khabar selain perbedaan antara

orang-orang Islam dan orang-orang musyrik dalam hal batasan

baligh?" Jawabnya adalah ada.

2099. Rasulullah $ memerintahkan untuk membuka

kemaluan Bani Quraizhah pada saat prajurit mereka dibunuh dan

keluarga mereka ditawan. Di antara Sunnah beliau adalah

hukuman mati tidak dijahfikan kecuali pada laki-laki yang sudah
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baligh. Barangsiapa yang sudah fumbuh rambut kemaluannya,

maka beliau membunuhnya. Dan barangsiapa yang belum h-rmbuh

kemaluannya, maka beliau menawannya.248

Jika orang yang sudah baligh ikut dalam perang, maka
ditetapkan bagiannya sebagian dari harta rampasan perang. Jika
anak yang belum baligh ikut dalam perang, maka dia tidak
memperoleh bagian dari harta rampasan perang, melainkan dia
hanya diberi radhakh (pemberian yang sekedamya). Demikian pula

dengan budak, perempuan, dan anak-anak yang ikut mengambil

harta rampasan perang. Demikian pula orang musyrik yang ikut
berperang bersama mereka diberi radhakh, tidak diberi bagian dari
harta rampasan perang.

2. Meminta Banfuan Kepada Orang Kafir Dzimmi
dalam Memerangi Musuh

2lOO. Hadits yang diriwayatkan oleh Malik adalah
Rasulullah S menolak seorang musyrik atau orang-orang musyrik

dalam perang Badar. Beliau tidak mau meminta banfuan kecuali
kepada orang muslim.249

2€ Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (1977') dalam bab
tentang perjamuan bersamaan der$an jizph.

24e Hadits ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. (ls9o5) dalam bab
imam tidak boleh mengajak orang musgnik berperang dalam keadaan apapun. Di
tempat tersebut kami menjelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh muslim dari
jalur Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian periwayat Al Muwaththa ', sedangkan
sebagian yang lain tidak meriwayatkannya.
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2707. Kemudian dua tahun sesudah perang Badar,

Rasulullah S meminta bantuan dalam perang Khaibar kepada

sejumlah orang Yahudi dari Bani Qainuqa'.250

2102. Sewaktu Perang Hunain, yaitu pada tahun 8 Hijrah,

Rasulullah S meminta bantuan kepada Shafwan bin Umayyah

padahal saat itu dia masih musyrik.251

Alasan penolakan yang pertama-jika itu terjadi-adalah

karena beliau memiliki pilihan untuk meminta bantuan kepada

orang musyrik atau menolaknya, sebagaimana beliau bebas

menolak orang muslim karena alasan seperti beliau

mengkhawatirkannya atau karena beliau sudah mampu. Jadi,

sebagian dari hadits tersebut tidak bertentangan dengan sebagian

yang lain. Jika alasan penolakan beliau adalah karena beliau tidak

berpikir untuk meminta banfuan kepada orang musyrik, maka hal

ifu telah dihapus dengan sikap beliau sesudahnya, yaitu beliau

meminta banfuan kepada orang-orang musynk. Karena itu tidak

dilarang meminta bantuan kepada orang-orang musyrik unfuk

memerangi orang-orang musyrik lainnya manakala mereka keluar

dengan sukarela, dan mereka hanya diberi radhakh, tidak diberi

bagian dari harta rampasan perang. Tidak ada riwayat valid dari

Nabi s bahwa beliau memberikan bagian harta rampasan perang

kepada mereka.

2so gu611r ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. (1895) dalam bab

tentang imam tidak boleh mengajak orang musyrik berperang dalam keadaan apapun.
zBr 9u6115 ini telah disebutkan berikut takhnjnva pada no. (1897) dalam bab

tentang imam tidak boleh mengajak orang musyrik berperang dalam keadaan apapun.
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Budak dari kalangan umat Islam dan anak-anak yang belum
baligh juga tidak memperoleh bagian dari harta rampasan perang

meskipun mereka berperang. Begitu juga dengan perempuan
meskipun mereka ikut berperang. Alasannya adalah karena tidak
ada sifat laki-laki, merdeka, baligh dan Islam pada mereka. Tidak
valid pula pendapat bahwa orang musyrik diberi bagian,

sedangkan padanya ada kekurangan yang lebih besar daripada
kekurangan sifat Islam. Ini adalah pendapat ulama yang saya hafal
pendapatnya.

Jika orang-orang kafir dzimmi dipaksa unfuk berperang,
maka mereka memperoleh upah standar untuk ukuran keluamya
mereka dari rumah keluarga mereka hingga selesai perang. Saya

lebih senang sekiranya mereka diberi upah saat diminta berperang.

3- Seseorang yang Masuk Islam di Negeri yang
Wajib Diperangi

Jika seseorang dari negeri yang wajib diperangi masuk
Islam, sedangkan dahulunya dia musyrik, atau dia pencari suaka di
tengah mereka, atau seorang tawanan di tangan mereka, maka
semua hukumnya sama. Jika dia keluar kepada pasukan Islam
sesudah mereka merampas, maka dia tidak diberi bagian dari harta
rampasan perang. Demikian pula dengan pasukan Islam yang
datang sebagai banfuan bagi mereka. Tetapi jika masih tersisa
sedikit dari perang dan dia terlibat di dalamnya, maka orang
muslim atau pasukan Islam yang datang ini bersekufu dengan
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pasukan Islam yang sudah ada atas harta rampasan perang,

karena harta rampasan perang ifu belum dikuasai kecuali sesudah

perang berakhir.

:ib\t *, oEost ;'r3'Jti -Y \ .r
oo t o

.6_)l :rF.J.i;j)l
2L03. Umar bin Al

rampasan perang itu unfuk

perang."252

Khaththab i$, berkata, "Harta

orang yang ikut serta dalam

52 Asy-Syafi'i meriwayatkan atsar ini dengan sanadnya dalam Siyar Al Aua'i
bab tentang bagian untuk kuda. Dia berkata: Periwagrat yarry tsiqah dari kalangan

sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said Al Qaththan, dari

syu'bah bin Hajjaj, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin syihab, bahwa Umar bin

Khaththab;.g berkata, "Harta Eunpasan perang itu hanya untuk orang yang ikut

perang."
Hadits ini iuga diriwayatkan oletr AMurrazzaq dalam Mushannaf-nya

(pembahasan: Jihad, bab: Orang yang Berhak atas Harta Rampasan Perang, 5/302-
303) dari jalur Ibnu At-Taimi dari Said bin Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab

bahwa Umar;g, menulis surat kepada Ammar yang isinya, "Harta rampasan perang

itu hanya unfuk orang yang ikut perang."

Ibnu Hajar ddam Fathul Ban 16/24l berkata, "Kalimat 'Harta rampasan perang

itu hanya untuk orang yang ikut pemng' merupakan redaksi atsar yang dilansir oleh

Abdunazzaq dengan sanad yang shahih dari Thariq bin Syihab."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunanaya

(pembahasan: Jihad, bab' Orang yang Datang Sesudah Kernenangan,2/331-3321 dan
jalur Abdurrahman bin Ziyad dari Syu'bah dari Qais bin Muslim (inilah yang benar dari

yang ada dalam Abdurrazz-aq) danThariq dan setemsnya." (oo. 2797\-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunan Al Kubra (pembahasan:

Ekspedisi Militer, bab: Harta Pampasan Perang Hanya Untuk Orang yang Ikut Perang,

9/50) danjalur sa'dan bin Nashr dari waki' dari Syu'bah dari Qais bin Muslim dan

seterusnya.
Al Baihaqi berkata, "lnilah riwayat yang shahih dari Umar."
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Jika salah seorang di antara mereka ikut perang dengan

mengendarai kuda, maka dia diberi bagian sebagai tentara

berkuda. Jika dia ikut berperang dengan berjalan kaki, maka dia

diberi bagian sebagai tentara pejalan kaki. Jika para pedagang ikut

berperang bersama pasukan Islam, maka mereka diberi bagian

sebagai tentara berkuda seandainya mereka mengendarai kuda,

dan diberi bagian tentara pejalan kaki seandainya mereka

berperang dengan berjalan kaki.

4. Pasukan Mengambil Pakan Ternak dan Makanan

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang dari pasukan Islam tidak
boleh mengambil sesuafu tanpa menyertakan orang lain dari harta
yang dimiliki musuh selain makanan secara khusus. Semua

makanan ifu hukumnya sama, dan semakna dengan makanan

adalah seluruh jenis minuman. Barangsiapa di antara mereka yang

memperoleh suafu makanan atau minuman, maka dia boleh

memakannya dan meminumnya, atau diberikan kepada her,r,rannya

atau kepada orang lain. Tetapi dia tidak boleh menjualnya. Jika dia

menjualnya, maka dia mengembalikan hasil penjualannya ke dalam

harta rampasan perang, dan dia boleh memakannya tanpa izin

dari imam. Makanan dan minuman yang halal itu tidak ada hak

apapun bagi imam terhadapnya. Allah jua yang memberi taufiq.

Dengan pemyataan ini Al Baihaqi mengisyaratkan riwayat dari Umar yang
berbeda dari riwayat ini.

Masalah ini akan dirinci dalam SiyarAl AuaTbab Bagian Kuda.
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5- Seseorang y..g Meminjami Makanan atau Pakan
fernak ke Negeri Islam

Jika seseorang meminjam kepada orang lain berupa

makanan atau pakan temak di negeri musuh, maka dia harus

mengembalikan kepadanya. Jika dia telah keluar dari negeri

musuh, maka dia tidak boleh mengembalikan kepadanya karena

dia diizinkan saat berada di negeri musuh untuk memakannya,

tetapi tidak diizinkan saat dia keluar dari negeri musuh untuk

memakannya. Orang yang meminjam itu mengembalikannya

kepada imam.

6. Seseorang yang Membawa Makanan atau Pakan
Ternak Ke Negeri Islam

Barangsiapa yang tersisa di tangannya suafu makanan-baik

sedikit atau banyak, kemudian dia membawanya dari negeri musuh

ke negeri Islam, maka dia tidak boleh menjualnya dan tidak pula

memakannya, melainkan dia harus mengembalikannya kepada

imam sehingga makanan tersebut menjadi harta rampasan perang.

Jika dia tidak melakukannya hingga pasukan bubar, maka dia tidak

mengeluarkannya dengan cara menyedekahkannya, sebagaimana

dia tidak mengeluarkan hak seseorang atau sekelompok orang

kecuali dengan cara menyerahkannya kepada mereka.

Jika dia mengatakan, "Aku tidak bisa menemukan mereka,"

maka sesungguhnya dia bisa menemukan imam yang berkewajiban
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untuk membagikan harta tersebut kepada mereka. Saya tidak

menemukan alasan yang tepat bagi pendapat yang mengatakan

bahwa harta tersebut disedekahkan. Jika itu merupakan harta

miliknya, maka dia tidak hams menyedekahkannya. Jika itu adalah

harta milik orang lain, maka dia tidak boleh menyedekahkan harta

orang lain. Jika dia mengatakan, 'Aku tidak mengenali mereka,"

maka dikatakan kepadanya, "Akan tetapi, Anda mengetahui

waliyyul amr yang bertugas membagikannya kepada mereka.

Seandainya Anda tidak mengetahui mereka dan tidak pula waliyyul

amr mereka, maka tidak ada yang bisa mengeluarkan Anda dari

pertanggungan kepada Allah kecuali dengan menyampaikan hak

mereka kepada mereka, baik sedikit atau banyak.

7- Hujjah tentang Makan dan Minum di Negeri
yang Wajib Diperangi

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan

sebagian orang Islam untuk rnakan dan minum serta mengambil

pakan ternak dari harta-harta yang diperoleh dari negeri yang

wajib diperangi, tetapi Anda tidak membolehkannya untuk

memakannya sesudah dia meninggalkan negeri yang wajib

diperangi?" Jawabnya, pengkhianatan hukumnya adalah haram.

Tidak ada sesuatu pun di negeri yang wajib diperangi boleh diambil

oleh seseorang selain orang yang ada di sana. Mereka dalam

mendapatkan bagian harus merata. Apabila dia mengambil jarum

atau benang, maka hal itu hukumnya adalah haram-
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2104. Rasulullah S bersabda, "Serahkanlah benang dan

jarum itu, karena pengkhianatan adalah aib dan cacat serta (akan

mendapatkan balasan) neraka pada Hari Kiamu|." 253

Jadi, makanan juga termasuk kategori harta kaum

musyrikin, dan sesuafu yang lebih berharga dari benang, jarum,

uang receh dan manik-manik yang tidak boleh diambil oleh

seseorang, tapi tidak bagi orang yang lain.

2105. Ketika Rasulullah $ mengizinkan untuk makan di

negeri yang wajib diperangi, maka izin dalam hal ini khusus serta

mengeluarkan jumlah yang telah dikecualikan. Maka kita tidak

boleh melegalkan bagi seseorang untuk makan, kecuali sesuai

dengan perintah Nabi S unhrk memakannya, dan hal itu harus di

negeri yang wajib diperangi secara khusus. Apabila orang yang

mengambii makanan itu memindahkan dari negeri yang wajib

diperangi, maka dia tidaklah lebih berhak terhadap makanan yang

telah dia ambil daripada selainnya, sebagaimana dia tidak lebih

berhak terhadap jarum jika dia mengambilnya dari selainnya.

Karena itu, setiap apa yang dihalalkan dari yang diharamkan

2s3 gu6iL ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (1973) dan (2067),

bab tentang cabang urusan para isfui orang-orang yang melakukan gencatan senjata,

dan bab tentang pengkhianatan.
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maksudnya adalah tidak dihalalkan kecuali dalam situasi tertentu

tersebut. Apabila situasinya telah berubah, maka sesuafu yang

dihalalkan itu kembali menjadi haram. Contoh, memakan bangkai

yang diharamkan pada dasamya dihalalkan dalam sifuasi

mendesak, namun jika situasi itu telah hilang, maka hukum

bangkai itu kembali menjadi haram.254

2sa Al Baihaqi berkata: Hadits tentang kebolehan makan di negeri png wajib

diperangi telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam ma&hab lama dalam riwayat

Abdurrahman dari hadits Yazid bin Harun dan yang lainnya, dari Sulaiman bin Al
Mughirah.

Kemudian dia meriwayatkan dengan sandanya, dari Sulaiman, dari Humaid bin
Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Aku melihat kantong yang berisi

daging pada peperangan l{haibar, lalu aku menghampirinya dan mengambilnya,

kemudian aku berkata, 'Hari ini aku tidak akan memberikan ini kepada seseorang

se-dikit pun'." Dia melanjutkan, "Lantas aku mmoleh, temlata Rasulullah $
tersenyum."

Hadits diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim:
Al Bukhari, (pembahasan: Kanrajiban seperlima, bab tentang makanan yang

diperoleh di negeri yang wajib diperangi, 2/4OS) dari Abu Al Walid, dari Syr'bah
dengan jalur ini, di dalamnya disebutkan, "Lalu aku mendekatinya untuk

mengambilnya, lalu aku menoleh, temyata ada Nabi {*&, uk pun merasa malu kepada

beliau untuk mengambilnya." (no. 3653)
Ibnu Hajar dalam Talkhish Al l{habir (4/L3l berkata, "Ath-Thagralisi

menambahkan dengan jalur yang shahih: Beliau bersabda,'ltu untukmu'."
Lih. Musnad Abu Daud Ath-Tha57alisiftim. 123, no.9l7l
Muslim (pembahasan: Jihad dalam Perjalanan, bab tentang kebolehan mernakan

harta rampasan perang di negeri yang wajib diperangi, 3/13931 dari jalur Syaiban bin

Famrkh, dari Sulaiman bin Al Mughirah dengan redaksi yang sama, seperti riwayat Al
Baihaqi (72/1,7721. Juga dari jalur Syu'bah, seperti hadits AI Bukhari (73/L772').

Al Baihaqi berkata, "AsyS5nfi'i juga meriwayatkan hadits Hammad bin Zaid."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Hammad bin Zaid,

dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama

Nabi ;$, lalu kami memperoleh madu dan daging, sehingga kami pun mernakannp."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari:
Al Bukhari (pernbahasan dan bab yang sama) dari Musaddad, dan Hammad bin

Zaid dengan jalur ini, redaksingn "Dalam peperangan, kami mendapatkan madu dan
dan anggur, lalu kami memakannya tidak mengernbalikannya." (no. 3154)

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkan apa yang kami kabarkan....
Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Flasan, dari Abu
Barzah, dia berkata, 'Kami pemah berada dalam salah satu peperangan kami. Kaum
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2106. Serta adanya riwayat dari sebagian hadits para

periwayat, seperti yang saya katakan, dari Nabi $, bahwa beliau

mengizinkan para sahabat untuk makan di negeri yang wajib

diperangi, dan mereka keluar dari negeri itu dengan tanpa

membawa makanan. Apabila hal ini diriwayatkan secara tsabit dari

Nabi g$, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun, walaupun

riwayat ini tidak tsabit, karena dalam deretan para periwayatnya

ada yang tidak diketahui statusnya. Demikian juga tentang para

periwayat yang meriwayatkan masalah kehalalannya terdapat

periwayat yang tidak diketahui statusnya.2ss

musyrikin menyerang kami, lalu kami mendapatkan roti mereka, sehingga kami

memakannya'."
Abu Barzah juga berkata, "[alu kami memal.annya. Kami mendengar mitos dari

orang-orang jahiliyah, bahwa orang yang memakan roti akan gemuk. Setelah kami

memakan roti itu, salah seorang diantara kami ada yang melihat pada kedua ketiaknya,

apakah tambah gemuk?"
Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i menyebutkan hadits Yazid, dari Hisyam, dari AI

Hasan, dia berkata, 'Para sahabat Nabi $ berperang, lalu mereka mendapatkan

makanan dan makanan ternak'."
Dia juga berkata, "Kemudian dia menyebutkan selain itu."
Dia berkata, "sedangkan hadits yang dia sebutkan tentang hal tersebut dalam

madzhab baru, pembahasan larangan mengeluarkan makanan, seakan yrang dia
maksud adalah hadits Al Waqidi, dari Abdurrahman bin Al Fudhail, dari Al Abbas bin

Abdurrahman Al Asyja'i, dari Abu Sufayan, dari AMullah bin Amr, dia berkata,
'Rasulullah $ bersabda pada peperangan Khaibar, 'Makanlah dan berilah makan

temak lalian, tapi janganlah kalian menzbavrra pulang/ .'"
AI Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya ddam Musnadrrya (BuShWh Al

Bahib, hltn. 21 1, no. 671.

Al Baihaqi (Al Ma'ifah, 5/5454701menjelaskan, bahwa sanad ini dha'if. Dia
menilainya dhaif, danjalur Al Waqidi.

25s A Baihaqi menjelaskan bahwa yrang dimalsud oleh AsySyafi'i dalam hadits
ini adalah hadits yang diriwaptkan oleh Abu Daud:

Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab tentang membawa makanan dari negeri
musuh, 3/152) dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Abdullah bin Wahb, dari Amr bin Al
Harits bahwa Ibnu Harsyaf Al Azdi menceritakannya, dari Al Qasim maula

Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi $, dia berkata: Kami pernah memakan

daging unta dalam peperangan, dan kami tidak membagikannya, sehingga kami ingin

631



AlUmm

8. Menjual Makanan di Negeri yang Wajib
Diperangi

Apabila ada dua orang yang membarter makanan di negeri

musuh, maka secara qiyas hal tersebut tidak apa-apa, karena dia

membarter barang yang dilegalkan. Lalu setiap orang dari

keduanya boleh memakan makanan itu selama dia tidak keluar

dari negeri musuh. Jika dia telah mengeluarkan, maka dia harus

mengembalikan kelebihan dari makanan atau minuman yang dia

bawa. Jika dia boleh mengambil makanan, maka dia juga boleh

memberi makan orang lain dari makanan tersebut, karena bisa jadi

orang lain itu juga boleh mengambil sebagaimana dia mengambil

lalu memakannya. Karena itu tidak ada larangan baginya unfuk

menjualnya makanan itu kepadanya.

kembali dari perjalanan atau kami telah kenyang." (no. 27061 sebagaimana yang telah
dinlal dha'if oleh Al Baihaqi.

Sebagaimana yang telah dilansir oleh Al Baihaqi dari Asy-Syaf i, sebagai berilnrt:
Kami meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Aku pemah

berperang bersama Abdurrahman bin Samurah, juga bersama beberapa sahabat

Nabi $. Apabila mereka menaiki pohon yang berbuah, maka mereka memakannya,
tanpa mereka rusak dan dibawa."

Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Ali Al Jarrar, dari
Sa'id bin Sulaiman, dari Abu Hamzah Al Aththar, dari Al Hasan.

Al Baihaqi {Al Ma'nfah, 6/547) berkata, "Asy-Syaf i juga menyebutkan dalam
madzhab lama hadits hnu Muhairiz dari Fudhalah bin Ubaid, di dalam redaksinya
terdapat kalimat, 'Dia memakan makanan di negeri yang wajib diperangi. Sedangkan
sesutu yang bisa dijual seperti emas dan perak, maka di dalamnya terdapat bagian
seperlima untuk Allah dan bagian kaum muslimin'."
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9. Seseorang yang Membawa Makanan di Negeri
yang Wajib DiPerangi

Jika di tangan seseorang ada kelebihan makanan di negeri

yang wajib diperangi dan sesudah perang berakhir, lalu ada orang

Iain yang masuk sedangkan dia tidak bersekufu dengan pasukan

Islam dalam memperoleh harta rampasan perang, lalu dia menjual

makanan tersebut kepadanya, maka penjualannya itu tidak boleh

karena dia telah memberi orang yang tidak boleh mernakannya

dan jual-belinya ditolak. Jika sudah terlanjur, maka dia

mengembalikan nilainya kepada imam. Dia tidak boleh

menahannya dan tidak pula mengeluarkannya dari kedua

tangannya kepada orang yang tidak boleh memakannya.

Tindakannya itu seperti membawa keluar makanan dari negeri

yang wajib diperangi ke tempat dimana dia tidak boleh

memakannya.

10- Menyembelih Hewan untuk Diambil Kulitnya

Saya senang sekiranya mereka tidak terkejar dan tidak

khawatir terkejar di negeri musuh, serta tidak dalam keadaan

terpaksa agar mereka tidak menyembelih sekor kambing, unta

atau sapi pun kecuali untuk dimakan. Hendaklah mereka tidak

menyembelihnya untuk diambil kulitnya untuk membuat sandal, tali

sandal, kantong minuman. Seandainya mereka melakukannya,
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maka itu saya makruhkan. Saya tidak memperkenankan bagi

mereka untuk mengambil sedikit pun dari kulitnya.

Kulit hewan yang dimiliki musuh ifu sama seperti dinar dan

dirham, karena yang diizinkan bagi pasukan Islam adalah

memakan dagingnya. Mereka tidak diizinkan untuk menyimpan
kulitnya dan kantong minumnya. Mereka harus mengembalikannya

kepada harta rampasan perang.

Keringanan hanya berlaku pada makanan saja. Tidak ada

keringanan unfuk kulit suatu hewan dan tidak pula wadah
makanan, karena wadah makanan dan kulit itu berbeda dari
daging, sehingga wadah makanan dan kulit itu harus dikembalikan.

Jika seseorang sudah terlanjur melenyapkannya (seperti

menjualnya), maka dia menanggung nilainya. Jika dia telah
memanfaatkannya, maka dia menanggungnya hingga dia
mengembalikannya berikut pen5rusutan yang terjadi akibat
pemanfaatannya itu, serta harga sewa standar jika dia memiliki
harga sewa standar.

11. Buku-buku Berbahasa Asing (Non Arab)

Kitab-kitab yang mereka temukan juga termasuk harta

rampasan perang. Seyogianya imam meminta seseorang unfuk
menerjemahkannya. Jika isinya adalah ilmu pengobatan atau ilmu-
ilmu lain yang tidak makruh, maka imam menjualnya sebagaimana

dia menjual harta rampasan perang lainnya. Jika itu adalah kitab
kemusyrikan, maka imam harus merobek kitab tersebut dan
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memanfaatkan wadah dan peralatannya untuk dia jual. Tidak ada

alasan bagi imam unfuk membakamya atau mengubumya sebelum

dia mengetahui isinya.

L2. Mengolesi Kendaraan dengan Minyak Milik
Musuh

Seorang pasukan Islam tidak boleh mengolesi

kendaraannya dan meminyaki rambutnya dari minyak milik musuh,

karena semua ini tidak diizinkan baginya untuk memakannya. Jika

dia melakukannya, maka dia mengembalikannya nilainya.

L3. Kantong dan Guci Khamer

Jika kaum muslimin berhasil menguasai negeri yang wajib

diperangi hingga menjadi negeri Islam, atau penduduknya

mendapat perlindungan dan berlaku hukum Islam pada mereka,

lalu umat Islam memperoleh khamer dalam guci atau kantong,

maka mereka menumpahkan khamer itu dan memanfaatkan guci

dan kantongnya. Mereka cukup meny.rcikannya, tidak boleh

memecahnya karena tindakan tersebut merusak. Tetapi jika

mereka tidak menguasai negeri tersebut, dan khamer tersebut

diperoleh dengan jalan perang, bukan karena berlakunya hukum

pada mereka, maka mereka menumpahkan khamer tersebut dari
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kantong dan gucinya. Jika mereka sanggup membawanya atau

membawa yang ringan-ringan saja, maka mereka membawanya

sebagai harta rampasan. Sedangkan yang tidak bisa mereka bawa,

maka mereka membakarnya atau memecahkannya jika mereka

mau melakukan hal itu-atau jika mereka telah berjalan; Rabi'

ragu. Jika mereka menemukan kasyut&56 dalam dua keadaan

tersebut, maka mereka memanfaatkannya. Demikian pula setiap

benda yang mereka dapatkan dan hukumnya tidak haram. Kasytts

-seandainya dia tidak haram meskipun dimasukkan ke dalam

gula, melainkan tetap halatr- tidak lebih pantas diharamkan

daripada anggur dan madu yang dari keduanya dapat diubah

menjadi sesuatu yang haram itu sendiri. Sedangkan keduanya tidak

boleh dibakar karena keduanya memang tidak haram.

14. Penghalalan Harta yang Dimiliki Musuh

Jika suafu kaum memasuki negeri musuh lalu mereka

memperoleh darinya harta benda selain makanan, maka hukum

awal harta benda yang mereka peroleh selain makanan itu ada

dua:

Pertama, dilarang, dan pengambilannya dianggap sebagai

penggelapan.

256 Kasyuts adalah sesuahr yang melekat di duri dan pohon, tidak memiliki akar
di tanah. Dia serupa dengan tanaman laif yarry ada di Ma|kah; tidak merniliki daun
tetapi memiliki bunga kecil-kecil.
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Kedua, mubah bagi orang yang mengambilnya. Prinsip

dasar unfuk mengetahui yang mubah adalah dengan cara

dibandingkan dengan negeri Islam. Apa saja yang mubah dan tidak

dimiliki seseorang di negeri Islam seperti pohon, atau hewan

buruan darat dan laut, maka objek yang sama di negeri musuh ifu

halal bagi orang yang mengambilnya. Termasuk jenis ini adalah

busur yang dibuat seseorang dari kayu yang ada di padang pasir

atau gunung; kayu apa saja yang dia inginkan, atau bafu apa saja

yang dia inginkan untuk dibuat wadah makanan, atau benda-benda

lain yang tidak dimiliki dan tidak disimpan. Setiap benda ini

menjadi miliki orang yang mengambilnya, karena pada mulanya

dia memang mubah dan tidak dimiliki seseorang.

Setiap yang dimiliki suatu kaum dan mereka simpan di

rumah-rumah mereka ifu dilarang unfuk diambil, seperti batu yang

mereka pindahkan ke rumah-rumah mereka, kuy,r, dan hewan

buman. Pengambilan benda-benda ini dianggap sebagai

penggelapan.

15. Burung Elang yang Terlatih dan Hewan Buruan
yang Dikurung Dan Diikat

Jika seseorang mengambilburung elang yang terlatih, maka

dia pasti milik seseorang dan dia harus mengembalikannya ke

dalam harta rampasan perang. Demikian pula jika dia mengambil

hewan buman dalam keadaan diikat atau dikurung. Semua ini

dapat diketahui dengan pasti bahwa ada pemiliknya. Demikian

637



AlUmm

pula jika dia mendapati pilar yang diukir di lapangan, atau

mendapati gelas yang diukir. Pengukiran itu menjadi tanda bahwa

ada yang memilikinya sehingga dia harus diumumkan. Jika ada

seorang muslim yang mengakuinya, maka barang ifu miliknya.

Tetapi jika mereka tidak mengakuinya, maka barang tersebut

menjadi harta rampasan perang karena dia berada di negeri

musuh.

16. Kucing dan Burung Elang

Ftrarta benda apa yang diperoleh dari musuh dan memiliki

harga seperti kucing dan burung elang, maka itu menjadi harta

rarnpasan perang. Anjing yang diperoleh dari musuh juga di;adikan

harta rampasan perang jika seseorang menginginkannya unfuk

digunakan berburu, atau unfuk menjaga hewan ternak dan

tanaman. Tetapi jika di antara pasukan itu ada yang tidak

menginginkannya, rnaka mereka tidak boleh menahannya. Karena

barangsiapa yang memilikinya untuk selain fujuan-tujuan tersebut,

maka dia berdosa. Saya berpendapat bahwa pemimpin pasukan

boleh membawanya keluar unhrk diberikan kepada orang-orang

yang berhak atas seperlima, yaifu orang-orang fakir, orang-orang

miskin, dan selainnya yang disebutkan bersama mereka. Jika salah

seorang di antara mereka menginginkannya unh.rk berburu serta

menjaga tanaman dan hewan temak, maka anjing itu diberikan

kepadanya. Tetapi jika tidak ada yang menginginkannya, maka dia

hams melepaskannya, dan dia tidak boleh menjualnya.
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Jika yang diperoleh adalah babi, dan babi tersebut dapat

menjadi buas jika sudah besar, maka saya memerintahkan unfuk

membunuh seluruhnya. Dia tidak masuk ke dalam harta rampasan

perang sama sekali. Dia juga tidak boleh dibiarkan manakala ada

kemampuan unfuk membunuhnya. Tetapi jika pasukan hendak

buru-buru bergerak, maka mereka boleh melepaskannya.

Membiarkan babi itu tidak lebih berat daripada memerangi orang-

orang musyrik seandainya mereka sudah berada di hadapan

pasukan Islam.

17. Obat-obatan

Makanan itu hukumnya mubah dimakan saat berada di

negeri musuh. Demikian pula dengan minuman. Yang kami

maksud adalah makanan dan minuman yang dapat menghilangkan

rasa lapang dan haus, serta dapat menjadi penguat hrbuh dalam

sebagian keadaannya. Adapun obat-obatan dengan seluruh

jenisnya itu tidak termasuk kategori makanan yang diizinkan.

Demikian pula dengan jahe, baik dalam keadaan telah diolah atau

belum diolah. Dia termasuk kategori obat-obatan. Sedangkan

alay$s7 itu termasuk jenis makanan yang dimakan. Apa saja yang

termasuk kategori makanan ifu boleh dimakan oleh orang yang

memperolehnya, tidak boleh dibawanya keluar dari negeri musuh.

Sedangkan apa saja yang termasuk kategori obat-obatan itu tidak

2s7 A&nta adalah jamak dari kata alyah, atau pantat, atau daging atau lemak
yang ada di pantat.
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boleh dikonsumsinya, baik saat dia berada di negeri musuh atau di

luamya.

18. Orang Kafir Harbi Masuk Islam dalam Keadaan
Memiliki Lebih dari Empat Istri

Jika seorang kafir harbi rnasuk Islam, baik dahulunya dia

penyembah berhala atau ahli Kitab, sedangkan saat itu dia

memiliki lebih dari empat istri, baik dia nikahi dalam satu akad

atau dalam beberapa akad yang terpisah, baik dia telah gauli

seluruhnya atau hanya sebagiannya saja yang telah dia gauli, atau

di antara mereka itu ada lferempuan bersaudara, atau mereka

sama-sama bersaudara, maka dikatakan kepadanya, "Tahanlah

empat di antara mereka selama tidak bersaudara dengan yang

lainnya." Dalam hal ini tidak dilihat pemikahannya; siapa di antara
mereka yang lebih dahulu dia nikahi. Inilah sunnah Rasulullah S
yang berlaku.
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2107. Seorang periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada

kami -saya menduganya Ibnu Ulayyah- mengabarkan kepada

kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya,

bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dalam keadaan memiliki

sepuluh iski. Rasulullah $$ lantas bersabda kepadanya, "Tahanlah

yang empat, dan ceraikanlah selebihnya.'258

258 6p. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Masuk
Islam dalam Keadaan Merniliki Lebih dari Empat Istri, 3/426, no. 1128) dari jalur Said
bin Abu Arubah dari Ma'mar dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Seorang
laki{aki ynng Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat lshl, 1/628,
no. 1953) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Ma'mar dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad berkata, "Hadits ini tidak
terjaga." Ahmad berkata, "Hadits ini tidak shahih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk (pembahasan:

Nikah, 2,2192-793) dari jalur Sufuan, Al Muharibi, Isa bin Yunus dan Said bin Abu
Arubah, mereka semua dari Ma'mar dan seten:snya.

Juga dari jalur Fadhl bin Musa dan Yahya bin Abu Katsir dari Ma'mar dan
seterusnya.

Al Hakim berkata, "Ada perbedaan pada Ma'mar, dan sanad yang tersarnbung
lebih kuat karena tambahan dari periwayat tsiqah itu diterima."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dalarn Al lhsan 16/187-182) dan
jalur hnu Ulayryah dan seterusnya.

Ada perbedaan pada Az-Zuhn dan Ma'mar dalam hadits ini. Sebagian periwayat
meriwayatkannya dari masing-masing dari keduanya secErra tersambung sanadnya,
sedangkan sebagian yang lain meriwayatkannya secara terputus sanadnya. Al Baihaqi
menjelaskan hal itu dan berkata, "Seperti itulah para periwayat Bashrah meriwayatkan
hadits ini dari Ma'mar secara tersambung sanadnya. Di antara mereka adalah hnu Abi
Arubah, Ibnu Ulay5rah, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yazid bin Zurai' dan lain-lain.
Mereka berkata dalam hadits ini, 'Beliau menyuruhnya memilih empat di antara
mereka,' atau yang semakna dengan itu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Yahya bin Said dari Sufyan dari
Ma'mar secara tersambung sanadnya. Dia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin
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Muhammad Al Muharibi dan lsa bin Yunus dari Ma'mar. Mereka semua adalah para
periwayat Kufah.

Dia juga meriwayatkannya dari Fadhl bin Musa -periwayat Khurasan- dari
Ma'mar secara tersambung sanadnya. Dalam hadits Fadhl bin Musa disebutkan,
Kemudian beliau menyuruhnya unfuk menahan empat istri dan menceraikan
selebihnya.

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Nabi S secara

terpufus sanadnya.
Demikian pula, Malik bin Anas meriwayatkannya dari Az-Zvhn secara terputus

sanadnya.

Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Abu
Suwaid.

Uqail meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia berkata: Kami menerima kabar dari
Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid.

Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Yunus dari Az-Zvhn dari Utsman bin
Muhammad bin Abu Suwaid.

Dia juga meriwayatkannya dari selain jalur Az-fuhn dari Nafi' dan Salim dari Ibnu
Umar bahwa Ghailan bin Salamah memiliki sepuluh istri, lalu dia masuk Islam dan

mereka pun masuk Islam bersamanya. Nabi $ lantas menyuruhnya untuk memilih
empat di antara mereka. (Lrh. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar, 5/37+316\ Hadits ini
dilansir Ad-Daruquthni dari jalur Saif bin Ubaidullah Al Jurmi dari Sarrar bin Mujasysyir
dari Ayyub dari Nafi' dan Salim dan seterusnya l3/27L-273)

Di antara ulama yang menilai shahih hadits ini adalah Ibnu Qaththan dalam
kitabnya Al Wahm Wal lham, dengan mengkritik Abdul Haq yang telah menilai lemah
hadits ini.

Abdul Haq berkata sesudah mengutip hadits dari At-Tirmidzi, "At-Tirmidzi
menceritakan dari Al Bukhari bahwa hadits ini tidak terjaga. dia berkata, 'Yang benar
adalah yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abu Hamzah dan selainnya dari Az-Zuhri,
dia berkata: Aku menceritakan dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan
bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri."

Al Bukhari berkata, "Hadis Az-bhri dari Salim dari ayahnya adalah seorang laki-

laki dari Tsaqif menceritakan istri-istrinya, lalu Umar ;{fu berkata kepadanya, "Silakan

pilih, kamu rujuk kepada istri-istrimu, atau aku akan melempari kubumnmu
sebagaimana kuburan Abu Righal dilempari."

Kemudian Ahad berkata, "Abu Umar berkata, 'Hadits-hadits tentang keharaman
nikah lebih dari empat itu seluruhnya cacat."'

l-jh. Al Ahkan Al Wustha (3/1281
Ibnu Qaththan berkata, 'Tidak mustahil sekiranya Az'fuhn merniliki semua

riwayat ini (baik yang tersambung sanadnya atau yang terpuhrs). Alasan mereka
menilai keliru riwayat Ma'mar ini adalah dari segi jauhnya kemungkinan Az-Zuhn

meriwayatkannya dengan sanad yang shahih ini dari Salim dari ayahnya dari Nabi 6$,
kemudian dia menceritakannya berdasarkan jalur-jalur riwayat yang lemah ifu."
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2708. Malik mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab,

bahwa ada seorang laki-laki dari Tsaqif yang masuk Islam dalam

Menurut saya, tidak jauh kemungkinannya Az-Z)hn menceritakannya
berdasarkan jalur-jalur riwayat ini seluruhnya, dimana masing-masing periwayat darinya

mengomentar riwayat yang mudah dia hafal. Ada kalanya semua itu terkumpul pada

salah seorang di antara mereka, atau lebih dari ifu, atau kurang dari itu.

Adapun yang dikatakan Al Bukhari bahwa Az-Zuhn hanya meriwayatkan dari
Salim dari ayahnya bahwa Umar berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang

telah menceraikan istri-istrinya, "Silakan pilih, kamu rujuk kepada istri-istrimu, atau aku

akan melempari kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dilempari",
sesungguhnya diriwayatkan dari selain Az-Zuhn bahwa Umar berkata demikian kepada

orang tersebut dalam satu hadits dimana dia menyebutkan pilihan Nabi $ kepadanya

ketika dia masuk Islam."
(Saya katakan, itulah riwayat Ad-Daruquthni sebelumnya dari jalur Ayyub dari

Nafi'dan Salim)
Jadi, Ay4yub meriwayatkannya dari Salim sebagaimana Az-Zuhri meriwayatkannya

dari Salim dalam riwayat Ma'mar, dan dia menambahkan Nafi' bersama Salim.

Sarar bin Mujasysyir-yang meriwayatkan dari Ayyub-adalah periwayat yang

tsiqah. Saif bin Ubaidullah yang meriwayatkan dari Sarrar dikomentari Amr bin Ali
sebagai salah safu manusia terbaik. Komentamya terhadap Sarrar tersebut terdapat

dalam sanad hadits tentang puasa, tetapi Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkannya. Saya
juga tidak mengetahuinya pada orang lain.

Ketika Ad-Daruquthni menyebutkan hadits ini dalam Al 'Ilal, dia berkata,

"Riwayat ini diriwaya&an secara perorangan oleh Saif bin Ubaidullah Al Jurmi dari

Sarrar." Ibnu Hajar dalarn At-Talkhish Al Habir berkata, "Para periwayat dalam

sanadnya tsiqah." (3/769')
Walhasil, hadits Az-Zuhri dari Salim dari Yahyra dari riwayat Ma'mar tentang

kisah Ghailan itu statusnya shahih. Omng yang mengkritiknya tidak mengakibatkan
cacat padanya melebihi kritik bahwa ada perbedaan pada Az-Zuhri." (Uh. Al Wafun

Wal lham,3/496-500, no. l27ll
Seperti itulah kami melihat bahwa hadits ini dinlat shahih oleh tiga imam, yaihr

Al Hakim, hnu Hibban dan hnu Qaththan.
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keadaan memiliki sepuluh istri, Ialu Rasulullah S bersabda

kepadanya , "Tahanlah empat, dan ceraikanlah selebihnya.'259
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zLOg.Aku dikabarkan oleh orang VunS mendengar Ibnu

Abu Zinad berkata: Abdul Majid bin Suhail bin Abdunahman bin
Auf mengabarkan kepadaku, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin

2se HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan tentang Thalak,
2/585, no.76l

Ibnu Abdil Bar berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok
periwayat Al Muwaththa 'dan mayoritas periwayat Ibnu Syihab."

Perlu disampaikan bahwa lbnu Qaththan menyebutkan bahwa Yahya bin Salam
meriwayatkannya dari Malik dari Az-Z,rhn secara tersambung sanadnya seperti hadits
Ma'mar yang tersambung sanadnya.

Silakan baca ulasan terhadap hadits sebelumnya, dimana Ibnu eaththan
menyebutkan bahwa riwayatrya yang terputus tidak mengakibatkan cacat pada
riwayatrya yang tersambung. Allah Mahatahu.
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Muawiyah Ad-Dailami, Dia berkata: Aku masuk Islam dalam

keadaan aku memiliki lima istri, kemudian Rasulullah $ bersabda

kepadaku, "Tahanlah empat, yang mana saja yang kamu inginkan

di antara mereka, dan ceraikanlah selebihnya. " Kemudian aku

menjumpai yang paling lama bersamaku, sudah tua renta, mandul,

dan sudah bersamaku sejak enam puluh tahun; kemudian aku

mencerainya-260

Sebagian ulama bertentangan dengan pendapat kami dalarn

hal ini. Dia mengatakan, "Jika seseorang masuk Islam dalam

keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka jika dia menikahi

mereka dalam safu akad, maka dia menceraikan mereka semua-

Jika dia menikahi empat istri di antara mereka dalam akad yang

berbeda-beda, sedangkan di antara mereka ada dua perempuan

bersaudara, maka dia menahan istri yang dia nikahi pertama kali

dan menceraikan istri yang dia nikahi sesudahnya. Jika dia

menikahi mereka dalam akad-akad yang berbeda, maka dia

menahan empat yang pertama dan menceraikan istri-istri sesudah

mereka." Dia juga mengatakan, "Dalam hal ini saya melihat setiap

pernikahan yang seandainya dia lakukan dalam Islam maka

hukumnya boleh, sehingga saya menetapkan bahwa seandainya

dia melakukannya saat masih musyrik maka hukumnya juga boleh-

Oleh karena ketika dia melakukannya sejak awal dalam Islam

itu hukumnya tidak boleh, maka saya juga menetapkan bahwa

260 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i- Al Baihaqi

meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra 17 /184) Di dalamnya disebutkan Naufal

hadits Mughirah, dan itu keliru. Kekeliruan ini telah dikoreksi oleh pam ulama di

catatan pinggir manuskip.
seperti itulah Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syaf i dalam Ma'nfah As-

Sunan wa Al Atsar(5/376).
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seandainya dia melakukannya sejak awal dalam kemusyrikannya

itu maka hukumnya juga tidak boleh."

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat

demikian, "Seandainya tidak ada argumen unfuk membantah Anda
selain prinsip madzhab yang Anda pegang, maka Anda sudah

terbantah." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya bertanya, "Apa
pendapat Anda terhadap para penyembah berhala seandainya dia

mengawali nikah dalam Islam dengan wali dan saksi dari kalangan

mereka? Apakah pernikahannya sah?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai keadaan terbaik
dari pernikahan yang dilakukan oleh para penyembah berhala?

Tidakkah seseorang menikah dengan wali dan para saksi dari
kalangan mereka?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan,
"Dengan demikian, menurut prinsip madzhab Anda, pemikahan

dengan istri-istri tersebut batal seluruhnya, karena menurut Anda
pemikahan terbaik yang mereka lakukan ifu tetap tidak sah dalam

Islam. Padahal, mereka ifu dahulunya menikahi perempuan di
masa iddah dan tanpa saksi." Dia menjawab, "Tetapi umat Islam

membolehkan pemikahan mereka." Kami katakan, "ltu karena
umat Islam mengikuti perintah Rasulullah S, sedangkan Anda
tidak mengikuti perintah Rasulullah t5s dalam hal ini. Karena

Rasulullah S menetapkan bagi pemikahan perempuan-

perempuan tersebut suafu hukum yang menghimpun beberapa
perkara. Lalu, mengapa Anda menentang sebagian perkara dan

menyepakati sebagian yang lain?" Dia balik bertanya, "Perkara

mana yang saya tentang?" Saya jawab, "Ada dalam
pemyataanmu, meskipun dalam hal ini tidak berita selainnya." Dia
bertanya, "Yang mana?"
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Saya katakan, "Ketika Anda mengklaim bahwa

Rasulullah s memaafkan mereka atas akad yang rusak dalam

keadaan musyrik sehingga beliau mendudukkannya sebagai akad

yang sah dalam Islam, maka mengapa Anda tidak memaafkan

akad tersebut dan mengikuti pendapat kami?" Dia menjawab, "Di

mana letak Nabi $ memaafkan mereka atas pemikahan mereka

yang tidak sah?" Saya jawab, "Pemikahan para penyembah

berhala seluruhnya." Dia berkata, "Anda tahu bahwa pernikahan

tersebut tidak sah seandainya dilakukan dalam Islam, akan tetapi

ada dalam hal ini mengakui khabar-" Kami katakan, "Jika

dijelaskan dalam khabar bahwa akad yang tidak sah dalam

keadaan musyrik itu seperti akad dalam Islam, mengapa Anda

tidak mengikuti pendapat kami dalam hal ini? Anda mengklaim

bahwa seluruh akad itu tidak sah, tetapi dia sudah berlalu sehingga

dimaafkan. Adapun istri-istri yang mengalami keadaan Islam dalam

keadaan mereka tetap menjadi istri, hal itu tidak dimaafkan dari

segi jumlahnya. Karena itu kami katakan bahwa pokok akadnya

tidak sah seluruhnya tetapi dimaafkan, sedangkan jumlah yang

melebihi batas itu tidak dimaafkan. Karena itu, tinggalkan istri yang

lebih dari empat, di mana pemufusannya diserahkan kepadamu,

dan tahanlah empat di antara mereka." Dia bertanya, "Apakah

Anda menemukan dalil lain selain khabar sehingga kami dapat

menyepakati pendapat Anda?"

Saya iawab, "Ya. Allah @ berfirm un, \iiip(6-itiqli-

;'i'n 
";.r\;'fr\#f 

.9 @ 'w9, Buy$)i e 4v,\ji;j'i'i'
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-- 
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orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
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tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orzng
yang beriman- Maka jika kamu tidak mengegakan (meninggarkan
sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasuLN5n akan
memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya'. "(Qs. Al Baqarah [2]:278-279)

Rasulullah ffi memaafkan riba yang sudah terranjur diambil,
sehingga beliau tidak memerintahkan unfuk mengembalikannya.
Tetapi beliau membatalkan riba yang terjadi dalam hukum Islam,
yaitu riba yang belum mereka terima. Nabi S memerintahkan

unfuk meninggalkannya dan mengembalikan kepada mereka
pokok harta mereka yang hukumnya halal bagi mereka. Dengan
demikian, hukum Allah kemudian hukumnya Rasul-Nya @ dalam
masalah riba menggabungkan dua hal, yaifu memaafkan riba yang
sudah terlanjur dan membatalkan riba yang terjadi dalam
keislaman pelakunya.

seperti itu pula hukum Rasulullah g$ dalam masalah nikah.
Akadnya masih telah terjadi sehingga Rasulullah S
memaafkannya. Sedangkan jumlah ishi yang lebih dari empat itu
tetap terjadi dalam keislaman pelakunya sehingga beliau tidak
memaafkannya. Anda tidak berpegang pada prinsip madzhab
Anda sendiri, dan tidak pula berpegang pada qiyas terhadap
hukum Allah dan khabar dari Rasulullah #. pendapat Anda telah
keluar dari semua ini dan juga dari nalar.

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya saya
meninggalkan hadits Naufal bin Muawiyah dan hadits Ibnu Ad-
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Dailami26l yang mengandung penjelasan tentang pendapat Anda

dan keterangan yang berbeda dengan pendapat kami, lalu saya

hanya berpegang pada hadits Az-Zuhri? Apakah di dalamnya ada

dalil yang menunjukkan pendapat Anda dan keterangan yang

berlawanan dengan pendapat kami?" Kami jawab, "Ya." Dia

bertanya, "Di mana?"

Saya jawab, "Jika mereka melakukannya dari awal setelah

memeluk Islam, sedangkan mereka tidak tahu halal dan haram

dalam pemikahan dan selainnya, lalu Rasulullah $ memberitahu

mereka agar mereka tidak menahan lebih dari empat istri, maka

nalar menunjukkan bahwa seandainya beliau memerintahkan

mereka untuk menahan istri-istri yang pertama dinikahi, maka hal

itu pasti termuat dalam perkara-perkara yang diajarkan beliau

kepada mereka. Alasannya adalah karena masing-masing dianggap

sebagai pemikahan, kecuali jumlahnya sedikit. Selanjuhya, hal itu

lebih kuat alasannya dan lebih urgen untuk diberitahukan kepada

mereka. Selain itu, hadits Naufal bin Muawiyah menjadi pemutus

dalam masalah yang dicarikan argumentasinya ini dan menjadi

penghilang kesamaran.

261 gu6i1r Ad-Daitami akan disampaikan dalam pembahasan tentang nikah bab

tentang seseorang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat iski,

inqa'Allah. (no.2258r
Asy-Syafi'i berkata, "Diriwayatkan dari Ad-Dailami atau hnu Ad-Dailami bahwa

dia masuk Islam dalam keadaan memiliki dua ishi yang bersaudara, lalu Nabi $
memerintahkan untuk menahan salah safu dari keduanya yang dia kehendaki, dan

menceraikan yang lain. "
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19. Orang Kafir Harbi Memberi Mahar Istrinya

Pokok pemikahan orang kafir harbi itu seluruhnya tidak
sah, baik dengan saksi atau tanpa saksi. Seandainya laki-laki harbi
menikahi perempuan harbi dengan mahar berupa sesuafu yang

haram seperti khamer dan daging babi, kemudian perempuan ifu
menerima mahar, kemudian keduanya masuk Islam, maka

perempuan tersebut tidak lagi memiliki hak mahar atas suaminya.

Tetapi seandainya keduanya masuk Islam dalam keadaan

perempuan tersebut belum menerima mahar, maka dia berhak

atas mahar standar atas suaminya. Seandainya laki-laki harbi
menikahi perempuan harbi dengan mahar berupa orang muslim
yang merdeka, atau budak mukatab milik seorang muslim, atau

ummu walad milik seorang muslim, atau budak milik seorang

muslim, kemudian keduanya masuk Islam, baik sesudah

perempuan tersebut menerima mahar atau sebelumnya, maka

perempuan tersebut tidak berhak atas salah seorang di antara

mereka. Muslim yang merdeka ifu tetap merdeka, budak-budak

yang dimiliki tersebut tetap milik empunya yang pedama, dan

budak mukatab tetap menjadi budak mukatab bagi pemiliknya.

Perempuan tersebut hanya berhak atas mahar standar dalam

semua kasus ini. Allah jua yang memberi kita taufiq.
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20. Remakruhan Menikahi Perempuan Ahli Kitab
dan Perempuiut Harbi

Allah ft menghalalkan kita untuk menikahi perempuan-

perempuan ahli Kitab, serta menghalalkan makanan mereka.

sebagian ahli tafsir memaknai bahwa yang dimaksud dengan

makanan mereka adalah he',r,ran sembelihan mereka. Hukum ini

berlaku pada para ahli Kitab, baik mereka memerangi kita atau

memiliki perjanjian damai dengan kita. Karena yang menjadi

patokan adalah bahwa mereka itu ahli Kitab. Jadi, pemikahan

dengan perempuan-perempuan mereka itu hukumnya halal, dan

dalam hal ini tidak ada perbedaan antara harbi dan dzimmi.

Seperti seandainya kita memberikan perlindungan kepada selain

ahli Kitab, dan seandainya kita memberikan perlindtrngan kepada

orang-orang Majusi, maka hal itu tidak lantas menghalalkan

perempuan-perempuan mereka. Kami melihat hukum halal dan

haram pada perempuan hanya dalam kapasitas mereka sebagai

ahli Kitab atau bukan, yaitu ahli Kitab yang masyhur para

penganut Taurat dan Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan

Nasrani. Perempuan-perempuan mereka inilah yang dihalalkan'

Seandainya mereka dihukumi halal dalam keadaan memiliki

perjanjian damai dan perlindungan serta dihukumi haram saat

terjadi peperangan, maka perempuan-perempuan Majusi dan

penyembah berhala seharusnya dihukumi halal seandainya mereka

memiliki suaka.

Hanya saja, kami menganjurkan bagi seorang laki-laki

muslim untuk tidak menikahi perempuan harbi karena khawatir

sekiranya anaknya dijadikan budak. Saya juga memakruhkan laki-
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laki muslim menikahi perempuan muslimah yang tinggal di tengah
orang-orang kafir harbi karena khawatir sekiranya anaknya
dijadikan budak atau dipaksa keluar dari Islam oleh mereka.
Adapun soal keharamannya, pemikahan tersebut tidak haram.
Allah Mahatahu.

2t. Orang yang Memeluk Islam Memiliki Barang
Ghashab atau Tidak

2710. Diriwayatkan dari hnu Abi Mulaikah secara terputus
sanadnya bahwa Nabi $ bersabda, "Barangsiapa yang masuk
Islam dalam keadaan memilih sesuafu, maka sesuafu ifu menjadi
miliknY1.'262

Makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa yang masuk
Islam dalam keadaan memiliki sesuatu yang boleh dimilikinya,
maka sesuafu tersebut menjadi miliknya. Alasannya adalah karena
setiap sesuatu yang boleh bagi seorang muslim yang sebelumnya
musyrik, dimana sesuatu tersebut diambil dari harta orang mus5nik

lain yang tidak memiliki jaminan keamanan, maka jika sebagian

dari mereka mengambil harta dari sebagian yang lain tanpa izin,
atau memperbudak orang merdeka dari kalangan mereka, lalu
obyek tersebut tetap ditahan di tangannya hingga dia masuk Islam
dalam keadaan tetap memilikinya, maka obyek tersebut tetap
menjadi miliknya. Demikian pula dengan harta yang dia ambil dari

26'2 gu6i1r ini telah disebutkan berikut takhnjnya pada no. (20g3) dalarn bab
tentang budak muslim yang melarikan diri ke negeri harbi.
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mereka kemudian dia masuk Islam dalam keadaan memilikinya,

maka harta tersebut tetap menjadi miliknya. Jika dia masuk Islam

dalam keadaan semua ifu sudah terlanjur terjadi di masa jahiliyah,

maka dia menjadi seperti pasukan Islam yang menyerang

penduduk harbi, sehingga pasukan Islam boleh menawan mereka

dan menjadikan mereka sebagai budak, serta merampas harta

benda mereka dan menjadikannya sebagai harta mereka. Hanya

saja, orang tersebut tdak dikenai seperlima karena dia

mengambilnya dalam keadaan musyrik, sehingga dia menguasai

seluruh harta tersebut.

Barangsiapa di antara oramg-orang musyrik yang

mengambil seorang muslim, baik dia merdeka, budak, atau ummu

walad, atau mengambil harta lalu dia menyimpan dan

menguasainya, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan

menguasainya, maka semua itu tidak menjadi miliknya. Demikian

pula, seandainya umat Islam merampasnya dari tangan orang yang

mengambilnya, maka mereka harus mengembalikan seluruhnya,

bukan nilainya, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya- Tidak

ada perbedaan dalam hal ini.

Dalilnya diambil dari Kitab, dan Sunnah juga menunjukkan

hal tersebut. selain itu, nalar dan ijma' menunjukkan dalam satu

kasus, meskipun berbeda dalam kasus lain. Karena Allah fr
mervariskan harta benda dan negeri mereka sebagai warisan bagi

umat Islam, sehingga Allah menjadikannya sebagai harta rampasan

perang bagi umat Islam dan fasilitas untuk memperkuat para

pemeluk agama-Nya, serta unfuk melemahkan orang-orang dari

agama lain yang memerangi para pemeluk agama-Nya- Tidak

boleh terjadi umat Islam ketika mampu mengalahkan orang-orang

653



AlUmm

kafir harbi itu menguasai mereka dan memiliki harta benda
mereka, tetapi kemudian orang-orang kafir hafri menguasai
sesuafu dari umat Islam, dimana mereka boleh menjadikannla
sebagai aset mereka unfuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, "Mana Sunnah png menunjukkan
pendapat Sang Anda sampaikan itu?" Jarrabnla adalah:
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2L11. AMul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan

kepada kami, dari Ayrytrb, dari Abu Qilabah, dari hnu Muhallab,

dari Imran bin Hushain, bahwa orang-orang musyrik menawan

seorang perempuan dari golongan Anshar, dan mereka juga

menguasai seekor unta milik Nabi S. Kemudian perempuan

Anshar tersebut terlepas dari ikatannya, lalu dia menaiki unta
Nabi $, dan dia pun selamat di atasnya. Dia lantas ingin

menyembelihnya ketika dia tiba di Madinah. Dia berkata,
"Sesungguhnya aku bemadzar, jika AIIah menyelamatkanku di atas

unta ifu, maka aku akan menyembelihnya." Orang-orang

menghalanginya untuk melakukan hal itu hingga mereka
mengadukan hal itu kepada Nabi $. lalu Rasulullah $ bersabda,

"Tidak ada nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan

tidak pula terhadap squatu Wng tidak dimiliki oleh anak Adam.'
Kemudian beliau mengambil unta i6.253

Seandainya orang-orang musyrik saat menguasai sesuahr

itu menjadi miliknya, maka kami tidak meniadakan bahwa unta

tersebut seluruhnya tidak lain menjadi milik perempuan Anshar

tersebut karena dialah yang merampasnya dari orang-orang

musyrik, atau setidaknya dia berhak atas empat perlima karena
dari unta itu diambil seperlimanya. Akan tetapi, Rasulullah #b tidak

253 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijaya pada no. (1426) dalam
penrbahasan tentang nadzar.

Uh. hadits no. (1427,1428 dan 1956)-

u.rw-r:t+u,# G'r"JI t) r*r
.iiti'*i,
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melihat perempuan itu berhak atas sedikit pun dari unta itu,

melainkan beliau melihat unta itu tetap pada kepemilikan beliau

semula. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang berbeda

pendapat bahwa manakala orang-orang rnusyrik menguasai

seorang budak atau harta milik seorang muslim, kemudian orang

muslim itu mendapatinya kembali meskipun pasukan Islam telah

mengerahkan kuda dan unta untuk memperolehnya sebelum

budak atau harta tersebut dibagikan, maka budak atau harta

tersebut tetap menjadi milik muslim ifu, tanpa diganti dengan nilai.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat sesudah budak atau

harta tersebut dibagikan. Di antara mereka ada yang mengatakan

bahwa orang muslim tersebut lebih berhak atas budak atau

hartanya, dan imam han-rs mengganti orang yang menerimanya

dalam pembagian harta rampasan perang dengan nilainya yang

sama dari seperlima dari seperlima, yaitu dari bagian Nabi g{i}.

Pendapat ini sejalan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma'.

Kemudian ulama lain mengatakan bahwa jika budak atau hartanya

itu telah jatuh sebagai bagian seseorang, maka pemiliknya lebih

berhak atas nilainya, insya' Allah. Sementara ulama iain

mengatakan bahwa pemiliknya yang pertama itu tidak memiliki

jalan untuk memperolehnya lagi sesudah dibagikan. Namun ijma'

mereka bahwa harta tersebut tetap rnenjadi milik empunya

meskipun sesudah dikuasai musuh lalu dikuasai oleh pasukan Islam

dari musuh (ijma' tersebut) menjadi argumen yang membantah

mereka bahwa ketenfuan ini seyogianya juga berlaku sesudah

harta tersebut dibagikan.

Oleh karena seandainya harta tersebut dikuasai oleh orang-

orang muslim yang memberontak-baik dengan jalan takr,vil atau
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tidak dengan jalan takwil-lalu umat Islam berhasil menguasainya

lagi ifu mereka harus mengembalikannya kepada empunya, maka

terlebih lagi orang-orang muslim tidak memiliki jalan untuk

memilikinya sama sekali.

Hadits tersebut seandainya valid tidak jauh dari makna

bahwa barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan menguasai

sesuahr, maka sesuahr ifu menjadi miliknya, sehingga makna hadits

ini umum. Dengan demikian, harta orang muslim dan orang

musyrik itu hukumnya sama ketika telah dikuasai musuh.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia harus

mengatakan bahwa seandainya mereka masuk Islam dalam

keadaan menguasai seorang muslim yang merdeka, maka mereka

boleh menjadikannya budak; sebagaimana seandainya mereka

masuk Islam dalam keadaan menguasai seorang musyrik yang

merdeka, maka mereka boleh menjadikannya budak. Atau bisa jadi

hadits ini bermakna khusus, sebelum maknanya seperti yang kami

sampaikan berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan.

Seandainya penguasaan orang-orang musyrik terhadap harta

orang-orang musyrik itu menjadikannya sebagai milik mereka

seandainya mereka masuk Islam dalam keadaan menguasai har.ta

tersebut, maka tidak boleh harta yang dikuasai orang-orang

muslim dari orang-orang muslim itu diambil lagi oleh pemiliknya

yang muslim, baik dalam benfuk nilai atau selainnya, baik sebelum

dibagikan atau sesudahnya. Sebagaimana hal itu tidak boleh

berlaku untuk harta benda mereka selain budak.
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2L12. Seorang periwayat yang biqah mengabarkan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa budak miliknya melarikan

diri, dan seekor kudanya kabur. Kuda dan budak ifu lantas dikuasai

oleh orang-orang musyrik, kemudian keduanya dikuasai kembali

oleh kaum muslimin, sehingga keduanya dikembalikan kepada

hnu Umar, dengan tanpa harga.2&

264 Al Buldlari meriwayatkannya (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab:
Ketika Orang-orang Musyrik Merampas Harta Orang Muslim Kernudian Dia
Mendapatinay Kembali, 2/37 8!,.

Al Bukhari berkata: Ibnu Numair berkata' Ubaidullah menceritakan kepada kami,

dari Nafi', dari lbnu Umar lg, dia berkata, "Seekor kuda miliknya pergi lalu diambil

musuh. Kemudian kuda tersebut dikuasai kernbali oleh pasukan Islam. Kuda tersebut

lantas dikembalikan kepadanya di zaman Rasulullah flf. Ada pula seorang budak

miliknya yang melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Ketika pasukan Islam

mengalahkan mereka, budak tersebut dikembalikan kepada hnu Umar .g oleh l$alid
bin Walid sepeninggal Nabi S."

Juga dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dengan
redaksi yang s€rupa dengan hadits Asy-Syaf i.

Juga dari lalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari

hnu Umar r,q5 bahua dia mengendarai seekor kuda pada unktrr pasukan lslam

berhadapan dengan musuh. Yang menjadi panglima pasukan lslam saat itu adalah

Khalid bin Walid, dan pasukan tersebut dikirimkan oleh Abu Bakar &,. Kuda tersebut
lantas diambil oleh musuh. Ketika musuh kalah, Khalid mengembalikan kudan5ra
kepada lbnu Umar." (no. 3067-3069)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pernbahasan: Jihad, bab: Harta yang
Diambil Musuh dari Umat Islam, Kemudian Didapati Perniliknya dalam Hana
Pampasan Perang, 3/148, no. 2699) dari jalur Muhammad bin Sulaiman Al Anbari
dan Hasan bin AIi dari Ibnu Numair dan seterusnya.
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Seandainya orang-orang musyrik menguasai iski seorang

muslim, atau ummu walad, atau budak perempuan mudabbar, atau

seorang budak perempuan yang bukan mudabbar, tetapi mereka

semua sudah tidak direbut kembali melainkan sesudah digauli oleh

orang musyrik yang mengambilnya, maka pemiliknya tidak haram

unfuk menggauli mereka karena mereka tetap pada

kepemilikannya yang pertama. Tetapi sebaiknya dia tidak

menggauli mereka karena khawatir anaknya dijadikan budak, dan

karena makruh sekiranya ada orang lain yang ikut menikmati

kemaluannya.

22. Orang Muslim Memasuki Negeri yang Wajib
Diperangi, lalu Dia Menemukan Istrinya

Jika seorang muslim memasuki negeri yang wajib diperangi

dengan jaminan keamanan kemudian dia menemukan istrinya,

atau istri orang lain, atau hartanya, atau harta orang lain sesama

muslim, atau harta milik orang kafir dzimmi yang dirampas orang-

orang musyrik, maka dia boleh membawanya keluar karena obyek

tersebut bukan milik musuh. Seandainya mereka masuk Islam

dalam keadaan menguasainya, maka mereka tidak memilikinya.

Dengan demikian, perbuatannya ifu bukan dianggap sebagai

pengkhianatan. Seperti seandainya dia memiliki kuasa atas

seorang muslim yang mengambil sesuafu tanpa 2in, kemudian dia

mengambilnya tanpa sepengetahuan muslim tersebut dan

menyerahkannya kepada pemiliknya, maka dia tidak dianggap
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sebagai pengkhianat. Yang disebut khianat adalah mengambil

sesuatu yang tidak halaldiambil.

Akan tetapi, seandainya dia menguasai sesuatu dari harta

benda mereka, maka tidak halal baginya mengambil harta tersebut,

baik sedikit atau banyak. Karena jika dia memperoleh jaminan

keamanan dari mereka, maka mereka juga harus berlaku sama

kepadanya. Juga karena tidak halal baginya saat berada dalam

jaminan keamanan mereka kecuali yang halal baginya dari harta

umat Islam dan orang kafir dzimmi. Karena harta ihr terlindungi

dari beberapa jalan. Pertama, keislaman pemiliknya - Kdua,
dimiliki orang kafir dzimmi. Ketiga, harta milik orang yang

memiliki jaminan keamanan hingga wakhr jaminan keamanannya

berakhir. Dia seperti orang kalir dzimmi dalam hal perlindungan

terhadap hartanya hingga masa perlindungannya berakhir.

23- Perempuan Dzimmi Masuk Islam dalam
Keadaan Sebagai Istri Seorang Dzimmi

Jika perempuan dzimmi masuk Islam dalam keadaan

sebagai istri laki-laki dzimmi, sedangkan saat itu dia sedang hamil,

maka dia berhak atas nafkah hingga dia melahirkan. Jika dia

menyusui anaknya, maka dia berhak atas upah persusuan- Dia

seperti perempuan muslimah yang ditalak bain dalam keadaan

hamil, atau bahkan dia lebih berhak atas nafkah daripada

perempuan tersebut. Jika di antara suami-istri yang musyrik lahir

seorang anak, maka anak yang belum baligh mengikuti orang
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tuanya yang masuk Islam. Anak itu dishalati jika mati, dan dia juga

saling mewarisi dengan orang fuanya yang muslim.

Jika kedua orang tuanya adalah budak milik seorang

mus5rik, kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam, maka

anak-anak yang belum baligh mengikuti orang hranya yang

muslim, karena hukum mereka adalah hukum Islam. Menurut

saya, tidak boleh berlaku selain pendapat ini selama anak-anak

masih kecil dan mereka mengikuti orang lain. Yaitu bahwa agama

Islam tidak bersekutu dengan agama lain melainkan Islam lebih

menang. Atau ada pendapat kedua, yaifu jika mereka lahir dari

orang tua musyrik, maka mereka tetap pada kemusyrikannya

hingga mereka menenfukan diri mereka sendiri. Seandainya kedua

orang fua mereka masuk Islam, maka tidak ada satu pun di antara

mereka yang hukurrmya mengikuti hukum Islam. Tetapi saya tidak

berpendapat demikian, dan saya tidak mengetahui adanya seorang

ulama yang berpendapat demikian.

Adapun terkait pemyataan bahwa anak itu milik ayah, lalu

di manakah bagian ibu darinya? Seandainya dia mengikuti ibu,

bukan ayah, sebagaimana dia mengikuti ibu dalam hal status

merdeka dan budak maka lebih dari itu orang yang mengatakan

anak milik ayah ifu disalahkan pendapatnya, meskipun agama itu

tidak semakna dengan perbudakan, melainkan bagian dari makna

yang saya sampaikan bahwa manakala Islam bersekufu dengan

selainnya dalam aspek agama dan kepemilikan, maka Islam lebih

kuat.
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24- Perempuan Nasrani Masuk Islam setelah
Digauli Suaminya

Asy-Syafi'i berkata tentang perempuan Nasrani lrang
dinikahi laki-laki Nasrani lalu dia masuk Islam sesudah digauli: Dia

berhak atas mahar. Jika dia telah menerimanya, maka selesai

masalah. Jika tidak, maka dia mengambilnya sesudah dia masuk

Islam, baik suaminya itu masuk Islam atau tidak. Jika suaminya

belum menggaulinya hingga dia masuk Islam, maka tidak ada

perbedaan apakah dia telah menerima mahar dari suaminya atau

belum menerimanya. Ketentuannya berkisar antara dia berhak atas

setengah mahar, karena seandainya suaminya masuk Islam maka

dia lebih berhak atas istuinya itu; atau dia tidak memperoleh mahar
sama sekali karena penghapusan akad nikah terjadi dari pihaknya.

Jika ini yang terjadi, maka dia harus mengembalikan mahar jika

dia telah mengambilnya. Seperti seandainya dia mengambil

sesuafu sebagai pengganti bagi sesuafu, seperti harga untuk

barang, kemudian barang tersebut terlepas dari tangan, maka dia

harus mengembalikan harga tersebut. Dia hanya berhak atas apa

yang telah dia ambil, dan dia tidak mengambil sesuatu pun jika dia

belum mengambilnya.
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25. Perempuan Nasrani yang Diperistri Laki{aki
Muslim

Jika perempuan Nasrani diperistri laki{aki Muslim, maka

sesudah suci dari haidh dia dipaksa unhrk mandi selepas haidh.

Jika dia menolak, maka harus dididik hingga dia mengerjakannya,

karena haidh menghalangi suaminya untuk menggaulinya pada

waktr-r tidak halal bagnya. Allah @ berfirman,

b/ ,2r"
' )r*h'-&ii';j*;

"Dan janganlah katnu mendekafi mereka, sebelum merel<a

suci. "(Qs. Al Baqarah I2l:2221

Sebagian ahli tafsir mengklaim bawa maksudnya adalah

hingga mereka suci dari haidh.

Selanjutnya Allah ffi berfirman,

'Kt r{A :" ; b <};,u i,,iE 6$

'Apabila merel<a telah suci, maka campurilah mereka ifu di
tempat yang dipeintahkan Alkh kepadamu. "(Qs. AI Baqarah [2]:

222)

Maksudnya adalah bersuci dengan air. OIeh karena suami

dilarang menggauli istrinya kecuali sesudah istrinya suci dari haidh

dan bersuci dengan air sehingga di sini terhimpun dua makna,

maka tampak jelas bahwa kita harus memaksa istri yang beragama

Nasrani untuk mandi selepas haidh agar hal itu tidak menghalangi

persehrbuhan. Adapun mandi selepas junub itu hukumnya mubah
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bagi suami untuk menggaulinya kembali, sehingga mandi

diperintahkan kepada istri yang beragama Nasrani sebagaimana

dia diperintah mandi karena kotor, terkena asap dan bau fubuhnya

berubah. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa istri

tersebut harus dipukul agar mau mandi seandainya dia

menolaknya, karena itu adalah mandi untuk bersih-bersih badan.

26. Menikahi Perempuan Ahli Kitab

Allahffi menghalalkan perempuan-perempuan mukmin

yang merdeka. Allah mengecualikan budak-budak perempuan halal

dinikahi manakala laki{aki muslim yang menikahi mereka tidak

memperoleh biaya unfuk menikahi perempuan merdeka, dan

sekiranya dia takut terjerumus ke dalam zina seandainya dia tidak

menikahi budak-budak perempuan yang mukmin. Karena itu kami

mengklaim bahwa tidak halal menikahi budak perempuan

muslimah kecuali harus memenuhi dua keadaan tersebut. Itulah

dasar madzhab kami, bahwa jika sesuafu dihukumi mubah dengan

syarat, maka dia tidak mubah kectrali tidak ditemukan syarat

tersebut. Ini seperti pendapat kami terkait bangkai yang dihukumi

mubah bagi orang yang terpaksa, dan tidak dihukumi mubah bagi

selainnya. Juga seperti pendapat kami terkait mengusap kaos kaki

kulit; dia dihukumi mubah bagi orang !,ang mernakainya dalam

keadaan suci sempuma selama dia belum mengalami hadats, dan

tidak dihukumi mubah bagi selainnya. Juga seperti pendapat kami

terkait shalat dalam keadaan takut, dimana orang yang takut boleh
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mengerjakan shalat dengan cara yang berbeda dari shalat-shalat

yang dikerjakan tidak dalam keadaan takut.

Allah S berfirman,

WS;.g4iir*;i-$
"Dan janganlah kamu nikahi wanib-wanib musyrik,

sebelum mereka beriman. "(Qs. Al Baqarah l2): 227],

Allah @ mengharamkan secara mutlak terhadap perkara

yang disebut dengan sebutan syirik.

Allah @ berfirman,

t
rNf e6$i\\3J3-$Ax;Xv

"Dan wanita-wanita tnng meniaga kehormatan di antara

orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu-" (Qs. Al

Maa'idah [5]: 5)

Yang disebut dengan muhshanaf (perempuan-perempuan

yang menjaga kehormatannya) di antara mereka adalah

perempuan-perempuan merdeka. Karena itu, kami menyebutkan

orang yang dikecualikan Allah bahwa dia halal dinikahi adalah

perempuan-perempuan merdeka dari ahli Kitab. Sedangkan

perempuan merdeka itu bukan budak. Sebagaimana kami katakan

bahwa tidak halal menikahi perempuan musyrik dari selain ahli

Kitab. Ulama lain juga berpendapat seperti itu. Mereka harus

mengatakan tidak boleh menikahi perempuan yang tidak merdeka,

melainkan hams tergabung dua sifat, yaitu merdeka dan ahli Kitab.

Adapun jika menikahi budak dari kalangan orang-orang mukmin
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ifu hukumnya dilarang kecuali dengan syarat, maka hal ifu
mengandung dalil bahwa tidak boleh menikahi budak dari luar

kalangan orang-orang mukmin berdasarkan dilalah aula (indikasi

yang tekanannya lebih kuat). Jadi, budak perempuan dari kalangan

ahli Kitab itu diharamkan dari dua sisi berdasarkan petunjuk AI

Qur'an.

27 - lla' dan Zhihar26s yang Dilakukan Suami
Nasrani

Jika suami yang beragama Nasrani melakukan ila'terhadap
istrinya kemudian keduanya mengajukan gugatan kepada kami

sesudah empat bulan, maka kami menjafuhkan hukum padanya

seperti hukum bagi seorang muslim, yaifu dia hams kembali

kepada istrinya atau dia menceraikan istrinya. Kami tidak

membedakan hukum kami terhadapnya. Jika dia memilih untuk

kembali kepada istrinya, maka kami menyumhnya membayar

kaffarah, tetapi kami tidak memaksanya karena dengan syiriknya

itu tidak ada satu pun dari hak Allah yang gugur darinya. Kami

menyuruhnya membayar kaffarah meskipun tidak diterima

sebelum dia beriman.

Jika dia melakukan zhihar terhadap ishinya kemudian

istrinya menggugafurya dan keduanya sama-sama rela dengan

265 lla' berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Sedangkan zhihar
berarti suami menyamakan istrinya dengan anggota badan ibunya atau wanita
mahramnya dalam pengertian haram digaulinya, seperti dengan mengatakan, "Kamu
seperti punggung ibuku. "
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hukum Islam, maka keduanya tidak terpisahkan dengan zhihar,

sehingga kami memberlakukan hukum Islam ini padanya. Yang

berlaku dalam zhihar hanyalah kaffarah sehingga kami

menyun-rhnya membayar kaffarah, tetapi kami tidak memaksanya

untuk membayar kaffarah sebagaimana pendapat kami terkait

sumpah r/a'.

28. Suami Nasrani yang Menuduh Zina Istrinya

Jika suami yang beragama Nasrani menuduh isbinya

berzina, kemudian ishinya menggugatnya dan keduanya mau

menerima hukum Islam, maka kami mengadakan sumpah libn di

antara keduanya, dan sesudah itu kami menceraikan keduanya.

Kami juga memufuskan nasab anak darinya seperti yang kami

lakukan terhadap suami muslim. Seandainya dia menuduh zina

istrinya lalu keduanya mengajukan gugatan kepada kami, tetapi dia

menolak untuk melakukan sumpah li'an, maka kami menjafuhkan

sanksi ta'zir padanya, bukan sanksi had. Karena tidak ada sanksi

hadbagi orang yang menuduh zina perempuan Nasrani. Sesudah

itu kami tetap membiarkan iskinya ifu bersamanya karena kami

tidak memisahkan keduanya kecuali dengan sumpah /i'an
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29. Hukum Orang yang Menggauli Budak
Perempuan dari Harta Rampasan Perang

Jika seorang muslim yang ikut serta dalam perang

menggauli seorang budak di antara budak-budak yang dirampas
sebelum dibagikan, maka jika budak perempuan itu tidak hamil,
maka dari laki-laki tersebut diambil 'uqp6e hlu budak tersebut
dikembalikan kepada harta rampasan perang. Jika pelakunya tidak
tahu hukum, maka dia cukup dilarang. Tetapi jika dia tahu hukum,
maka dia dikenai sanksi tadr, bukan sanksi had,karena perbuatan

tersebut terjadi dalam keadaan syubhat dimana dia berpikir bahwa
dia memiliki hak atas budak perempuan ifu. Jika harta rcmpasan
perang sudah dihifung sehingga dia tahu berapa bagiannya dari
harta rampasan perang bersama sejumlah penerima harta
rampasan perang lain, maka bagiannya ifu dikurangi mahar sesuai
porsinya. Jika budak perempuan yang digaulinya ifu hamil, maka
ketentuannya juga seperti ini, kemudian budak perempuan itu
dinilai sebagai tanggungannya, lalu budak perempuan ifu menjadi
ummu walad baginya. Tetapi jika yang terjadi adalah zina, maka
tidak ada mahar di dalamnya.

21L3. Alasannya adalah karena Rasulullah S melarang

mahar pelaanr.267

266 Urt adalah diyat untuk kemaluan yang diambil tanpa izin, dan juga bisa
digunakan untuk menyebut mahar perempuan. (L,;Jr.. Al Qarnud

257 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (145U dalam
pembahasan tentang jual-beli bab penjualan anjing dan sejenisnya.
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Yang disebut pelacur adalah perempuan yang membiarkan

dirinya digauli, sehingga dia dan laki-laki yang berzina dengannya

dianggap sebagai pelaku zina dan dikenai sanksi had. Tetapi jika

budak perempuan tersebut diambil tanpa izin, maka dia tidak

dianggap berzina dan tidak dikenai sanksi had sehingga dia berhak

atas mahar. Sedangkan laki-laki yang berzina dengannya dikenai

sanl<si had.

30- Ketika Pasukan Islam Menyerang Musuh dan
Memperoleh Tawantrn yang Diantara Mereka Ada

Sanak Kerabat

Jika pasukan Islam menyerang musuh, dan temyata di

antara mereka ada anak seorang muslim yang dijadikan budak

oleh musuh, atau anak dari budak perempuan dari kalangan

mereka, atau di antara musuh ifu ada orang fua dari seorang

muslim sedangkan orang tua itu masih menjadi harbi, padahal

anaknya ikut berperang, maka dia memperoleh bagian atas

ayahnya atau anaknya dari mereka. Keduanya tidak dimerdekakan

sebagai tanggunganngra sebelum mereka dibagikan. Jika salah

safunya atau keduanSn jatfi sebagai bagiannya, maka keduanya

dimerdekakan. Jika tidak, maka keduangra tidak dimerdekakan.

Jika ada Srang bertanya, "Anda mengatakan bahwa jika

seseorang memiliki ayahryn atau anaknya, maka ayah atau

anaknya itu merdeka dengan ditanggungkan padanya. Namun saSra

berpendapat tentang hal ifu bahwa jika ayah atau anaknya itu
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tertarik ke dalam kepemilikannya dengan jalan dia membelinya,

menerima hibahnya, dia mengklaim bahwa ayah atau anaknya ifu

dihibahkan kepadanya, atau diberikan kepadanya sebagai wasiat,

maka saya tidak memerdekakannya dengan dipertanggungkan

padanya sebelum dia menerimanya. Dia juga boleh menolak hibah

dan wasiat. Jadi, jika dia memperolehnya sebagai bagian dari harta

pampasan, maka dia boleh meninggalkan haknya dari harta

rampasan perang, dan ayah atau anaknya ifu tidak dimerdekakan

sebagai pertanggungannya sebelum keduanya menjadi miliknya

dengan jalan pembagian atau pembelian. Dia tidak serupa dengan

budak perempuan yang digaulinya dalam keadaan dia memiliki hak

padanya, karena kami menghindarkan sanksi had saat ada

sytbhat, tetapi kami tidak menetapkan kepemilikan dengan

adanya sytbhat.

31. Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya

2174. Rasulullah S memutuskan hukum terkait

perempuan-perempuan harbi dari para penyembah berhala

dengan dua hukum. Pertama, perempuan-perempuan yang

ditawan lalu diberi jaminan keamanan sesudah merdeka.

Rasulullah S membagikan merel<a, dan melarang orang yang

menerima mereka sebagai bagiannya unfuk menggaulinya dalam

keadaan tidak hamil sebelum haidh, atau dalam keadaan hamil

sebelum melahirkan. Ketentuan ini pemah berlaku pada para

tawanan Authas. Hal itu menunjukkan bahwa dengan penawanan

ifu sendiri terputuslah hubungan antara suami dan istri. Alasannya
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adalah karena Nabi $ tidak memerintahkan untuk menggauli

perempuan yang bersuami sesudah haidh melainkan perintah

tersebut telah memutuskan hubungan pemikahan.268

2LL5. Ibnu Mas'ud &, menyebutkan bahwa firman Allah,

14 iKT' C $y 1:4i'c &ZI$ "Dan (diharamkan iusa

kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang

kamu miliki" (Qs. An-Nisaa' [4]' 24) maksudnya adalah

perempuan-perempuan bersuami yang kalian miliki dengan jalan

penawanan.259

268 93. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Menggauli Tawanan, 2/674, no-

2L571danjalur Amr bin Aun dari syarik dari Qais bin wahb dari Abu wadak dari Abu

Said Al Khudri bahwa Rasulullah $ bersabda tenhng para tawanan Authas,

"Perempuan yang hamil tidak digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak

hamil tidak digauli sebelum haidh satu kali."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (pembahasan,

Nikah, 2,/195) dari Amr bin Aun dan seterusnya. Al Hakim berkata, "status hadits

shahih menurut muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
269 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syaf i.
Akan tetapi, hadits serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said:

Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Kebolehan Menggauli Perempuan yang

Ditawan Sesudah Rahimnya Bersih, dan Jika Dia Memiliki Suami maka Pemikahannya

Terhapr.rs dengan Penawanan, 2/10791dari ialur Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al

Qawariri dari Yazid bin Zurai' dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Shalih Abu

Khalil dari Abu Alqamah Al Hasyimi dari Abu Said Al l(hudri bahwa pada saat p€rdng

Hunain, Rasulullah $ mengirim ekspedisi ke wilayah Authas, kemudian mereka

berternu dengan musuh dan teriadilah perternpuran. Akhimya merela dapat

mengalahlon mr.rsuh dan b€rhasil menawan musuh. Di antara para tawanan ihr

tendapat tawanan wanita, seakan-akan para sahabat Rasulullah S keberatan

menggauli mereka karena mereka merniliki slrami-suami yang rnasih muryrik. Dari sini

Allah menunnkan ayat mengenai hal itu, "Dan di ltaruilcan bagi l<arnu mengawini
vmnib-unnib gng baaanti k@tali budakiudak jang kalian miliki 6ilah telah

menebpkan hukum itu) sebagai ketetaryl'I@ atas l<amu." (Qs. An-Nisaa' l4}. 241

Maksudnya, mereka halal bagimu setelah 'iddahmqdial:rlbis.
Juga dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Abu Khalil dari Abu Said dengan

rdalsi !,ang serupa (no. 35,/145).
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Persefubuhan dengan mereka sesudah rahimnya bersih itu
tidak lebih besar daripada memutuskan hubungan pernikahan
mereka dengan suami-suami mereka, baik mereka ditawan
bersama suami-suami mereka, atau ditawan sebelum suami-suami

mereka, atau ditawan sesudahnya, atau mereka berada di wilayah
Islam atau di negeri yang wajib diperangi. Hubungan pemikahan

tidak diputus kecuali dengan jalan penawanan yang dengan itu
mereka boleh digauli sesudah rahim mereka bersih.

2116. Rasulullah S pemah menawan beberapa orang laki-

laki dari Hawazin, dan setahu kami beliau tidak bertanya tentang
para suami dari perempuan-perempuan yang ditawan; apakah

mereka ditawan bersama istri-istri mereka, atau sebelumnya, atau

sesudahnya, atau mereka tidak ditawan sama sekali. Seandainya

ada faktor yang menentukan pada diri suami-suami tersebut,
tenhrlah Nabi S bertanya kepada perempuan-perempuan

tersebut.2To

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi $
melepaskan perempuan-perempuan tersebut sehingga mereka

kembali kepada suami-suami mereka, maka jika orang-orang

musyrik itu telah menghalalkan sesuatu dari perempuan-

perempuan mereka, maka tidak ada argumen dengan stafus

musyrik. Jika mereka masuk Islam, maka tidak boleh istri-istri
mereka kembali kepada suami-suami mereka kecuali dengan
pemikahan yang baru, karena Nabi $ telah memubahkan

perempuan-perempuan tawanan ifu bagi orang yang memiliki
mereka. Beliau tidak mungkin memubahkan mereka dalam
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keadaan pernikahan mereka masih bertahan, dan beliau tidak

memubahkan mereka kecuali sesudah tali pemikahan mereka telah

terpuhrs. Jika tali pemikahan telah terputus, maka harus dilakukan

pemikahan yang baru.

32. Suami atau Istri yang Masuk Islam Sebelum
Pasangannya

27L7. Rasulullah S menetapkan aturan bagi perempuan-

perempuan yang masuk Islam dalam keadaan tidak ditawan

sebelum suami-suami mereka atau sesudahnya dengan safu aturan-

Yaitu ketika Abu Sufuan dan Hakim bin Hizam masuk Islam saat

berada di Marr Zhuhran saat Nabi gj$ memiliki kuasa terhadapnya.

Saat ifu Makkah masih menjadi negeri kufur, dan di sanalah istri-

istri keduanya berada. Abu Sufyan pulang di depan Nabi S dalam

keadaan memeluk Islam, sedangkan Hindun binti 'Utbah masih

musyrik. Dia lantas memegang jenggot Abu Sufuan dan berkata,

"Bunuh orang tua sebelum safu tahun ini!" Dia tetap pada

kemusyrikannya hingga akhimya dia masuk Islam pada beberapa

hari sesudah Fathu Makkah. Rasulullah # prt, tidak memutuskan

tali pemikahan keduanya. Hal itu tedadi saat 'iddahtya belum

berakhir dan Makkah telah menjadi negeri 1t1u*.271

271 Asysyalfi'i menyebutkan riwayat ini dalam pembahman tentang nikah bab

terhapusnya nikah suami istri manakala saiah satu dari keduanya masuk Islam. Dia
berkata, Sekelompok ulama tentang sejarah Quraisy dan sejamh perang mengabarkan
kepada kami, dari sejumlah ahli sebelum mereka, bahwa Abu Sufyan... kemudian dia
menyebutkan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam Sunan Al Kubm (7 /7861.
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2778.lstri Shafwan bin Umayyah dan istri Ikrimah bin Abu

Jahal masuk Islam, lalu keduanya tetap tinggal di Makkah yang

sudah menjadi negeri Islam dalam keadaan memeluk Islam.

Sementara suami keduanya melarikan diri dalam keadaan musyrik

ke arah Yaman, yaitu ke negeri musyrik. Sesudah keduanya

pulang, Ikrimah bin Abu Jahal langsung masuk lslam, sedangkan

Shafwan tidak masuk Islam hingga dia ikut dalam perang Hunain

sebagai orang kafir. Kemudian sesudah itu barulah dia masuk

Islam. Rasulullah @ lantas menetapkan pemikahan keduanya, dan

peristiwa itu terjadi saat iddahistri masing-masing belum 1-ru6it.272

Hal ini mengandung bantahan terhadap orang yang

membedakan antara perempuan yang masuk Islam sebelum

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Bilamana Pemikahan atau Talak Memasuki Keadaan Islam,

7/l7l-1731dari jalur Ibnu Juraij dari seorang periwayat dari hnu Syihab, kemudian

dia menyebutkan beberapa laki-laki dan perempuan yang sebagiannya masuk Islam

sebelum yang lain. Di antara mereka adalah Abu Sufuan dan Hakim bin Hizam.
272 11it4, Shafwan bersama Rasulullah g$ telah disebutkan pada no. 1968 bab

tentang perdamaian dengan orang yang marnpu diperangi imam.
Adapun kisah Ikrimah diriwayatkan oleh Malik sebagai berikut:
Malik (pembahasan: Nikah, bab, Pemikahan Laki{aki Musyrik Apabila Istringra

Masuk Islam Sebelumnya, 2/545, no. 46) dari jalur Ibnu Syihab dari Ummu Hakim
binti Harits bin Hisyam yang saat itu menjadi istri lkrimah bin Abu Jahal, lalu dia

masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, sedangkan suaminya lkrimah bin Abu Jahal

kabur karena tidak mau masuk Islam hingga dia (lkrimah) tiba di Yaman. Ummu
Hakim lantas menyusulnya hingga ke Yaman, lalu dia mengajak suaminya masuk

Islam. Akhimya Ikrimah pun masuk Islam, dia lalu menemui Rasulullah;$ saat terfadi

pembukaan Fathu Makkah. Ketika Rasulullah $| melihatrya, beliau menyambutnya

dengan gembira. Saat itu Ikrimah tidak membawa selendang (sebagai tanda jaminan)

hingga dia membaiat Rasulullah $. Keduanya pun tetap dalam pernikahan keduanya

itu."
Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang saya sampaikan tentang kasus Abu Sufipn dan

Hakim beserta istri masing-masing, serta kasus Shafi,van dan Ikrimah beserta istui

masing-masing merupakan kasus yang masyhur di kalangan para ahli sejarah perang."

Silakan lihat takhnj sebelumnya pada riwayat Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf
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suaminya, dan laki-laki yang masuk Islam sebelum istrinya.

Keduanya dibedakan oleh sebagian ulama dari kalangan kami- Dia

mengklaim seperti pendapat kami terkait perempuan yang masuk

Islam sebelum suaminya. Tetapi dia mengklaim berbeda dari

pendapat kami terkait lakilaki yang masuk Islam sebelum istrinya,

dan bahwa istri tercerai ba'in dari suaminya kecuali keislamannya

berdekatan. Ini jelas bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah

serta nalar dan membayar. Seandainya dia boleh membedakan di

antara keduanya, tenfulah seyogianya dia berkata tentang

perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya bahwa tali

pemikahan di antara keduanya terpufus, karena muslimah tidak

halal bagi laki-laki musyrik sama sekali, sedangkan perempuan

musyrik terkadang halal bagi laki-laki muslim dalam satu keadaan,

yaitu ketika perempuan tersebut merupakan ahli Kitab. Dengan

demikian, dia bersikap keras dalam kasus yang sebaiknya dia

bersikap lunak, serta bersikap lunak dalam kasus yang sebaiknya

dia bersikap keras, seandainya dia sepafutnya membedakan

keduanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil sunnah yang

menunjukkan pendapat yang Anda sampaikan, bukan pendapat

yang dia sampaikan?" Jawabnya adalah apa yang kami sampaikan

sebelumnya. Jika dia bertanya, "Apa dalilnya dari Kitab?" maka

jawabnya adalah Allah @ berfirm *r, 1|lL|;1:K Jy;):;j>i

",i'.:4 "i 'Maka ianganlah kamu kembalikan mereka kepada

(suami-suami mereka) omng-orang kafir. Mereka tiada halal bagi

onng-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi

mereka. "(Qs. AI Mumtahanah [50]: 10)
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Ayat ini tidak lain membicarakan suami-istri beda agama

dimana tali pernikahan di antara keduanya terputus begitu
keduanya berbeda agama. Sedangkan jangka waktunya tidak boleh
ditetapkan kecuali dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah g$.

Sunnah Rasulullah S menunjukkan pendapat yang kami
sampaikan. Rasulullah # tetap menyatukan hubungan antara
perempuan muslimah yang masuk Islam sebelum suaminSa, serta

Iaki-laki muslim yang masuk Islam sebelum istrinya. Beliau
menetapkan safu hukum untuk keduanya. [-alu, mengapa
keduanya boleh dibedakan? Allah & pun menyatukan keduanya.

Allah berfirman, "Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan
orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (es. Al
Mumtahanah [50J: 10)

Jika ada yang berkata, "Kami berpegang pada firman

Allah 6, t$i A, l#, {; 'Dan jansanlah kamu tetap

berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuanperempuan
kafir'. "(Qs.Al Mumtahanah [50]: 10)

Jawabnya, ayat ini tidak jauh maknanya seperti makna ayat
sebelumnya. Ayat ini maknanya berkisar antara suami begifu
masuk Islam sebelum istrinya, maka tali pemikahan di antara
keduanya terpufus karena dia muslim sedangkan istrinya kafir; atau

tali pemikahan di antara keduanya tidak terputus kecuali hingga
jangka waktu tertentu. Namun Sunnah Rasulullah S menunjukkan

berlakunya jangka waktu. Jadi, selain pendapat ulama tersebut
berlawanan dengan Sunnah, dia juga melakukan takwil. Dia tidak
menetapkan jangka waktu bagi keduanya sesuai yang ditunlukkan
Sunnah, melainkan dia keluar dari dua pendapat itu, serta

mengadakan satu jangka wakhr yang tidak dikenal oleh seorang
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manusia pun di muka bumi. Dia mengatakan "apabila

berdekatan". Jika dia boleh mengatakan "apabila berdekatan"

maka seseorang akan berkata bahwa berdekatan ihr bisa seukuran

nafas, bisa seukuran satu penjamin, bisa seukuran setengah hari,

atau bisa jadi sah-r tahun. Semua ini bisa dianggap dekat. Yang

berhak menetapkan batasan unhrk hal semacam ini adalah

Rasulullah 6$. Adapun jika orang ini menetapkan batasan

berdasarkan pendapat pribadi dan perkiraan, maka sesungguhnya

batasan semacam ini tidak boleh ditetapkan dengan nalar dan

perkiraan-

33. Orang Kafir Harbi yang Pergi ke Negeri Islam

Jika suami masuk Islam sebelurn istrinya, sedangkan istrinya

berada di negeri yang wajib diperangi dan dia pergi ke negeri

Islam, maka dia boleh menikahi saudari istrinya tersebut hingga

iddahistrinya selesai sehingga dia tertalak ba'in dannya. Saat ifulah

dia boleh menikahi saudarinya dan empat perempuan selainnya.

34- Orang Arab dan Non-Arab yang Diperangi,
serta Orang yang Bisa Dijadikan Budak

Jika orang kafk harbi diperangi, dan dia berasal dari luar

Arab, maka penawanan berlaku pada kefurunan, perempuan dan
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laki-laki mereka. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu.
Jika mereka diperangi sedangkan mereka berasal dari bangsa

Arab, makat

2779. Rasulullah $ memerangi Bani Mushthaliq, Hawazin
dan beberapa kabilah Arab. Rasulullah # j,rgu memberlakukan

perbudakan atas mereka hingga akhimya beliau melepaskan

^*n1*u.273
Dari sini para ahli sejarah perang berbeda pendapat.

Sebagian dari mereka mengklaim:
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273 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijrrya pada no. (1831, 1784, L9ZZ,
2ot2l.

Al Baihaqi berkata, "Di antara hadits yang diriurayatkan terkait bedakunya
perbudakan atas mereka adalah hadits valid dari Amir Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah ig
bahwa dia mendengar Nabi $ bersabda terkait nadzar untuk memerdekakan ahli
ibadah dari keturunan Ismail yang ditanggung oleh Aisyah @. Saat itu ada tawanan
yang ditawan dari Bal'anbar. Rasulullah $ lantas bersabda kepada Aisyah @, "Jika
kamu ingin memenuhi nadzarmu, merdekakanlah seorang ahli ibadah di antara mereka
itu."

Al Baihaqi berkata, "Nabi S menganggap mereka sebagai bagian dari keturunan
Ismail, namun hal ini terjadi sebelum p€nawanan orang-orang Hawazin menurut klaim
para ahli sejarah perang."

l-.ih. Ma'rifah As-Sunan wa N Atsar(7/641

6zz t
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2120. Ketika Nabi fl$ membebaskan tawanan Hawazin,

beliau bersabda, 'Sandairyn penawz,nin ifu teriadi seam
sempuma pada seseoftng dai bangsa Anb, maka ia juga

senpuna pada mereka. Akan tebpi sebanarnSa itu adalah

penatnnan dan penebusan. 274

Barangsiapa yang menilai valid hadits ini, maka dia

mengklaim bahwa pertudakan tidak berlaku pada orang Arab

sama sekali. Ini adalah pendapat Az-Zuha, Said bin Musalryib dan

AsySya'bi, serta diriunyatkan dari Umar bin Khaththab;g dan

Umar bin Abdul Aziz.

274 Saya tidak menemukanngra pada selain Aersyafi'i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dari Asy-$afi'i dalam Sunan Al Kuba (9/731 dan Ma'nfah As'
Swan wa AlAtsar(7/31.

Asy-Syafi'i meriwayratkannya dalam madzhab lama dernikian'
Muhammad -saya menduganya Muhammad bin Umar Al Waqidi-mengabarkan

kepada kami, dari Musa bin Muhammad bin lbmhim bin Harits, dari ayahnya, dari As-

Saluli, dari Mua& bin Jabal iigi, bahwa Nabi $ bersabda pada waktu Perang Hunain,
"Sezndainya pqlawEran bqlaku tetap pda #@nng dari bnga Anb squdah hati
ini mal<a dia bqlaku tebp pada merel<a. ,4kan teapi jnng ada hanjn puaumnan dan
prcbusan."

Inilah riunyat Al Baihaqi dalam luta'rifah As-Sunan m Al Atsr(l/51.
Sedangkan rirrayatqn dalarn Sumn Al Kubm(9/371adalah: Aslrq6fi'i berkata:

Muhammad-yaitu bin Urnar Al Waqidi mengabarlan k"pada kami...
N Baihaqi berkata dalun Sman Al lfub4 "Sanadnya l€rnah, tdak brta dijadilan

ht ii"h."
Dalam Ma'rtfah As-Sunan wa Al Apr 0/51 N Baihaqi berlota, "Seandainlra

hadits Muadz shahih, maka argumen terl€tak padarrya. HarIB saia hadits tersebut
merupalon riwayat Musa bin Muhammad bin lbrahim, dan itu fdak krnt Yang
meriwayatkan darinya adalah AI Waqidi yang statusnya luga lenrah. Sap fxtak
menernukan dalam satu pun dari jalur-jalur riwayat hadits tentanrg p<rauranan

Hawazin."
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2L21. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Yahya Al Ghassani, dari Umar bin Abdul AzD, diabqkata....275
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2122. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari seorang laki-

laki, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar bin Khaththab rg, berkata,

"Orang Arab tidak boleh dijadikan 6r6uL."275

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seandainya kami tidak

berdosa unfuk berangan-angan, tenfulah kami berangan-angan

seandainya ketenfuannya demikian dan demikian.

275 Dalam riwayat Al Baihaqi tefiadap jalur riwayat kedua Asy-Syafi'i berkata:
Sufyan mengabarkan kepada kami, dari seorang periwayat, dari Asy-Sya'bi...

Riwayat ini terdapat dalam Ma'rifah As-Sunan wa N Atsar(7/41 dan Sunan Al
Kubm (9/731. Karena itu kami menempatkan "dari seorang periwaSrat" dalam kurung
karena dia memang tidak terdapat dalam manuskrip.

Asy-Syafi'i meriwayatkan atsar ini dalam ma&hab lama-sebagaimana gang

dikutip oleh Al Baihaqi-dari Sufuan dari Muthanif dari Asy-Sya'bi.
276 Pei,lelasannya sarna dengan di atas.
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2L23. Kami diceritakan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri,

dari hnu Musayyib, bahwa dia berkata tentang budak laki-laki yang

menikahi budak perempuan, "Anaknya dijadikan budak," dan

tentang orang Arab yang menikahi budak perempuan, "Anaknya

tidak dijadikan budak, dan dia menanggung nilai anak-

anaknya-"277

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berpendapat unfuk mengambil
jizyah dan mereka, sedangkan anak mereka diladikan budak

277 9u1u atsar tni tidak ada batasan nilainya, tetapi dalam riwayat AI Baihaqi
dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama: dari jalur Sufyan, dari Yahya bin Yahya AI
Ghasasani, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis sumt kepadanya bahwa Umar bin
Khaththab ig mernbuat keputusan terkait tebusan orang Arab yang menikahi budak
bahwa jumlahnya adalah empat mtus.

Asy-Syafi'i berkata: Saya diberitahu oleh periwayat png tsiqah, dari lbnu Abi
Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Said bin Musalyib, bahwa Umar bin l$aththab rg
mernutnskan dada ghurmhuntrfi orang Arab yang menikahi budak dalam tebusan.

Ghumh a&lahbudak laki-laki atau budak per€rnpuan.
Dalam salah satu manuskrip disebutkan "hnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada

karni," dan 5rang sayra cantumkan di sini berasal dari manuskrip lain dan dari Al Baihaqi
dalam Sunan Al Kubm(9/731 dan Ma'rifah As-Sunan wa Al Abar(7/4).

It',rlah yang bernr, inqn' Allah- l\arq:n Asy-Syafi'i tidak meriranyatkan dari Ibnu
Abi Dzi'b metainkan dengan perantara sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwagrabrya
"dari periwayat yang tepercaya dari Ibnu Abi Dzi'b" dalam madzhab lama seperti yang
kita lihat.
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seandainya dia lahir dari orang yang mengikuti agama ahli Kitab

sebelum furun Al Qur'an.

Barangsiapa yang tidak menilai valid hadits ini dari Nabi $|,
bahwa dia berpendapat bahwa orang fuab dan non-fuab itu
hukumnya sama, dan bahwa perbudakan berlaku pada orang-

orang Arab sebagaimana dia berlaku pada orang-orang luar arab.

Allah Mahatahu.

AsySyafi'i berkata tentang orang kafir harbi yang keluar ke

wilayah Islam unfuk meminta suaka sedangkan istrinya tetap

mengikuti agamanya di wilayah harbt Hubungan pemikahan di

antara keduanya tidak terpufus. Hubungan pemikahan di antara

keduanya terputus hanya disebabkan perbedaan agama. Adapun

dalam kasus keduanya masih satu agama, hubungan pemikahan di

antara keduanya tidak terputus. Apa pendapat Anda seandainya

seorang muslim tertawan bersama istrinya, atau dia memasuki

negeri yang wajib diperangi unh.rk mencari suaka bersama istrinya,

atau dia dan istrinya masuk Islam di negeri yang wajib diperangi,

lalu dia mampu keluar sedangkan istrinya tidak mampu? Apakah

hubungan pemikahan di antara keduanya terpufus sedangkan

keduanya masih safu agama? Hubungan pemikahan di antara

keduanya tidak terpufus kecuali disebabkan perbedaan agama.

Siapa saja di antara suami-istri yang masuk Islam kemudian

iddah istri berakhir sebelum yang lain masuk Islam, maka

hubungan pemikahan di antara keduanya terputus. Yang demikian

itu mempakan penghapusan akad nikah, bukan talak. Jika orang

Nasrani yang dzimmi menalak istrinya yang beragama Nasrani

sebanyak tiga kali, kemudian keduanya masuk Islam, maka

keduanya dipisahkan. Istrinya itu tidak halal lagi baginya sebelum
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istrinya sedekah dengan suami lain. Demikian pula seandainya

suami adalah orang kafir harbi. Alasannya adalah karena

seandainya kita menetapkan akad nikah baginya, dimana kita

menjadikan hukumnya dalam masalah ini seperti hukum laki-laki

muslim, maka kita harus menjadikan hukumnya seperti hukum

lakilaki muslim dalam perkara-perkara yang dapat menghapus

akad nikah. Sedangkan penghapusan akad nikah itu

mengakibatkan keharaman dengan talak.

35. Laki{aki Muslim Menalak Istrinya yang Nasrani

Seandainya laki{aki muslim menalak istrinya yang

beragama Nasrani sebanyak tiga kali, kemudian perempuan

tersebut dinikahi oleh laki-laki Nasrani, atau oleh budak, dan

sesudah ifu dia digauli oleh suaminya, maka perempuan tersebut

halal bagi laki-laki muslim tersebut seandainya dia ditalak oleh

suaminya yang terakhir dan 'iddalrnya telah selesai. Karena

masing-masing dari keduanya dianggap sebagai suami.

Allah @ berfirman,

?;;pe.;:'C,i&'$.iy'A$se@og
"Kemudian jika si suami manalala3n (squdah talak Snng

kdua), maka perempui,n itu b'dak halal lagi bagintn hingga dia

kawin dengan suami jnng lain."lQs. Al Baqarah 121:2301
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Dalam hal ini perempuan tersebut telah menikah dengan

suami yang lain. Juga jika kita boleh mengklaim bahwa laki-laki

Nasrani itu menikahi perempuan nasrani dan menjadikannya

sebagai muhshan sehingga kami merajam perempuan tersebut

seandainya dia berzina.

2L24. Alasannya adalah karena Rasulullah $ merajam laki-

laki dan perempuan Yahudi yang berzina.278

Karena itu kami mengklaim bahwa Rasulullah S
menganggap pemikahannya itu telah menjadikan perempuan yang

dinikahi sebagai muhshan. Lalu, mengapa kita terbantah bahwa

pemikahan dengan suami kedua tersebut tidak menjadikan

perempuan tersebut halal bagi suami pertama, sedangkan suami

kedua itu telah menjadikan perempuan tersebut sebagai

perempuan muhsharfl

36. Hukum Menggauli Perempuan Majusi yang
Ditawan

Jika orang-orang majusi dan para penyembah berhala

ditawan, maka yang perempuan dan sudah baligh tidak boleh

digauli sebelum dia masuk Islam. Jika ada anak perempuan di

antara mereka yang ditawan, sedangkan dia bersama salah satu

278 gu6lL ini telah disebutkan berikut takhnjnya pada no. (L962) dalam bab

tentang perkara-perkara yang dilakukan belakangan oleh orang-orang yang melanggar
perianjian.
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dari kedua orang fuanya, dan orang tuanya itu tidak masuk Islam,

maka anak perempuan tersebut tidak boleh digauli, karena

agamanya mengikuti agama ayah dan ibunya. Jika salah safu dari

kedua orang h-ranya masuk Islam, sedangkan anak tersebut belum

baligh, maka dia boleh digauli. Jika dia ditawan sendirian, tidak

bersama salah safu dari kedua orang tuanya, maka dia boleh

digauli karena kami menghukuminya dengan hukum Islam, dan

kami memaksakan hukum Islam padanya selama dia belum baligh

dalam keadaan musyrik, atau dia masih kecil bersama salah safu

orang tuanya yang dalam keadaan musyrik. Ketika kami

memberlakukan hukum Islam pada mereka, maka pengharaman

kemaluannya tidak memiliki makna.

37. Hewan Sembelihan Ahli Kitab dan Pernikahan
dengan Perempuan-perempuan Mereka

Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani,

sedangkan dia berasal dari umat Shabi'in dan Samiri, maka hewan

sembelihannya boleh dimakan dan keluarga perempuannya halal

dinikahi.

2125. Diriwayatkan dari Umar;$, bahwa dia menerima

surat yang berisi pertanyaan tentang mereka, atau salah seorang di

antara mereka, lalu dia membalas seperti yang saya sampaikan.279

279 Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra (pernbahasan, Nikah,
bab: Orang yang Mengikuti Agama Yahudi dan Nasrani dari Kalangan Kaum Yahudi
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Jika mereka dikenal dengan agama Yahudi atau Nasrani,

maka sesungguhnya umat Nasrani ifu terbagi menjadi banyak

kelompok. Karena ifu, ketika mereka sama-sama disebut Nasrani,

maka kita tidak boleh mengklaim bahwa sebagian dari mereka

halal hewan sembelihan dan perempuannya sedangkan sebagian

yang lain haram, kecuali berdasarkan khabar yang harus diikuti.

Sedangkan kami tidak mengetahui adanya khabar tentang hal ini.

Jadi, barangsiapa yang memiliki kesamaan dengan identitas

Yahudi atau Nasrani, maka hukumnya sama. Dia berkata, "Ha/y'an

sembelihan orang Majusi tidak boleh dimakan meskipun dia

menyebutkan nama Allah pada sembelihannya itu."

38- Seorang Laki{aki yang Budak Perempuannya
Ditawan atau Diambil Tanpa Izin

Jika budak perempuan milik seorang laki-laki diambil tanpa

izin, baik dia ummu walad atau bukan, lalu budak tersebut dikuasai

oleh orang-orang musyrik atau selain mereka, kemudian budak

perempuan itu jatuh lagr kepadanya, maka dia tidak harus

dan Samiri, 7/7731dari jalur Sufi7an dari Barad bin Sinan dad Ubadah bin Nusai dari
Ghudhaif bin Harits, dia berkata, Ada seorang gubernur Umar bin l$aththab & yang

menulis surat kepadanya, "Orang-orang di tempat kami dipanggil umat Samirah.
Mereka merayakan hari Sabtu dan merrbaca Taurat, tetapi mereka tidak beriman
kepada hari Kebangkitan. Apa pendapat Anda, wahai Muhammad, tentang heuran
sembelihan mereka?" Umar rg menjawab, "Mereka adalah satu kelompok dari atrli
Kitab. Heuran sembelihan mereka sama seperti heuran sernbelihan ahli tftab."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaftrya (bab: Orang
orang Nasrani, 7/187) dari jalur Ats-Tsauri dari Abu 'AIa' Barad bin Sinan dan
setenrsnya.
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membersihkan rahimnya dalam semua kasus ini karena budak

perempuannya itu tidak dimiliki orang lain dengan paksa.

Sebagaimana dia tidak wajib membersihkan rahim budak

perempuannya itu seandainya budaknya itu pergi sedangkan dia

tidak tahu apakah budaknya itu telah berbuat zina atau diperkosa.

Akan tetapi sebaiknya dia tidak mendekatinya sebelum

membersihkan rahimnya.

Jika seseorang membeli budak perempuan dari harta

rampasan perang, atau budak perempuan itu jatuh sebagai

jatahnya, atau dia membelinya dari pasar umat Islam, maka dia

tidak boleh menciumnya, menggaulinya, dan mencari kesenangan

apapun darinya sebelum dia membersihkan mhimnya.

39. Seseorang yang Membeli Budak Perempuan
dalam Keadaan Haidh

Jika seseorang memiliki budak perempuan dengan jalan

pembelian atau selainnya, sedangkan budak perempuan tersebut

sedang berada di awal haidhnya, atau pertengahannya, atau

akhimya, maka haidh tersebut tidak dianggap sebagai

pembersihan rahim, sebagaimana haidh tersebut bukan

merupakan bagian dari iddah menurut pendapat ulama yang

mengatakan bahwa hitungan iddah adalah haidh. Tidak pula

menumt pendapat ulama yang mengatakan bahwa hifungan iddah

adalah suci. Dia hams membersihkan rahim budak perempuan itu

dengan satu kali haidh yang disusul dengan keadaan suci, dan
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cukup baginya satu kali haidh. Jika budak perempuan yang

dibersihkan rahimnya itu diragukan, maka dia tidak boleh digauli

hingga keraguannya hilang. Tidak ada wakhr yang ditetapkan

untuk itu selain hilangnya keraguan. Jika budak tersebut dibeli,

maka dia tidak boleh dikembalikan karena faktor ini, melainkan

harus diperlihatkan kepada kaum perempuan. Jika mereka

mengatakan, "lni kehamilan, atau penyakit," maka budak

perempuan itu dikembalikan.

40. Iddah Budak Perempuan yang Tidak Haidh

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembersihan

rahim budak perempuan yang fidak haidh, baik karena masih kecil

atau karena sudah tua. Sebagian dari mereka mengatakan iddal>

nya satu bulan karena diqiyaskan kepada satu kali haidh. Sebagian

yang lain mengatakan sebulan setengah, tetapi pendapat ini tidak

memiliki alasan. Jadi, batasannya ifu berkisar antara safu bulan,

atau sesuai yang dipegang oleh sebagian sahabat kami, yaifu tiga

bulan.

Pembersihan rahim budak perempuan ifu dilakukan selama

safu bulan manakala dia tidak mengalami haidh, dengan diqiyaskan
kepada satu kali haidh. Karena Allah fu menempatkan waktu tiga

bulan pada kedudukan tiga kali masa suci. Dengan demikian, safu

kali haidh itu sama dengan satu bulan, kecuali ada atsar yang

menunjukkan ketenfuan yang berbeda, dimana atsar seperti itu
statusnya valid sehingga atsaritulah yang lebih utama untuk diikuti.
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41. Orang yang Memiliki Dua Budak Perempuan
Bersaudara Lalu Dia Ingin Menggauli Keduanya

Jika seorang laki-laki memiliki dua budak perempuan

bersaudara dengan jalan apapun, maka dia boleh menggauli siapa

saja di antara keduanya yang dia inginkan. Jika dia telah

menggauli salah satunya, maka dia tidak boleh menggauli yang lain

hingga kemaluan budak yang dia gauli itu menjadi haram baginya

dengan jalan apapun dia haram, baik dengan jalan nikah,

pemerdekaan atau kitabah.zso Jika itu sudah terjadi, kemudian dia

menggauli saudarinya yang lain, kemudian saudari yang pertama

tidak mampu melunasi kitabah, atau dia ditalak suaminya, maka

pemilik budak tetap pada kewenangannya untuk menggauli saudari

yang kedua yang dia gauli sesudah saudari yang pertama. Dia tidak

boleh menggauli saudari yang tidak mampu membayar kitabah

tersebut, dan tidak pula budak yatg ditalak suaminya. Dengan

demikian, budak tersebut dalam keadaan ini terhadap saudarinya

sama seperti keadaan pertama.

42- Menggauli Ibu Sesudah Anaknya yang Sama-
sama Berstafus Budak

Tidak boleh menggauli ibu sesudah menggauli anak, dan

tidak pula menggauli anak sesudah menggauli ibu yang keduanya

28o Kihbul, adalah memerdekakan budak dengan cara dia menebus dirinya
sendiri angsuran. Jika angsurannya telah dilunasi, maka budak tersebut merdeka.
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sama-sama budak. Tidak halal menggauli budak-budak perempuan

dengan cara yang tidak halal untuk dilakukan terhadap

perempuan-perempuan merdeka. Hanya saja, mereka berbeda

dari perempuan-perempuan mereka dari dua aspek. Yaitu seorang

laki-laki boleh memiliki ibu dan anaknya, tetapi dia tidak boleh

menikahi ibu dan anak perempuan. Seorang laki-laki juga boleh

menggabungkan dua saudari dalam safu kepemilikan, tetapi dia

tidak boleh memadu keduanya dalam satu pemikahan. Dia boleh

menggauli ummu walad berapa saja yang dia miliki dalam satu

waktu, tetapi dia tidak boleh menggabungkan lebih dari empat

orang dengan nikah.

43. Pemisahan Budak-budak yang Memiliki
Hubungan Rahim

Jika seseorang memiliki beberapa budak yang merupakan

satu keluarga, maka dia tidak boleh memisahkan antara ibu dan

anaknya hingga anaknya ifu mencapai umur tujuh atau delapan

tahun. Jika dia telah mencapai umur tersebut, maka dia boleh

memisahkan keduanya. Jika ada yang bertanya, "Dari mana Anda
menetapkan batasan tujuh atau delapan tahun?" Jawabnya adalah'
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2126. Kami meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau

menytrruh seorrng anak unfuk memilih di antara kedua orang

tuany6.2ar

zsl 6*5*6'i meriwaya&annya dalam pembahasan tentang nafkah bab tentang

siapa di antara 
-kedua 

orang hra yang lebih berhak atas anaknya dari hnu Uyainah dari

Ziyad bin sa'd dari Hilal bin Abu Maimunah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah r$

bahwa Rasulullah S menyunrh seorang anak untuk memilih antara ayahnya dan

ibunya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pernbahasan: Talak, bab' Orang

gnng Lebih Berhak atas Anak, 2no8, oo.2277) dari ialur Hasan bin Ali Al Hulwani

iJnUaun-or^q dari Abu fuhim dari hnu Jumij dari Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin

Usamah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah rahimahullah, bahwa ada seorang

wanita datang kepada Rasutullah $, sementara aku duduk di sisinya. Kernudian dia

berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi mernbawa anakku,

sernentara dia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu Inabah, dan dia telah

mernberiku manfaat." Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Berbagilah kalian berdua

atas anak mi" Kemudian suaminya berkata, "siapakah yang akan merebut anakku?"

Kemudian Nabi $ berkata kepada anaknya, "lni adalah ayahmu dan ini adalah ibumu'

Gandenglah tangan salah seorang di antara mereka yang kamu inginkan!" Kemudian

anak itu menggindeng tangan ibunya sehingga perempuan tersebut pergi membawa

anaknya."
6ahm sanad hadits ini disebutkan: Dari Abu Maimunah berasal dari marga As-

Sulami, mantan sahaya dari penduduk Madinah, seorang periwayat yang jujur'

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan, Hukum-Hukum, bab:

Riwayat tentang Pemberian Pilihan kepada Anak di antara Kedua orang Tuanya

Ketika Keduanya Berpisah, 3/629-630) dari jalur Nastu bin Ali dari sufyan secara

ringkas sebagaimana yang terdapat pada Asy-Syafi'i.

Abu Isa berkata, "stahrs hadlts hasan-shahih. "(no- 1357)

Hadits ini juga diriwayatkan oteh An-Nasa'i (pernbahasan: Talak, bab: Keislaman

salah satu dari Dua suami-lstri, dan Pemberian Pilihan kepada Anak, 5/185-188, no-

3495) dari jalur Muhammad bin Abdul A'la dari Khalid dari Ibnu Juraij dari Ziyad dan

seterusn5ra.

Haaie ini juga diriwayratkan oleh hnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, bab:

Pemberian Pilihan kepada Anak di antara Kedua orang Tuanya,2f787'788, no-

2351) dari jalur Hisyram bin Ammar dari hnu Uyainah dan seterusnya'

Nama asli Abu Maimunah adalah Sulaim. Pendapat lain mengatakan Salman. Dia

adalah periwayat yarg biqah.
Uadits i.ri juga diriwayatkan oleh Al Hakim Al Mustadrak (pernbahasan: Hukum,

4/971 dengan redaksi Abu Dawud. Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut

kriteria Al But,hari dan muslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya ih.r

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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2L27. Juga dari Umar ;&, "Menurut kami, anak tersebut

belum baligh."zaz

hnu Qaththan dalam Al Wahm Wal lham (5/208-209) berkata, "Periwagrat png
meriwayatkan dari Abu Humirah ini diberi nama panggilan oleh Hilal dalam hadits
tersebut dengan nama Abu Maimumah, dan dia menyebut namanya As-sulami sebagai
mantan sahaya dari penduduk Madinah. Dia juga menyebukrya sebagai periwayat yang
tsiqah."

Penjelasan sebatas ini saja sudah cukup terkait periwayat tersebut selama tidak
ada keterangan yang jelas mengenai hal yang sebalikn5ra. lagi pula, dari Abu
Maimunah tersebut Abu Nadhar meriwayatkan sebagaimana yang dikatakan Abu
Hatim. Darinya Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan hadits ini sendiri."

Kemudian Ibnu Qaththan mengutip dari Musnad lbni Abi Syaibah: Dari Waki',
dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Maimunah, dari Abu
Hurairah rig, dia berkata, "Seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya

datang kepada Rasulullah $, dimana lakiJaki tersebut ingin mengambil anaknya. Abu
Hurairah berkata: Rasulullah S bersabda, "Berbagilah kalian berdua atas anak ini!"
Kemudian Rasulullah S bersabda (kepada anaknya), "Pilihlah yang mena di antara
keduanya yang kamu suka." Abu Hurairah berkata, "Kemudian dia memilih ibunya,
dan ibunya pun membawanya pergi."

Kemudian Ibnu Qaththan berkata, "Dari jalur riwayat inilah kualitas dan
keshahihan hadits ini berasal,"

282 Abdunazzaq meriwayatkannya dalam Mushannafirya ftab: Orang Tua yang
Lebih Berhak atas Anaknya, T/156, no. 12505) dari jalur Ibnu Juraij bahwa dia
mendengar Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, "Ada seorang ayah dan ibu
bersengketa terkait anak keduanya kepada Umar bin Khaththab ;iig. Umar i*g lantas
menyuruh anak tersebut memilih, lalu dia memilih ibunya sehingga ibunya
mernbawanya pergi."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan-tetapi itu
tidak kami dengar: Dari Sufuan bin Uyainah, dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ismail
bin Ubaidullah bin Abu Muhajir dari Abdurrahman bin Ghanm bahwa Umar bin
Khaththab lg, menytrruh seorang anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya."

Hadits ini juga diriwaya&an oleh Said bin Manshur dalam Snaannga (2/14L, no-
22771 darijalur Sufyan dan setenrsnya.

Juga dari jalur Husyaim dari Khalid AI Hadzdza' dari Walid bin Muslim, dia
berkata: Umar bin Khaththab rg disemhi perkara seorang anak yatim, lalu dia
menyuruhnya memilih. Dia lantas memilih ibunya dan meninggalkan pamannya.
Umar tp, berkata kepadanya, "Sesungguhnya keringnya ibumu itr.r lebih baik bagimu
daripada subumya pamanmu." (no. 227 8l
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2728. Juga dari AIi ;$, bahwa dia menyuruh seorang anak

untuk memilih antara ibunya dan pamannya. Dalam hadits dari

Ali €, itu dijelaskan bahwa anak tersebut masih berumur tujuh

atau delapan tahun. Kemudian Ali r&, melihat saudaranya yang

lebih kecil darinya, lalu dia berkata, "Seandainya anak ini sudah

mencapai usia anak ini, maka kami juga akan men5ruruhnya

*"-ili[',."283

Karena ifu, kami menjadikan hal ini sebagai batasan karena

saat itu anak lakilaki dan anak perempuan sudah bisa

menentukan. Itulah awal waktu dimana keduanya memiliki hak

unhrk menentukan dirinya. Demikian pula dengan cucu, siapa pun

mereka. Adapun dua saudara itu boleh dipisahkan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda memisahkan dua

saudara tetapi Anda tidak memisahkan antara anak dan ibunya?"

Jawabnya adalah Sunnah berlaku untuk ibu dan anaknya.

Sementara saya mendapati keadaan anak terhadap orang fuanya

itu berbeda dari keadaan saudara terhadap saudaranya. Saya

sendiri memaksa anak unfuk menafkahi orang fua, dan memaksa

orang tua unhrk menafkahi anak pada saat salah safu dari

283 Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pembahasan tentang nafkah bab orang tua
yang lebih berhak atas anaknya dari Ibnu Uyainah dari Yunus bin Abdullah Al Jurmi
dari Imarah AI Jurmi, dia berkata: Ali menyrruhku memilih antara ibuku dan pamanku.

Kemudian dia berkata kepada saudamku yang lebih kecil dariku, "Anak ini juga

seandainya sudah mencapai umur anak ini, maka aku menyuruhnya memilih."
Hadits ini diriwayatkannya dari hmhim bin Muhammad dari Yunus bin AMullah

dari Umarah, dia berkata: Ali rg menyuruhku memilih antara ibuku dan pamanku.

Kemudian dia berkata kepada saudaraku yang lebih kecil dariku, "Anak ini juga

seandainya sudah mencapai umur anak ini, maka aku men5n:ruhnya memilih."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunantya (2/141, no.

22791 dan Sufyan dengan sanad ini, dia berkata, "Akulah yang disuruh memilih oleh

AIi iip antara ibu dan pamanku."
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keduanya tidak bisa mandiri dari yang lain. Tetapi saya tidak

memaksa saudara unfuk menafkahi saudaranya.

44- Orang Kafir Dzimmi Membeli Budak Muslim

Jika seorang kafir dzimmi membeli budak muslim, maka

pembelian tersebut sah, tetapi saya memaksanya unfuk

menjualnya lagi. Yang menghalangiku unhrk membatalkan

pembeliannya adalah seandainya budak tersebut masuk Islam di

tangannya, maka saya memaksanya unfuk menjualnya.

Seandainya dia memerdekakannya, atau menghibahkannya

kepada seorang muslim, atau menyedekahkannya kepada seorang

muslim, atau dia mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris,

maka budak ifu diambil darinya. Kemerdekaan yang dia lakukan

saat dia masih hidup itu hukumnya boleh. Demikian pula dengan

sedekah dan hibah. Ketentuan ini tidak berlaku kecuali bagi orang

yang kepemilikannya tetap dalam suafu jangka waktu, meskipun

saya tidak memberlakukan kepemilikannya secara tetap untuk

selama{amanya sebagaimana saya menganggap kepemilikan

seorang muslim itu sifatnya tetap.

Jika orang kafir dzimmi memiliki dua budak, lraitu laki-laki

dan perempuan, sedangkan di antara keduanya lahir seomng

anak, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka

saya memaksa fuannya unfuk menjual budak yang masuk Islam ifu

bersama anaknya yang masih kecil, karena anaknya ifu dihukumi

muslim mengikuti keislaman orang tuanya yang masuk Islam.
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45. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam
dengan Jaminan Keamanan

Jika orang kafir harbi memasuki negeri Islam dengan

jaminan keamanan, sedangkan dia membawa budak perempuan

atau budak laki-laki, kemudian keduanya masuk Islam, atau salah

safu dari keduanya masuk Islam, maka saya memaksanya untuk

menjual keduanya atau penjual yang masuk Islam di antara

keduanya, lalu saya menyerahkan harga keduanya kepadanya. Dia

tidak boleh mendapatkan jaminan keamanan dalam keadaan

memiliki budak seorang muslim. Jaminan keamanan untuk orang

kafir dzimmi yang memegang perjanjian damai itu lebih besar

daripada jaminan keamanan orang l<afir harbi, namtrn begitu saya

tetap memaksanya untuk menjualbudaknya yang muslim.

46. Budak yang Dimiliki Bersama antara Muslim
dan Dzimmi, Lalu Budak Tersebut Masuk Islam

Jika ada budak kafir yang merupakan milik bersama antara

orang muslim dan orang l<afir dzimmi, maka saya memaksa yang

kafir unhrk menjual bagiannya dari budak tersebut. Saya

memaksanya unttrk menjual keseluruhan budak melebihi paksaan

saya terhadapnya untuk menjual bagiannya dari budak.

Jika pasukan Islam mengepung orang-orang musyrik lalu

seseorang dari kalangan kaum musyrikin memintakan jaminan
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keamanan unfuk sekelompok orang tertenfu, maka jaminan

keamanan hanya berlaku bagi mereka, bukan bagi selain mereka.

Demikian pula, seandainya dia meminta jaminan keamanan

terhadap sejumlah orang, maka jaminan keamanan tersebut

berlaku unfuk sejumlah orang ifu, bukan untuk selain mereka.

Demikian pula seandainya dia berkata, "Berilah jaminan keamanan

bagiku atas serafus orang, dan aku akan membebaskanmu

terhadap sisanya," maka jaminan keamanan hanya berlaku trntuk

seratus orang yang dia tenfukan. Barangsiapa yang dia sebutkan

namanya, maka orang tersebut aman. Barangsiapa yang tidak dia

kecualikan, maka dia tidak aman.

Demikian pula, jika dia berkata, "Berilah jaminan keamanan

bagiku untuk penghuni benteng itu dengan syarat aku

menyerahkan kepadamu serafus orang dari mereka," maka akad

tersebut tidak dilarang. Serafus orang tersebut menjadi budak, baik

dahulunya mereka merdeka atau sudah menjadi budak. Karena

ketika saya mampu menguasai mereka, maka mereka semua

menjadi budak. Oleh karena saya hanya mampu menguasai

sebagian dari mereka, maka merekalah yang menjadi budak.

Sedangkan orang yang saya beri jaminan keamanan ihr tidak

menjadi budak. Yang demikian itu bukan mempakan pelanggaran

perjanjian dan bukan merupakan pembatalan perdamaian,

melainkan ini adalah perdamaian dengan syarat. Barangsiapa yang

dimasukkan ke dalam jaminan keamanan oleh peminta suaka,

maka dia masuk ke dalam jaminan keamanan. Barangsiapa yang

dia keluarkan dari. jaminan keamanan, maka hukumnya sama

seperti orang musyrik; padanya berlaku perbudakan manakala ada

kemampuan unfuk menguasainya.
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47 - Mengambil Perjanjian dari Tawanan

Jika seorang muslim ditawan, lalu orang-orang musyrik

memintanya bersumpah agar dia tetap berada di negeri mereka,

tidak boleh keluar darinya dengan syarat mereka membiarkannya

berbuat ini dan ifu, maka bilamana dia mampu untuk keluar dari

negeri mereka, maka silakan dia keluar karena sumpahnya itu
dalam keadaan dipaksa, dan mereka tidak memiliki alasan untuk

menahannya. Dia tdak dianggap zhalim terhadap mereka

sekiranya dia keluar dari tangan mereka. Barangkali tidak ada

kelonggaran baginya untuk tinggal bersama mereka manakala dia

mampu unfuk menghindar dari mereka. Akan tetapi, dia tidak

boleh mengambil harta dan membunuh mereka karena ketika

mereka memberinya jaminan keamanan maka mereka juga berada

dalam jaminan keamanan darinya. Kami tidak mengetahui adanya

riwayat yang bertentangan dengan pendapat ini.

Seandainya dia memberikan sumpah kepada mereka dalam

keadaan dia bebas memilih, maka dia tidak boleh keluar manakala

dia bersumpah tidak dalam keadaan terpaksa, kecuali dia harus

melanggar sumpah. Dengan demikian dia boleh keluar dengan

cara melanggar sumpah karena dia bersumpah tidak dalam

keadaan terpaksa. Kami meniadakan pelanggaran sumpah darinya

dalam masalah pertama karena dia dipaksa bersumpah.
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48. Tawanan yang Diberi Jaminan Keamanan oleh
Musuh atas Harta Benda Mereka

Jika musuh menawan seorang muslim, lalu mereka

membiarkannya, memberinya jaminan keamanan, baik mereka

memberinya pekerlaan atau tidak, maka jaminan keamanan dari

mereka terhadapnya meniscayakan jaminan keamanan darinya

kepada mereka. Dia tidak boleh mencelakai mereka dari belakang

dan tidak boleh mengkhianati mereka. Adapun soal melarikan diri,

dia boleh melakukannya. Jika dia terkejar untuk ditangkap, maka

dia boleh membela diri meskipun dia membunuh orang yang

mengejarnya. Alasannya adalah karena pengejarannya ifu

merupakan perbuatan baru dari pengejar, dan itu bukan

mempakan jaminan keamanan, sehingga dia boleh membunuhnya
jika dia mau, serta mengambil hartanya selama pengejar ifu belum

menghentikan pengejarannya.

49. Tawanan yang Dilepaskan Orang-orang
Musyrik dengan Syarat Dia Mengirimkan Tebusan

kepada Mereka

Jika orang-orang musyrik menawan seorang muslim, lalu

mereka melepaskannya dengan syarat agar dia membayar tebusan

kepada mereka secara tempo, dan mereka mengambil janji

kepadanya bahwa jika dia tidak membayar tebusan maka dia

kembali menjadi tawanan mereka, maka seyogianya dia tidak
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kembali menjadi tawanan mereka. Ketika dia ingin kembali, maka

seyogianya imam tidak membiarkannya kembali.

Jika mereka menolak untuk melepaskannya kecuali dengan

tebusan yang dia bayarkan kepada mereka, maka dia tidak

membayar tebusan kepada mereka karena ifu merupakan harta

yang dibayarkan dengan paksa dengan jalan yang tidak benar. Jika

dia telah memberikannya kepada mereka, kemudian dia

mengambilnya lagi dari mereka, maka tidak halal baginya selain

menyerahkannya kepada mereka dalam keadaan apapun.

Demikian pula, seandainya dia berdamai dengan mereka sejak

awal dengan kompensasi, maka seyogianya dia membayarkan

kompensasi itu kepada mereka. Yang tidak dibebankan padanya

adalah kompensasi yang dipaksakan padanya.

50. Umat Islam Memasuki Negeri yang Wajib
Diperangi dengan Jaminan Keamanan, lalu Mereka

Melihat Sekelompok Orang yang Ditawan

Jika sekelompok umat Islam memasuki negeri yang wajib

diperangi dengan jaminan keamanan, lalu orang-orang kafir harbi

menawan sejumlah orang Islam, maka para pemegang jaminan

keamanan ifu tidak boleh memerangi orang-orang kafir harbi

untuk membela orang-orang yang ditawan itu hingga mereka

mengembalikan jaminan keamanan kepada orang-orang kafir

hafii. Jika mereka telah mengembalikan jaminan keamanan

kepada dan hubungan damai telah putus, maka mereka boleh
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memerangi orang-orang kafir harbi. Adapun selama mereka dalam

masa aman, maka mereka tidak boleh memerangi orang-orang

kaflr harbi.

51. Seseorang yang Memasuki Negeri yang Waiib
Diperangi, kemudian Dia Diberi Budak Perempuan

Jika seseorang memasuki negeri yang wajib diperangi

dengan jaminan keamanan, kemudian dia diberi hibah berupa

budak perempuan atau budak laki-laki atau barang milik seorang

muslim yang dikuasai oleh orang katir harbi, kemudian dia keluar

ke negeri Islam, kemudian pemiliknya mengenalinya dan dapat

mengajukan bukti terhadapnya, atau orang yang diberi itu
mengakui dakwaan pemiliknya, maka dia harus menyerahkannya

kepada pemiliknya tanpa pengganti apapun yang dia ambil dari

pemiliknya. Sultan juga wajib memaksanya unfuk menyerahkan

hibah tersebut.

52. Seseorang yang Menggadaikan Budak
Perempuan kemudian Ditawan oleh Musuh

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan dengan

hutang sebesar seribu dirham, dan ifu merupakan nilai budak

perempuan tersebut, kemudian budak ifu ditawan oleh musuh,
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kemudian budak tersebut diambil oleh pemiliknya yang

menggadaikan, baik dengan harga atau tanpa harga, maka dia

tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Penawanan tidak

mengeluarkan budak perempuan tersebut dari gadai. Seandainya

budak perempuan tersebut ditemukan di tangan seorang laki-laki

muslim, maka dia dikeluarkan dari tangan laki{aki muslim itu

kepada pemiliknya, yang darinya budak perempuan ifu ditawan.

Budak perempuan tersebut tetap sebagai gadai.

Jika orang-orang musyrik menawan perempuan merdeka,

budak perempuan mudabbar,2Sa mukatab, ummu owlad, atau

budak lakilaki, dan mereka mengambil seluruh harta, maka

seluruhnya hukumnya sama. Manakala umat Islam menguasainya

kembali, baik sesudah dibagikan atau sebelumnya, maka tawanan

tersebut dikeluarkan dari tangan orang yang menguasainya.

Perempuan merdeka itu tetap merdeka, budak mukatab tetap

menjadi budak mukatab, budak mudabbar tetap menjadi budak

mudabbar, budak perempuan tetap menjadi budak perempuan,

budak laki-laki tetap menjadi budak laki-laki, ummu walad tetap

menjadi ummu owlad, dan barang yang dirampas tetap dalam

keadaannya. Alasannya adalah karena orang-orang musyrik tidak

memiliki dengan paksa atas orang-orang musyrik. Seandainya

mereka memilikinya dengan paksa atas orang-orang Islam seperti

kepemilikan sebagian dari mereka dengan paksa terhadap

sebagian yang lain, maka mereka memiliki perempuan merdeka,

budak mukatab, ummu walad, dan budak mudabbar, sebagaimana

sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain kemudian

284 Brdak mudabbr adalah budak yang dimerdekakan oleh tuannya, yang

kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia.
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mereka masuk Islam sehingga yang ditawan itu tetap menjadi milik
penawan.

53. Budak Perempuan Mudabbar Ditawan lalu
Digauli Hingga Melahirkan, lalu Dikuasai Kembali

oleh Pemiliknya

Jika orang-orang musyrik menawan seorang budak

perempuan mudabbar, lalu budak tersebut digauli oleh salah

seorang di antara mereka hingga melahirkan beberapa anak,

kemudian budak tersebut ditawan bersama anak-anaknya, maka

dia dikembalikan kepada pemiliknya yang menjadikannya budak

mudabbarbersama anak-anaknya, sebagaimana budak yang bukan

mudabbar dikembalikan. Penawanannya ifu tidak membatalkan

statusnya sebagai budak mudabbar. Tidak ada yang bisa

membatalkannya selain fuannya menariknya. Jika fuannya
meninggal dunia sebelum budak perempuan itu dikuasai kembali

oleh umat Islam, maka dia merdeka bersama anak-anaknya

menurut pendapat ulama yang memerdekakan anak perempuan

mudabbar mengikuti kemerdekaan ibunya. Perwaliannya jatuh

kepada tuan yang menjadikannya budak mudabbar. Demikian pula
dengan perwalian anaknya yang merdeka mengikuti kemerdekaan

ibunya. Jika sesudah itu dia melahirkan anak-anak yang lain, maka
perwalian mereka jatuh kepada tuan-fuan ayah mereka.

Asy-Syafi'i berkata tentang budak perempuan mukabbah
seperti halnya budak perempuan mudabbarah, namun budak

702



AlUmm

mukatabah tidak merdeka dengan kematian tuannya, melainkan

dia merdeka dengan membayar tebusan.

54. Budak Perempuan Mukatab lpng Ditawan dan
Digauli Hingga Melahirkan Anak

Jika budak perempuan mukatab melahirkan beberapa anak

di negeri yang wajib diperangi dalam keadaan tertawan, kemudian

dia membayar tebusan sehingga merdeka, maka anaknya juga

merdeka mengikuti kemerdekaannya menurut pendapat ulama

yang memerdekakan anak budak perempuan mukatab mengikuti

kemerdekaan ibunya. Jika dia tidak mampu membayar tebusan

dirinya, maka dia tetap menjadi budak, dan anaknya juga tetap

menjadi budak.

55. Ummu Walad Milik Laki{aki Nasrani yang
Masuk Islam

Jika ummu walad milik laki-laki Nasrani masuk Islam, maka

dia dihalangi dari budaknya itu, tetapi dia tetap diharuskan

memberinya nafkah. Budak perempuan tersebut diperintahkan

untuk bekerja bagi hrannya seperti yang dilakukan oleh budak

sepertinya untuk fuan seperti tuan tersebut. Jika tuannya telah

mati, maka budak ummu walad tersebut merdeka. Jika fuannya
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masuk Islam, maka dia dibiarkan lagi menggauli ummu walad

miliknya. Dalam hal ini tidak boleh diikuti pendapat yang

dikernukakan oleh sebagian ulama, bahwa ummu walad tersebut

merdeka dan dia harus bekerja untuk menufupi nilainya. Alasannya

adalah karena jika keislamannya itu dapat memerdekakannya,

maka tidak sepaturtnya dia diharuskan bekerja. Jika keislamannya

ifu tidak memerdekakannya, maka apa yang menjadi penyebab

kemerdekaannya, dan apa yang mengharuskannya untuk

mengupayakan nilai dirinya?

Seandainya kemerdekaan terjadi dari tuannya, dan tuannya

itu memerdekakan satu bagian dari serafus bagian, maka dia

merdeka seluruhnya. Kemerdekaan itu tidak datang dari fuannya,

dan tidak pula dari sekutu tuannya. Jika ada yang mengatakan,
"Kemerdekaan datang dari diri budak itu sendiri," maka ifu berarti

dia mampu memerdekakan dirinya sendiri.

Barangkali ada di antara mereka yang bertanya, "Apakah

hak perbudakan ihr tetap bagi orang kafir atas orang muslim?"

Jawabnya, Anda sendiri yang menetapkannya. Dia bertanya, "Di

mana?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa budak orang kafir

manakala masuk Islam, maka orang kafir tersebut harus

memerdekakannya, atau menjualnya, atau menghibahkannya, atau

menyedekahkannya. Anda memperkenankan semua ini baginya.

Seandainya keislaman budak itu dapat menghilangkan

kepemilikannya atas budak tersebut, maka dia tidak boleh

melakukan hal-hal tersebut. Anda juga mengklaim bahwa orang

kafir boleh membeli budak muslim, tetapi kemudian dia harus

menjualnya. Sedangkan pembelinya boleh mengembalikannya

kepada orang kafir tersebut lantaran ada cacat. Kemudian Anda
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mengatakan kepada orang kafir itu, "Juallah budakmu!" Jika Anda

mengklaim bahwa Anda memaksanya untuk menjualnya, maka

pendapat Anda dapat dilawab bahwa sehanrsnya Anda juga

berpendapat demikian terkait budak mudabbar dan mukatab

miliknya. Jika Anda berkata tidak, maka dikatakan kepada Anda

bahwa seharusnya Anda juga tidak berpendapat terkait ummu

walad bahwa keislamannya ifu tidak memerdekakan dirinya. Saya

tidak menemukan alasan untuk menjual Lilnmu walad lantaran apa

yang telah terjadi padanya. Tidak boleh pendapat yang

mengatakan bahwa keislamannya menjadikannya merdeka, dan

dia tidak wajib berusaha unfuk menebus dirinya. Alasannya adalah

karena keislaman tidak memerdekakan budak perempuan yang

belum melahirkan manakala dia masuk Islam dalam keadaan

sebagai milik orang Nasrani. Demikian pula dengan budak laki-

laki." Dia mengatakan, "Saya menyuruh orang kafir itu untuk

menjualnya. Orang kafir tersebut tidak sah penjualan kecuali

terhadap obyek yang dia miliki. Dia memperkenankannya

kemerdekaan, hibah dan sedekah; sedangkan hal-hal ini tidak

boleh dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki obyek."

Jika dia berkata, "Saya tidak mendapati oftmg kafir ihr

memiliki hak atas ummu walad selain persefubuhan," maka itu

berarti dia telah mengharamkan persefubuhan baginya. Alasannya

adalah karena laki-laki tersebut berhak mengambil harta ummu

walad miliknya, hasil usahanya, dan denda atas perbuatan pidana

yang terjadi padanya. Dia juga boleh memintanya bekerja. Jika

budak tersebut mati, maka apa yang dikuasainya jafuh kepadanln.

Semua ini di luar persetubuhan terhadapnya-
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Oleh karena ketika kemaluan budak haram baginya maka

ummu walad tersebut merdeka, maka seandainya tuan

menikahkan ummu walad miliknya atau menjadikannya budak

mukatab, maka seyogianya budak itu dimerdekakan dengan

pertanggungan dibebankan padanya. Karena tuan tersebut telah

terhalang dari kemaluannya. Hukum menghalangi seorang lakilaki
unfuk memanfaatkan kemaluan karena suafu sebab yang tidak

menghalangi hal-hal selain persehrbuhan. Ada seorang ulama yang

mengatakan bahwa ummu walad tersebut mengusahakan setengah

nilai dirinya. Sepertinya dia menghukumi setengah budak ummu

walad ifu merdeka karena faktor anak, sedangkan setengahnya

yang lain tetap menjadi budak hingga tuannya mati. Setahu saya,

anak tidak memiliki porsi dari kemerdekaan secara terbagi

seandainya ummu owlad tersebut merdeka seluruhnya, karena

anak itu berasal dari fuan. Jadi, seandainya fuan memerdekakan

safu bagian dari seribu bagian dari budak utnmu walad tersebut,

maka itu berarti dia menjadikan budak tersebut merdeka

seluruhnya. Saya tidak mengetahui alasan yang melandasi

pendapatnya itu.

Jika orang kafir harbi membawa masuk budak laki-laki atau

budak perempuan miliknya ke negeri Islam untuk mencari suaka,

kemudian kedua budak tersebut masuk Islam, maka dia dipaksa

untuk menjual budak-budaknya itu. Dia tidak boleh dibiarkan

keluar dengan membawa kedua budaknya.
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56. Istri yang Suaminya Ditawanan Tidak Boleh
Dinikahi

Jika seorang muslim ditawan dan berada di negeri yang

wajib diperangi, maka ishinya tidak boleh dinikahi kecuali setelah

dipastikan kematiannya, baik tempatnya diketahui atau samar.

Demikian pula, warisannya tidak boleh dibagikan.

57. Tindakan yang Boleh dan yang Tidak Boleh
Dilakukan Tawanan Terhadap Hartanya

Tindakan apa saja yang dilakukan tawanan muslim

terhadap hartanya, baik di negeri yang wajib diperangi atau di

negeri Islam, atau oleh orang yang dipenjara, sedangkan dia dalam

keadaan sehat dan tidak dipaksa, maka hukumnya boleh. Misalngra

adalah jual-beli, hibah, sedekah dan lain-lain. Tindakannya itu sah,

tidak ada yang batal kecuali tindakan yang batal bagi orang yang

sehat dan bebas. Jika dia sakit, maka hukumnya seperti orang

bebas yang sakit. Demikian pula dengan tindakan yang dilakukan

seseorang terhadap harganya pada wakfu perang saat dua kubu

bertemu, atau sebelum ifu selama dia belum terluka. Demikian

pula dengan tindakan yang dia lakukan saat dia dibawa

menghadap untuk dijatuhi hukuman mati dalam kasus ketika dia

harus dibunuh, dan dalam kasus dimana orang yang akan

membunuhnya memiliki jalan untuk membiarkannya, seperti

hukuman mati dalam qishash dimana yang berhak boleh
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memaafkannya. Juga seperti pembunuhan terhadap hukuman

mati yang ditunhrt oleh kerabat terhadap pelaku, karena bisa jadi

mereka melepaskannya. Adapun orang yang dibawa unfuk dirajam
dalam kasus zina, dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap

hartanya kecuali sepertiga saja karena tidak ada jalan untuk
melepaskan orang itu.

Perempuan hamil boleh melakukan berbagai tindakan

terhadap hartanya selama dia belum mengalami rasa sakit saat

kehamilannya, atau sebelum terjadi dorongan janin saat hendak

keluar, karena itu mempakan sakit yang mengkhawatirkan.

Adapun sebelum ifu, tindakan apa saja yang dia lakukan terhadap

hartanya hukumnya boleh. Demikian pula dengan seseorang yang

berada di kapal dalam keadaan yang menakutkan karena

tenggelam atau tidak menakutkan karena terkadang seseorang

selamat dari sifuasi yang menakutkan, dan justru seseorang mati
dalam situasi yang tidak menakutkan.

Menurut saya, tidak ada alasan pendapat yang mengatakan

bahwa pemberian perempuan hamil hukumnya boleh hingga
genap enam bulan, kemudian dia disamakan dengan orang sakit

dalam hal pemberiannya sesudah enam bulan. Pendapat ini tidak
sesuai dengan takwil terhadap firman Allah &,

.i;i\-6 i*, EF 6j, SL L'{; \iJ;:63

@ osai'n"SK W (ir; 4 W, x,";3
"Maka setelah diampurinSn, istinya itu mengandung

yang ringan, dan teruslah dia mensa rtngan ftebuapa
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waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (a,ami isti)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraJ/a berkata, 'Saungguhnya

jika hgkau membei kami anak yang sempuma, tentulah kami
termasuk orang-orang yang bers5rukur'- "(Qs. Al A'raaf l7): L89)

Ayat ini tidak mengandung dalil tentang batasan berat:

bilakah itu terjadi? Apakah bulan kesembilan, kedelapan, ketujuh,

keenam, kelima, keempat, ketiga atau kapan? Barangsiapa yang

mendakuakan suatu batasan wakfu, maka hukumnya tidak boleh

kecuali didasarkan pada khabar. Tidak terjadi keadaan berat yang

mengkhawatirkan kecuali saat dia duduk di hadapan dukun

beranak.

Jika ada yang berkata, "Keadaannya sesudah enam bulan

ifu berbeda dari keadaannya sebelum enam bulan," maka seperti

itu pula keadaan sesudah safu bulan itu berbeda dari keadaannya

sebelum satu bulan. Begifu juga keadaannya sesudah dua bulan.

Dalam setiap hari anaknya akan semakin besar dan mendekati

wakhr kelahirannya. Dengan demikian, pendapat yang benar tidak

lain adalah pendapat yang kami katakan. Atau seseorang

mengatakan bahwa seluruh masa kehamilan ifu sama-sama sakit,

tidak berbeda antara awal dan akhimya. Jika seseorang berkata

demikian, maka sesungguhnya kehamilan itu dapat diketahui

beratnya dan tidak berahrya. Jadi, penyakit yang berat dan

penyakit yang ringan itu baginya dan bagi para ulama hukumnya

sama dalam hal pemberian yang dilakukan penderitanya.

Tidak ada perbedaan antara orang yang sakit yang

dikhawatirkan dan kronis dengan orang yang sakit ringan dalam

hal pemberian dan hibah. Terkadang seseorang disebut sakit berat,

dan orang lain disebut sakit ringan. Setahu saya, perempuan yang
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hamil sesudah satu bulan akan merasa lebih berat, keadaannya

lebih bwrk, lebih banyak muntah, lebih kehilangan nafsu makan,

serta lebih mirip orang sakit daripada keadaannya sesudah enam

bulan. Lalu, mengapa pemberiannya pada waktu dimana dia lebih

mendekati orang saklt ifu diterima, sedangkan pemberiannya pada

waktu dimana dia lebih dekat kepada keadaan sehat tidak

diterima? Jika dia mengatakan, "lni adalah wakh.r dimana anak

lahir sempuma seandainya dia keluar pada wakhr itu," maka dapat

dijawab bahwa keluamya anak secara sempuma itu lebih

menjamin keselamatan ibunya daripada keluarnya anak dalam

keadaan gugur. Lagi pula, yang menjadi patokan hukum adalah

ibunya, bukan anak yang lahir. Allah Mahatahu.

58- Orang Kafir Harbi Masuk Wilayah Islam dengan
Jaminan Keamanan, Dia Memiliki Harta di Negeri
yang Wajib Diperangi, Kemudian Dia Masuk Islam

Jika orang kafir hafri memasuki negeri Islam dengan
jaminan keamanan, sedangkan di negeri yang wajib diperangi dia

meninggalkan harta benda dan beberapa titipan di tangan seorang

muslim, di tangan seorang kaft harbi, dan di tangan seorang

wakilnya, kemudian dia masuk Islam, maka tidak ada jalan untuk

menguasai diri orang itu dan hartanya, serta anaknya yang masih

kecil. Tidak ada perbedaan apakah hartanya itu harta bergerak

atau tidak bergerak. Demikian pula seandainya dia masuk Islam di

negeri yang wajib diperangi, lalu dia keluar ke negeri Islam; tidak
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ada jalan unfuk menguasai harta seorang muslim di manapun dia

berada.

2729. Dua anak Sa'yah Al Qarzhi masuk Islam saat

Rasulullah $ mengepung Bani Quraizhah, sehingga keislaman

keduanya melindungi diri keduanya dan harta benda keduanya,

baik dalam bentuk mmah, tanah atau selainnya.28s

Harta seorang muslim tidak boleh dijadikan harta rampasan

perang dalam keadaan apapun. Adapun anaknya yang sudah

besar dan istrinya, mereka memiliki hukum tersendiri, yaifu pada

mereka berlaku hukum seperti yang berlaku pada orang kafir

harbi, yaitu dibunuh atau ditawan. Jika istrinya ditawan dalam

keadaan hamil darinya, maka tidak ada jalan untuk menjadikan

anak yang ada dalam kandungannya sebagai budak. Alasannya

adalah karena jika anak itu lahir, maka dia dianggap sebagai

seorang muslim mengikuti keislaman ayahnya, sedangkan

penawanan tidak berlaku pada seorang muslim.

285 Silakan lihat hadits no. (2011) dalam pembahasan tentang hukum

memerangi orang-orang musyrik. Dalam takhnfirya dijelaskan bahwa Rasulullah $
membunuh yang laki{aki di antara Bani Quraizhah, serta membagikan kaum
perempuan, anak-anak dan harta benda mereka di antara umat Islam, kecuali sebagian

dari mereka yang bergabung dengan Nabi $, lalu beliau memberi jaminan keamanan

kepada mereka dan mereka pun masuk Islam. Stahrs hadits ini muttalaq 'alaih.

Lih. juga hadits no. (1958).
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59. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam
dengan Jaminan Keamanan, lalu Dia Menitipkan

Hartanya, kemudian Pulang Lagi

Jika orang kafir harbi memasuki negeri Islam dengan
jaminan keamanan, kemudian dia menitipkan harta di sana,

melakukan penjualan, serta meninggalkan harta, kemudian dia

pulang ke negeri yang wajib diperangi dan terbunuh di sana, maka

piutang dan harta titipannya serta harta apa saja yang menjadi

miliknya dijadikan harta rampasan perang darinya; tidak ada

perbedaan antara hutang dan titipan.

Jika orang kafir harbi datang ke negeri Islam dengan
jaminan keamanan kemudian dia mati, maka jaminan keamanan

itu berlaku untuk diri dan hartanya. Hartanya tidak boleh diambil

sedikit pun, dan hakim wajib mengembalikannya kepada para ahli

waris di manapun mereka berada. Jika ahli warisnya tidak

diketahui, maka tidak diterima kesaksian seseorang dari luar

kalangan umat Islam. Dalam keadaan ini atau keadaan lain, tidak

boleh ada kesaksian dari seseorang yang agamanya berbeda dari
agama Islam sesuai dengan firman Allah ffi,

,9st \'\frJ*;,;

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu. " (Qs. Ath-Thalaaq I55l: 2)

;'rbiA'o;;je
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'Dai saksi'saksi yang kamu ridhai. " (Qs. Al Baqarah [2]:

282l.

Masalah ini telah dibahas dalam bahasan tentang kesaksian.

60. Orang Kafir Harbi yang Memerdekakan
Budaknya

Jika seorang kafir harbi memerdekakan budak di negeri

yang wajib diperangi, kemudian keduanya keluar kepada kami,

sedangkan selama di negeri yang wajib diperangi dia tidak

mengadakan tindakan penguasaan yang baru yang dengan ifu dia

menjadikan mantan budaknya ihr sebagai budak lagi, kemudian dia

ingin menjadikannya sebagai budak lagi di negeri Islam, maka

hukumnya tidak boleh, baik budak tersebut sudah menjadi muslim

atau masih kafir, atau baik tuan tersebut telah menjadi muslim atau

kafir. Tetapi seandainya dia telah melakukan penguasaan baru

terhadap mantan budaknya di negeri yang wajib diperangi, atau

terhadap orang merdeka sepertinya, dan dia tidak

memerdekakannya hingga dia keluar ke negeri kami dengan

jaminan keamanan, maka orang ifu menjadi budaknya.

Jika tanah yang ditaklukkan dari negeri musyrikin itu

dilakukan dengan jalan perang atau dengan jalan damai, dimana

penduduknya menyerahkannya kepada umat Islam sebagai

kompensasi unfuk sesuah: yang mereka ambil, baik itr-r jaminan

keamanan atau selainnya, maka tanah tersebut dimiliki

sebagaimana harta fai' dan ghanimah yang dimiliki. Jika
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pemiliknya baik dari kelompok yang ikut menlmpasnya atau selain

mereka tidak mengelolanya, lalu sultan meuuakafkannya kepada

umat islam, maka tidak ada larangan bagl sultan r-rntuk

menyanrakannya kepada seseorang untuk ditanami. Penyann

tersebut wajib menanggung harga sewa dan sepersepuluh dari

hasilnya, sebagaimana dia wajib menanggung harga sewa tanah

seorang muslim dan membayar sepersepuluh.

61-- Pe4anjian Damai dengan Kompensasi Ji4mh

2L30. Saya tidak perintah Nabi $ mengadakan perjanjian

damai dengan seseorang yang boleh diambil jizyabnya dengan

suatu kompensasi melainkan dengan cara seperti yang saya

sampaikan, yaifu beliau mengadakan perjanjian damai dengan

penduduk Ailah dengan kompensasi berupa tiga rahrs dinar.

Jumlah mereka saat itu adalah tiga ratus orang.285

2737. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan

seorang Nasrani di Makkah yang bemama Mauhib bin Dlin*.287

2132. Nabi $ juga mengadakan perjanjian damai dengan

penduduk Yaman dengan kompensasi sebesar safu dinar. Beliau

286 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijtya pada no. (L944'l dan (1945)

dalam bab tentang ukuran jizyah.

287 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijtya pada no. (1934) dalam bab

tentang ukuran jiayah.
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membebankan jiayah satu dinar itu kepada laki-laki Yaman yang

sudah baligh. Menurut hemat saya, beliau juga berbuat sama di

setiap tempat meskipun tidak diceritakan dalam khabar

sebagaimana yang diceritakan khabar tentang penduduk

Yaman.288

2133. Kemudian Nabi 6$ mengadakan perjanjian damai

dengan penduduk Yaman dengan kompensasi berupa pakaian.

Perjanjian damai beliau dengan mereka dengan kompensasi

berupa selain dinar ihr menunjukkan bahwa boleh mengadakan

perjanjian damai dengan selain 6i,',ur.289

2L34. Umar bin Khaththab;g mengadakan perjanjian

damai dengan penduduk Syam dengan kompensasi sebesar empat

dinar. Sebagian perempuan Kufah meriwayatkan dari Umar bin

Khaththab;g bahwa dia mengadakan perjanjian damai dengan

kompensasi bagi yang kaya sebesar 48 dirham, bagi kelas

menengah sebesar 20 dirham, dan bagi kelas bawah sebesar 12

dirham. Tidak ada larangan untuk mengambil kompensasi dari

jenis harta yang dimiliki orang kafir dzimmi meskipun jumlahnya

lebih banyak dari ini manakala akadnya terjadi pada sesuatu yang

definitif, meskipun jumlahnya berlipat ganda.

Jika telah terjadi akad atas mereka dengan kompensasi

yang definitif, maka menurut saya tidak diadakan penambahan

288 Hadits ini telah disebutkan berikut tal<hrilnya pada no. (1932 dalam bab
tentang ukuran ji4ph.

28e gu61L ini telah disebutkan berikut taHrijrya pada no. (19461 dalam bab
tentang ukuran ji4rah.
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bagi salah seorang di antara mereka, sebesar apapun

kekayaannya. Jika mereka mengadakan perjanjian damai dengan

kompensasi tambahan berupa perjamuan di luar jizyah, maka tidak

dilarang. Demikian pula, seandainya mereka mengadakan

perjanjian damai dengan kompensasi berupa satu takaran

makanan, maka itu sama dengan kompensasi berupa emas dan

perak. Jizyah tidak ditarik kecuali satu kali dalam satu tahun.

Seandainya kita mengepung suafu kota yang penduduknya

merupakan ahli Kitab, lalu mereka menawari kita jizyah, maka kita

tidak boleh memerangi mereka seandainya mereka memberikan

jizyah kepada kita, dan hukum kita harus berlaku pada mereka.

Jika mereka mengatakan, "Kami memberi kalian jizyah, tetapi

hukum kalian tidak berlaku pada kami," maka kita tidak wajib
menerimanya dari mereka, karena Allah fr berfirman,

@ 6;* fi * ;"'{1\ \,r?,'i{-
"Sampai mereka membayar jizyah dengan pahJh sdang

mereka dalam keadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah 19\ 29)

Saya tidak perintahkan adanya ulama yang berbeda pendapat

bahwa arti kata <r;* "fitnduk" adirlah kemenangan hukum Islam

atas hula.rm musyrik, dan berlakunya hukum Islam pada mereka. Kita

boleh mengambil jizph dari mereka dalam keadaan mereka

membayamya secara sukarela, dan demi kemaslahatan Islam dan

umat Islarn, meskipun hukum Islam tidak berlakLl pada mereka,

sebagaimana kita boleh tidak memerangi mereka.

Seandainya mereka menawarkan jizyah kepada kita dan

hukum Islam berlaku pada mereka, namun kita dan mereka
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berselisih mengenai jiaph tersebut, dimana kita mengatakan,

"Kami tidak menerima iizyah selain sekian," sedangkan mereka

mengatakan, "Kami tidak memberi kalian jizyah selain sekian,"

maka menurut saya -Allah Mahatahu- kita harus menerima dari

mereka masing-masing safu dinar. Karena Nabi s mengambil satu

dinar dari seorang Nasrani di Makkah dalam keadaan funduk, dan

dari orang-orang kafir dzimmi Yaman dalam keadaan mereka

tunduk. Kita tidak wajib mengambil iizyah dari mereka kurang dari

satu dinar -Allah Mahatahu- karena kami tidak mendapati

Rasulullah tib atau seorang imam yang mengambil dari mereka

kurang dari satu dinar. Uang dua belas dirham di zaman Umar +{p,

setara dengan safu dinar. Jika Umar;S mengambilnya, maka ifu

berarti uang tersebut setara dengan satu dinar, dan itu merupakan

batasan minimal jizyah. Kita boleh menaikkan jumlahnya pada

mereka selama kita belum melakukan akad apapun pada mereka

di atas apa yang telah kita tetapkan.

Jika dalam perjanjian damai ditulis bahwa yang fakir diberi

keringanan penangguhan hingga dia bisa membayar, maka

hukumnya boleh. Kalaupun hal itu tidak dihrlis dalam akad, maka

hal itu tetap berlaku bagi mereka. Semua orang yang sudah baligh

di antara mereka hukumnya sama, baik dia sakit kronis atau tidak.

Jika salah seorang dari mereka tidak sanggup membayar iizyab
Dgd, maka jia1attnya menjadi hutang yang dia tanggung dan

diambil darinya bilamana dia sanggup membayarnya. Jika

seseorang tidak ada di tempat selama beberapa tahun kemudian

dia pulang, maka darinya diambil jizyah unhrk beberapa tahun

kepergiannya ihr manakala dia masih berada di wilayah Islam.

Kewajiban ini tidak digugurkan dari orang yang sudah tua dan

lumpuh.
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Seandainya beberapa tahun sudah berlalu sedangkan dia
belum membayar jiryah, kemudian dia masuk Islam, maka darinya
diambil jizyah karena jizyah tersebut wajib baginya saat dia masih
musyrik. Jadi, Islam tidak menggugurkan hutang yang dia
tanggung karena jizryah merupakan hak umat Islam yang wajib dia
bayarkan. Imam tidak boleh meninggalkannya atas inisiatifnya
sendiri, sebagaimana dia tidak boleh meninggalkannya saat wajib
jizyah masih dalam keadaan musyrik.

62. Penaklukan Tanah 5.*.62e0

Saya mengakui bahwa pendapat yang saya sampaikan
terkait Tanah Hitam tidak lain didasarkan pada dugaan yang
disertai sedikit informasi. Alasannya adalah karena saya mendapati
hadits paling shahih yang diriwayatkan oleh para periwayat Kufah
tentang Tanah Hitam tidak mengandung penjelasan tentang hal
ini. Saya juga mendapati beberapa hadits dari mereka yang
bertentangan dengan hadits tersebut. Di antaranya adalah mereka
mengatakan bahwa Tanah Hitam tersebut dikuasai dengan jalan
damai, dan ada pula yang mengatakan bahwa Tanah Hitam
dikuasai dengan jalan perang. Ada pula yang mengatakan sebagian
Tanah Hitam dikuasai dengan jalan damai dan sebagiannya lagi
dikuasai dengan jalan perang. Dalam riwaSabnya mereka

290 Tanah sawad atau Tanah Hitam adalah wilayah perkebunan di kak yang
subur, dan banyak tanamannya sehingga terlihat hitam.
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menyebutkan nama Jarir bin Abdullah AI Bajali, dan ini

merupakan hadits yang paling valid bagi mereka tentang hal ini.
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2135. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari hnu Abi l$alid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin

Abdullah, dia berkata, "Bani Bajilah merupakan seperempat dari

penduduk. Karena itu seperempat tanah hitam dibagikan kepada

mereka, lalu mereka mengolahnya selama tiga atau empat tahun

-saya ragu-. Kemudian saya menjumpai Umar bin Khaththab,g
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bersama fulanah binti fulan, seorang perempuan dari kalangan

mereka -dia menyebutkan namanya tetapi saya tidak ingat
namanya-. Umar bin Khaththab;S.; pun berkata, "Seandainya

bukan karena aku hanya bertugas sebagai pembagi dan akan

dimintai pertanggungan, maka aku akan membiarkan mereka atas

apa yang telah dibagikan kepada mereka. Tetapi saya berpendapat

agar kalian mengembalikan kepada orang-orang."297

2e1 Hadits ini telah disebutkan berikut takhijnyapada no. (1876).
Ada tambahan keterangan hadits ini sebagai berikut:
Al Baihaqi berkata, "Hadits Jarir statusnya shahih. Hadits ini diriwayatkan dari

Ismail bin Abu Khalid oleh Abdullah bin Mubarak, Husyaim, Yahya bin Abu Zaidah,
Abdussalam bin Harb dan lainlain. Hanya saja, sebagian dari mereka tidak
menyebutkan kisah perempuan tersebut. Mereka mengatakan tiga tahun, sedangkan
yang lain mengatakan dua tahun atau tiga tahun. Mereka juga mengatakan:
"Kembalikanlah dia kepada umat Islam," lalu Umar igg memberinya delapan puluh
dinar.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits Husyaim dari Ismail bin Abu l$alid
dari Qais, dia berkata: Bajilah adalah seperempat pasukan dalam Perang Qadisiyyah.
Umar Qu, lantas memberi mereka seperempat Tanah Sawad. Mereka pun
mengambilnya selama dua atau tiga tahun. Ammar lantas mengirimkan ufusan kepada
Umar;&, dengan ditemani oleh Jarir. Umar;g; berkata kepada Jarir, "seandainya
bukan karena aku hanya berhrgas sebagai pembagi dan akan dimintai pertanggungan,
maka aku biarkan kalian dengan apa yang telah ditetapkan bagi kalian. Tetapi umat
sudah banyak jumlahnya, dan saya berpendapat agar kalian mengembalikan tanah itu
kepada orang-orang." Jarir pun melakukannya, lalu Umar.:S; mengambilnya dengan
membayarkan dua puluh dinar."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i dalam madzhab lama menyebutkan riwayat
syuraih dari Husyaim. Di dalamnya ada tambahan: Kemudian Jarir berkata, "Aku yang
menjamin Bajilah unhrkmu." Bajilah pun memenuhi permintaan Umar aQg, kecuali
seorang perempuan Snng bemama Ummu Karaz. Dia mengatakan, "Ayahku sudah
meninggal dunia, sedangkan bagiannya masih melekat pada Tanah Hitam itu. Aku
tidak mau menyerahkannya." Umar igt, terus mendesaknya hingga dia rela. umar rg,
memenuhi tangan perempuan ifu dengan emas sehingga perempuan itu berkata, "Aku
rela. " (Lih. Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar, 7 /89-90)

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama juga menyebutkan hadits
Zaid bin Hubab dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu umar; dan dari Zaid bin
Aslam dari ayahnya, bahwa Bilal dan para sahabatnya melakukan beberapa
penaklukan di Syam, lalu mereka berkata kepada Umar g, "Bagikanlah di antam
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Dalam haditsnya ifu dia berkata, "(Jmar rgb menggantikan

hakku sebesar delapan puluh dinar lebih." Dalam haditsnya itu

perempuan tersebut berkata, "Ayahku ikut dalam perang

Qadisiyyah, dan bagiannya telah ditetapkan. Saya tidak

menyerahkannya sebelum engkau memberiku sekian, atau engkau

memberiku sekian." Kemudian Umar +iS memberikan apa yang

dimintanya itu.

Dalam hadits ini ada dalil bahwa ketika Umar ig$ memberi

Jarir Al Bajali pengganti dari bagiannya, da. juga memberi

perempuan tersebut pengganti dari bagian ayahnya, maka hal ifu

menunjukkan bahwa Umar:$, telah meminta kerelaan orang-

orang yang ikut merampasnya sehingga mereka meninggalkan

haknya atas tanah tersebut, kemudian dia menjadikan tanah

tersebut sebagai tanah wakaf untuk umat Islam. Yang demikian itu

hukumnya halal bagi imam. Seandainya hari ini imam

menaklukkan tanah dengan jalan perang, lalu dia telah menghitung

pasukan yang menaklukkannya, dan mereka pun merelakan hak-

hak mereka atas tanah tersebut, maka imam boleh menjadikan

tanah tersebut sebagai wakaf bersama hak-hak mereka darinya

sebesar empat perlima. Imam harus memenuhi hak orang-orang

yang berhak atas seperlima kecuali yang sudah baligh merelakan

hak mereka. Hukum yang berlaku dalam masalah tanah itu seperti

hukum yang berlaku dalam masalah harta benda.

kami apa yang kami rampas." Umar rft menjawab, "Ya Allah, tenangkanlah aku dari

urusan Bilal dan ternan-terrrannya."
l.jh. Ma'nfah As'Sunan wa Al Atsar(7 /91)
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2736. Rasulullah @ menawan orang-orang Hawazin dan

membagikan empat perlima di antara umat Islam. Kemudian
beliau didatangi oleh delegasi Hawazin yang telah memeluk Islam.

Mereka meminta agar beliau melepaskan mereka dengan

ketenfuan beliau memberikan kepada mereka apa yang telah

beliau ambil dari mereka. Beliau lantas memberi mereka pilihan

antara harta benda dan tawanan. Mereka berkata, "Engkau telah

menyuruh kami memilih antara kehormatan kami dan harta benda
kami. Kami memilih kehormatan kami." Rasulullah $ lantas

merelakan untuk mereka hak beliau dan hak keluarga beliau.

Ketika para sahabat Muhajirin mendengar hal itu, mereka pun
merelakan hak mereka demi beliau. Dan ketika para sahabat

Anshar mendengar hal itu, maka mereka pun merelakan hak
mereka demi beliau. Kemudian tersisa sekelompok orang dari
kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang lain. Rasulullah @ lantas

memerintahkan untuk mengadakan seorang arif (orang yang

mengabarkan keadaan pasukannya) unfuk setiap sepuluh orang.
Kemudian beliau bersabda, 'Sampaikan kerelaan hati
orang-orang selain kalian. Barangsiapa yang tidak rela, maka dia
berhak sekian dan sekian unta pada wakhr demikian." Mereka pun
mendatangi beliau dengan kerelaan hati mereka, kecuali Aqra' bin
Habis dan Uyainah bin Badar, karena keduanya menolak unfuk
memberikan pinjaman kepada orang-orang Hawazin.
Rasulullah $ tidak memaksa keduanya melakukan hal itu hingga

akhimya keduanya meninggalkan hak keduanya. Uyainah bahkan
merelakan bagiannya. Rasulullah S pun menyerahkan hak para

sahabat yang rela kepada orang-orang Hawazin. Inilah makna
yang paling tepat dalam memahami kebijakan Umar bin
Khaththab ;9, menurut kami terkait Tanah Hitam jika memang dia
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dikuasai dengan jalan perang. Jadi, yang terjadi adalah seperti

yang saya sampaikan, dan hal ifu diduga sebagai dalil yang

yakin.292

Kami menolak untuk menjadikannya sebagai dalil yang

meyakinkan karena hadits yang berbicara tentang hal ini

kontradiktif. Tidak sepatutnya Tanah Hitam dibagikan kecuali atas

perintah Umar ;S, lantaran besamya nilai tanah tersebut. Kalaupun

pembagiannya terjadi di luar pengetahuan Umar;$, maka tidak

sepafutnya informasi tentang pembagiannya tidak sampai kepada

Umar rg, selama tiga tahun. Seandainya tanah tersebut dibagikan

kepada orang yang tidak berhak, tentulah mereka tidak berhak

atas penggantinya, dan tentulah harus diambil hasil buminya dari

mereka. Allah.f,p, Maha Mengetahui bagaimana kejadiannya, dan

dalam hal ini saya tidak menemukan sebuah hadits yang valid.

Beritanya pLrn simpang siur. Tindakan yang paling pantas

dilakukan Umar rg menurut saya adalah seperti yang saya

sampaikan.

Jadi, setiap negeri yang dikuasai dengan jalan perang, maka

tanah dan rumahnya itu sama seperti dinar dan dirhamnya. Seperti

itulah yang diperbuat Rasulullah S di Khaibar dan Bani

Qura2hah. Pasukan yang mengerahkan kuda dan unta untuk

menguasainya memperoleh empat perlima, sedangkan

seperlimanya diberikan kepada golongan yang berhak, baik berupa

tanah, dinar atau dirham. Barangsiapa yang merelakan haknya,

maka dengan mempertimbangkan maslahat umat Islam imam

boleh menjadikannya wakaf untuk umat Islam, dimana hasilnya

dikembalikan kepada mereka sesuai dengan kebijakan irnam.

2e2 gu6i1r ini telah disebutkan berikut tailvijnya pada no. (1875) dan (1877).
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Sementara orang yang tidak merelakan haknya itu lebih berhak
atas haknya.

Negeri mana saja yang dikuasai dengan jalan damai dengan
syarat tanahnya tetap menjadi milik penduduknya dan mereka
membayar pajak atas tanah mereka, maka tidak seorang pun yang
boleh mengambilnya dari tangan penduduknya. Mereka wajib
membayar pajak tanah. Pajak yang diambil dari tanahnya itu
diberikan kepada para penenma fai ', bukan para penerima zakat,

karena pajak tersebut merupakan salah sahr harta fai' yang
diambil dari harta orang musyrik. Kasus ini dibedakan dari kasus
pertama karena meskipun tanah tersebut berasal dari orang-orang
musyrik, namun dalam kasus pertama umat Islam memiliki fisik
tanah sehingga tidak haram diambil oleh para penerima zakat dan
penerima fai', baik kaya atau miskin. Karena dia sama seperti
harta wakaf yang boleh diambil oleh para penerima wakaf, baik
kaya atau miskin. Sedangkan jika tanah merupakan tanah
perdamaian, maka fisiknya tetap menjadi milik empunya yang
pertama.Tidak ada larangan bagi urnat Islam unfuk mengambilnya
dari rnereka dengan jalan sewa unfuk mereka tanami, sebagaimana
kita menyewa unta, rumah dan budak mereka, serta obyek-obyek
lain yang boleh disewa dari mereka. Apa yang diserahkan kepada
mereka atau kepada sultan dengan perwakilan mereka itu bukan
mempakan pajak atas mereka, melainkan hutang yang harus
dibayarkan.

2737. Mengenai hadits yang diriwayatkan dari Nabi S,
"Tidak sepafuhtya bagi seorang muslim unfuk memba5nr pajak,
dan tidak sepatutzya bagi seorang musjrik unfuk memasuki
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Masjidil Haram, " pajak dimaksud adalah jizyah- Seandainya yang

dimaksud dengan pajak sewa, tentulah tidak boleh bagi imam

unfuk menyewakan apapun, baik kepada orang Islam atau kepada

orang kafir. Akan tetapi, yang dimaksud adalah pajak jizyah.

Sementara pajak tanah tidak lain adalah sewa, dan itu tidak

diharamkan.293

Ketika budak merupakan milik orang Nasrani, kemudian dia

memerdekakannya dalam keadaan budak tersebut tetap beragama

Nasrani, maka dia harus membayar irzyah- Ketika budak yang

beragama Nasrani menrpakan milik seorang Muslim, kemudian

orang Muslim tersebut memerdekakannya, maka budak tersebut

harus membayar jizyah. Kami mengambil iizyah hanya karena

faktor agama, sedangkan orang Nasrani ifu termasuk orang yang

wajib membayar jizyah. Keberadaan mantan fuan sebagai seorang

Muslim tidak berguna bagi mantan budak tersebut, sebagaimana

keberadaannya ayah dan ibunya sebagai Muslim tidak berguna

baginya.

2es gg. Al Baihaqi dahm Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar (7/951 dart ialur
Athiyrh bin said Al 'Aufi dari hnu Abbas tentang tafsir sumt At-Taubah, s€r&a

ketentuan yang berlaku dalam perianjian damai antara Rasulullah'$ dan orang-orang

musynk. Beliau bersabda, "Tidak sepahrtnya seorang musrTrik memasuki Masjidil

Haram, dan seorang muslim mernbayar ji4;ah-"

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini-andaikan shahih-menguatkan pendapat. 4sy-
Syrafi'i bahwa yrang dimaksud adalah pajak jiaph."

Untuk perintah lebih lanjut tentang status hadits ini, silakan baca hadits no.

(1930).
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63. Orang Kafir Dzimmi yang Berniaga di Negeri

Jika orang kalir dzimmi bemiaga ke berbagai negeri Islam

hingga berbagai wilayah beberapa kali dalam setahun, maka tidak
diambil pajak darinya selain satu kali, sebagaimana tidak diambil
jizyah darinya selain satu kali saja. Disebutkan dari Umar bin Abdul
Aziz bahwa dia memerintahkan untuk mengambil pajak tertentu

dari harta mereka dan harta umat Islam. Dia juga memerintahkan
untuk menuliskan surat lunas pajak hingga waktu yang sama tahun
depan. Seandainya bukan karena Umar mengambilnya dari
mereka, maka kami tidak mengambilnya dari mereka. Tampaknya
pengambilan pajak oleh Umar dari mereka didasarkan pada pokok
perjanjian damai bahwa jika mereka bemiaga, maka diambil pajak

dari mereka. Tidak sampai kepada kami suafu informasi bahwa dia
mengambil pajak dari mereka sebanyak dua kali atau lebih dalam
setahun.

OIeh karena jizyah dibayarkan satu kali dalam setahun,

maka sepatutnya menurut kami pajak niaga diambil satu kali dalam
satu tahun kecuali mereka diajak berdamai pada wakfu penaklukan

dengan syarat lebih dari itu, sehingga kita boleh mengambil dari
mereka sesuai syarat perjanjian damai bagi mereka. Tetapi setahu

kami mereka tidak pemah diajak mengadakan perjanjian damai

dengan syarat lebih dari itu. Dari mereka diambil dalam ukuran
seperti yang diambil oleh Umar;9,, yaitu dari umat Islam sebesar

seperempat dari sepersepuluh (2/5%ol dan dari orang l<afir dzimmi
sebesar setengah dari sepersepuluh (5%), dan dari orang kahr harti
sebesar sepersepuluh, dengan mengikuti jumlah yang diambil oleh
Umar -i9,, tidak menyalahinya.
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64- Orang-orang Nasrani Arab

2L38. Rasulullah S mengadakan perjanjian damai dengan

Ukaidar Al Ghassani, salah seorang Nasrani fuab dengan

membayarkan iizyah.zga

2139. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan

Orang-orang Nasrani Najran dengan membayar iizyah, padahal

mereka terdiri dari orang-orang Arab dan orang-orang non-

po.u6.295

2140. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan

penduduk Yaman dengan membayar iizyah, padahal mereka

terdiri dari orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab.296

2741. Ada perbedaan riwayat dari Umar rS mengenai

orang-orang Nasrani fuab dari Tanukh, Bahra" dan Bani Taghliq.

Dalam satu riwayat dari Umar r$ dijelaskan bahwa dia

mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan cara

dilipatgandakan zakat atas mereka, mereka tidak dipaksa untuk

keluar dari agama mereka, dan mereka tidak boleh membaptis

anak-anak mereka unfuk menjadi pemeluk agama Nasrani. Setahu

2ea fl6di15 ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (1920) dalam bab

tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.
zDs 9u611. ini telah disebutkan berikut takhrij+tya pada no. (79221 dalam bab

tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.
zse gu61b ini telah disebutkan berikut Akhriiaya pada no. (7921) dalam bab

tentang orang-orang 5nng dikategorikan sebagai ahli Kitab.
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kami, Umar iq!5 mengambil jizyah dan mereka daram bentuk
hewan temak.

Kemudian diriwayatkan bahwa Umar ig sesudah ifu
berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli Kitab.,,

)r, o. o / /tr. J to J .zo. -.r/o /

1r *' f f U €ttL U--,ot -y \ t y

J..Pf v)
1 o/ oi a*liJl rLo /. j o z o

)
O/ ,6:

I

c

, f LJ.

q?'

V: si cr"#.Gi 6k q qq TL

AlJ: Jtl
, 4o6t6 t1 gfs qtbA)t.l oz

4;9

6
o.l

r-6,

,/.

ei ,.+fi'ri t.Jl*_ ,p
2142. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari AMullah bin Dinar, dari sa'd Al Falhah -atau dari anaknya-,
dari umar bin Al Khaththab ig, dia berkata, "orang-orang Nasmni
Arab bukan merupakan ahli Kitab. Her,van sembetihan mereka tidak
halal bagi kita. Aku tdak akan membiarkan mereka hingga mereka
masuk Islam, atau aku memenggal 1"yro 

^o"ku."297
Jadi, menumt saya imam boleh mengambil jizyah dan

mereka karena Rasulullah $ mengambil jizyah dari orang-otang
nasrani Arab sebagaimana yang sa!,a sampaikan. Adapun her,uan

2e7 6u61t" ini telah disebutkan berikut pada no. (13g2-13g3) dalam
pembahasan tentang heruan buruan dan heuran sembjihan bab heunn sernbelihan
orang-orng nasrani Taghlib.
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sembelihan mereka, saya tidak senang memakannya berdasarkan

khabardari Umar rg, dan dari Ali bin Abu Thalib;Sa. Ada kalanya

kami mengambil jtzyah dari orang-orang Majusi, tetapi kami tidak

memakan hewan sembelihan mereka. Seandainya kami yang

mengambil jia1ah-nya itu halal juga kita makan hewan

sembelihannya, tenfulah kami memakan hewan sembelihan orang-

orang Majusi. Kami tidak memungkiri bahwa orang-orang ahli

Kitab itu memiliki dua hukum. Salah satu dari dua golongan

mereka itu halal hewan sembelihan dan perempuan-

perempuannya bagi kita. Dan golongan kedua seperti orang-orang

Majusi itu tidak halal hewan sembelihan dan perempuan-

perempuannya bagi kita. Tetapi iizyah boleh kita mengambil dari

keduanya karena seperti itulah ketenfuannya untuk orang-orang

Nasrani Arab. Jadi, boleh mengambil iizyah dari mereka tetapi

hewan sembelihan mereka tidak halal.

2743. Hadits yang diriwayatkan dari hnu Abbas tentang

kehalalan henruan sembelihan mereka itu berasal dari Ikrimah.

Hadits tersebut dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Ad-Darawardi

dan Ibnu Abi Yahya, dari Tsaur Ad-Daili, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas;g, bahwa dia ditanya tentang hewan sembelihan orang-

orang Nasrani Arab. Ibnu Abbas;$ menjawab dengan pendapat

yang diceritakan keduanya, yaitu pendapat yang menghalalkannya-

Kemudian dia membaca firman Allah, "'rk fr'| "t= it; ;
'Barang siapa di antara kanu mengambil merela menjadi

pemimpin, maka saungguhnya orang ifu termasuk golongan

mereka. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 51)
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Akan tetapi, sahabat kami tidak menyebutkan nama
Ikrimah. Sedangkan Tsaur tidak pemah bertemu dengan hnu
666ur.298

. 298 Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam pernbahasan tentang hewan buruan dan
hewan sembelihan bab tentang hevvan sembelihan o.rrg-o.unt Nasrani Arab (no.
1384).

Di tempat tersebut kami membandingkan hadits dari At Muwaththa., dan di
dalamnya tidak ada nama Ikrimah antam Tsaur dan hnu Abbas. Hal itu menunjukkan
bahwa yang dimaksud dengan perkataan AsySyraf i di sini "akan tetapi sahabat kami
tidak menyebutkan nama Ikrimah" maksudnya adalah Imam Malik sebagaimana yang
dikatakan Al Baihaqi.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh hnu wahb dari Malik dengan
menyebutkan Ikrimah di dalamnya_"

uh- Ma'rifah As-sunan on Al Atsarll/L43\dan sunan Al Kubn(g/2lzl.
Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i menyebud<an hadits yang diriwayatkan oleh

Syrraih bin Yunus dari Hammad bin zaid dan Ahmad bin sJamah dari Ayyub dari
Ikrimah dari hnu Abbas dengan redaksi lrang sama. Kernudian dia berkat4 "Altah
menjadikan orang yang loyal kepada suatu kaum sebagai bagian dari mereka.
Bamngsiapa di antam orang-orang Arab yang berpindJ k. alama yahudi dan
!utt-u.i, maka darinya diambil jia,rah dan heuran serrbelihannSra dimakan. Tetapi AslF
Syafi'i tidak menyrkai pendapat ini dalam madzhab baru..

Artin5n, riwa5nt syuraih dan pemaparannga sesudah itu hanya terdapat dalam
madzhab lama.

selain itu dalam pernbahasan tentang hamn buruan dan heuran sembelihan bab
tenhng he*ran sembelihan o*mg-orang Nasrani Arab, Aqtsyafi'i berkomentar t€ntang
hadits lbnu Abbas, "Kalaupun hadits ini valid dari Ibnu Abbas s, maka menurut saya
lebih patut untuk berpegang pada perkataan Umar dan Ali &."

sebelum pemyataan tetsebut AsySyafi'i meriwa5ratkan perkataan umar rg,
"Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah ahli Kitab. Heunn sembelihan maeka tidak
halal bagi kita." (no. 1382) Juga dari Ali.s, "Janganlah kalian memakan herpan
sembelihan orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib-. (no. 13g3)
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65. Shadaqah (Zakatl

GAL

,ft ,^iCi

I

-'lt'

t
0

,f
Jo
. ' 

/ - 
j

d\-r*.,

JL

.//lo 1ur-l

ic" ;b ';ur €r,
,j z

bt,
/ ,O /

rjii

r%r

O/

*-9 d
i
I

-Y \ t t

,l
a o/9zz J

)rr:4?J_

/O

Ud
c

I
tto .

f
d q6

!i.a rr o .7. / -/.. )c.(, o o'. i. , l.ll
.arra)l * ,-ret43 iti gyi) -p Pl:o-\

2144.Sufuu., mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq

Asy-Syaibani, dari seorang laki{aki, bahwa Umar rg, mengadakan

perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani bani Taghlib dengan

syarat mereka tidak membaptis anak-anak mereka, mereka tidak

dipaksa mengikuti selain agama mereka, dan zakat mereka

digandakan.299

Seperti inilah para ahli sejarah perang menghafal riwayat

ini, dan mereka menuturkannya secara lebih baik daripada kalimat

ini. Mereka mengatakan bahwa Umar i$5 mendesak orang-orang

Nasrani Bani Taghlib untuk membayar i@ah, ialu mereka

mengatakan, "Kami ini orang-orang Arab. Kami tidak membayar

apa yang dibayarkan orang-orang luar Arab. Akan tetapi, ambillah

dari kami sebagaimana sebagian dari kalian mengambil dari

sebagian yang lain." Yang mereka maksud adalah sedekah.

Umar rg lantas berkata, "Tidak, ini adalah kewajiban atas umat

2e9 Hadits ini telah disebutkan berikut pada no. (79751dalam bab

tentang perdamaian dengan kompensasi harta.
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Islam." Mereka berkata, "Kalau begifu, tambahkan sesuka hati

kalian tetapi dengan nama ini, bukan dengan nama ji4/ah."

Umar _&, pun melakukannya, sehingga dia dan mereka sarna-sama

rela untuk menggandakan zakat atas mereka.

Setahu saya, Umar rg tidak mewajibkan atas seorang pun

dari umat Nasrani dan umat Yahudi yang diajaknya berdamai,

serta orang-orang yang diajaknya berdamai di tepi Syam dan

Jazirah, selain kewajiban ini. Menurut saya, ketika Umar;S,

mengadakan akad kepada mereka seperti ini, maka ifulah yang

diambil dari mereka. Menurut saya, imam di setiap zaman-
seandainya mereka menolak unfuk membayar jizyah-boleh

membatasi mereka dengan kompensasi yang diambil dari mereka.

jika mereka menerima, maka imam mengambilnya. Jika mereka

menolak, maka imam memerangi mereka karena faktor penolakan

mereka ifu.

2145. Rasulullah $ membebankan jizyah atas penduduk

Yaman sebesar satu dinar unfuk setiap orang yang sudah

bermimpi basah. Seperti ih.rlah jizyah diambil dari mereka

meskipun di antara mereka ada orang-orang 6ru6.300

2146. Beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan

orang-orang Nasrani Najran dengan kompensasi berupa pakaian.

Seperti itr.r pula pakaian itu diambil dari mereka.3ol

3m Hadits ini telah disebutkan berikut pada no. (1921\ dalam bab
tentang orang-orang yang dikategorikan ahli Kitab.

30r Hadits ini telah disebutkan berikut al<hnftrq pada no. (L9221 dalam bab
tentang orang-orang yang dikategorikan ahli Kitab.
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Hadits ini mengandung dua dalil. Pertama, jizyah diambil

dari mereka sesuai syarat perjanjian damai dengan mereka. Kedua,

kompensasi perdamaian dengan mereka tidak memiliki batasan,

melainkan sesuai yang diterima kedua pihak, apapun bentuknya.

Jika zakat digandakan atas mereka, maka yang dilihat adalah

hewan temak, makanan, emas, perak, serta harta benda yang

mereka peroleh dari pertambahan dan harta rikaz. Setiap harta

yang dari seorang muslim diambil seperlima, maka dari mereka

diambil dua perlima; dan setiap harta yang dari seorang muslirn

diambil sepersepuluh, maka dari mereka diambil seperlima; setiap

harta yang dari seorang muslim diambil seperdua puluh, maka dari

mereka diambil sepersepuluh. Jika dari seorang muslim diambil

hewan temak dalam jumlah tertentu, maka dari mereka diambil

dua kali lipatnya. Demikian seterusnya zakat mereka, tidak

berbeda sama sekali. Tetapi harta mereka tidak diambil hingga

mereka memiliki jenis harta yang seandainya seorang muslim

memiliki harta seperti ifu maka diam zakatnya. Jika seseorang

telah memiliki harta seperti ifu, maka zakatnya diambil dengan

cara digandakan.

2L47. Saya melihat bahwa Rasulullah S membebaskan

jizyah dari kaum perempuan dan anak-anak karena ketika beliau

bersabda, "Ambillah safu dinar dari setiap yang sudah bermimpi

basah," maka hal itu menunjukkan bahwa beliau membebaskan

jizryah dari anak yang belum mimpi basah, dan juga menunjukkan

bahwa izyahtidak diambil dari kaum perempuan.3oz

s02 11u6;L ini telah disebutkan berikut takhnjrrya pada no. (1940) dan (1942)

dalarn bab t€ntang ukuran ji4/ah.
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Zakat tidak diambil dari orang-orang Nasrani Bani Taghlib

dan orang-orang Arab lainnya yang bersama mereka karena

kewajiban tidak diambil dari mereka dengan nama sedekah atau

zakat, melainkan diambil dari mereka atas nama itzyah.Kalaupun
sebutan ifu tidak digunakan unfuk mereka, maka saya dapat

memahami dari sebutan itu. Mereka tidak dipaksa untuk mengikuti

agama selain agama mereka.

2748. Alasannya adalah karena Nabi $ mengambil jizyah

dari Ukaidar Dumah, padahaldia orang 6ru6.303

Rasulullah fB juga mengambil j@ah dari orang-orang Arab

Yaman dan Najran. Para khalifah sepeninggal beliau juga

mengambil jizyah dari mereka. Beliau mengambil jizyah dan
mereka padahal umat Islam tidak memakan hewan sembelihan

mereka, karena mereka ihr bukan bagian dari ahli Kitab.
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303 gu6i1" ini telah disebutkan berikut takhriiaya pada no. (1920) dalam bab
tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli Kitab.

Silakan lihat hadits no. (2L49\ dan (2150).
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2149. Seorang periwayat yang tsiqah yaitu Sufuan atau

Abdul Wahhab atau keduanya mengabarkan kepada kami, dari

Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dia

berkata: Ali 4U berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan

orang-orang Nasrani bani Taghlib, karena mereka tidak berpegang

pada kenasranian mereka atau agama mereka selain dalam hal

meminum 1r1lu*ut. "304
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304 gu61L ini telah disebutkan berikut takhrij+rya pada no. (1383) dalam
pembahasan tentang hewan buruan dan heuran sembelihan, bab tentang hewan
sembelihan orang-orang Nasrani fuab.

Al Baihaqi mengomentari keraguan ini demikian, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya
dalam pembahasan tentang keharaman memadu dari Tuhan semesta alam, dan dia
tidak sampai melev,ati Ubaidah. Dia ragu mengenai sampainya sanad ini kepada

Ali &. Sedangkan dalam pembahasan tentang hewan kurban, Asy-Syafi'i

meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i, dan dia berkata 'dari Ubaidah dari Ali' tanpa ragu."
Hadits inilah yang disebutkan pada no. (1383).

Uh. lh'nfah As-*mn ua Al Abar 17 /L4L'L421.

)
I
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2150. Ibnu Abi Yahya menceritakan kepada kami, dari
Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Falahah, kemudian dia

menyebutkan redaksinya.3os

Kami tidak memaksa mereka menerima Islam atau tidak
memenggal leher mereka karena Nabi S mengambil jizyah dart
orang-orang Nasrani Arab, dan bahwa Umar, Utsman dan AIi ".9
membiarkan mereka tetap tinggal di Arab meskipun Umar iS
berkata seperti itu. Demikian pula, kita tidak halal menikahi
perempuan-perempuan mereka karena Allah @ hanya

menghalalkan bagi kita unfuk menikahi perempuan-perempuan

ahli Kitab yang kepada mereka Kitab tersebut turun.

Semua yang diambil dari orang kafir dzimmi fuab dan

selainnya ifu penyalurannya seperti penyaluran harla fai'.

Mengenai harta yang diniagakan oleh orang-orang Nasrani

Arab dan orang kafir dzimmi Arab, jika mereka Yahudi, maka

hukumnya sama, yaifu diambil zakat dari mereka secara

digandakan. Demikian pula dengan harta yang diniagakan oleh

orang-orang Nasrani Bani Israil yang merupakan ahli Kitab.
Karena diriwayatkan dari Umar bin Khaththab;9, tentang mereka

30s 5rlu6 ini diambil dari salah satu naskah. Kami mencantumkannya di sini
karena penjelasan sesudahnya mengarah kepada sanad ini. Di bawahnya persis Asy
Syaf i berkata, "Jika Umar berkata demikian..."

Ini merupakan hal yang sering dilakukan AsySyafi'i, yaihr menyebutkan sanad
tanpa matan karena telah disebutkan atau akan disebutlon. Dalam hal ini matan hadits
telah dlsebutkan lebih dari sahr kali.

Pada no. (1382) dengan sanad grang sama disebutkan: umar brn Khaththab es
berkata, "Orang-orang Nasmni Arab bukan menrpakan ahti Kitab. Heuran serrbetihan
mereka tidak halal bagi kifa. Aku tidak akan msnbiarkan mereka hingga mereka
masuk lslam, atau aku mernenggal leher mqeka."

Kernudian dia menghalanginya pada no. (1951), dan belum lama ini telah
disebutkan pada no. (2742).
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bahwa mereka mengambil sepersepuluh dari sebagian

perdagangan mereka, dan mengambil seperdua puluh dari

sebagian perdagangan mereka yang lain. Menunrt kami, tindakan

Umar r.gn ini disebabkan dia mengadakan perjanjian damai dengan

mereka dengan kompensasi tersebut, sebagaimana dia

mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan kompensasi

berupa jizyah yang ditetapkan ukurannya. Saya tidak tahu bahwa

orang-orang yang dialak berdamai oleh Umar r&: dengan

kompensasi tersebut bukan termasuk orang-orang yang tidak

boleh diajak berdamai. Karena itu, imam umat Islam harus

menyebarkan surat-surat instruksi ke berbagai wilayah dan

menginformasikan kepada mereka tentang apa yang dilakukan

oleh Umar +9,, karena tidak diketahui siapa yang diperlakukan

seperti itu di antara mereka. Jika mereka rela dengan ketentuan

tersebut, maka diterapkan pada mereka. Jika mereka tidak rela,

maka diperbarui perjanjian damai di antara mereka sebagaimana

diadakan perjanjian damai sejak awal bagi seseorang yang

memasuki jizyah pada hari ini.

Jika mereka mengadakan perjanjian damai dengan imam

dengan syarat mereka membayar satu kali dalam safu tahun, dan

pembayaran tersebut diambil dari luar negeri mereka, maka

hukumnya boleh. Jika mereka mengadakan perjanjian damai

dengan syarat kami mengambilnya dari mereka setiap kali mereka

pindah, sehingga dari mereka diambil beberapa kali dalam setahun

seandainya mereka berpindah-pindah, maka hukumnya juga boleh.

Demikian pula, sepafutnya imam umat Islam memperbarui

perjanjian damai di antara mereka terkait perjamuan.
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2L51. Karena diriwayatkan dari Umar i$& bahwa dia

mewajibkan perjamuan bagi mereka selama tiga hari.305

2152. Diriwayatkan pula dari Umar r{g bahwa dia

menetapkan kewajiban perjamuan atas mereka selama sehari

semalam.3oT

Jika imam memperbarui perjanjian damai terkait
perjamuan, maka dia harus memperbaruinya dengan ketenfuan
yang jelas, yaifu orang kaya menjamu sekian, orang sedang

menjamu sekian, sedangkan orang miskin, anak-anak dan
perempuan tidak menjamu meskipun anak-anak dan perempuan

kaya, karena dari mereka tidak diambil jiqnh sedangkan

perjamuan merupakan salah satu bentuk jizyah. Imam juga harus
menentukan makanannya berupa roti dan lauk dengan sifat

demikian dan demikian; serta menentukan pakan yang mereka
berikan kepada hewan temak umat Islam berupa rumput atau
makanan lain. Dengan demikian setiap orang mengetahui

kewajibannya jika dia menjamu tamu dari kalangan umat Islam.

Tetapi mereka tidak wajib menjamu pasukan karena dapat
memberatkan mereka. Demikian pula, imam harus menyebutkan

tempat tinggal yang mereka sediakan, baik itu di gereja, atau
kamar yang tidak terpakai dari rumah mereka, atau keduaduanya.

Manakala seorang Nasrani Arab bercocok tanam, maka
zakatnya digandakan sebagaimana lang saya sampaikan. Dan

36 Hadits ini telah disebutkan berikut btrhrilnya pada no. (lg47l dalam bab
tentang ukuran jizyah.

307 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuijaya pada no. (lg49l dalam bab
tentang ukuran ji4,ah.
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manakala seorang Nasrani berdarah Israil bercocok tanam, maka

dia tidak dikenai kewajiban atas hasil tanamannya, melainkan dia

wajib mengeluarkan pajak bempa sewa tanah, seperti seandainya

dia menyerrua tanah dari seseorang unfuk dia tanami maka dia

membayarkan uang sewanya; ditambah kewajiban sepersepuluh.

Sedangkan orang Nasrani Arab apabila bercocok tanah di tagah

pajak, maka kewajiban sepersepuluh digandakan padanya, dan dia

juga dikutip pajak.

Jika pencari suaka datang dari negeri yang wajib diperangi,

sedangkan dia beragama Nasrani, Majusi atau Yahudi, Ialu dia

menikah dan bercocok tanam, maka dia tidak dikenai pajak,

melainkan dikatakan kepadanya, "Jika kamu ingin tinggal di sini,

maka berdamailah dengan kami dengan syarat kamu membayar

jizyah." Jizyabnya adalah sesuai syarat yang ditentukan dalam

perjanjian damai. Dia menolak untuk mengadakan perjanjian

damai, maka dia diusir. Jika dia luput dari pengawasan selama

setahun atau beberapa tahun, maka tidak ada kewajiban pajak

padanya. Pajak tidak wajib padanya kecuali dengan perjanjian

damai. Tetapi kami melarangnya bercocok tanam kecuali dengan

membayarkan kompensasi perjanjian damai. Jika dia luput dari

perhatian hingga dia memanen tanamannya, maka tidak diambil

apapun darinya.

Jika pencari suaka adalah seomng penyembah berhala,

maka dia tidak dibiarkan hingga tinggal di negeri Islam selama

setahun tanpa diambil j@ah darinya. Jika dia luput dari perhatian

hingga dia bercocok tanam selama setahun atau lebih, maka

hasilnya diserahkan kepadanya dan dia diusir. Jika seomng

perempuan mencari suaka kemudian dia menikah di negeri Islam,
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kemudian dia ingin kembali ke negeri yang wajib diperangi, maka

hal itr-r diserahkan kepada suaminya. Suaminya bebas memilih

antara membiarkannya pergi atau menahannya. Kami menahan

perempuan tersebut berdasarkan kekuasaan suami unfuk

menawan istrinya, bukan karena faktor lain. Manakala suaminya

mencerainya, atau mati meninggalkannya, maka dia boleh

kembali. Jika dia memperoleh anak dari suaminya, maka dia tidak

boleh keluar membawa anak-anaknya ke negeri yang wajib

diperangi karena pertanggungan mereka mengikuti pertanggungan

ayah mereka. Sedangkan perempuan tersebut boleh keluar sendiri.

Jika seorang budak melarikan diri ke negara musuh

kemudian mereka ditaklukkan, atau musuh menyerang wilayah

Islam dan menawan beberapa budak tetapi kemudian mereka

dikuasai kembali oleh pasukan Islam, baik budak-budak tersebut

telah dibagikan atau belum dibagikan, maka para fuan mereka

lebih berhak atas mereka tanpa membayar nilainya. Musuh tidak

bisa memiliki sesuatu dengan paksa atas seorang muslim manakala

seorang muslim tidak boleh memiliki dengan paksa atas muslim

lain. Orang musyrik yang merupakan aset bagi orang muslim

manakala dikuasainya itu lebih patut untuk tidak memiliki dengan

paksa atas seorang muslim. Orang-orang musyrik terhadap harta

yang mereka kuasai itu tidak terlepas sebagai pemilik seperti

kepemilikan mereka terhadap harta benda mereka. Jika demikian

ketenfuannya, maka mereka bisa memiliki orang merdeka, ummu

walad, budak mukatab, serta budak-budak dan harta benda yang

lainnya. Kemudian, tidak ada safu fuan pun di antara mereka yang

mengambilnya sebelum pembagian tanpa membayarkan nilai, dan

sesudah pembagian dengan membayarkan nilai, sebagaimana dia

tidak boleh mengambil harta benda yang lainnya milik musuh.
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Atau kepemilikan musuh itu bukan merupakan kepemilikan yang

sah, sehingga masing-masing orang tetap pada awal

kepemilikannya. Barangsiapa yang mengatakan musuh tidak

memiliki orang merdeka, budak mukatab, ummu walad, dan budak

mudabbar, dan dia bisa memiliki selain mereka, maka ifu

merupakan pandangan hukum yang asal-asalan. Kemudian dia

mengklaim bahwa mereka memiliki dengan kepemilikan yang

mustahil, dimana dia mengatakan, "Mereka memilikinya, tetapi
jika pasukan Islam mendapati mereka lalu fuannya menemukannya

sebelum dibagikan, maka budak tersebut kembali kepadanya tanpa

membayar apapun. Jika fuannya menemukannya sesudah

dibagikan, maka budak tersebut kembali kepadanya jika dia mau

dengan membayarkan nilainya." Orang seperti ini tidak bisa

dianggap memilikinya, dan tidak pula dianggap tidak memilikinya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada argumen yang

menguatkan pendapat yang Anda sampaikan?" Jawabnya, tidak

ada kecuali suahr hadits yang diriwayatkan, sedangkan hadits

seperti itu tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits. Yaitu hadits dari
Umar;S. Jika dia bertanya, "Apakah Anda memiliki argumen

bahwa mereka tidak memilikinya sama sekali?" Kami katakan,
"Argumen nalar tentang hal ini adalah apa yang telah kami

sampaikan. Argumen tersebut justru membantah pihak yang

berbeda pendapat dari kami. Dalam hal ini kami memiliki argumen
yang tidak sepatutnya ditentang, yaitu Sunnah Rasulullah @ yang

valid. Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar .9,.
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2753. Sufuan dan Abdul Wahhab mengabarkan kepada

kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran

bin Hushain radhiyallahu anhu, bahwa ada suafu kaum yang
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menyerang dan menawan seorang perempuan dari Anshar

bersama unta Nabi S, sehingga perempuan dan unta tersebut ada

di tangan mereka. Kemudian perempuan tersebut terlepas dan

menaiki unta tersebut, lalu dia tiba di Madinah. Lantas unta

tersebut diketahui sebagai unta Nabi $. Dia berkata,

"sesungguhnya aku telah bemadzar bahwa jika Allah

menyelamatkanku di atas unta ini, maka aku akan

menyembelihnya." Mereka melarangnya menyembelih unta

tersebut hingga mengadukan hal itu kepada Nabi 6$, lalu beliau

bersabda, "Betapa buruk balasanmu terhadapnya, Allah telah

menyelamatkanmu di atasnya, kemudian kamu akan

menyembelihnya. Tidak ada nadar dalam rangka bermaksiat

kepada Allah, dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak

Adam." Keduanya berkata bersama-sama, atau salah sahrnya

berkata dalam hadits, "Kemudian Nabi S mengambil unta

6"1iur."308

Nabi S mengambil unta beliau sesudah dikuasai oleh orang-

orang musyrik dan sesudah dikuasai oleh perempuan Anshar

tersebut dari tangan orang-orang musyrik. Seandainya perempuan

Anshar dapat menguasai sesuai dengan paksa atas mereka,

tentulah menurut pendapat kami dia berhak atas empat

perlimanya, sedangkan seperlimanya diberikan golongan penerima

seperlima; dan menumt pendapat ulama lain dia berhak atas apa

yang dia kuasai tanpa diambil seperlima darinya. Dalam hadits di

atas Nabi $ mengabarkan bahwa perempuan tersebut tidak

308 Hadits ini telah disebutkan berikut takhriitya pada no. (1426) dalam
pembahasan tentang nadzar bab tentang nadzar untuk dipenuhi.

Uh. juga no. (L427, t428, 7956, dan 2111).
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memiliki harta beliau, dan beliau pun mengambil harta beliau

tanpa membayarkan nilainya.
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2154. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami, dari

Makhramah bin Bukair, dari ayahnya -saya Udak hafal dari siapa

dia meriwayatkannya-, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq & berkata

mengenai harta umat Islam yang dikuasai oleh musuh kemudian

mereka rebut kembali, atau budak yang melarikan diri kepada

mereka, Ialu dikuasai kembali oleh umat Islam, "Para pemiliknya

lebih berhak atas budak itu, baik sebelum dibagikan atau

sesudahnya. Jika dia telah dibagikan, maka pemiliknya boleh
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mengambil dari tangan orang yang menerimanya sebagai jatahnya,

kemudian harga jatahnya itu diganti dari seperlima dari seperlima.

Demikian pula dengan orang merdeka apabila telah dibagikan

kemudian ada bukti mengenai kemerdekaannya.3og

309 Saya tidak mmemukannya pada selain AqrSyaf i.
Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam riwayrat Abu

Abdurrahman darinya menyebutkan hadits Ali bin Ja'd dari Syarik dari Rukain bin
Rabi' dari ayahnya bahwa ada seorang kuda yang jatuh ke tangan orang-orang
musyrik, kemudian kuda tersebut masuk ke dalam seperlima dari harta fai' . Saya
lantas menemui Sa'd dan memberitahukan hal itu, kemudian dia menyerahkan kuda itu
kepadaku."

Hadits ini terdapat dalam Al Ja diygt (2/166, no. 33214) dengan redaksi,
"Saudaraku kehilangan seekor kuda miliknya di Ain Tamar. Saat itu dia bersama
Khalid bin Walid. Kuda tersebut lantas ditangkap oleh musuh, lalu dia mendapati kuda
itu di tempat penambahan Sa'd sehingga dia mengenalinya. Kemudian dia
menceritakan hal itu kepada Sa'd, lalu Sa'd berkata kepadanya, 'Apakah kamu punya
bukti?" Dia menjawab, "Aku tidak punya bukti. Akan tetapi, aku bisa memanggilnya
dan dia bisa meringkik-atau dia berkata: Kalau aku panggil dia, maka dia bisa
memenuhi panggilanku." Sa'd berkata, "Saya tidak mmginginkan bukti darimu selain
itu." Kemudian dia memanggilnya dan kuda itu pun meringkik sehingga Sa'd
menyerahkan kuda itu kepadanya."

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubr{bahasart: Ekspedisi Militer,
bab: Harta yang Dikuasa oleh Orang-orang muqrrrik dari Orang-orang Muslim, 9/111)
dari jalur Ibnu Mubarak dari Zaidah dari Rukain dengan redaksi yang serupa. Di
dalamnya disebutkan: Kemudian dia mengembalikannya kepada kami sesudah dia
dibagikan dan berada dalam bagian sepedima untuk kerajaan."

Selain itu disebutkan pada no. (21721 hadits lbnu Umar mengenai t€ntang
pengembalian kuda miliknya yang pergi ke tempat musuh dan dikuasai kembali oleh
pasukan Islam. Peristiwa itu terjadi di zaman Rasulullah Sf. Ada juga seomng budak
miliknya yang melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Ketika pazukan Islam
mengalahkan mereka, budak tersebut dikembalikan kepada Khalid bin Walid i1ft,

sepeninggal Nabi $.
Hadits tersebut diriwaptkan oleh Al Bukhari.
Aqrs!,afi'i dalam madzhab lama menyinggung beberapa hadits yrang membahas

masalah itu sesudah pembagian, dan bahwa penriliknp mengambilnyra dengan
membayar nilainp, tetapi Aslfs!,afi'i menilai hadits tersebut lernah.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits Sa'd bin Abu Waqqash tersambung
sanadnya, dan dia mengandung dalil bahwa pengernbalian ifu terjadi sesudah
pembagian. Tetapi di dalamnya dia tidak meriurayatkan soal pa,vajiban pembayaran
nilai atas perniliknya. "

l.jh. Ma nfah As-Sunan wa Al Atsar(l/53-57)
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56. Jaminan Keamanan
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2155. Rasulullah S bersabda, "Kaum muslimin adalah

tangan atas selain mereka. Darah mereka setara, dan dengan

jaminan merekalah yang paling rendah (sedikit) di antara mereka

berjalan.'87o

Jika seorang muslim yang sudah baligh atau budak

memberikan jaminan keamanan, baik dia ikut berperang atau

tidak, atau seorang perempuan, maka jaminan keamanan tersebut

sah. Jika anak yang belum baligh dan orang yang lemah akal

memberikan jaminan keamanan, baik mereka berperang atau tidak

berperang, maka kami tidak membolehkan jaminan keamanan

mereka. Demikian pula, jika seorang kafir dzimmi memberi

jaminan keamanan, baik dia berperang atau tidak berperang, maka

kami tidak memperkenankannya. Jika seorang musuh diberi

jaminan keamanan, lalu dia keluar kepada kami dengan jaminan

kearnanan, maka kami harus mengembalikannya ke tempat aman

mereka, tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka.

Alasannya adalah karena tidak ada perbedaan orang-orang yang

310 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijtya pada no. (2005) dalam bab
tentang jaminan keamanan.
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berada di markas kita antara orang yang boleh memberikan

jaminan keamanan dan yang tidak boleh memberikan jaminan

keamanan. Kita boleh mengembalikan jaminan keamanan kepada

mereka, dan saat itulah kita memerangi mereka.

Jika seorang muslim menunjuk ke arah mereka dengan

sesuahr yang mereka lihat sebagai jaminan keamanan, kemudian

dia mengatakan, "Aku memberikan jaminan keamanan dengan

isyarat," maka itu merupakan jaminan keamanan yang sah. Jika

dia berkata, "Aku tidak memberikan jaminan keamanan kepada

mereka dengan isyarat," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Jika dia mati sebelum mengatakan sesuafu, maka

mereka tidak memperoleh jaminan keamanan kecuali waliSryul amr

memperbarui jaminan keamanan bagi mereka. Manakala walisryul

amr mati sebelum menjelaskan, atau dia berkata saat masih hidup,

"Aku tidak memberikan jaminan keamanan kepada mereka,"

maka mereka harus dikembalikan ke tempat aman, dan jaminan

keamanan dikembalikan.

Allah @ berfirman,

13 r$1 4;i 15 &<,;-,i_1 4;fi'$r3

fii5fr6aYl;?
"Perangilah orang-omng Wng tidak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hai kemudian dan merela frdak

mengharankan apa tmng telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya."lQs. At-Taubah 19\ 29)

Allah & juga berfirman tentang selain ahli Kitab,
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b-li :iHt'1:Jb- 5K \ 6 "sj,#J

hrb
'Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fittah dan

supaya agama itu semata-mata untuk Allah. " (es. Al Anfaal [g]:
3e)

Allah melindungi darah orang-orang musyrik yang tidak
mengikuti agama ahli Kitab karena faktor keimanan, bukan faktor
yang lain; dan Allah melindungi darah orang-orang yang mengikuti
agama ahli Kitab dengan faktor jaminan keamanan dan
pembayaran jizrlah dalam keadaan tunduk. yang dimaksud dengan
tunduk di sini adalah berlakunya hukum Isram pada mereka.
Setahu saya, tidak ada seorang pun dari lakilaki dewasa di antara
mereka yang keluar dari makna ini.

2756. Pada waktu Perang Hunain, Duraid bin Shammah
terbunuh dalam syijaF||, saat ifu sudah berumur 150 tahun dan
tidak bisa duduk. Ketika kejadian tersebut disampaikan kepada
Nabi S, beliau tidak mempermasalahkan pembunuhannya.slz

Setahu saya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai para
pendeta, yaifu bahwa mereka diberi pilihan antara masuk Islam,
membayar jizyah, atau dibunuh. Tidak ada perbedaan antara

311 syiiar adalah sejenis sekedup (tandu di atas unta) yang terbuka bagan
atasnyra).

312 Hadits ini telah disebutkan berikut pada no. (1g4g).
uh. juga no. (2023) dalam penrbahasan tentang hukum mernerangi orang-orang

muqTrik.
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pendeta yang berada di rumah, rumah ibadah, atau pengembara.

Saya tidak mengetahui adanya riwayat yang valid dari Abu
Bakar & yang berbeda dari ini. Seandainya riwayat tersebut valid,

maka tampaknya maksudnya adalah Abu Bakar memerintahkan
mereka unhrk bersungguh-sungguh memerangi orang yang

memerangi mereka, dan tidak sibuk dengan duduk-duduk di
tempat-tempat ibadah mereka; sebagaimana mereka diperintahkan
untuk tidak berdiam dalam benteng saja, melainkan berkeliling ke

berbagai tempat karena hal itu dapat menyibukkan mereka dan

lebih menakuti musuh. Perintah tersebut bukan berarti bahwa

memerangi orang-orang yang berada dalam benteng itu hukumnya
haram bagi mereka, melainkan hukumnya mubah bagi mereka

untuk dibiarkan dan tidak dibunuh, maka terlebih lagi dengan

kesibukan memerangi orang yang memerangi mereka.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar rg bahwa dia

melarang menebang pohon yang berbuah. Barangkali dia tidak
melihat adanya larangan memotong pohon yang berbuah karena
dia pemah menyaksikan Rasulullah S menebang pohon yang

berbuah di Bani Nadhir, Khaibar dan Thaif; serta pemah

menyaksikan beliau membiarkan pohon yang berbuah. Abu
Bakar ig, tahu bahwa Rasulullah ,# d[anjikan kemenangan atas

Syam. Karena ifu dia memerintahkan mereka agar tidak menebang

pohon-pohonnya agar terjaga manfaatrya bagi mereka, karena

ada kelonggaran bagi mereka untuk tidak menebangnya.

Sedangkan perempuan-perempuan yang ada di rumah-rumah dan

anak-anak mereka ditawan, serta harta benda mereka diambil.

Para petani, pekerja upahan dan orang fua boleh dibunuh
hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah.
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67. Orang Muslim atau Orang Kafir Harbi yang
Diserahi Harta Titipan oleh Orang Kafir Harbi

Harta benda orang kafir harbi ihr ada dua macam. Salah

satunya adalah harta yang boleh diambil dengan paksa dari

mereka, baik orang yang mengambil dari mereka ifu adalah orang

muslim atau orang kafir harbi dari kalangan mereka, atau dari

selain mereka. Jika mereka semua sama-sama masuk Islam, atau

sebagian masuk Islam sebelum sebagian yang lain, maka

pengambil tidak wajib mengembalikannya kepada mereka, karena

saat itu harta mereka mubah dan tidak terlindungi dengan

keislaman mereka, dan tidak pula dengan perjanjian damai dan
jaminan keamanan, baik bagi mereka atau bagi harta mereka, baik

dari orang khusus atau orang umum. Yang kedua adalah harta

yang memiliki jaminan keamanan. Harta apa saja milik mereka

yang terlindungi dengan jaminan keamanan, maka teman orang

yang memberi jaminan keamanan ifu tidak boleh mengambil harta

itu darinya dalam keadaan apapun, dan dia harus mengembalikan

harta itu kepadanya.

Seandainya seorang kafir harbi menitipkan barang titipan

kepada seorang muslim atau orang kafir harbi lain di negeri yang

wajib diperangi atau di negeri Islam, kemudian orang muslim

tersebut keluar dari negeri yang wajib diperangi ke negeri Islam,

atau orang kafir harbi tersebut keluar ke negeri Islam kemudian dia

masuk Islam, maka keduanya harus menyerahkan harta kepada

orang kafir harbi pemilik harta tersebut. Sebagaimana seandainya

kita memberikan jaminan keamanan kepada hartanya, maka kita

tidak boleh mengganggunya dan harta titipan tersebut jika dia
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menitipkannya pada kita, atau meniagakannya bersama kita.

Karena yang demikian itu merupakan jaminan keamanan darinya

bagi kita, dan itu sama dengan jaminan keamanan baginya atas

hartanya, atau bahkan lebih dari itu. Demikian pula dengan

hutang.

68- Budak Perempuan yang Ditawan Musuh

Seandainya ada seorang budak perempuan milik muslim

yang ditawan musuh lalu digauli oleh seorang laki-laki di antara

mereka hingga melahirkan beberapa anak darinya, kemudian

anak-anaknya ifu juga melahirkan anak sehingga mereka beranak-

pinak, kemudian sesudah itu pasukan Islam berhasil mengalahkan

mereka, maka tuan budak perempuan tersebut mengambilnya

bersama anak-anak yang dia lahirkan, baik laki-laki atau

perempuan. Sedangkan terkait cucu-cucunya, kami hanya

mengambil anak laki-laki dari anak perempuan, tidak mengambil

anak laki-laki dari anak laki-laki. Karena perbudakan ditentukan

oleh faktor ibu, bukan faktor ayah. Sebagaimana laki-laki merdeka

yang menikahi budak perempuan ihr anaknya menjadi budak,

sebagaimana budak laki-laki menikahi perempuan merdeka itu

seluruh anaknya merdeka.
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69. Orang Ifiars Menunjukkan Kastil dengan Syarat
Dia Memperoleh Seorang Budak Perempuan yang

Dia Sebutkan Namanya

Seandainya ada orang 'llj yang memberi petunjuk kepada

sekelompok pasukan Islam tentang sebuah kastil dengan syarat

mereka memberinya seorang budak perempuan yang dia sebutkan

namanya, Ialu ketika mereka tiba di kastil tersebut penguasa kastil

mengadakan perjanjian damai dengan syarat dia membuka kastil

bagi mereka dan mereka membiarkannya bersama keluarganya,

lalu dia melakukan syarat tersebut, dan ternyata budak perempuan

tersebut adalah milik penguasa kastil, maka menurut saya

dikatakan kepada orang yang memberi pefunjuk tersebut, "Jika

kamu mau menerima penggantinya, maka kami akan

menggantimu dengan nilainya. Jika kamu tidak mau menerima

penggantinya, maka sesungguhnya kami telah membuat syarat

kepada orang yang berdamai dengan kami itu." Jika penunjuk

kastil itu mau menerimanya, maka dia diberi pengganti itu dan

perjanjian damai terlaksana. Jika dia tidak mau menerimanya,

maka disampaikan kepada penguasa kastil, "Kami telah

mengadakan perjanjian dengan orang ini dengan kompensasi

berupa sesuatu yang kami jadikan kompensasi unfukmu lantaran

kami tidak tahu. Jika kamu mau menyerahkan budak perempuan

itu kepadanya, maka kami akan menggantimu dengan yang lain.

Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka kami kembalikan

perjanjian ini dan kami akan memerangimu."
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Jika budak perempuan tersebut telah masuk Islam sebelum

dia dikuasai, maka tidak ada jalan untuk menyerahkannya,

melainkan penunjuk kastil itu diberi nilainya. Jika dia telah mati,

maka dia diganti dengan nilainya. Tidak ada keterangan yang jelas

bagi saya terkait kematian budak perempuan tersebut sebagaimana

keterangan yang jelas ketika dia masuk Islam.

70. Tawanan yang Dipaksa Kafir

Asy-Syafi'i berkata mengenai tawanan yang dipaksa kafir
sedangkan hatinya tetap mantap pada keim?fldn: Istrinya tidak
tertalak darinya meskipun dia mengucapkan kalimat syirik,

warisannya dari kerabat muslim juga tidak dihalangi, dan mereka
juga tidak dihalangi dari warisannya manakala dia mengucapkan

kalimat syirik karena dipaksa. Cara mengetahuinya adalah dia

berkata seperti ifu sebelum mengucapkan kalimat syirik atau

sesudahnya, yaifu dengan mengatakan, "Aku berkata demikian
karena dipaksa."

Demikian pula, seandainya dia dipaksa untuk melakukan

perkara yang tidak menimbulkan mudharat bagi seseorang seperti

memakan daging babi dan memasuki gereja, lalu dia

melakukannya, maka ada kelonggaran baginya. Tetapi saya tidak
senang sekirangn dia minum khamer karena dapat

menghalangrnya mengerjakan shalat dan mengenal Allah saat dia

mabuk, meskipun tidak ada ketemngan Srang jelas bagi saya bahwa

hukumnya haram. Manakala dosa syirik yang dipaksakan saja
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ditiadakan darinya, maka ditiadakan pula dosa-dosa di bawahnya

yang tidak menimbulkan mudharat bagi seseorang. Seandainya

mereka memaksanya unh.rk membunuh seorang muslim, maka dia

tidak boleh membunuhnya.

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang ditawan

kemudian dia masuk agama Nasrani padahal dia memiliki seorang

istri, kemudian ada sekelompok orang muslim yang melewatinya

lalu dia melihat mereka dari atas di benteng, kemudian dia berkata,

"Aku masuk agama Nasrani hanya di bibir saja, dan saya tetap

shalat saat sedang sendiri." Orang ini dianggap sebagai orang yang

dipaksa, dan istrinya tidak tertalak darinya.

7t. Orang Nasrani yang Masuk Islam di
Pertengahan Tahun

Jika orang kafir dzimmi masuk Islam sebelum jatuh waktu

pemungutan jizyah, maka kewajiban jizyah gugur darinya. Jika dia

masuk Islam sesudah jatuh kewajiban jizlah, maka dia wajib

membayar jizyah.

Setiap orang yang agamanya berbeda dari agama Islam,

baik dia ahli gereja atau selainnya yang mengikuti agama ahli

Kitab, maka harus memilih antara pedang atau jizyah.

Setiap sesuatu yang dijual dan mengandung perak seperti

pedang, ikat pinggang, cincin, pelana, maka dia tidak boleh dijual

sebelum peraknya dilepas, lalu perak tersebut dilual dengan perak,
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dan pedang dijual secara terpisah. Perak yang melekat padanya

boleh dijual dengan emas, tidak boleh dijual dengan perak.

72- Zakat Perhiasan pada Pedang dan Selainnya

Cincin yang terbuat dari perak, atau perhiasan yang

melekat pada pedang itu tidak dikenai zakat menurut pendapat

ulama yang mengatakan zakat tidak berlaku pada perhiasan. Jika

perhiasan melekat pada mushaf, atau cincin seseorang terbuat dari

emas, maka zakatnya tidak gugur. Seandainya tidak ada riwayat

bahwa Nabi S memakai cincin dari perak, dan bahwa di pedang

beliau ada hiasan dari perak, maka ulama yang tidak melihat

adanya kewajiban zakat pada perhiasan tidak boleh meninggalkan

zakat pada perak tersebut, karena perhiasan ifu hanya unfuk

perempuan, bukan unfuk laki-laki.

73- Budak yang Melarikan Diri ke Negeri yang
Wajib Diperangi

Jika budak melarikan diri ke negeri yang wajib diperangi,

baik dalam keadaan kafir atau muslim, maka hukumnya sama

karena dia tetap sebagai milik tuannya. Dia menjadi milik tuannya,

baik sesudah dibagikan atau sebelumnya. Jika dahulunya dia

muslim kemudian dia murtad, maka hukumnya sama. Hanya saja,
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dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai

masaiah. Jika tidak, maka dia dijah-rhi hukum mati.

74- Tawanan

Jika perempuan, laki-laki dan anak-anak ditawan kemudian
mereka dibawa keluar ke negeri Islam, maka tidak ada larangan
untuk menjual yang laki-laki kepada orang l<afir harbi, orang yang

memegang perjanjian damai, atau kepada orang Islam.

2157. Rasulullah S memintakan tebusan atas beberapa

tawanan, kemudian mereka pulang ke Makkah dalam keadaan
mereka masih menjadi musuh beliau. Bahkan setelah ditebus itu
mereka masih memerangi beliau. Beliau juga melepaskan sebagian

dari mereka, lalu mereka memerangi beliau sesudah dilepaskan.
Rasulullah S juga menukar satu orang dengan dua orang.

Demikian pula, tidak ada larangan unfuk menjual tawanan yang
sudah baligh kepada orang kafir harbi atau kepada pemegang
perjanjian damai. Jika ada anak bersama salah safu dari orang
tuanya, maka dia tidak boleh dijual kepada orang kafir harbi dan
pemegang perjanjian damai. Jenazahnya tidak dishalati seandainya
dia mati.314
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2158. Rasulullah S pemah menjual tawanan Bani

Quraizhah kepada orang kafir harbi dan pemegang perjanjian

damai. Rasulullah S mengirimkan mereka menjadi tiga kelompok,

yaitu sepertiga ke Najed, sepertiga ke Tihamah yang merupakan

orang-orang musyrik penyembah berhala, dan sepertiga ke Syuln

yang mempakan orang-orang musyrik campuran antara

penyembah berhala dan selainnya. Di antara mereka ada anak-

anak bersama ibu-ibu mereka.315

Setahu saya,tidak ada satu anak pun yang terpisah dari

ibunya. Jika ada seorang anak yang terlepas dari ibunya, maka

menurut saya dia tidak boleh dijual kecuali kepada seorang

muslim, baik tawanan tersebut ahli Kitab atau bukan ahli Kitab,

karena Bani Quraizhah adalah orang-orang ahli Kitab.

2159. Orang-orang yang saya sebutkan dibebaskan oleh

Nabi $ itu merupakan para penyembah berhala- Nabi $ pemah

melepaskan sebagian dari ahli Kitab, tidak membunuh mereka.

315 1n161o AqrSSaf i menyampaikan hal ini dalam Sitnr Al Auza'i dalam bab

tentang anak yang ditawan kemudian mati. Dia mengatakan, "Rasulullah $ menawan

peranpuan-perempuan Bani Qumizhah dan keluarga mereka, kemudian beliau

menjualnya-k"padu orang-orang musyrik. Abu Syahm Al Yahudi membeli sebuah

keluarga yang sudah tua bersama anaknya dari Nabi $. Kernudian Rasulullah d}
mengirimkan sisa tawanan menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga ke Tihamah, sepertiga

t<e Naled, dan sepertiga ke jalur Syam. Mereka dijual dengan kuda, senjata, unta dan

barang-barang. Di antara mereka ada anak kecil dan omng dewasa'

A Auihuqi meriwayatkan dari jalur Ahmad bin AMul Jabbar dari Yunus bin

Bukair dari h.,, Ishaq mengenai kisah Quraizhah, dia berkata, "Kemudian

Rasulullah $ mengutus Sa'd bin Zaid saudara Bani AMul Asyhal unhrk membawa

para tawanan Bani Qumizhah ke Najed untuk membeli kuda dan senjata dengan

mereka."
Lth. Sunan AI Kubm (panbahasan: Ekspedisi Militer, bab: Tawanan dari

Katangan Muryrikin, 9 / L28-1291
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Tetapi beliau juga pernah membunuh orang buta dari Bani

Quraizhah sesudah ditawan. Hal ini menunjukkan kebolehan
membunuh laki-laki yang sudah baligh meskipun tidak ikut
berperang manakala dia menolak untuk masuk Islam atau
membayar jizyah.376

Jika imam mengajak tawanan unfuk masuk Islam, maka ifu
baik. Tetapi seandainya dia tidak mengajaknya masuk Islam,

melainkan langsung membunuhnya, maka itu tidak dilarang.

Jika seorang tentara muslim membunuh tawanan, baik
sebelum sampai di tempat imam atau sesudahnya, baik masih
berada di negeri yang wajib diperangi atau sesudah keluar dari
sana, dan dia melakukannya tanpa ada perintah dari imam, maka
dia telah berbuat buruk tetapi tidak ada denda apapun padanya.
Alasannya adalah karena imam boleh melepasnya, membunuhnya,
atau memintakan tebusannya, sehingga hukumnya berbeda dari
hukum harta benda dimana imam tidak memiliki pilihan selain
memberikannya kepada orang-orang yang merampasnya. Akan
tetapi, seandainya seseorang membunuh anak-anak atau
perempuan, maka dia dikenai sanksi dan didenda dengan

316 AsySyafi'i menyebutkannya datam Siyar Al Aua,i dalam pembahasan
tentang perempuan yang ditawan kemudian suaminya ditawan. Dia berkata,
Rasulullah $ memerintahkan agar sebagian dari tawanan perang Badar dibunuh,
sebagian yang lain dimintakan tebusannya, dan sebagian yang lain dilepaskan. lama
sesudah mereka, beliau menawan Tsumamah bin Atsar, lalu Rasulullah 1$)
melepaskannya. Saat itu dia masih musyrik, kemudian dia masuk Islam. Beliau juga
melepaskan banyak laki{aki musgnik. Beliau memberilon Wahb bin Zubair bin Batha
kepada Tsabit bin Qais bin Syammas untuk dia lepaskan, tetapi Zubair meminta beliau
agar dia membunuhnya. (Zubair bin Batha adalah seorang laki-laki buta. Rasulullah $
membunuhnya sesuai permintaan Tsabit bin eais).

Silakan baca kisah Tsumamah pada hadits no. (1929).
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harganya. Dan seandainya dia merusak harta benda, maka dia

didenda dengan hartanya.

Jika para tawanan digiring tetapi mereka berjalan lambat,

maka mereka dilecut agar berjalan cepat, dan tidak perlu

disediakan angkutan untuk mereka dalam keadaan apapun.

Pasukan Islam bebas memilih antara membunuh tawanan laki-laki

atau membiarkan mereka. Demikian pula jika ada kekhawatiran

terhadap mereka. Tetapi pasukan tidak boleh membunuh tawanan

perempuan dan anak-anak dalam keadaan apapun. Tidak boleh

pula membunuh hewan temak kecuali dengan cara disembelih

untuk dimakan, bukan untuk yang lain. Tidak boleh membunuh

kuda dan selainnya. Jika imam mencurigai orang yang mengiring

tawanan, maka imam boleh memintanya sumpah, dan tidak ada

kewajiban apapun padanYa.

Jika seorang budak perempuan tawanan melakukan

perbuatan pidana, maka imam tidak boleh menghalangi korban

untuk menunfut balas terhadapnya, dan tidak boleh menebusnya

dari harta pasukan. Dia harus menjual budak perempuan ifu

lantaran melakukan perbuatan pidana. Jika harganya lebih rendah

daripada sanksi pidana atau setara, maka dia menyerahkan

harganya kepada korban. Jika harganya lebih besar, maka korban

tidak berhak atas tambahan di atas denda perbuatan pidana yang

menjadi haknya. Sisanya itu diberikan kepada pasukan Islam. Jika

budak perempuan itu membawa anak yang masih kecil, dan dia

melahirkan sesudah melakukan perbuatan pidana dan sebelum

dilual, maka dia dilual bersama anaknya ifu, kemudian harganya

dibagi pada keduanya. Harga yang merupakan harga budak

perempuan tersebut diberikan kepada korban pidana sebagaimana
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telah saya jelaskan. Sedangkan harga yang merupakan harga
anaknya itu diberikan kepada pasukan karena harga tersebut
bukan milik pelaku.

Jual-beli di negeri yang wajib diperangi itu hukumnya boreh.
Barangsiapa yang membeli sesuatu dari harta rampasan perang
kemudian dia membawanya pulang, kemudian dia dihadang
musuh dan barangnya itu dirampas mereka, maka dia tidak berhak
apapun- Tetapi sebaiknya waliyyul amr mengirimkan orang unfuk
memintakan barang ifu dari mereka.

Perlindungan yang wajib pada diri itu diberikan kepada
anak kecil yang lahir dalam keadaan Islam dan juga kepada anak
hasil zina.

75. Melempari Benteng yang Ditufup Musuh yang
di dalamnya Terdapat Kaum Perempuan, Anak-
anak dan Tawanan dengan Manjaniq (Ketapel

Raksasa)

Jika dalam benteng kaum musyrikin terdapat kaum
perempuan, anak-anak dan tawanan muslim, maka tidak ada
Iarangan untuk menghujani benteng tersebut dengan manjaniq,
tetapi manjaniq tidak diarahkan ke rumah-rumah yang ada
penghuninya. Saya tidak senang sekiranya rumah yang ada
penghuninya dilempari dengan manjaniq, kectrali pasukan Islam
terlibat dalam pertempuran sengit di dekat benteng sehingga tidak

760



AlUmm

ada larangan untuk melempari rumah-rumah dan dinding-dinding

yang ada dalam benteng.

Jika dalam benteng ada pasukan musuh yang berlindung,

maka rumah dan benteng boleh dilempari dengan manianiq. Jilla

mereka berperisai dengan anak-anak, baik muslim atau non-

muslim, sedangkan saat itu pasukan Islam sedang berperang

sengit, maka tidak ada larangan untuk membidikkan serangan

kepada pasukan musuh, bukan kepada orang-orang muslim dan

anak-anak. Tetapi jika pasukan Islam tidak sedang berperang

sengit, maka sebaiknya menahan diri dari mereka hingga

memungkinkan mereka untuk memerangi musuh dalam keadaan

tidak berlindung dengan perisai hidup. Demikian pula, seandainya

pasukan musuh mengancam pasukan Islam dengan mengatakan,

"Jika kalian melempari dan memerangi kami, maka kami akan

membunuh mereka." Dalam hal ini, minyak dan api sama

hukumnya dengan manjaniq. Demikian pula dengan air dan asap.

76. Penebangan Pohon dan Pembakaran Rumah

Tidak ada larangan untuk menebang pohon yang berbuah

dan yang tidak berbuah, merobohkan bangunan dan

membakamya di negeri musuh. Demikian pula, tidak ada larangan

untuk membakar apa saja yang dapat dikuasai dari milik mereka,

baik berupa harta benda atau makanan selama tidak bemyawa.
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2760. Karena Rasulullah g{$ pemah membakar kebun

kurma di Bani Nadhir, Khaibar, dan Thaif, serta menebangnya.

Dari sini Allah ft, menurunkan ayat tentang Bani Nadhir, -!Iil7

ifr et# AA t|'*"e ri3 zJ;. Ji i.J,-_i'Ap saja tnns kamu

tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) abu jmng kamu
biarkan (tumbuh) berdiri di atas-pokoknya, maka (semua itu) adatah

dengan izin Allah. "(Qs. Al Hasyr I59l: 5)

Adapun harta yang bemyawa itu merasakan sakit saat
dilukai sehingga haram dibunuh kecuali dia disembelih untuk
dimakan. Hewan tidak boleh dibunuh unfuk menimbulkan rasa
jengkel di hati musuh karena Rasulullah $ bersabda,

t

)P '[u A -y\r\6
,lr J;, t:-'J*t ,t;t f ,y: ?' ;ut '^ft-, W
t{"i:, U or r4{'ri W.';.;_'oi jG yi;; v)

oi

2761. 'Barangsiapa yang membunuh seekor ,:::r,
dan yang lebih besar lagi tidak dengan haknya, maka Atlah &
akan bertanya kepadanya mengenai pembunuhanryn ifu." Ada
yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab,

O/

-rt'J w-f o,
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"Menyembelihnya lalu memakannya. Dia tidak boleh memotong
lalu melemparkannya.'817

Dia juga tidak boleh membakar lebah dan menenggelamkan

hewan temak karena dia memiliki nyawa.

Ketika orang-orang muslim menjadi tawanan atau peminta

suaka, atau sebagai delegasi negeri yang wajib diperangi,

kemudian sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain,

atau sebagian dari mereka menuduh zina sebagian yang lain, atau

mereka berzina dengan selain perempuan harbi, maka dalam

semua kasus tersebut mereka terkena hukuman, sebagaimana

mereka terkena hukuman seandainya mereka melakukan hal-hal

tersebut di negeri Islam. Yang dapat menggugurkan hukuman dari

mereka adalah seandainya salah seorang dari mereka berzina

dengan perempuan harbi manakala dia mendakwakan syubhat.

Negeri harbi tidak menggugurkan fardhu apapun dari mereka,

sebagaimana negeri harbi trdak menggugurkan fardhu puasa,

shalat dan zakat bagi mereka. Karena sanksi had ttu hukumnya

fardhu bag, mereka, sebagaimana ibadah-ibadah tersebut

hukumnya fardhu bagi mereka.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana saat dia

mengepung musuh, maka dia dijatuhi sanksi had. Rel<hawatiran

sekiranya dia bergabung dengan orang-orang musyrik tidak

menghalangi kami untuk menjatuhkan sanksi had padanya

berkaitan dengan hak Allah. Seandainya kami menjaga agar dia

tidak marah, maka kami tidak menjafuhkan sanksi had padanya

3i7 Hadits ini telah disebutkan berikut pada no. (20451dalam bab

tentang pertedaan pendapat mengenai orang yang diambil jizyah-nya, dan no. 2091
dalam bab t€ntang harta yang bemyawa.
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untuk selamalamanya karena dia bisa bergabung dengan negeri

harbi dari tempat mana saja. Alasan khawatir sekiranya dia

bergabung dengan negeri harbi itu dapat membatalkan berlakunya

hukum Allah dan hukum Rasulullah $ padanya.

2L52. Rasulullah S menjatuhkan sanksi had di Madinah

padahal kemusyrikan sangat dekat dari Madinah. Di Madinah juga

banyak sekali orang-orang musyrik pemegang perjanjian damai.

Nabi @ pemah mendera peminum khamer saat berada di Hunain,

padahal kemusyrikan dekat dari tempat tersebut.318

Jika seorang muslim melukai dirinya sendiri secara tidak

sengaja, maka dia tidak berhak atas diyat atas dirinya sendiri, dan

tidak pula atas kerabatnya. Seseorang tidak menanggung

perbuatan pidana yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri.

2163. Diriwayatkan bahwa ada seorang muslim yang

hendak menebas orang musyrik dengan pedang, dan kalau tidak

salah itu terjadi dalam Perang Khaibar. Tetapi kemudian pedang

tersebut berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Ketika hal itu
diadukan kepada Nabi @, beliau tidak menetapkan adanya diyat

dalam perbuatan itu baginya.3l9

318 6u611r ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (2056) dalam bab
tentang tawanan dan penggelapan.

3le p;u adalah Amir bin Akwa' sebagaimana kisahnya diriwayatkan oleh Al
Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar, 3/734-735, no. 4196) dari
jalur Abdullah bin Musallamah dari Hatim bin Ismail dari Yazid bin Abu Ubaid dari
Salamah bin Akrua', dia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi $ ke Khaibar...
Kemudian dia menyebutkan hadits, dan di dalamnya dijelaskan: Ketika pasukan telah
berbaris, Amir yang menggunakan pedang pendek berusaha untuk menebas betis
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Seandainya sekelompok orang pasukan yang memasang

manjaniq dan melemparkannya, kemudian batunya berbalik ke

arah salah seorang di antara mereka hingga membunuhnya, maka

diyatnya ditanggung oleh kerabat orang-orang yang melemparkan

manjaniq itu. Jika yang menjadi korban ikut melemparkan

bersama mereka, maka bagiannya dari diyat ditiadakan. Misalnya

adalah jumlah orang yang melempar manjaniq sepuluh orang,

salah safunya adalah korban sendiri. Dengan demikian, perbuatan

pidana sepuluh orang terhadap dirinya itu dikurangi diri korban

dan kerabatnya. Dia dan kerabatnya tidak menanggung perbuatan

pidana yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan

kerabat-kerabat sembilan orang lainnya menanggung sembilan

persepuluh diyatnya. Sementara orang-orang yang ikut melempar
itu dikenai kaffarah. Kaffarah dan diyat tidak dibebankan kepada

orang yang mengarahkan dan memerintahkan mereka kapan

mereka hams melempar, karena dia tidak melakukan apapun.

Kaffarah dan diyat hanya dibebankan pada orang-orang yang

akibat perbuatan mereka terjadi kecelakaan yang mematikan.

Kerabat pelaku menanggung setiap denda akibat perbuatan

yang tidak sengaja meskipun sebesar satu dirham atau kurang dari
ifu. Jika mereka menanggung denda terbesar, maka mereka juga

menanggung denda terkecil.

seorang Yahudi, tetapi mata pedangnya itu beftalik dan mengenai tempumng lutukrya
sehingga dia meninggal dunia akibat lukanya itu."

Rasulullah $ bersabda, "Saungguhn5adia mernperoleh dua pahala."
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2164. Nabi 4$ memutuskan kerabat pelaku menanggung

diyat janin.32o

Seandainya ada seorang muslim yang memasuki negeri

yang wajib diperangi untuk mencari suaka kemudian dia berhutang

kepada seorang kafir harbi, kemudian orang katir harbi yang

menghutanginya itu datang kepada kita untuk meminta suaka,

maka saya memufuskan orang muslim itu wajib melunasi

hutangnya, sebagaimana saya memutuskan hal ifu bagi seorang

muslim dan orang kafir dzimmi di negeri Islam. Karena hukum

tersebut berlaku bagi orang Islam di mana pun dia berada. Kami

tidak menghilangkan kewajiban darinya lantaran dia berada di

suatu tempat, sebagaimana kewajiban shalat tidak hilang darinya

lantaran berada di negeri musyrikin. Jika ada yang mengatakan,
"Shalat itu hukumnya fardhu," maka demikian pula melunasi

hutang itu hukumnya fardhu.

Seandainya dua orang yang berhutang-piutang itu sama-

sama orang kafir harbi, kemudian keduanya meminta suaka,

kemudian keduanya saling menggugat hutang tersebut, maka jika

keduanya rela dengan hukum kita, maka kita tidak harus

320 gp. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, bab: Janin dalam Rahim Perernpuan,
4/276, no. 5910) dari jalur Ahmad bin Shalih dari hnu Wahb dari Yunus dari hnu
Syihab dari hnu Musayyib dan Abu Salamah bin Abdunahman bahwa Abu
Hurairah ;qli bersabda, "Ada dua orang perempuan dari Hudzail yang bertargkar,
kemudian salah satunya melempar yang lain dengan batu hingga membunuhnya
bersama janin yang ada dalam peruhya. Mereka lantas mengadukan hal itu kepada
Nabi s. Beliau pun memutuskan bahwa diyat janinnya berupa budak laki-laki atau
budak perempuan yang terbaik, dan beliau memutuskan diyat perernpuan itu
ditanggung oleh kerabatrya."

Hadits ini juga dirir,vayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sumpah Kembat Kortan,
bab: Diyat Janin, 3,/1309-1310, no.35/1681) dari jalur hnu Wahb dari Yunus dari
Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya ada tambahan, "la diwarisi oleh
anaknya dan orang yang bersama mereka."
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memutuskan perkara hutang keduanya hingga kita tahu bahwa

hutang tersebut berasal dari sumber yang halal. Jika kita tahu

bahwa hutang tersebut berasal dari sumber yang halal, maka

barulah kita memufuskan perkara keduanya. Demikian pula,

seandainya keduanya masuk Islam dan kita tahu bahwa hutang

tersebut berasal dari sumber yang halal, maka kita memutuskan

perkari keduanya. Ketentuan ini berlaku manakala salah satunya

mengakui hak temannya, dan itu tidak diambilnya tanpa izin.

Karena seandainya dia mengambil tanpa izin di negeri yang wajib

diperangi, maka saya tidak menunfutnya apapun karena saya

menghilangkan pertanggungan dari mereka atas harta yang

mereka ambil tanpa izin.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan

bahwa Anda memutuskan hak bagi yang berhak manakala

penanggung hak tidak mengambilnya tanpa izin?" Jawabnya

adalah orang-orang jahiliyah pemah mempraktekkan riba di masa

jahiliyah, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah S tentang

hal itu. Dari sinilah Allah ffi menurunkan ayat, '#(, <zrti \i\i-

@ 't*9,&rLYSi A'g.';\j;irt rfti 'Hui orans-orans yans

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa iba (yang

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. " (Qs. Al

Baqarah l2l:278)

Dalam ayat selanjutnya Allah @ berfirman,

;U*,*1,i;,34#ut-3
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'Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

bagimu pokok hartamu. "(Qs. Al Baqarah l2l: L79)

Allah tidak membatalkan pokok harta mereka selama

mereka belum melakukan serah terima, padahal mereka telah

mengakui terjadinya riba dan meyakini akan adanya kelebihan di

dalamnya.

2L55. Rasulullah $ meniadakan hukum atas darah dan

harta yang mereka ambil.321

Karena ihr terjadi sebagai ungkapan kemarahan, bukan

sebagai ungkapan pengakuan.

Jika ada dua lakilaki dan perempuan dzimmi yang

berstatus muhshan berzina kemudian keduanya bermahkamah

kepada kami, maka kami merajam keduanya. Demikian pula,

seandainya keduanya masuk Islam sesudah keduanya berstahrs

muhshan kemudian keduanya berzina dalam keadaan telah

memeluk Islam, maka kami merajam keduanya. Ketika kami

memberlakukan stafus muhshan keduanya saat keduanya masih

musyrik sehingga dengan status itu kami merajam keduanya, maka

status muhshan tersebut juga berlaku sesudah keduanya masuk

Islam. Tidak terjadi status muhshan berlaku dalam satu

32r HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi $, 2/886-892, no.
747 /l2l8l dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin lbrahim, seluruhnya
dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dalam sebuah

hadits yang panjang untuk menggambarkan hajinya Nabi $. Di dalamnya disebutkan,
"Kemudian Nabi S berkhutbah dan bersabda, 'Saungguhn5n damh dan harta benda
kalian itu haram bagi s6ama kalian seperti kelzaraman hari lalian ini, di bulan kalian
ini, di nqei kalian ini. Saungguhnya damh perhna yang nya tiadakan halaya di
antara datahdarah kita adalah darah Rabi'ah bin Harits... Riba jahil@ telah
ditiadal<an, dan riba pertama yang saya tiadaltan di antan riba kani...'"
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kesempatan kemudian gugur di kesempatan yang lain. Lagi pula,

sanksi had atas orang muslim itu lebih wajib daripada sanksi .6ad

atas orang kafir harbi. Jika keduanya sama-sarna datang kemudian

yang satu rela dengan hukum Islam sedangkan yang lain tidak,

maka kami menerapkan hukum Islam pada yang rela saja.

Laki-laki manusia saja yang menggauli seorang isfui yang

sah pemikahannya, baik istrinya ifu perempuan merdeka dan

dzimmi atau budak perempuan muslimah, dan lakFlaki tersebut

juga merdeka dan baligh, maka dia disebut muhshan Demikian

pula dengan perempuan muslimah merdeka yang digauli laki-laki

muslim. Demikian pula dengan perempuan merdeka dzimmi yang

digauli suaminya, baik muslim atau dzimmi. Stahrs muhshan hanya

dicapai dengan terjadinya persetubuhan dalam pemikahan, bukan

selainnya. Manakala telah te4adi persehrbuhan dengan nikah yang

sah, maka berlakulah status muhshan bagi yang merdeka di antara

keduanya.

Jika seseorang memasuki wilayah harbi dan mendapati

seorang tawanan muslim atau beberapa tawanan muslim di tangan

mereka, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia membeli dan

mengeluarkan mereka dari negeri harbi, lalu dia ingin meminta

kembali apa yang dia bayarkan untuk menebus mereka, maka

hukumnya tidak boleh. Dia dianggap sukarela dalam membeli

mereka. lagi pula, dia telah membeli orang yang tidak dijual karena

mereka adalah orang-orang merdeka. Tetapi jika dia membeli

mereka atas perintah mereka, maka dia boleh meminta ganti

kepada mereka atas apa yang dia bayarkan unfuk menebus

mereka, karena dia membayarkan dengan perintah mereka.
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Seperti itu pula pendapat salah seorang ulama, tetapi

kemudian dia menarik dan membatalkan pendapatnya, kemudian

dia mengklaim bahwa seandainya seseorang memasuki negeri

yang wajib diperangi sedangkan di tangan mereka ada seorang

budak milik seorang lakilaki, kemudian dia membeliryn tanpa ada

perintah dari fuan budak tersebut, dan tidak pula atas perintah

budak itu, maka dia boleh melakukannya kecuali tuan budak rela

memberikan harga kepadanya. Ini bertentangan dengan

pendapatnya yang pertama dimana dia mengklaim bahwa pembeli

tersebut tidak diperintah dan melakukan dengan sukarela. Dengan

demikian, ulama tersebut harus mengklaim bahwa budak ini

menjadi milik tuannya, dan pembeli tidak berhak menuntut apapun

dari harganya kepada tuannya.

Seperti itulah pendapat kami terkait budak sebagaimana

pendapat kami terkait orang merdeka; keduanya tidak berbeda.

Ulama tersebut keliru dalam hal ini karena dia mengklaim bahwa

orang-orang musyrik bisa memiliki dengan paksa atas orang-orang

Islam, dan bahwa pemilik membeli budak dari pemilik. Namun

dalam hal ini dia terbantah dengan ketentuan bahwa dia tidak

harus mengembalikannya kepada fuannya, karena dia membeli

budak tersebut sebagai pemilik dari pemilik. Demikian pula

seandainya yang membeli adalah orang kafir dzimmi.

Jika seorang perempuan muslimah ditawan kemudian dia

dinikahi oleh seorang kafir harbi, atau dia digaulinya tanpa nikah,

kemudian perempuan tersebut dikuasai oleh pasukan Islam, maka

dia dan anak-anak tidak boleh dijadikan budak, karena anak-

anaknya muslim mengikuti keislamannya. Jika dia memiliki suami

di negeri Islam, maka nasab anak-anak tersebut tidak ditautkan
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kepadanya, melainkan mereka ditautkan kepada laki-laki musyrik

yang menikahinya meskipun pemikahannya tidak sah karena itu

adalah pemikahan syubhat.

Jika pencari suaka memasuki negeri Islam, kemudian dia

dibunuh oleh seorang muslim secara sengaja, maka tidak berlaku

qishash padanya, melainkan dia dikenai kaffarah yang dikenakan

pada harta dan diyatnya. Jika pencari suaka itu orang Yahudi atau

Nasrani, maka diyatnya setara dengan sepertiga diyat muslim. Jika

dia orang Majusi atau penyembah berhala, maka hukumnya sama

seperti orang Majusi, yaitu diyatnya sebesar 800 dirham yang

diambil dari harta pelaku secara funai. Jika dia membunuhnya

secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh kerabatnya,

dan dia wajib membayar kaffarah yang diambil dari hartanya

sendiri.
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2766. Fudhail bin lyadh mengabarkan kepada kami, dari
Manshur, dari Tsabit Al Haddad, dari Said bin Al Musayyib, bahwa
Umar bin Al l(haththab iS, memutuskan diyat orang Yahudi dan
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Nasrani sebesar empat ribu, dan diyat orang Majusi sebesar

delapan ratus dirha m.322
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2167. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Shadaqah bin Yasar, dia berkata: Kami diutus menemui Sa'id bin

Al Musayyib untuk bertanya kepadanya tentang diyat orang Yahudi

dan Nasrani. Dia menjawab, "(Jtsman bin Affan memufuskan

diyatnya sebesar empat ribu dirham."323

Jika orang kafir dzimmi atau orang muslim memasuki

negeri harbi unfuk mencari suaka, kemudian dia keluar dengan

322 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i' Al Baihaqi

meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra daijalur Asy-Syafi'i (9/100).

Pengarang Al Jauhar An-Naqi menyebutkan bahwa Ibnu Musagryib tidak pemah

berjumpa dengan Umar ;{9a, dan bahwa riwayat yang bersumber dari Umar r$ berbeda

dari ini.
32s Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dalam Sunan Al Kubra daijalur Asy-Syaf i (9/100).

Pengarang Al Jauhar An-Naqi menyebutkan bahwa Abu Umar bin Abdul Barr

mengutip dari sekelompok ulama-di antara mereka adalah hnu Musa5ryib-bahwa

mereka berkata, "Diyat pemegang perjanjian damai sama dengan diyat orang muslim."
Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Diyat

setiap pemegang perjanjian damai selama masih berada dalam perjanjian damainya

adalah seribu dinar."
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membawa harta benda mereka unfuk membelikan sesuafu bagi
mereka sendiri, maka kami tidak mengganggu harta yang bersama
orang muslim itu, dan harta tersebut dikembalikan kepada
pemiliknya yang mempakan orang kafu harbi. Karena setidaknya
keluamya seorang muslim dengan membawa harta orang kafir itu
merupakan jaminan keamanan bagi orang kafir tersebut di sana.

Jika seorang budak dari kalangan kaum musyrikin meminta
jaminan keamanan dengan syarat dia menjadi muslim dan
dimerdekakan, maka ifu adalah hak imam.

2L68. Rasulullah S saat pengepungan Tsaqif memberikan
jaminan keamanan kepada budak-budak yang menjumpai beliau
lalu masuk Islam, dimana Nabi $ menetapkan syarat bagi mereka

bahwa mereka menjadi merdeka. Dari sini ada lima belas budak

Tsaqif yang menjumpai beliau, lalu beliau pun memerdekakan

mereka. Kemudian para majikan mereka datang sesudah mereka
masuk Islam. Mereka lantas meminta Rasulullah 6$ untuk
mengembalikan para budak itu kepada mereka. Nabi S
menjawab, "Mereka ifu orang-orang yang merdeka." Tidak ada
jalan unfuk menyusahkan mereka, dan beliau tidak mengembalikan

mereka.324

324 6p. Al Baihaqi dalam Sraan At Kubm (pembahasan: Jizyah, bab: Budak
yang Atrli Harbi yang Datang dalam Keadaan Muslim, 9/229-230) dari jalur Ahmad
bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari dari Ibnu Ishaq dari AMullah bin Mikdam
Ats-Tsaqafi, dia berkata: Ketika Rasulullah $ mengepung penduduk Thaif, ada
beberapa budak mereka yang keluar menemui beliau. Mereka adalah Abu Bakrah-
budak milik Harits bin Kaldah, Mumba'its, Yahnas dan wardan serta sejumlah budak
yang lain. Mereka lantas masi. Ketika datang delegasi Thaif kepada Rasulullah # da"
mereka telah masuk Islam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kembalikanlah kepada
kami budak-budak kami yang datang menjumpaimu." Bdbu bercabda, "Mereka itu
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Jika seseorang dari orang-orang kafir harbi ditemukan di

tengah jalan tanpa membawa senjata, lalu dia berkata, "Saya

datang sebagai delegasi unhrk menyampaikan pesan," maka

ucapannya diterima dan kita tidak boleh mengganggunya. Jika

ucapannya diragukan, maka dia diminta bersumpah. Jika dia

bersumpah, maka dia dibiarkan. Demikian pula seandainya dia

membawa senjata tetapi dia sendirian, tidak bersama sekelompok

orang. . Dia membawa senjata tersebut hanya untuk

mempertahankan diri..Alasannya adalah kareira keadaan keduanya

ih: mirip dengan apa yang keduanya dakwakan. Barangsiapa yang

mendakwakan sesuafu yang tampaknya benar sesuai ucapannya,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan

disertai sumpahnya.

Jika seseorang dari kaum musyrikin datang tanpa akad

perjanjian dengan umat Islam, kemudian dia ingin tinggal bersama

mereka, maka sesungguhnya negeri ini tidak layak ditempati selain

orang mukmin atau'pembayar iizyah. Jika dia berasal dari

golongan ahli Kitab, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu ingin

tinggal di sini, maka bayarlah jiryah. Jika karnu tidak ingin tinggal,

adalah orang-orang yang dimerdekakan Allah Azza um Jalla-" Nabi $ :l6n1o.

mengembalikan perwalian budak kepada para pemilfrnya.
Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus."
Juga dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Abu Muawiyah dari Haijaj dari Hakam dari

Miqsam dari Ibnu Abbas:i.&, bahwa Rasulullah S memerdekakan para budak orang-

orang musyrik yang keluar menjumpai beliau pada waktu Perang Thaif.
Juga dari jalur Hajjaj bin Minhal dan Sulaiman bin Harb dari Hammad bin

Salamah dari Hajjaj dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas r$ bahwa ada ernpat

budak yang melompat ke tempat Rasulullah g$ pada wakhr perang Thaif, lalu beliau

memerdekakan mereka.
Juga dari jalur Hafsh;bin Ghiyats dari Haijaj dengan sanad ini, bahwa ada dua

budak yang keluar dari Thaifilalu masuk Islam, sehingga Rasulullah $ memerdekakan

keduanya. Salah sahrnya adalah Abu Bakrah.
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maka kembalilah ke tempat amanmu." Jika dia meminta
penangguhan, maka saya senang sekiranya dia tidak diberi
penangguhan kecuali selama empat bulan saja. Karena Allah @
memberikan batas wakfu kepada orang-orang musyrik unfuk
berkeliaran di muka bumi selama empat bulan saja. Maksimal dia

tidak boleh mencapai masa safu tahun karena jizyah jatuh dalam

satu tahun. Jadi, dia tidak boleh tinggal di negeri Islam

sebagaimana orang yang membayar jizyah sedangkan dia tidak

membayar jizyah.

Jika dia termasuk penyembah berhala, maka jizyah tidak
diambil darinya sama sekali, baik dia orang Arab atau dari luar

Arab. Dia tidak diberi penangguhan kecuali seperti penangguhan

unfuk orang tersebut, yaifu kurang dari safu tahun.

Jika sekelompok orang musyrik memasuki wilayah Islam

unfuk berniaga dalam keadaan terang-terangan, maka tidak ada

alasan unfuk mengganggu mereka karena keadaan mereka ifu
sama seperti keadaan para pedagang yang senantiasa diberi
jaminan keamanan.

Jika orang kafir harbi memasuki negeri Islam dalam

keadaan musyrik kemudian dia masuk Islam sebelum ditangkap,

maka tidak ada jalan untuk mengganggunya dan hartanya.

Seandainya ada sekelompok orang kafir harbi melakukan hal

seperti ini, maka ketenfuannya sama. Seandainya mereka

memerangi kemudian ditawan lalu mereka masuk Islam sesudah

ditawan, maka mereka dan harta mereka dirampas, tetapi tidak
ada jalan unfuk menumpahkan darah mereka karena faktor Islam.

Jika dia berada di negeri yang wajib diberi kemudian seseorang

yang berada dalam keadaan ini masuk Islam sebelum ditawan,
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maka keislamannya itu menjadi pelindung bagi darahnya, dan dia

tidak boleh dijadikan budak. Demikian pula seandainya dia shalat,

maka shalat itu merupakan bagian dari iman, sehingga dia tidak

boleh diganggu. Jika dia mengaku sebagai mukmin, maka harta

dan jiwanya dilindungi. Jika dia mengaku mengerjakan shalat itu

tanpa didasari iman, maka dia dijadikan tawanan, dan imam boleh

membunuhnya jika dia mau. Hukumnya sama seperti hukum para

tawanan musyrik.

77 - Orang Kafir Harbi yang Mencari Suaka di
Tanah Haram

Seandainya sekelompok orang kafir harbi mencari suaka ke

Tanah Haram, lalu mereka membela diri, maka mereka ditangkap

sebagaimana mereka ditangkap di luar Tanah Haram. Kami

menjatuhkan hukuman mati dan hukuman lain pada mereka,

sebagaimana kami menghukumi demikian unfuk orang yang

berada di luar Tanah Haram. Jika ada yang bertanya, "Mengapa

Anda berpikir bahwa Tanah Haram tidak melindungi mereka?"

Jawabnya adalah Nabi S bersabda tentang Makkah,
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2L59. "Makl<ah itu haram karena diharamkan Allah; ia

tidak halal bagi seseorang sebelumku, dan tidak pula halal bagi

seseorang . Ia juga tidak halal bagiku kecuali sebentar

saja dari siang 1ruri.'825

Dia bertanya, "Bilakah waktu sesaat dimana Makkah ifu

diharamkan?" Jawabnya, makna hadits ini -Allah Mahatahu-

adalah tidak halal menyerang Makkah sehingga dia menjadi seperti

kota lain." Jika dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan

pendapat Anda?" maka jawabnya adalah:

2170. Pada saat terbunuhnya Ashim bin Tsabit, Khubaib,

dan Ibnu Hassan, Nabi;$ memerintahkan unfuk membunuh Abu

Sufyan di rumahnya di Makkah saat dia lengah, dan itu terjadi

pada waktu Mal.,kah telah diharamkan. Hal itu menunjukkan

bahwa keharaman Makkah tidak melindungi seseorang dari sanksi

yang harus dijatuhkan padanya. Keharaman Makkah hanya

menghalangi serangan terhadap Makkah seperti serangan

terhadap tempat 1uirr.326

325 HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Perburuan, bab: Tidak Boleh
Berperang di Makkah, 2/73, no. 1834) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir

dari Manshur dari Mujahid dari Abu Daud dari Ibnu Abbas rg,, dia berkata: Nabi $
bersaMa pada waktu Fathu Mal<l<ah, "SaungguhnSa ini adalah nqeri gng
diharamkan Allah pada hari Dia menciptal<an langit dan bumi. Dia hanm karena

kehanman Allah hingga hai Kiamat. ndak halal berperang di dalamng bagi

sneorzng dan tidak halal bagiku kecuak sebentar aia dari siang hari.
Jadi, dia haram l<arena kehanman Allah hingga Hari Kiarnat..."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Pengharaman
Makkah, 2/986, no. 445/7353) dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Jarir dan

setenrsnya.
326 F{R. Al Baihaqi ddam Sunan Al Kubra (pembahasan: Jizyah, bab: Orang

Kafir Harbi yang Mencari Suaka ke Tanah Haram, 9/273\ dari jalur Al Waqidi dari
Ibrahim bin Ja'far dan Abdullah bin Abu Ubaidahdari Ja'far bin Amr Adh-Dhamri; dan

777



AlUmm

dari Abdullah bin Ja'far dari Abdullah bin Abu Aun, keduanya berkata: Abu Sufun
mengutus seseorang untuk membunuh Muhammad {$ dari belakangan, tetapi Allah

memberitahukan rencana itu kepada NabFNya i$, dan laki{aki ihr pun masuk Islam.

Rasulullah 1$ lantas bersabda kepada Amr bin Umagryah Adh-Dhamri dan Salamah bin
Aslam bin Huraisy, " Pergilah hngga tiba di tempat Abu Sufun bin Harb. Jika kalian
menjumpainja dai belakang, maka bunuhlah ia!'

Adapun kisah Ashim bin Tsabit dan para sahabat diriwayatkan oleh Al Bulhari
(pembahasan' Peperangan, bab, Perang Raji', Ri'I, Dzakwan, Bi'ru Ma'unah, serta
Peristiwa 'Adhl dan Qarah, Ashim bin Tsabit, Khubaib dan Para Sahabatuiya; Ibnu
Ishaq berkata: Ashim bin Umar menceritakan kepada kami, bahwa peristiwa itu terjadi
sesudah Perang Uhud, 3,2111-112, no. 4085) dari jalur Az-Zuhri dari Amr bin Abu
Sufuan Ats-Tsaqafi dari Abu Hurairah .9,, dia berkata: Rasulullah f$ pemah mengutus
sekelompok pasukan pengintai yang dipimpin oleh Ashim bin Tsabit {ia adalah kakek
Ashim bin g*ur. I alu mereka berangkat, hingga ketika mereka tiba di suatu tempat
antara Usfan dan Makkah, keberadaan mereka diberitahukan kepada suatu
perkampungan dari suku Hudzail. Mereka biasa disebut dengan Bani [-ahyan. Pasukan
Nabi 4$ itu pun diikuti oleh orang-orang dari perkampungan tersebut, yaitu sekitar
serafus orang pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat tersebut... hingga
akhirnya bisa mengejar mereka. Ketika Ashim bin Tsabit dan para sahabatrya
merasakan kehadiran orang-orang itu, para sahabat langsung berlindung di balik bukit.
Orang-orang itu datang dan langsung mengepung... L-alu mereka menyerang para
sahabat hingga berhasil membunuh Ashim bersama tujuh sahabat lain dengan panah,
tinggal Khubaib, Zaid dan seorang sahabat lagi... Mereka membawa Khubaib dan Zaid
hingga mereka menjualnya di Makkah. Khubaib dibeli oleh Bani Harits bin Amir bin
Naufal... Khubaib adalah orang yang telah membunuh Harits ketika perang
badar...Lalu berdirilah Uqbah bin Harits dan membunuhnya."

Dalam riwayat lbnu Ishaq disebutkan: Adapun Zaid dibeli oleh Shafi,van bin
Umayyah, dan dia pun dibunuh oleh Shafwan unhfi membalaskan dendam ayahnya.
(I-;h. Sinh lbni His5am,2/172l,

IJh. Al Bidayah Wan-Nihayah karya Ibnu Ratsir (4/671 dan Thabaqat lbni *'d
(7/55\.

Tulisan 'dan Ibnu Hassan'tampaknya salah tr.rlis, dan yang benar adalah Ibnu
Adi. Penulisan naskah di sini memang terjadi kesimpang-siuran. Sebagiannya menulis
Khubaib bin Hassan, sebagian yang lain menulis Khubaib dan Hassan, dan sebagian
yang lain menulis Khubaib dan Ibnu Hassan.

Patut disebutkan bahwa riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-
Sunan wa AJ Atsar (7/136) dan Stnan Al Kubm (9/2L31tidak menyebutkan nama
Ibnu Hassan, melainkan tertulis: Ashim bin Tsabit dan Khubaib saja.
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78. Orang Kafir Harbi Memasuki Negeri Islam
dengan Jaminan Keamanan dan Membeli Budak

Muslim

Jika orang kafir harbi memasuki negeri Islam dengan
jaminan keamanan kemudian dia membeli seorang budak muslim,

maka tidak berlaku selain salah satu dari dua pendapat, yaitu

pembeliannya ihr terhapus dan budak tersebut tetap sebagai milik
empunya yang pertama, atau pembeliannya sah tetapi dia harus

menjualnya kembali. Jika perbuatannya tidak diketahui hingga dia

melarikan diri ke negeri yang wajib diperangi, kemudian dia masuk

Islam dalam keadaan memiliki budak tersebut, maka budak itu

menjadi miliknya. Jika dia menjualnya atau menghibahkannya,

maka penjualan dan hibahnya sah. Budak tersebut tidak menjadi

merdeka lantaran dibawanya masuk ke negeri yang wajib

diperangi. Budak juga tidak dimerdekakan karena faktor keislaman

kecuali dalam satu kasus, yaitu keluarganya dia dari negeri yang

wajib diperangi dalam keadaan muslim.

2777. Sebagaimana Nabi E$ memerdekakan budak yang

keluar dari benteng Tsaqif dalam keadaan muslim.327

Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya

kami berpegang pada pendapat bahwa Nabi S memerdekakan

mereka karena faktor keislaman, bukan keluar dari negeri yang

wajib diperangi?" Jawabnya adalah:

327 Hadits ini telah disebutkan berikut akhriTrya pada no. (2168) dalam bab
tentang penebangan pohon dan pembakaran nrmah.
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2L72. Nabi S pernah didatangi seorang budak muslim,

kemudian tuannya datang untuk meminta budaknya itu. Nabi $
lantas membeli budak tersebut dengan dua budak. Seandainya

keislaman memerdekakannya, tenfulah Nabi S tidak menjual

orang merdeka darinya, dan tidak perlu memerdekakannya lagi.

Akan tetapi, dia masuk Islam tanpa keluar dari negeri yang

diperangi.328

79. Budak Milik Orang Kafir Harbi Masuk Islam di
Negeri yang Wajib Diperangi

Seandainya budak milik orang kafir harbi masuk Islam di

negeri yang wajib diperangi, sedangkan dia tidak keluar dari negeri

tersebut hingga umat Islam menguasainya, maka dia tetap menjadi

budak, tetapi darahnya terlindung karena faktor Islam.

328 HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Kebolehan Menjual Heqran dengan
Her,van yang Sejenis Secara Selisih, 3/L2251dari jalur laits dari Abu Zubair dari Jabir,
dia berkata, "Ada seorang datang dan berbaiat kepada Nabi,$ untuk hijrah,
sedangkan beliau tidak tahu bahwa orang itu adalah budak. Kernudian tuannya datang
untuk memintanya. Nabi S pu., bersabda kepadanyra, "Juallah budak itu kepadaku!'
Kemudian beliau merrbeli budak itu dengan dua budak negro. &sudah itu beliau tidak
membaiat seseorang sebelum bertanya kepadanya, "Apalah dia itu budak?' lno.
723/t602l
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80. Budak Kecil,yang Masuk Islam

Jika anak kecil yang sudah berakal tetapi belum bermimpi

basah atau belum genap lima belas tahun masuk Islam, sedangkan

tuanya seorang kafir dzimmi, dan dia mengaku memeluk Islam,

maka saya senang sekiranya fuannya ifu menjualnya, serta dijual

paksa atas namanya. Sedangkan menurut qiyas, dia tidak dijual

dengan paksa hingga dia mengaku memeluk Islam sesudah

bermimpi basah atau sesudah genap lima belas tahun, sehingga

dia berada pada usia yang seandainya dia masuk Islam kemudian

murtad sesudahnya maka dia dijatuhi hukuman mati.

Saya mengatakan lebih baik dijual dengan paksa karena

diqiyaskan kepada budak yang masuk Islam, dimana saya

memaksa tuannya unfuk menjualnya saat dia mengaku masuk

Islam. Saya menganggap budak yang masih kecil itu sebagai

muslim berdasarkan hukum selainnya. Seolah-olah seandainya dia

mengaku masuk Islam dalam keadaan dia memahaminya, maka

dia semakna dengan budak dewasa tersebut, atau bahkan lebih

dari itu meskipun terkadang dia menyalahi Islam. Jadi,

dimungkinkan qiyas yang pertama merupakan qiyas yang shahih,

sedangkan qiyas ini mengandung kesamaran.

81. Orang Murtad

Jika seorang laki{aki murtad dari Islam dan bergabung

dengan negeri yang wajib diperangi, atau dia melarikan diri
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sehingga tidak diketahui tempatnya berada, atau dia mengalami

cadel. atau hilang akal, maka kami menyita hartanya tanpa

memufuskan apapun padanya. Jika dia tidak masuk Islam lagi

sesudah iddah istrinya berakhir, maka istrinya tertalak ba'in

darinya. Sedangkan ummu walad, budak mudabbar dan seluruh

hartanya kami tangguhkan. Budaknya yang tidak dikembalikan

kepadanya ifu kami jual. Demikian pula dengan harta benda yang

penjualannya dilakukan dengan pertimbangannya. Hutangnya

yang tempo tidak menjadi tunai.

Jika dia kembali kepada Islam, maka kami serahkan

hartanya sebagaimana harta ifu ada di tangannya sebelum dia

melakukan perbuatan tersebut. Jika dia mati atau terbunuh

sebelum masuk Islam, maka hartanya dijadikan rampasan perang

yang darinya diambil seperlima. Dengan demikian, empat
perlimanya dibagikan kepada umat Islam, sedangkan seperlimanya

disalurkan kepada golongan penerima seperlima.

Jika sebagian ahli warisnya mengklaim bahwa dia telah

masuk Islam lagi sebelum mati, maka dia diminta unhrk

mengajukan buku. Jika dia mengajukan bukti, maka harta benda

mayit diserahkan kepadanya dan para ahli warisnya yang lain yang

beragama Islam. Jika dia tidak bisa mengajukan bukti sedangkan

diketahui dengan pasti bahwa mayit telah murtad, maka hartanya

dijadikan fai'. Jika dia didatangkan untuk dijatuhi hukuman mati,

kemudian dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa

Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya, lalu dia dibunuh

oleh sebagian wali56rul amr yang berpendapat bahwa ada sebagian

orang murtad yang tidak perlu diminta bertaubat, maka warisannya
jatuh kepada para ahli warisnya yang beragama Islam, sedangkan
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orang yang membunuhnya dikenai kaffarah dan diyat. Seandainya

tidak ada kesamaran, tenfulah pelakunya dikenai qishash.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah ini,

dan kami telah menjelaskan masalah ini dalam bahasan tentang

orang murtad.

Jika ada sekelompok orang yang menghadang suafu

rombongan pengguna jalan dan menyerang mereka dengan

senjata, maka jika mereka membunuh dan mengambil harta

benda, maka mereka dijatuhi hukuman mati dan disalib. Jika

mereka membunuh saja dan tidak mengambil harta, maka mereka

dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Jika mereka mengambil harta

saja dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong

secara berkebalikan. Jika mereka tidak membunuh dan tidak

mengambil harta benda, maka mereka diasingkan. Cara

pengasingan mereka adalah mereka dikejar sehingga mereka

diasingkan dari satu negeri ke negeri lain. Jika mereka tertangkap,

maka mereka dijatuhi sanksi had sestni perbuatan mereka. Mereka

tidak dipotong tangan atau kaki mereka hingga ukuran harta yang

mereka ambil mencapai seperempat dinar. Jika mereka telah

bertaubat sebelum tertangkap, maka gugurlah sanksi had pada

mereka yang merupakan hak Allah, tetapi mereka harus

menanggung hak manusia berupa harta benda, luka-luka, atau jiwa

hingga mereka mengambilnya atau memaafkannya. Jika mereka

memiliki kelompok penjaga tempat mereka kembali, baik

kelompok tersebut berada di tempat dimana mereka bisa

mendengar suara atau tidak bisa mendengar suara, maka mereka

dikenai sanksi tahir. Mereka tidak dijahrhi sanksi had ini sama

sekali.
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Orang yang hadir dalam peristiwa tidak dikenai sanksi .6ad

kecuali orang yang berbuat hal-hal ini, karena sanksi had hanya

ditetapkan dengan adanya perbuatan, bukan keharusan dan

menjaga diri, baik perbuatan ini terjadi di perkampungan atau kota

atau di padang pasir. Seandainya sultan memberi mereka jaminan

atas harta yang mereka peroleh maka jaminan keamanan yang dia

berikan kepada mereka berupa hak-hak manusia itu batal. Sultan

tetap wajib mengambilkan hak-hak mereka kecuali mereka

merelakan.

Seandainya mereka melakukan hal itu dalam keadaan tidak

murtad dari Islam, kemudian mereka murtad dari Islam sesudah

melakukannya, kemudian mereka bertaubat, maka sanksi had
tersebut dijahrhkan pada mereka karena mereka melakukannya

dalam keadaan masih menjadi orang yang wajib dikenai sanksi r5ad

tersebut. Seandainya mereka terlebih dahulu murtad dari Islam

sebelum melakukan perbuatan ini, kemudian mereka

melakukannya dalam keadaan murtad, kemudian mereka

bertaubat, maka kami tidak menjafuhkan sanksi had pada mereka

karena mereka melakukannya dalam keadaan musyrik dan

menolak hukum Islam.

2L73. Thulaihah pemah murtad, lalu dalam murtadnya itu

dia membunuh Tsabit bin Aqram dan Ukasyah bin Mihshan

dengan tangannya sendiri, kemudian dia masuk Islam sehingga dia

tidak dikenai qishash dan diyat karena dia melakukan pembunuhan

itu dalam keadaan musyrik. Tidak ada tunfutan terhadapnya secara
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hukum kecuali ditemukan harta seseorang tertenfu di tangannya

sehingga harta tersebut diambil darinya.329

Seandainya mereka murtad dari Islam kemudian mereka

melakukan hal ini, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka

melakukan hal yang sama, maka sanksi had dljatuhkan pada

mereka terkait perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan

mereka muslim. Sedangkan terkait perbuatan yang mereka

lakukan dalam keadaan mereka musyrik, sanksi had tidak

dijatuhkan pada mereka.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i di tempat lain memiliki pendapat

lain, yaifu jika seseorang murtad dari Islam kemudian dia

membunuh seorang muslim, baik dalam keadaan dia

membangkang atau tidak membangkang, maka dia dijatuhi

hukuman mati karena perbuatannya itu meskipun dia kembali

kepada Islam, karena kalaupun murtad tidak menjadikan maksiat

semakin buruk maka dia tidak menambahkan kebaikan baginya.

Karena itu pelaku tersebut wajib dikenai qishash.

Rabi' berkata: Menurut qiyas pendapat Asy-Syafi'i,

seandainya seorang budak mencuri dari harta rampasan perang,

dan hasil pencuriannya mencapai satu bagian orang merdeka atau

lebih, yaifu seperempat dinar atau lebih, maka tangannya dipotong

karena ada anggapan bahwa pemberian sekedamya unfuk budak

itu tidak mencapai satu bagian unfuk satu orang merdeka. Jika

harta yang dicurinya mencapai bagian satu orang, dan jumlah yang

dicapainya itu setara dengan seperempat dinar atau lebih banyak

dari bagian untrlk satu orang, maka tangannya dipotong.

s29 Hadits ini telah disebutkan berikut pada no. (1961) dalam bab

tentang perbuatan baru yang dilakukan oleh orang-orang yang mdanggar perjanjian.

785



AlUmm

Jika seorang budak murtad dari Islam dan bergabung

dengan negeri yang wajib diperangi, kemudian imam memberikan
jaminan keamanan kepadanya dengan syarat agar imam tidak

mengembalikannya kepada tuannya, maka jaminan keamanan

tersebut batal, dan imam harus mengembalikannya kepada

fuannya. Seandainya ada halangan untuk menyerahkannya kepada

tuannya sesudah budak itu tiba di tempat imam, kemudian budak

tersebut mati, maka imam menanggung nilai bagi fuannya, dan dia

menjadi seperti orang yang mengambil tanpa izin. Jika budak

tersebut tidak mati, maka fuannya berhak atas harga sewa dari

imam selama masa dia menahan budak itu darinya.

Jika seseorang memukul dengan pedang dengan pukulan

yang dikenai qishash, maka dia dikenai qishash. Jika di dalamnya

tidak ada qishash, maka dia dikenai ursyataudenda penlrusutan.

Tangan seseorang tidak boleh dipotong kecuali pencuri.

2174. Shafipan bin Mu'aththal pernah memukul Hassan bin

Tsabit dengan pedang dengan pukulan yang sangat keras di zaman

Rasulullah S, namun Shafwan tidak dipotong. Sedangkan Hassan

memaafkan sesudah dia sembuh, sehingga Rasulullah $ tidak

menghukum Shafwan.3so Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada

330 I.I3. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubra (pembahasan: Melukai, bab: Tidak ada
Hukuman bagi Orang yang Dikenai Qishash Kemudian Dimaafkan dalam Perkara
Darah dan Pelukaan, 8/65) dan jalur Ismail bin Abu Uwais dari ayahnya dari Hisyam
bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah e1p dalam peristiwa tuduhan zina terhadap

Aisyah 4,. dia berkata. "Shafwan bin Mu'aththal duduk mengintai Hassan bin Tsabit
dengan membawa pedang, kemudian dia menebasnya sahr kali. Hassan bin Tsabit
berteriak dan meminta tolong orang-orang untuk melawan Shafwan sehingga Shafiryan
lari. Hassan lantas mendatangi Nabi $ dan mengajukan gugatan terhadap Shafwan
karena telah menebasnya. Tetapi kemudian Nabi $ memintanya untuk. menyerahkan
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saksi bahwa orang yang sedianya dikenai qishash tetapi dia
dimaafkan, baik dalam kasus penghilangan nyawa atau luka-luka.

Waliyyul amr bebas menjafuhkan hukuman mati pada orang
yang membunuh dalam perang, tidak perlu menunggu wali
korban. Pendapat itu dikemukakan oleh sebagian sahabat kami.

Dia juga berpendapat bahwa seperti itu pula seseorang
yang membunuh orang lain tanpa ada permusuhan-

2775. Sebagian orang yang mengenal madzhab mereka
berargumen unfuk mendukung mereka dengan kasus Mijdzay 61r.,

Ziyad.33t

masalah penebasan Shafivan kepada beliau. Dia pun menyerahkan masalah ini kepada
Nabi $, lalu Nabi $ menggantinya dengan sebuah kebun kurma yang luas dan budak
perempuan Romawi yrang bernama Qibthiryah."

Juga dari jalur Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi dari Ayyub bin sutaiman bin
Bilal dari Abu Bakar bin Abu uwais dari sulaiman bin Bilal dari Abu 'Atiq dan Musa
bin Uqbah, keduanya berkata' hnu syihab ditanya tentang seseorang yang mernukul
orang lain dengan pedang dalam keadaan:marah, "Apa yrang dilakukan terhadapnya?"
Dia menjawab, "Dahulu shafrran bh Mu'aththal pernah menebas Hassan bin Tsabit
beberapa kali, namun Rasulullah # tidak mernotong tangannya."

331 HR. AI Baihaqi dalant Sunan Al Kubm (pembahasan: Melukai, bab: Riuayat
tentang Pembunuhan dari Belakangan yang Dimaafkan wali Korban, 9/sfl dan jalur
Al waqidi tcntang kisah pernbunuhan salah seorang muslim, dia berkata, "Mrjdzar bin
Ziyad dibunuh oleh Harits bin Suwaid dari belakangan. Nabi $ memanggil uwaim bin,
Saidah untuk membunuh Harib bin Suwaid, lalu dia pun membunuhnya." ,

Al Baihaqi M<ata, "IGah MUdzar bin Ziyad sampai k@ada kami dari hadits AI
Waqidi secara terputus sanadnya, dan statusnya lemah." ,,

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-sunan wa Al Atsar (6/18ll berkata, "sanadnya\
terputus."

Dia berkata, "Mufadhdhal bin Ghassan Al Ghallabi menyebut nama Harits bin,
suwaid bin shamit dalam kelompok orang yang diketahui berlaku munafik. Diall
berkata, 'Dialah yrang mernbunuh Mijdzar pada waktu Perang Uhud dalam keadaan
Iengah, lalu Nabi $ menrbunuhnya karena perbuatannya itu."

l:h. SurunAlKubn(8/57
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Seandainya haditsnya itu termasuk hadits yang kami nilai

valid, tentulah kami berpegang padanya. Jika dia valid, maka

ketentuan dalam masalah ini seperti yang mereka katakan. Tetapi

sampai hari ini, saya tidak tahu bahwa hadits tersebut valid. Jika

dia tidak valid, maka setiap korban yang dibunuh oleh selain orang

yang memerangi itu hukuman mati untuknya diserahkan kepada

wali korban, karena Allah @ berfirman,

--L,-.r)-

tv
"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka

sesungguhnya Kami telah membei kekuasaan kepada ahli

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

membunuh."(Qs. Al Israa' [17]: 33)

Allah #a juga berfirman,

,3. ;fr\!us". 6 4 u :i & ";:t

'Maka barang siapa yang mendapat suafu pemaafan dai
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan ara
yang baik."lQs. Al Baqarah [2]: 178)

Jadi, tampak jelas dalam hukum Allah ft bahwa Allah

memberikan hak untuk memaafkan dan menjafuhkan qishash

kepada waliyyul amr, bukan kepada sultan, kecuali jika pelakunya

adalah orang yang memerangi, karena waliyyul amr menghukumi

orang-orang yang memerangi dengan cara dibunuh atau disalib.

t.* )b6c"-*t6G';i6jL; ,fie
b szu
, t:;JtY-
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Jadi, hal ifu diberlakukan pada mereka sebagai safu hukum yang

mutlak tanpa menyebutkan wali darah di dalamnya.

Jika di antara para pengganggu jalan itu ada yang

mengambil harta tetapi tidak membunuh, sedangkan dia sudah

terpotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan

kiri dan kaki kanannya. Hukum pertama dilakukan pada tangan

kanan dan kaki kirinya selama masih tersisa dari keduanya

sehingga tidak berpindah kepada selainnya. Tetapi jika tidak

tersisa sebagian dari keduanya untuk dikenai sanksi hukum, maka

sanksi hukum itu berpindah kepada yang lain.

Kami tidak menjafuhkan hukuman potong tangan dan kaki

pada pengganggu jalan kecuali akibat perbuatan yang karenanya

pencuri dipotong tangan dan kakinya, yaitu ketika dia mencuri

seperempat dinar atau lebih, dimana masing-masing dari mereka

mengambil harta sebanyak itu atau lebih atau nilainya.

Mengganggu keamanan jalan dengan menggunakan tongkat dan

lemparan batu itu hukumnya sama dengan mengganggu

keamanan jalan dengan menggunakan senjata dari besi.

Jika perampok menghadang suatu rombongan, maka tidak

ada sanksi had kecuali berdasarkan perbuatan. Jika perbuatan

mereka berbeda satu sama lain, nraka sanksi had mereka sesuai

kadar perbuatan mereka. Barangsiapa di antara mereka yang

membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib.

Barangsiapa di antara mereka yang membunuh tetapi tidak

mengambil harta, maka dia dibunuh dan tidak disalib. Barangsiapa

yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka tangan kanan

dan kaki kirinya dipotong secara berlainan. Barangsiapa yang

memperbesar jumlah kelompok mereka tetapi tidak melakukan
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hal-hal tersebut, baik dia membagi apa yang mereka peroleh

kepada mereka atau tidak, maka dia dikenai sanksi ta2ir dart

dipenjara.

Para wali korban yang dibunuh oleh para pengganggu

keamanan jalan itu tidak berhak memaafkan karena Allah &
menetapkan hukuman bagi mereka berupa hukuman mati, atau

hukuman mati dan salib, atau potong tangan dan kaki. Allah tidak

menyebutkan para wali sebagaimana Allah menyebutkan mereka

dalam qishash di dua ayat.

(,JE 4l
,b usDi ayat pertama Allah ffi berfirman, Jie

',y*ia Jil:.Ju $C" -4).6G "Dan baranssiapa dibunuh

secara zhalim, maka Kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi ahli wais ifu
melampaui batas dalam membunuh."(Qs.Al Israa' [17]: 33)

Terkait pembunuhan secara tidak sengaja Allah berfirman,

i 3 
-ta- ir $ y= 

^y;{yi1 
a't rs

"serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya

(korban), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah. " (Qs.

An-Nisaa' l4lt 921

Allah @ juga berfirman tentang qishash atas kortan

pembunuhan, kemudian Allah & berfirm an, o,$ 
4 U 

t; ,* ;S

*,fi\*A!, 'Maka yang mendapat suatu
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dari saudaranya, hendaklah (yang memaalkan) mengikuti dengan

cara yang baik."(Qs. Al Baqarah[Z]: t78l

Dalam ayat tentang pembunuhan secara tidak sengaja dan

se@ra sengaja Allah menyebut para pemilik hak darah, tetapi

Allah tidak menyebut mereka dalam peperangan. Hal itu
menunjukkan bahwa hukum pembunuhan orang yang memerangi

itu berbeda dengan hukum pembunuhan selainnya. Allah

Mahatahu.

Setiap harta yang diambil orang yang memerangi atau

pencuri kemudian harta tersebut ditemukan barangnya, maka

diambil. Jika tidak ditemukan barangnya, maka menjadi hutang

yang dia tanggung dan ditagihkan kepadanln.

Jika orang-orang yang memerangi itu bertaubat sebelum

kita mengalahkan dan menguasai mereka, maka gugurlah hak

Allah berupa sanksi had pada mereka, tetapi mereka tetap

menanggung hak manusia. Barangsiapa yang di antara mereka

membunuh, maka dia diserahkan kepada wali korban. Wali korban

bebas memilih antara memaafkan atau membunuhnya, atau

mengambil diyatnya secara tunai dari harta pelaku. Barangsiapa di

antara mereka yang melukai dengan luka-luka yang dikenai

qishash, maka yang dilukai diberi dua pulihan antara qishash atau

diyat luka{uka. Jika di antara mereka ada seorang budak,

kemudian dia menumpahkan darah dengan sengaja, maka wali

korban memiliki dua pilihan antara membunuhnya atau budak itu

dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar diyat

korban jika korban adalah orang merdeha.

Jika korban adalah seorang budak, maka diyatnya berupa

nilai dirinya. Jika masih ada sisa dari hasil penjualan budak pelaku,
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maka sisanya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jika hasil

penjualannya tidak cukup menutupi diyat, maka pemiliknya tidak

menanggung apapun. Jika hasil penjualannya setara dengan diyat,

maka dia menjadi milik wali korban kecuali pemilik budak -saat
dimaafkan dari qishash- rela membayar diyat budak yang dibunuh

oleh budaknya atau nilai budak tersebut.

Jika di antara orang-orang yang memerangi ihr terdapat

perempuan, maka hukumnya sama seperti hukum laki-laki karena

saya mendapati hukum-hukum Allah atas laki-laki dan perempuan

ih-r berlaku sama.

Allah @ berfirman,

7S11UW*SSi,t;6;.vyr":lr
"Perempuan yang berzina dan taki-taki irrn birrinu, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serafus kali dera. "(Qs. An-

Nuur [24]: 2)

Allah & juga berfirman,

q_$-il56'irtAfritd|
"LakiJaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 38)

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa perempuan

dijatuhi hukuman mati seandainya dia membunuh.

Jika seorang muslim melakukan suafu tindakan di negeri

Islam, dimana dia mukim di dalamnya, baik dia membangkang

atau bersembunyi, atau dia bergabung dengan riwayat pendapat,
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kemudian dia meminta jaminan keamanan atas tindakannya ifu,

maka jika tindakannya itu mengandung hak umat Islam, maka

tidak sepah:tnya imam memberinya jaminan keamanan atas

tindakannya itu.

Seandainya imam memberikan jaminan keamanan

kemudian datang orang yang menuntut haknya, maka imam wajib

mengambilkan hak itu padanya. Jika dia murtad dari Islam,

kemudian dia melakukan suatu tindakan sesudah murtad,

kemudian dia meminta jaminan keamanan, atau dia datang dalam

keadaan diberi jaminan keamanan, maka gugurlah darinya semua

perbuatan yang dia lakukan saat murtad dan membangkang.

2L76. Thulaihah pemah murtad dan menjadi penyembah

berhala, lalu dalam murtadnya itu dia membunuh Tsabit bin Aqram

dan Ukasyah bin Mihshan, kemudian dia masuk Islam sehingga dia

tidak dikenai qishash dan diyat.332

Allah @ hanya memerintahkan kepada Nabi-Nya,

'&'eL',*'g;g <rd-il:'e':A L$

;1i\'rK

'Dan jtka seorang di antara orang-oft,ng musyrikin ifu
meminla perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia

sempat mendengar Kalam Allah. "(Qs. At-Taubah [9]: 5)

332 gu6;L ini telah disebutkan berikut takhijnya pada no. (1951) dalam bab

tentang tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar perjanjian. Riwayat
ini juga disebutkan belum lama ini, yaitu pada no. (27731.
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Setahu saya, Allah tidak memerintahkan hal itu terkait
seseorang yang memeluk agama Islam.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak
memberlakukan hal itu pada orang-orang Islam yang
membangkang sebagaimana Anda memberlakukan hal ifu pada
orang-orang musyrik yang membangkang?" Jawabnya adalah
seperti yang telah kami sampaikan, yaifu gugumya kewajiban
darah dan harta yang dilakukan orang musyrik saat masih musyrik
dan membangkang, dan berlakunya kewajiban darah dan harta
pada orang muslim saat dia membangkang dalam keadaan masih
memeluk agama Islam.

Alasannya adalah karena sanksi hadituhanya berlaku pada
orang-orang muslim, bukan pada orang-orang musyrik. Saya
mendapati bahwa Allah @ menetapkan sanksi had pada orang-

orang yang memerangi dalam keadaan mereka membangkang,
sebagaimana Allah menetapkan sanksi had pada selain mereka.
Bahkan Allah f,p; menambahkan sanksi had bag mereka lantaran

ada tambahan dosa dari mereka. Allah tidak menggugurkan sanksi

dari mereka karena faktor besamya dosa sebagaimana Allah
menggugurkan sanksi bagi orang-orang musynk.

Jika budak melarikan diri dari tuannya dan bergabung
dengan negeri yang wajib diperangi, kemudian dia meminta
jaminan keamanan kepada imam dengan syarat imam tidak
mengembalikannya kepada tuannya, maka imam harus
mengembalikannya kepada tuannya. Demikian pula seandainya dia
mengatakan, "Dengan syarat kamu merdeka," maka imam tetap
harus mengembalikan budak itu kepada tuannya. Jaminan
keamanan yang diberikan imam terkait hak umat itu batal.
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Jika seseorang mengganggu keamanan jalan, dan yang

menjadi korban adalah dua orang yang salah safunya adalah ayah

pelaku atau anak pelaku, dan dia juga mengambil harta, maka jika

harta yang dia ambil dari bagian yang bukan ayahnya atau

anaknya ifu mencapai seperempat dinar atau lebih, maka dia

dijatuhi hukuman potong tangan, baik harta keduanya bercampur

atau tidak bercampur. Alasannya adalah karena salah safu dari

keduanya tidak memiliki harta yang lain lantaran tercampur,

melainkan dia memiliki hartanya sendiri. Manakala kami telah

memperoleh keyakinan bahwa harta yang diambilnya telah

mencapai seperempat dinar dari selain harta ayahnya atau

anaknya, maka kami memotong tangannya.

Jika orang-orang kafir dzimmi mengganggu keamanan jalan

orang-orang Islam, maka mereka dikenai sanksi had seperti sanksi

had atas orang-orang Islam. Jika orang-orang Islam yang

mengganggu keamanan jalan orang-orang kafir dzimmi, maka

mereka dikenai sanksi had seperti seandainya orang-orang kafir

dzimmiihs mengganggu keamanan jalan orang-orang Islam. Hanya

saja, saya menangguhkan hukuman mati atas mereka seandainya

mereka membunuh, atau menanggungkan diyat pada mereka.

Jika seseorang mencuri dari harta rampasan perang

sedangkan dia ikut serta dalam peperangan, baik dia budak atau

orang merdeka, maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan.

Alasannya adalah karena masing-masing dari keduanya

memperoleh bagian darinya; orang merdeka memperoleh bagian

tertenfu darinya, dan budak memperoleh pemberian sekedamya.

Keduanya hanya dikenai pertanggungan. Demikian pula dengan
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setiap orang yang mencuri dari baiful mal, serta orang yang

membutuhkan yang mencuri dari harta zakat fitrah.

Barangsiapa yang mencuri khamer, baik dari ahli Kitab atau

selainnya, maka dia tidak terkena kewajiban mengganti dan tidak

dipotong tangannya. Demikian pula, jika seseorang mencuri

bangkai dari orang Majusi, maka tidak ada hukuman potong

tangan dan denda pengganti. Hukuman potong tangan dan denda

pengganti tidak berlaku kecuali atas obyek yang hasil penjualannya

halal. Akan tetapi, jika nilai wadahnya mencapai seperempat dinar,

maka dia dikenai hukuman potong tangan, karena dia dianggap

mencuri dua barang, yaitu wadah yang halal dijual dan

dimanfaatkan sesudah dicuri, dan khamer yang tidak ada hukuman

potong tangannya. Sebagaimana dia harus dikenai hukuman

potong tangan seandainya dia mengambil dua ekor kambing yang

salah safunya disembelih dan yang lain bangkai, dimana nilai

kambing yang disembelih ihr mencapai seperempat dinar.

Hukuman potong tangan tidak dibatalkan lantaran keberadaan

bangkai bersama kambing yang disembelih. Bangkai tersebut

dianggap tiada, dan seolah-olah pencuri ifu mencuri kambing yang

disembelih karena dia mencuri keduanya.
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