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PEMBAHASAN NIKAH YANG HAIAL DAN
YANG HARAM

1. Bab: Perempuan yang Haram Dimadu

Rabi, bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

berfirman,

',9; "s 6 * y;-aj'ii <5. \ #3 ;V
'(Dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara'" (Qs' An-Nisaa'

l4l:23)

Tidak halal memadu dua perempuan bersaudara dalam

keadaan apapun, baik dalam pemikahan atau dalam kepemilikan

budak, karena Allah @ menurunkan larangan ini secara mutlak,

sehingga di antara perempuan-perempuan merdeka tidak ada yang

L
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seorang pun yang haram kecuali diharamkan pula pada para
budak perempuan kecuali dari segi bilangan. Alasannya adalah
karena Allah lp membatasi perempuan merdeka hingga empat
orang, dan menyebut budak perempuan secara mutlak.

Allah fubertirman,

'"&)g jKv (, ";'iL:;$;i $i e ry
*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. "(Qs.An-Nisaa' [4]: 3)

( o . .9i t o /
d,"-f /P f

:cyt"u;f fr :k *
d.

... /o /u-rel -Y \ vv- /O/t
4;.--9

lo

)''b;
/O

oa

'rir ,rj r F
.i1iJr lL ;t'Jt "J:;-{ 6

2177. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Mutharrif, dari Abu Jahm, dari Abu Al Akhdhar, dari Ammar,
bahwa dia memakruhkan kepada budak perempuan apa yang dia
makruhkan kepada perempuan merdeka, kecuali dari segi
bilangan.l

1 Atsar ini diriwayatkan Said bin Manshur dalam sLnatnya (pembahasan, Nikah,
bab: Seorang Laki-laki yang Memiliki Dua Budak perempuan Bersaudara yang Dia
Gauli Keduanya,l/44.S446, no. 1735). sa'd berkata: Aku bertanya kepaJa suty-
tentang hadits Muthanif dari Ammar, dia berkata, "Dihammkan hat-hal terkait dengan
budak sebagaimana diharamkan hal-hal terkait perempuan?erempuan merdeka
kecuali dari segi bilangan." Dia menjawab, "Itu adalah riwayat Muthanif dari Ibnu

2
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ot? i t4 f L,r' 6?1 -Y\v^

f 5; :2jL- u.t'JG :'Jti Jrry ojr * ;fI:J ' lJ V' . .

.1i;ir JY ;:et r, ;:fJ- 11 ,tlt)t o
2178. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Hassan dan A54pb, dari hnu Sirin, dia berkata: Ibnu Mas'ud

berkata, "Dimakruhkan terhadap budak perempuan apa yang

dimakruhkan terhadap pefempuan-perempuan merdeka keclali

dari segi bilangan."2

Ini berasal dari perkataan Ammar, mengenai makna Al

Qur'an. Pendapat inilah lrang kami pegang. Dia berkata,

"Bilangan tidak berlaku pada nasab dan persusuan sama sekali"

fulan." Aku bertanya kepadanyra, "Apakah dari Abu Jahm dari Abu Akhdhar dari

Ammar?" Dia menjatlab, "Ya." (b€rcama hadits AiEah 6 dalam bab ini)

Habibtgrahrrnn Al A'zharni berkata, "Abu Jahm adalah Sulaiman bin Abu Jahm,

salah seomng periwayat At-Tahddb, dan seorang tabi'in Srang tsiqah. Dia meniadi

sumber ri*!.i bagi Muthanif bin Tharif dan selainnya. Sedangkan Abu Akhdhar

disebutkan n-u**yi oleh Ad-Daulabi, tetapi dia Udak lebih dari pemyrataan bahwa

hadits im dengan riwayat Asbath bin Muhammad berasal dari Muthanif. Adapun grang

disebtrtkan Al Buk*rari dan lbnu Abi Hatim, saya duga itu bdakangan'"

Lih. catatan lrerliI- As-Sumn(L/3971
Atsar ini juga dirir,yayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafaya

(p€rnbahasan: Nikah, bab: Mernadu Perempuan-Perempuan Snng Merniliki Hubungan

i.ahim dalam Kepemilikan, 7/L951 dari Ats-Tsauri dari Muthanif dengan sanad ini.

Dalam redaksinya terdapat sebagian orang yang tidak merniliki konsistensi.
2 Atsar ini dirlwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (pembahasan:

Nitiah, bab: Riwayat tentang Keharaman Memadu Dua Bersaudai, T/1631 dari ialur
Ja'far bin Aun dari Abu Sawwar dari Ibnu Sirin dan seterusnlra'

3
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2779. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,
dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwa seorang laki-laki bertanya
kepada Utsman bin Affan tentang dua budak perempuan yang
bersaudara, "Apakah keduanya boleh dimadu?" Maka Utsman
berkata, "Keduanya dihalalkan oleh sahr ayat dan diharamkan oleh
safu ayat yang lain. Tetapi aku tidak senang melakukan hal itu."
Periwayat melanjutkan: Kemudian laki-laki tersebut keluar dan
bertemu dengan seorang sahabat Nabi S. sahabat tersebut
berkata, "seandainya aku memiliki kekuasaan kemudian aku
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menemukan seseorang yang berbuat seperti itu, maka aku akan

menjatuhkan sanksi padanya untuk diladikan pelajaran bagi yang

lain." Malik berkata: hnu Syihab berkata, "Menurutku, sahabat

tersebut adalah Ali bin Abu Thalib katramallahuuaihah-a

Malik berkata: Saya menerima riwayat dari Zubair bin

Awwam seperti ihr.

J..9 -Y \ A.ctl * oW i.r eW1 6?l
,
a O //,

o

J

A)

Ao

r+tLi.Jt

!v

J. P
a 1 I o , /zo!

.ll lrl ;re a* d

/o/ .zLzOJr., t^^lJ>l.c

., z -z lz t
tt 1...- l^.o;el
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2780. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, bahwa

Umar bin Al l(haththab ditanya tentang seorang perempuan dan

anak perempuan yang menjadi budak, "Apakah salah satunya

boleh digauli sesudah yang lain?" Umar berkata, "Aku tidak

3 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat

tentang Maknrhnya Menggauli Dua Perernpuan Bersaudara dengan Jalan Kepemilikan

Budak, Serta Seorang Perempuan dan Anak Perempuan, 2/538'539, no' 34)'
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senang unhrk membolehkan keduanya bersama-sama." Kemudian
dia melarangnya.4

o / Jz )

)# *'€,\!j, ,rLQ:" 5:;;*i -(/\\4.

,f -P ,W
I c :Jt., Jdt ,* "u ts+.t

4n: Jte
/zol o )
V ,-l drf

I

I

6zrgI
l)z* -*bu;

o)"

LJ dl)l

3 iu'

Or'Je

d
zz I

-*

oz -l

to/

0l

Li L",:y G.i Jti fxt iZL J6 G; ,;^:Fi
I

I k
2780/m. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Ubaidullah bin Abdillah bin utbah, dari ayahnya, dia berkata:
Umar ditanya tentang seorang ibu dan anak perempuan yang
menjadi budak. Dia menjawab, "Aku tidak suka sekiranya aku
rnembolehkan keduanya secara bersama-sama." Llbaidullah
berkata: Ayahku berkata, "Aku berharap sekiranya Umar lebih
keras daripada pendapatnya itu dalam rnasalah tersebut.,,

tJ f -t ".-^Jt
J--p a

tt,o Lzzzo /p ur;t -y \ A\
o

o o lozz

zdz/ o ../t . I J o t

J. )t-r,e dl JA_
I

. -'lt>.a\.l.e J 7aJ ,.*(:_-r
I

q nia. e/ss& no. 33). Di dalamnya disebutkan, "Aku tidak senang sekiranya dia
mengabarkan keduanya secara bersama-sama."

/O
(-'&u

o

Jts
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2181. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami,

dari hnu Jurau, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah

mengabarkan bahwa Muadz bin ubaidullah bin Ma'mar datang

kepada Aisyah dan bertanya kepadanya, "sesungsuhnya aku

memiliki selir (budak perempuan) yang telah al<r,r gauli, kemudian

anak perempuannya yang juga merupakan budakku telah baligh.

Apakah aku boleh menjadikan anaknya ihr sebagai selirku?"

Aisyah menjawab, "Tidak." Muadz bertanya lagi, "Demi Allah, aku

tidak berhenti bertanya hingga kamu berkata kepadaku bahwa

Allah mengharamkannya." Aisyah pun berkata, "Perbuatan itu

Udak dilakukan oleh seorang pun dari keluargaku, dan tidak pula

oleh seseorang yang menaatiku."S

5 Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin lvlanshur dalam Srazan'nya (pernbahasan:

Nikah, bab' Seorang taki-laki yang Merniliki Dua Budak Perempuan Bersaudara yang

Dia Gauli, 2/445, n". rzgo) dari jalur Hammad bin zaid dari A}n7ub dari AHullah bin

Abu Mulaikah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Aisyah g, dengan

redaksi yang seruPa.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafila
(pernbahasan, Nlkah, bab: Mernadu Perempuan-Perempuan yang Memiliki Hubungan

7
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Jika seorang laki-laki memiliki istri kemudian dia
menthalaknya sehingga dia tidak berhak rujuk kepadanya, maka
dia boleh menikahi saudarinya karena pada saat itu dia tidak
dianggap memadu antara dua perempuan bersaudara. Ketika Allah
mengharamkan unfuk memadu keduanya, maka hal itu
mengandung dalil bahwa Allah tidak mengharamkan untuk
menikahi salah satu dari keduanya sesudah yang lain. Sedangkan
dalam kasus ini, perempuan tersebut dinikahi sesudah saudarinya.

seandainya seorang laki-laki memiliki seorang budak
perempuan yang dia gauli, kemudian dia ingin menggauli
saudarinya, maka dia tidak boleh menggauli saudari yang kedua ifu
hingga haram baginya saudari yang telah dia gauli karena faktor
nikah, atau kitabah, atau keluar dari kepemilikannya. Jika dia
melakukan sebagian dari hal ini kemudian dia menggauli saudari
kedua, kemudian saudari yang pertama tidak sanggup membayar
kitabah, atau saudari yang dinikahi raki-laki lain itu dikembalikan,
maka saudari yang pada awalnya kemaluannya halal kemudian
diharamkan baginya itu tidak halal lagi baginya, hingga kemaluan
saudari kedua yang dia gauli sesudahnya ifu kembali haram
baginya, sebagaimana kemaluannya haram sebelum dia menggauli
saudarinya yang pertama. Demikian seterusnya, baik saudari yang
dia gauli pertama atau terakhir ifu melarikan atau tidak. Karena
dalam dua keadaan tersebut dia hanya menggauli dengan jalan
kepemilikan budak.

Jika pemikahan dan kepemilikan budak sama-sama terjadi
pada dua perempuan bersaudara, maka pemikahan yang berlaku,

Rahim dalam Kepemilikan Budak, z/l9o-lgl, no. lzz2sl berbeda Ibnu Juraij dan
setenrsnya.
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tidak bisa dirusak oleh kepemilikan budak, baik pemikahan terjadi

sebelumnya atau sesudahnya. Seandainya seorang laki{aki

memiliki seorang budak yang dia gauli, baik melahirkan anak atau

tidak melahirkan anak, hingga dia menikahi saudarinya, maka

pemikahan itulah yang berlaku, dan sesudah itu dia haram

menggauli budak perempuan tersebut selama saudarinya menjadi

istrinya. Saya senang seandainya kemaluan budak tersebut itu

haram baginya sejak dia melakukan akad nikah dengan

saudarinya, atau akad yang lain, agar dia melakukan kiabah,

memerdekakannya, atau menikahkannya- Jika dia Udak

melakukannya, maka saya tidak memaksanya unhrk melakukan hal

ifu. Saya juga tidak memaksanya untuk menjualnya, tetapi saya

melarangnya unfuk menggaulinya; sebagaimana saya tidak

memaksanya unh.rk menjual budak miliknya lantaran dia telah

menggauli anak perempuan, tetapi saya melarangnya unfuk

menggauli budak tersebut. seandainya dia memiliki budak

perempuan sekaligus sebagai istri, kemudian dia menikahi

saudarinya yang statusnya mereka, maka pemikahan dengan

saudari yang terakhir ini terhapus-

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara

persetubuhan dengan jalan kepemilikan dan nikah?" Jawabnya,

pemikahan menetapkan hak ba$ seorang laki-laki atas

perempuan, dan juga menetapkan hak bagi perempuan atas laki-

laki. Akad nikah dalam hal keharaman memadu dua perempuan

bersaudara sama kedudukannya dengan menggauli dua budak

perempuan bersaudara. seandainya seseorang memegang akad

nikah dengan dua perempuan bersaudara dalam satr-r akad, maka

kami menganggap tidak sah pemikahan keduanya. Seandainya dia

menikahi keduanya dalam keadaan tidak diketahui siapa di antara

9
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keduanya yang lebih dahulu, maka kami menghukumi tidak sah
pemikahan keduanya.

Seandainya seseorang memiliki budak perempuan bersama
ibu dan anak-anak dalam safu transaksi pembelian, maka kami
tidak menganggap batal pembelian tersebut. Tidak ada keharaman
menggabungkan dalam jual-beli. Yang diharamkan adalah

menggabungkan dalam persetubuhan terhadap beberapa budak
perempuan yang bersaudara. Adapun menggabungkan akad
kepemilikan itu hukumnya tidak boleh.

Seandainya dia menggauli seorang budak perempuan
kemudian dia menjualnya saat ifu juga, atau memerdekakannya,
atau melakukan htabah terhadapnya, atau menjual sebagiannya,

maka dia boleh menggauli saudarinya seketika ifu juga. Akan
tetapi dia tidak boleh menikahi saudari istrinya, tidak boleh pula
mengalihkan kepemilikan atas perempuan tersebut kepada orang
lain, serta tidak boleh mengharamkan kemaluannya bagi dirinya
tanpa melalui jalan thalak. Anak dari perempuan tersebut
mengikuti ke laki-laki tersebut dengan jalan akad meskipun dia
tidak mengakui terjadinya persefubuhan kecuali dia melakukan
li'an. Anak dari budak perempuan ifu tidak ditetapkan nasabnya
dengan selain pengakuan akan terjadinya persefubuhan.

Tidak boleh seorang perempuan menjadi istri bagi seorang
laki-laki, sedangkan kemaluan perempuan tersebut halal bagi laki-
laki lain. Budak perempuan tersebut menjadi miliknya, tetapi
kemaluannya halal bagi laki-laki lain manakala dia menikahkannya,
dan haram baginya meskipun dia dalam pemilik diri budak itu.
Tidak seperti ihr perempuan merdeka. Perempuan merdeka ifu
boleh digauli sesudah ada akad terhadapnya. Dia tidak haram

10



AlUmm

digauli manakala akad masih berlaku padanya kecuali karena

alasan puasa, ihram atau alasan-alasan semacam ihr yang apabila

telah hilang maka kemaluannya menjadi halal kembali'

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan

kemudian dia menggaulinya, dan dia tidak mengharamkan

kemaluan budak perempuan tersebut baginya hingga dia

menggauli saudarinya, maka dia harus menjauhi saudari yang dia

gauli terakhir kali lantaran dia telah menggauli saudari pertama'

Saya lebih senang sekiranya dia juga menjauhi saudari pertama

hingga dia membersihkan rahim saudari kedua. seandainya dia

tidak melakukannya, maka tidak ada pertanggungan apapun

padanya, insya'Allah.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah saudari yang dia

gauli pertama itu melahirkan, atau saudari yang dia menggauli

terakhir, atau keduanya sama-sama melahirkan, atau keduanya

sama-sama tidak melahirkan. Seandainya dia telah mengharamkan

kemaluan saudari yang telah dia gauli pertama kali sesudah dia

menggauli saudari terakhir, maka saya membolehkannya unhrk

menggauli saudari yang terakhir. Kemudian, seandainya kemaluan

saudari yang telah dia nikahkan itu kembali halal baginya lantaran

suaminya menthalaknya, maka kemaluannya tetap haram baginya;

atau seandainya budak perempuan tersebut merupakan budak

mukatab tetapi dia tidak sanggup melunasi penebusan dirinya,

maka dia tidak halal bagi hrannYa.

sedangkan saudari yang telah dia gauli itu halal baginya

hingga dia mengharamkan kemaluannya sehingga saat ihrlah

saudari yang pertama halal baginya. Kemudian seperti ittl

seterusnya; manakala halal baginya kemaluan saudari pertama lalu
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dia menggaulinya, maka haram baginya menggauli saudari kedua
hingga dia haram baginya kemaluan saudari yang sebelumnya halal
baginya. Kemudian kemaluan saudari yang sebelumnya haram
baginya itu menjadi halal baginya, sehingga pengharaman

kemaluannya itu seperti thalak yang dijatuhkan suami terhadap
iski dimana dia tidak berhak rujuk kepada istrinya. Sesudah itu dia
boleh menikahi saudarinya. Jika dia telah menikahi saudarinya,
maka dia tidak lagi halal menikahi saudari yang telah dia thalak
hingga saudari ini terthalak ba'in darinya, kecuali keduanya
berlainan dimana dia memiliki diri dua perempuan bersaudara,
beberapa saudara, dan beberapa ibu; tetapi dia tidak memiliki akad
nikah dua perempuan bersaudara.

2. Perempuan yang Hatral Dimadu

Tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi
mantan iski seorang laki-laki dan anak perempuan laki-laki
tersebut, karena tidak ada hubungan nasab di antara keduanya
yang mengharamkan pemaduan di antara keduanya, dan tidak
pula ada hubungan persusuan. Ya.,g haram dimadu adalah
perempuan yang memiliki hubungan nasab. Hubungan persusuan

sama kedudukannya dengan hubungan nasab.
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5 Agar ini diriwa5ratkan oleh Said bin Manshur dalan Sur\alTnya (penrbahasan'

Nikah, bab: Mernadu Anuk Po"lnpr* dari Seorang bki-laki dan Mantan Istringra,

L/2g6, no. 100g) dari jalur Hammaa bin zaid dari Ayyub dan sufoan, dari Amru bin

Dinar ian seterusnya. Di dalamnya tidak ada kata "dari Tsaqif"'

Juga dari jalur Ismail bin hmhim dari A54nrb dad Ikrimah bin Khalid bahwa

Abdulaf, bin Shafw-an menikahi mantan ishi seorang laki-laki dari Tsaqif dan anak

perempuan lak-laki tersebut. (no. 1OO9)- 
Rt u, ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalan Mushannafnya

(pernbahasan, NGn, bab: Memadu perempuan dan Anak Perernpuan Mantan

iuaminya, g/4g61dari jalur Ibnu Ula54lah Ismail bin hrahim dan seterr.rsnya-
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2783. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar AI Hasan bin Muhammad
berkata, "Sepupuku memadu antara dua anak perempuan
pamannya (sepupu), sehingga perempuan-perempuan itu tidak
tahu ke mana mereka akan pergi."7

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk menikahi seorang
perempuan dan menikahkan anak perempuan dari perempuan
tersebut dengan anak laki-lakinya sendiri. Karena seorang laki-laki
dan anak laki-lakinya merupakan dua orang yang berbeda. Ada
kalanya haram bagi laki-laki tersebut perempuan yang tidak haram
bagi anaknya. Demikian pula, dia boleh menikahkan anak lakijaki
dengan saudari istrinya.

7 Atsar ini diriwayatkan oleh sa'id bin Manshur dalam sunatnya (pembahasan:
Nikah, bab: Riwayat tentang Dua Anak Perempuan paman dan Memadu Keduanya,
L/209, no. 657) dari jalur Sufyan dari Amru bin Dinar, bahwa seorang anak laki-laki
Ali memadu antara dua anak perempuan pamannya. saya tidak mengetahuinya
sebagai dua paman, sehingga kaum perempuan tidak tahu pendapat siapa yang
mereka pegang, antara yang ini atau yang ifu. Amru berkata: Aku lantas tertanya
kepada Hasan bin Muhammad, "Apa yang kalian lakukan ini?" Dia menjawab, ,;la

lebih kami cintai daripada kedua perempuan tersebut."
Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannakrya

(pembahasan: Nikah, bab: Memadu Dua Anak Perempuan paman, g/S2T) dari jalur
hnu uyainah dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "pada suafu malam keduanya
dibawa ke rumah anaknya Ali itu."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannafurya
(pembahasan: Nikah, bab: Perempuan-Perempuan yang Makruh Dimadu, 6/264, no.
lo77o) dari jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar, bahwa Muhammad bin Hasan
mengabarinya bahwa Hasan bin Husain bin Ali pada satu malam menikahi anak
perempuan Muhammad bin Ali dan anak perempuan umar bin Ali bin Abu Thalib.
Jadi, dia memadu dua anak paman. Muhammad bin Ali berkata, "la lebih kami cintai
daripada dua perempuan tersebut."

Yang dimaksud dengan dua anak perempuan paman dalam riwayat Asy-Syafi,i
dan Said bin Manshur adalah dua anak perempuan dari dua paman.
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2\84. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-

Zinad, dari AI A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ bersaMa,

'seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya dari ialur
ayah, dan tidak pula seorang perempuan holeh dimadu) dengan

bibinSa dari ialur ibu.'8

8 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan-Perempuan yang

tidak Boleh Dimadu, 2/532, no. 2O).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Bu}fiari (pembahasan' Nikah, bab: seorang

Perempuan tidak Boleh Dinikahi Bersama Bibinya, 3/365-366, no. 5108) dari

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Yunus dari Az-Zuhri dari Qabishah bin Dan'aib dari Abu

Hurairah :g dengan redaksi yang senrpa. (no. 5L10)

Juga dari jalur Ashim dati Asfsf'bi dari Jabir rg dengan redaksi yang serupa.

Al Bukhari berkata, Daud dan Ibnu Aun berkata: Dari Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah.

(no.5108)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh muslim (pernbahasan: Nikah, bab: Keharaman

Mernadu Seorang Perempuan dan Bibinya dari Jalur Aynh dan I6u,2/l028l dari jalur

Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dari Mdik dan seterusnya.

Juga dari ba"yak jalur lainnya dari Abu Hurairah dft, (no. 3440/14081
Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sraan wa Al Atsar berkomentar terhadap

pemgataan Asy-Syaf i, "Tidak ada riwayrat melalui jalur riwayat yang dinilai valid oleh

para ahli Hadits dad Nabi $ kecuali dari Abu Hurdirah l&." Al Baihaqi berkata, "Apa
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Kami berpegang pada pendapat ini, dan ifu merupakan
pendapat para mufti yang saya jumpai; tidak ada perbedaan

pendapat di antara mereka sejauh pengetahuan saya. Tidak ada

satu hadits pun yang diriwayatkan dari jalur yang dinilai valid oleh
para ahli Hadits dari Nabi S kecuali melalui jalur Abu
Hurairah.ga. Ada pula hadits yang diriwayatkan dari jalur riwayat

lain, namun hadits tersebut tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits.
Hal ini mengandung argumen terhadap orang yang menolak hadits
tersebut, dan terhadap orang yang mengambil hadits di safu

kesempatan dan meninggalkannya di kesempatan yang lain.

yang dikatakan Asy-Syafi'i terkait riwayat hadits ini dari selain jalur Abu Hurairah rgg,

itu benar seperti yang dia katakan. Hadits dimaksud diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud,
hnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru, Abu Said, dan Anas.&,. Di antara
kalangan sahabat perempuan adalah Aisyah,@,; mereka sempuma dari Nabi S,
Hanya saja, tidak ada satu pun dari riwayat-riwayat ini yang memenuhi kiteria Al
Bukhari dan Muslim. Keduanya beserta para penghafal hadits sebelum dan sesudah
keduanya sepakat untuk menilai valid hadits Abu Hurairah rg, dalam bab ini, serta
dijadikan pegangan; bukan riwayat yang lain."

Al Bukhari melansir riwayat Ashim Al Ahwal dari Asy-sya'bi dari Jabir bin
Abdullah 49, dari Nabi S tentang hal ini. kemudian dia berkata, "Daud bin Abu
Hindun dan Ibnu Aun berkata: Dari AsySya'bi, dari Abu Hurairah ig,."

.Iadi, para penghafal Hadits menganggap riwayat Ashim keliru, dan yang benar
adalah riwayat hnu Aun dan Daud . Allah Mahatahu.

Lih. Ma'rifah As-Sunan wra Al Atsar(5/2931
trbnu Hajar berkomentar menilai shahih riwayat Jabir ini demikian, "Perbedaan ini

-maksudnya pada Asy-sya'bi- tidak menciderai menurut Al Bukhari, karena Asy-
sya'bi lebih masyhur riwayatnya dari Jabir daripada dari Abu Hurairah. Hadits ini
memiliki beberapa jalur riwayat yang lain dari Jabir dengan kriteria yang sesuai dengan
Ash-Shahih. Riwayat tersebut dilansir An-Nasa'i dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Zubair
dari Jabir. Hadits tersebut juga terjaga dari beberapa jalur riwayat dari Abu
Hurairah.g. Jadi, masing-masing dari dua jalur tersebut ada yang mendukungnya.
Pendapat para ulama yang dikutip oleh Al Baihaqi berkaitan dengan penilaian lemah
hadits Jabir bertentangan dengan penilaian shahih At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan para
ahli hadits lainnya terhadap hadits tersebut. Pelansiran Al Bukhari terhadap hadits ini
sudah cukup menjadi bukti bahwa sanadnya bersambung dan kuat."

Lih. Fathul Ban9/l6ll.
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Hanya saja, kalangan umum dalam hal keharaman memadu antara

seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah atau ibu mengikuti

pendapat fuqaha. Padahal kami tidak mengetahui adanya seorang

fuqaha yang ditanya tentang alasan keharaman memadu antara

seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah dan ibu, melainkan

dia berpegang pada hadits Abu Hurairah r$ dari Nabi S.

Oleh karena dia menetapkan sesuafu berdasarkan hadits

perorangan dari Nabi S, sehingga dia mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Nabi $ berdasarkan hadits perorangan tersebut,

padahal dia tidak punya informasi bahwa Nabi $ mengatakannya

selain dari hadits Abu Hurairah iS, maka sehanrsnya -manakala
Abu Hurairah & atau sahabat lain meriwayatkan hadits lain yang

tidak ditentang oleh seorang pun dengan hadits yang sama dari

Nabi S- dia mengharamkan apa yang diharamkan Nabi'*h, dut

menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi d& dengan hadits

tersebut. Kami telah berkata seperti ini terkait hadits tentang shalat

Shubuh saat langit masih gelap dan banyak hadits lainnya. Ulama

lain pun melakukan hal yang sama dalam banyak hadits.

Selanjutnya, banyak ulama yang sejalan dengan kami

memaksakan dalam menetapkan suatu hadits, dimana dia menilai

valid dalam safu kesempatan dan menolaknya di kesempatan yang

lain. Dalam hal ini setidaknya kami meyakini dengan pasti bahwa

dia telah keliru, baik saat dia menilai valid atau saat dia menolak,

karena hanya ada satu jalur riwayat sehingga tidak boleh dinilai

valid dalam safu kesempatan dan ditolak dalam kesempatan yang

lain. Argumen untuk membantah orang yang mengatakan, "Saya

tidak menerima selain ijma', sedangkan keharaman memadu

antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah dan ibu
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tidak dianggap sebagai ijma"' adalah, "Tidak ada seorang ulama
pun yang saya kenal ditanya tentang hal ini, melainkan dia
menjawab, 'Kami menetapkannya dari hadits.' Namun ulama
tersebut beberapa kali menolak semisal hadits ini, bahkan lebih
kuat daringra."

Tidak ada makna dalam Kitab yang menghalalkan dan yang
mengharamkan memadu antara seorang perempuan dengan
bibinya dari jalur ayah dan ibu. Hanya saja, jika kita menerima
pengharaman memadu keduanya dari Rasulullah $, maka ihr

pada hakikakrya kita menerimanya dari Allah lantaran Allah
mewajibkan kita untuk menaati beliau.

Jika ada yang befianya, "Allah & telah menyebutkan

perempuan-perempuan yang diharamkan-Nya, dan Allah
menghalalkan perempuan-perempuan selain mereka. Apa
tanggapan Anda?" Jawabnya, Al Qur'an ifu berbahasa Arab dan
memiliki kemungkinan makna yang luas. Allah menyebutkan
perernpuan Snng haram dinikahi dalam keadaan apapun sejak
awal, dan perempuan yang haram dinikahi dalam keadaan apapun
manakala laki-laki yang menikahi atau selainnya telah berbuat
sesuatu, seperti anak perempuan bawaan ishi; ketika suami telah
menggauli ibunya maka anak perempuan tersebut haram bagi
suami ibunya. Juga seperti istri anaknya atau iski ayahnya
manakala telah dinikahi oleh ayahnya (atau anaknya), maka
perempuan, tersebut menjadi haram baginya dalam keadaan
apapun.

Dahulu orang-orang memadu dua perempuan bersaudara,
kemudian Allah mengharamkannya. Pengharaman memadu dua
perempuan bersaudara tidak mengandung kebolehan unfuk
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memadu selain dua perempuan bersaudara. Oleh karena selain

dua perempuan bersaudara itu berbeda dari keduanya, maka dia

memiliki ketentuan pokok yang berlaku pada dirinya- Ada kalanya

Allah @ menyebutkan sesuahr dalam Kitab-Nya kemudian Allah

mengharamkannya, tetapi kemudian Allah mengharamkan sesuafu

yang lain melalui lisan Nabi-Nya. Misalnya adalah firman Allah 6,

iAis{,i( {J'J*,
"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian- "(Qs. An-

Nisaa' l4lz 24t-

Ayat ini tidak mengandung kebolehan menikah dengan

lebih dari empat perempuan, karena batasan kehalalan menikah

adalah sampai empat istri saja.

*
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2L85. Rasulullah $ bersabda kepada Ghailan bin Salamah

saat dia masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri,

"Tahanlah empt, dan ceraikanlah selainn5alo

e Hadits ini telah disebutkan berikut hkfuijaya pada no. (2LO7l dalam Siwr Al
Waqidi dalalrrr bab tentang seorang orang kafir harbiyang masuk Islam dalam keadaan

merniliki lebih dari ennpat ishi.
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Allah menjelaskan melalui lisan Nabi S bahwa batas akhir

yang dihalalkan Allah adalah empat istri saja. Allah melarang

menikah dengan lebih dari empat istri meskipun hal ihr tidak
disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an. Dari sisi selain

pemaduan dan nasab, Allah juga mengharamkan beberapa jenis

perempuan lain, yaitu perempuan yang dithalak tiga kali hingga

dia menikah dengan suami lain sebagaimana diterangkan dalam Al
Qur'an, serta istri dari laki-laki yang melakukan li'an sebagaimana

diterangkan dalam Sunnah. Sedangkan selain mereka yang saya

sebutkan ifu cukup dengan pengecualian.

Ketentuan dalam memadu antara seorang perempuan

dengan bibinya dari jalur ayah serta bibi-bibinya yang lain yang

memiliki hubungan dengan ayah, atau bibinya dari jalur ibu atau
bibi-bibi lain yang memiliki hubungan dengan ibu meskipun jauh

ifu sama seperti ketentuan menikahi perempuan-perempuan yang

bersaudara. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di
antara mereka kemudian dia menikahi perempuan lain
sesudahnya, maka pemikahan dengan yang pertama berlaku
sedangkan pemikahan dengan yang terakhir batal. Jika dia
menikahi keduanya dalam satu akad secara bersama-sama, maka
terhapuslah pemikahan dengan keduanya. Jika dia menikah
dengan bibi perempuan sebelum dengan anak perempuan
saudara, atau menikahi anak perempuan saudara sebelum bibi
perempuan dari jalur ayah, maka hukumnya sama; dia dianggap
memadu di antara keduanya, sehingga pemikahan dengan yang
terakhir batal dan pemikahan dengan yang pertama berlaku.
Demikian pula dengan bibi dari jalur ibu. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan apakah dia hanya menggauli yang pertama tanpa yang
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kedua, atau hanya menggauli yang kedua tanpa yang pertama,

atau dia tidak menggauli keduanya.

Demikian pula, haram memadu keduanya dalam hal

persefubuhan dengan jalan kepemilikan budak dan persusuan.

Kepemilikan budak dalam hal persetubuhan dan nikah itu

hukumnya sama. OIeh karena seseorang tidak boleh memadu dua

perempuan bersaudara, atau seorang perempuan dengan bibinya

dari jalur ayah, atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur

ibu, kemudian dia menikahi dua perempuan di antara mereka

dalam satu akad, maka akad tersebut terhapus seluruhnya. Jika dia

menikahi salah sahr dari keduanya sebelum menikahi yang lain,

maka pernikahan dengan yang pertama sah, sedangkan

pernikahan dengan yang terakhir terhapus. Persehrbuhan tidak

mempengaruhi apapun; yang mempengaruhi adalah akad.

Ketika Allah melarang memadu antara dua perempuan

bersaudara, dan ketika Rasulullah S melarang memadu antara

perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau ibu, maka hal itu

mengandung dalil bahwa masing-masing dari keduanya halal

sesudah yang lain. Jadi, tidak ada larangan untuk menikahi

seorang perempuan. Jika perempuan ifu meninggal dunia atau

dicerainya dengan cerai yang dengan itu dia tidak bisa rujuk lagi,

lalu iddah perempuan tersebut berakhir, atau dengan cerai yang

suami tidak bisa rujuk lagi sementara perempuan tersebut masih

menjalani iddah, maka dia tidak dilarang untuk menikahi

saudarinya. Demikian pula dengan bibi dari jalur ayah dan ibu

serta setiap perempuan yang dilarang unfuk dimadu.
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4- Menikahi Perempuan-perempuan Ahli Kitab, dan
Keharaman Budak-budak Mereka

2L86. Allah berfirman,

,n?
4Jtl ";";.;i6 9hii Lgfii ?e/E riy

;*y,"i#iJrhy"'#b
"",A'o:V -j{;'{L

l,
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'Apabila dakng berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) ben'man

maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami

mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang
kafir itu dan orang-orang kafrr ifu tiada halat pula bagi mereka. "
(Qs. AI Mumtahanah [60]: 101t0

Sebagian ulama mengklaim bahwa ayat ini hrrun berkaitan
dari seorang perempuan yang hijrah dari Makkah. Sebagian dari
mereka menyebutkan dia adalah anak perempuan Uqbah bin Abu
Mu'ith. Penduduk Malikah pada waktu menrpakan para
penyembah berhala.

10 silakan lihat no. (L969) pembahasan tentang perjanjian damai dengan syarat
imam mengembalikan orang yang datang dari negeri musuh dalam keadaan muslim
atau muqnik.

x4.6rr-1dLeP_j{
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2187. Firman Allah berikut ini turun berkaitan dengan

penduduk Makkah yang hijrah dalam keadaan beriman, \# J;

)lfJi A, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 101tt

Rabi' berkata: Ayat ini tidak lain furun berkaitan dengan

perjanjian damai.

Allah @ berfirman,

11 Diriwayatkan oleh Al Buktrari (pembahasan: Syamt-Syarat, bab: Syamt-Syarat

dalam Jihad dan Perjanjian damai dengan orang Kafir Harbi, 2/283) dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Miswar bin Makhramah dan

Marwan bin Hakam. Dia menyebutkan kisah Perjanjian Hudaibiyyah secara lengkap.

Dia berkata, "Kemudian datanglah perempuan-perempuan yang beriman. Dari sini

Allah & menurunkan ayat, "Hai orang-oftng yang beiman, apabila datang berhiirah

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaHah kamu uii
(keimanan) mereka..." hingga firman Allah, "Dan ianganlah kamu tetap betpegang

pada tati (perkawinan) dengan peremPuan-Perempuan hrtr-" (Qs. Al Mumtahanah

t60l: 10) Pada hari itu Umar dg menthalak dua ishi yang dia miliki saat masih musyrik.

Salah sahr perempuan tersebut lantas dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sufuan, dan

yang lain dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah.
Juga (pembahasan: Thalak, bab, Menikahi Perempuan Musyrik yang Masuk

Islam, dan iddah Mereka, 3/4O84O9, no. 52871 dari jalur lbrahim bin Musa dari

Hisyam dari Ibnu Juraij: Atha' berkata: dari hnu Abbas, "Qaribah binti Umayyah

dahulunya adalah istri Umar bin Khaththab rg, kemudian dia mencerainya.

Perempuan tersebut tantas dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sufuan. Ummu Hakam bin

Abu Sufuan dahulunya adalah istri Iyadh bin Ghanm Al Fihri. Sesudah dia dicerai oleh

Iyadh, dia dinikahi oleh Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi."

Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Srznan Al Kubra (pembahasan: Nikah,

bab: Riwayat tentang Keharaman Perempuan-Perempuan Merdeka dari Kalangan

Kaum Musyrikin, T /7711dari jalur Adam dari warqa' dari hnu Abi Najih dari Mujahid

tentang firman Allah, "Dan lbnganlah kamu tetap betpqang pada tali (perkawinan)

dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Dia berkata'

"Pam sahabat Nabi $ diperintahkan untuk menceraikan istri-isti mereka yang masih

kafir di Makkah. Mereka semua tertinggal bersama kaum kafir di Makkah."
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"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,

sebelum mereka beiman. Sesungguhnya wanita budak yang

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menaik
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orcng musyrik
(dengan ownita-wanita mukmin) sebelum merel<a beiman.
SesungguhnSa budak yang muknin lebih baik dart orang mus5trik,

walaupun dia menarik hatimu. "(Qs. Al Baqarah [2\ 22L)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun terkait dengan

sekelompok orang-orang musyrik Arab yang mempakan
penyembah berhala. Allah mengharamkan menikahi perempuan-

perempuan mereka sebagaimana Allah mengharamkan bagi kita

unfuk menikahkan laki{aki mereka dengan perempuan-perempuan

yang beriman.

Oleh karena demikian maknanya, maka ayatrayat ini tetap

berlaku, tidak dihapus kandungan hukumnya.

2L88. Menurut sebuah pendapat, ayat ini berkaitan dengan

seluruh orang musyrik.l2 Kemudian sesudah ifu furun keringanan

1z HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat
tentang Keharaman Perempuan-Perempuan Merdeka dari Kaum Musyrikin, 71711 dan
jalur Muawiyah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas .g tentang firman
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untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan

ahli Kitab secara khusus, sebagaimana fumn ayat yang

menghalalkan hewan sembelihan para ahli Kitab-

Allah ffi berfirman,

K b a"ts \3j tii ic;'i:4r &,8 ;ai

; !t{r, $!(r'e i;*rK) " i L #W
t L.ll

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik- Makanan

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kiab itu halal bagimu,

dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan

mengawini) wanita-wanita yang meniaga kehormatan di antara

AlUmm

Allah, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada bli (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Kemudian Allah

mengecualikan perempuan-perempuan ahli Kitab dalam firman-Nya, "(Dan dihalalkan

mengawini) wanita-wanita yang meniaga kehormatan di antara wanita-wanita yang

beiman dan wanita-wanita yang meniaga kehormabn di antan onng-orang yang

diben At Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maslawin mereka dengan

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) meniadikannya

gundik-gundik.,,(Qs. Al Maa'idah [5], 5) Maksudnya adalah perempuan?erempuan

yang menjaga diri, bukan pelaku zina.

Juga dari Adam dari warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman

Allah, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman"

(Qs. Al Baqarah l2l 227l Maksudnya adalah perempuan-peremPuan penduduk

Makkah yang musyrik. Kemudian Allah menghalalkan bagi mereka perempuan-

perempuan ahli Kitab.
Juga dari Ahmad bin Abdul Jabbar dari waki' dari sufuan dari Hammad, dia

berkata, Aku bertanya kepada Said bin Jubair tentang firman Nlah, "Dan

kamu nikahi wanita-wanita muryrik sebelum mereka beriman. " (Qs. Al Baqarah [2]:

2211 Diamenjawab, "Maksudnya adalah para penyernbah berhala. "

Al Baihaqi berkata, "Maknanya disebutkan oleh As-suddi dan Muqatil bin

Sulaiman Al Mufassir."
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wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka. " (Qs. Al
Maa'idah [5J: 5)

Pendapat mana saja yang benar di antara keduanya,

pemikahan dengan perempuan-perempuan ahli Kitab itu
diperkenankan. Hal ifu mengandung dalil -menurut saya, Allah

Mahatahu- mengenai keharaman budak-budak perempuan

mereka, karena kita tahu dalam bahasa fuab bahwa jika sifat

sesuafu disebut dengan tujuan untuk dijelaskan hukumnya, apakah

halal atau haram, maka hal itu menjadi dalil bahwa sesuafu yang

keluar dari sifat tersebut itu berbeda dari yang ditulu.

2789. Sebagaimana Nabi S melarang setiap hewan buas

yang memiliki taring.13 Hal itu menunjukkan kehalalan hewan

buas yang tidak memiliki taring.

Oleh karena ayat ini turun berkaitan dengan pengharaman

perempuan-perempuan Islam bagi laki-laki musyrik, termasuk

orang-orang musyrik penyembah berhala, maka perempuan-

perempuan muslimah itu haram bagi orang-orang musyrik di

antara mereka berdasarkan Al Qur'an dalam keadaan apapun,

dan bagi orang-orang musyrik ahli Kitab lantaran terputusnya

penrmlian antara orang-orang musyrik dan orang-orang muslim.

Setahu saya, tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para

ulama tentang hal ini. Ya.,g disebut muhshanah ifu bisa berupa

13 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijtya pada no. 1405 dan 1405
dalam pembahasan tentang makanan bab tentang keharaman setiap hatan buas yang
bertaring.
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perempuan mukmin, dan bisa berupa perempuan merdeka dari

kalangan ahli Kitab.

Allah @ berfirman,

-c4"- 01 S# "& w ? J''
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"Dan barangsiapa' di antara kamu (orang merdeka) yang

tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi

beiman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dai budak-

budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;

sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena ifu

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan benlah

maskawin mereka menuntt yang pafut, sedang mereka pun

wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan

(puk) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan

apabila mereka tetah meniaga diri dengan kawin, kemudian
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mereka mengegakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka
separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka Wng
bersuami. (Kebolehan mengawini budak) ifu, adalah bagi orang-
orang Wng takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan
zina) di antara kamu. "(Qs.An-Nisaa' I4l:25)

Perkenan Allah & untuk menikahi budak-budak

perempuan yang beriman dengan syarat bagi orang yang tidak
cukup pembelanjaannya dan takut jafuh ke dalam zina
mengandung dalil mengenai keharaman budak-budak perempuan
ahli Kitab, dan bahwa budak-budak perempuan yang beriman itu
tidak halal kecuali bagi orang yang memiliki dua sifat tersebut,
selain budak perempuan yang dinikahi hams beriman. Karena
setiap yang diperkenankan Allah dengan suatu syarat ifu tidak
menjadi halal kecuali dengan syarat tersebut. sebagaimana Allah
memperkenankan tayarnum dalam perjalanan dan saat tidak
ditemukan air, sehingga seseorang tidak boleh melakukan
tayamum kecuali setelah memenuhi dua syarat tersebut. Budak-
budak perempuan ahli Kitab ifu bukan merupakan perempuan-
perempuan yang beriman, sehingga kalau demikian tentulah
mereka halal dinikahi dengan dua syarat yang berlaku untuk budak
perempuan yang beriman, selain syarat iman ittr sendiri.

5. Cabang Masalah Keharam.rn Perempuan
Muslimah Bagi Laki-Laki Kafir

Jika seorang perempuan masuk Islam atau dia lahir dalam
keadaan Islam, atau salah satu dari kedua orang tuanya masuk
Islam saat dia masih kecil dan belum baligh, maka dia haram
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dinikahi oleh setiap laki-laki musyrik, baik ahli Kitab atau

penyembah berhala dalam keadaan apapun. Seandainya kedua

orang fuanya musyrik kemudian dia mengaku Islam sedangkan dia

memahami makna Islam, maka saya menghalanginya untuk
dinikahi laki-laki musyrik. Seandainya dia mengaku Islam tetapi dia

tidak memahami maknanya, maka saya lebih senang sekiranya dia

dihalangi untuk dinikahi oleh lakilaki musyrik, tetapi tidak ada

keterangan yang jelas bagi saya unfuk menghapus pemikahannya

seandainya dia dinikahi laki-laki musyrik dalam keadaan ini.

6. Bab: Menikahi Perempuan-perempuan Merdeka
Ahli Kitab

Halal menikahi perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab
bagi setiap muslim, karena Allah ffi telah menghalalkan mereka

tanpa pengecualian. Tetapi saya lebih senang seandainya seorang

muslim tidak menikahi mereka.
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2190. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dari Abu Az-Zubar, bahwa dia mendengar Jabir bin

Abdullah ditanya tentang pemikahan laki-laki muslim dengan

perempuan Yahudi dan Nasrani. Dia menjawab, "Kami menikahi

mereka pada saat penaklukan Kufah bersama Sa'd bin Abu

Waqqash. Saat itu kami nyaris tidak menemukan perempuan-

perempuan muslimah dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika

kami pulang, kami menceraikan mereka." Abu Zubair berkata:

Jabir bin Abdullah berkata, "Mereka tidak meurarisi orang muslim,

dan orang muslim tidak mewarisi mereka. Perempuan-perempuan

mereka halal bagi kami, sedangkan perempuan-perempuan kami

haram bagi mereka."l4

Ahli Kitab yang perempuan-perempuan merdekanya halal

kita nikahi adalah dua Kitab yang masyhur, yaitu Taurat dan Injil.

Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang-

orang Majusi.

14 Atsar ini diriwayatkan oleh AMurmzzaq dalam Mushannafrtya (pernbahasan:

Nikah, bab: Menikahi Perempuan-Perempuan Ahli Kitab, 7/778, no.12677l dari jalur

Ibnu Juraij dan seterusnSn.
Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan hadits tentang kebolehan pemikahan

tersebut dari Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, dan hnu Abbas "s. Hanya saja

Umar 4g mernakruhkannya." (Uh. Ma'rifah As-SunanwaAl Atsar, 5/3031
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Umat Shabi'in dan Samiri adalah bagian dari Yahudi dan

Nasrani yang dihalalkan bagi kita unhrk menikahi perempuan-

perempuan mereka dan hewan sembelihan mereka, kecuali

diketahui bahwa orang-orang Shabi'in dan Samiri ifu berbeda dari

Yahudi dan Nasrani dalam pokok-pokok keharaman dan kehalalan

dalam Kitab mereka, sehingga haram menikahi perempuan-

perempuan mereka sebagaimana haram menikahi perempuan-

perempuan Majusi. Tetapi jika mereka memiliki kesamaan dalam

hal pokok Kitab namun mereka melakukan takwil sehingga

berbeda, maka hal itu tidak mengharamkan perempuan-

perempuan mereka. Di antara mereka ada yang halal perempuan-

perempuannya karena faktor kehalalan perempuan-perempuan

selain mereka, padahalmereka tidak disebut Shabi'in dan Samirin.

Tidak halal menikahi perempuan-perempuan dari kalangan

fuab yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, karena awal

mula agama mereka adalah hanifijtyah (agama Nabi lbrahim),

kemudian mereka tersesat lantaran menyembah berhala.

Perpindahan mereka kepada agama ahli Kitab itu hanya terjadi

sesudah itu, bukan karena mereka adalah orang-orang yang

berpegang pada Taurat dan Injil lalu mereka tersesat dan

mengadakan hal-hal baru di dalamnya. Mereka itu tidak lain

tersesat dari agama haniflryah. Oleh karena demikian keadaan

mereka, maka hewan sembelihan mereka tidak halal. Demikian

pula dengan setiap orang non-Arab yang awal mula agama nenek

moyangnya adalah menyembah berhala. Mereka bukan bagian dari

ahli Kitab yang masyhur, yaih-r Taurat dan Injil, melainkan

mengikuti agama ahli Kitab sehingga tidak halal menikahi

perempuan-perempuan mereka.
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Jika ada yang bertanya, "Apakah ada contohnya dalam hal

ini?" Jawabnya, "Ya."
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2L91. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Fadhl bin Isa Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, dia
berkata: Umar bin Abdul Azu meniis surat kepada Adi agar dia
bertanya kepada AI Hasan, "Mengapa umat Islam membiarkan
mmah-mmah api dan penyembahan berhala, serta pemikahan
dengan ibu dan saudari?" Adi pun bertanya kepada Al Hasan, lalu
Hasan menjawab, "Karena Al Ala' bin Al Hadhrami ketika tiba di
Bahrain membiarkan mereka melakukan hal ifu."15

15 Atsar ini diriurayatkan oleh Said bin Manshur dalam Srrrarnya (pernbahasan:
Thalak, bab: Pengertian Dasar Thalak, 2/L2GL2L, no. 2183) dari jalur Sutnn, dia
berkata: Aku mendengar Fudhail fu-Raqasyi berkata sejak enam puluh tahun yang
lalu, dia berkata: Umar bin AMul Aziz menulis surat kepada Adi bin Arlha'ah yang
isinya, "Tanyakan kepada Hasan bin Abu Hasan, mengapa generasi pendahulu dari
umat Islam membiarkan pemikahan dengan saudari dan ibu?" Hasan menjawab,
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Saya tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda

tentang hal ini dari seorang ulama pun yang saya jumpai.
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2192.lbrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Haritsi mantan sahaya Umar

atau Abdullah bin Sa'd, dari Umar, bahwa dia berkata, "Orang-

orang Nasrani Arab itu bukan ahli Kitab. Hewan sembelihan

"Karena Ala' bin Al Hadhrami ketika tiba di Bahmin, dia membiarkan orang-orang

dengan pernikahan mereka seperti ifu."
Saya katakan, di dalamnya disebutkan Fudhail Ar-Raqasyi, dan nama ini keliru.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembahasan: Ahli Kitab, bab: Anak yang Baru l-ahir Tidak Boleh Dijadikan Yahudi
dan Nasrani, 65/50-51, no. 99761 dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari banyak

periwayat, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis sumt kepada Adi bin Arlha'ah
agar dia bertanya kepada Hasan, "Mengapa orang-orang Yahudi dibiarkan menikahi

ibu dan saudari mereka." Adi pun bertanya kepada Hasan, lalu Hasan berkata,

"Kemusyrikan yang mereka jalankan itu lebih besar dari itu. Mereka dibiarkan berbuat

seperti itu semata demi jizyah."

-/O
L:e

r.6p
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mereka tidak halal bagi kita, dan aku tidak membiarkan mereka

hingga mereka masuk Islam atau aku penggal leher mereka."16

d. f: *'"ar v;f -Y\1r
c 0

,f?
qu a oJ...P .'J tL),

, tgZs-i'AS'6*,(s
u:L
,J?'

U Jui '*.W
,JG;l;,

,"L-#
a,

.Al r"';,.JL cl
)-Qt*t
l' e- J4t

2193. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayytrb,
dari hnu Sirin, dia berkatar Aku bertanya kepada Abidah tentang

her.r,ran sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Dia
menjawab, "Janganlah kamu memakan her,van sembelihan

mereka, karena mereka tidak berpegang pada ajaran Nasrani
mereka selain dalam hal minum khamer."l7

r5 Telah disebutkan berikut takhriirrya pada no. (1382) dalam pernbahasan
tentang heuran buruan dan her,ran sernbelihan bab tentang hewan sembelihan orirng-
orang Nasrani Arab. Dalam sanad hadits tersebut disebutkan "dari Sa'd Al Faljah atau
Ibnu Sa'd AI Faliah".

17 Tehh disebutkan berikut takhrijnya pada no. (1383) dalam pernbahasan
tentang hewan buruan dan her,uan sernbelihan bab tentang her,rlan sernbelihan oftmg-
orang Nasrani Arab. Dalam sanad hadits tersebut Asrr-syafi'i tidak ragu mengenai
sampainya sanad ini kepada Ali bin Abu Thalib &. Dia berkata: Ats-Tsaqafi
mengabarkan kepada kami, dari Ayytrb, dari hnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali (S,
bahwa dia berkata, tanganlah kalian menrakan her,rran sernbelihan orai'rg-orang
Nasrani Bani Taghlib, karena mereka tidak berpegang pada agarna mereka selain
dalam soal minum khamer. "
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Seperti inilah hadits yang saya hafal. Menurut hemat saya,

kedua periwayat di atas pasti menyampaikannya kepada Ali bin

Abu Thalib leb dengan sanad ini.
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zlg4.Abdul Majid mengabarkan kepada kami, O*, *",
Juraij, dia berkata: Atha' berkata, "Orang-orang Nasrani Arab ifu

bukan ahli Kitab. Yang disebut ahli Kitab adalah Bani Israil dan

orang-orang yang datang kepada mereka Kitab Taurat dan Injil.

Adapun orang-orang yang memasuki agama mereka itu bukan

bagian dari mereka."18

Boleh memadu perempuan muslimah dengan perempuan

ahli Kitab, atau memadu perempuan ahli Kitab dengan perempuan

muslimah. Boleh juga menikahi empat perempuan ahli Kitab

sebagaimana menikahi empat perempuan muslimah. Perempuan

18 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (bab: Orang-

Orang Nasrani Arab, 8/786, no. 72712l, dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan:7/1731

dari jalur Asy-syaf i. sesudah itu dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Umar dan

Ali 6s tentang orang-orang Nasrani Arab dengan makan seperti ini, dan bahwa he.r,an

sembelihan mereka tidak boleh dimakan."
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ahli Kitab dalam semua hukum pemikahannya dan hukum-hukum

dirinya yang karenanya halal atau haram dinikahi ifu sama seperti

hukum bagi muslimah; tidak berbeda dalam hal apapun, termasuk

dalam hal kewajiban suami terhadapnya. Perempuan ahli Kitab
tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua saksi yang adil dan

beragama Islam, dan dengan wali yang seagama dengan
perempuan tersebut seperti halnya wali muslimah, baik hal itu
hukumnya boleh adalah agama mereka atau tidak boleh. Dalam

hal ini saya tidak memandang selain hukum Islam.

Seandainya dia dinikahkbn dengan pemikahan yang sah

menumt Islam, sedangkan menurut mereka pemikahan tersebut

tidak sah, maka pemikahannya tetap sah. Pemikahan perempuan

muslimah tidak ditolak karena suatu hal, melainkan pemikahan
perempuan ahli Kitab juga ditolak karena hal yang sarna.

Pernikahan perempuan muslimah tidak boleh dengan suatu hal
melainkan pemikahan perempuan ahli Kitab juga boleh dengan hal

tersebut. Wali perempuan dzimmi tidak boleh selain beragama
muslim meskipun dia adalah ayahnya karena Allah fr telah

memufuskan hubungan perwalian antara kaum muslimin dan
kaum musyrikin.

2195. Saat Rasulullah S menikahi Ummu Habibah binti
Abu Sufuan, yang mengadakan akad nikahnya adalah hnu Sa'd

bin Abu Waqqash yang beragama Islam, padahal saat itu Abu
Sufuan masih hidup.le

19 Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang menikahkan Rasulullah db
dengan Ummu Habibah. Menurut Abu Daud dari jalur AMurrazzaq dari Ma'rnar dari
Az-Ztrhri dari Urwah bin Zubair dari Ummu Habibah, dia dinikahkan dengan
Rasulullah S oleh An-Najasyi.
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Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada perwalian di antara

kerabat manakala berbeda agama meskipun dia adalah ayahnya

sendiri. Penualian ifu ditenhrkan dengan faktor kekerabatan dan

kesamaan agama.

Pembagian giliran untuk perempuan ahli Kitab sama seperti

pembagian giliran untuk muslimah; tidak ada perbedaan di antara

keduanya. Dia memiliki hak yang sama dengan muslimah, dan

suami memiliki hak yang sama padanya seperti hak suami pada

muslimah. Hanya saja, keduanya tidak saling me'rruarisi karena

berbeda agama. Jika suaminya menthalaknya, atau melakukan

sumpah ila' terhadapnya, atau melakukan zhihar terhadapnya,

atau menuduhnya berzina, maka ketenh.rannya sama seperti yang

berlaku unhrk perempuan muslimah. Hanya saja, orang yang

menuduh ahli Kitab tidak dikenai sanksi haddanta'zk.

Sedangkan menunrt riwayat Al Baihaqi Sunan Al Kubra lparrbahasan: Nikah,

bab: Nama Ishi-ishi Nabi $, 7/711 vans menikahkan Rasulullah $ dengan Ummu

Habibah adalah Utsman bin Affan S. Dernikian pula dalam bab tentang omng kafir

udak boleh menjadi wali bagi muslimah, 7/739-140l
sebagaimana Al Baihaqi meriwayntkan dari jalur hnu Ishaq, dia berkata: saya

menerima kabar bahwa 5nng menjadi urali pemikahan Ummu Habibah adalah anak

panah pamanqa, lraitu Khalid bin Said bin Ash."
fih. Sunan Al Kubn(7/139!.
Muslim meriwaSratkan dari jalur lkrimah bin Ammar dari Abu Zumail dari Ibnu

Abbas, hadits yang menunjukkan bahwa orang yang menikahkan beliau dengan Ummu

Habibah adalah ayahnp sendiri, yaihr Abu Sutnn.
Uh. Shahk Muslim (penrbahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Keutamaan

Abu Suft,ran bin Harb, 4/19451
Namun lkrimah bin Ammar--sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi-

ditinggalkan riwayat oleh Al Bukhari karena dia bukan pemilik sehingga haditsnya

simpang siur.
Akan tetapi dapat dikatakan bahwa jika benar Abu Sufuan yang menikahkan,

maka ifu terjadi sesudah dia masuk Islam, hanya unhrk memperoleh kehormatan

menikahkan Rasulullah #. Alluh Mahatahu.
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Jika suaminya menthalaknya, maka dia boleh rujuk
kepadanya dalam masa iddah. Iddabnya ahli Kitab sama seperti

iddabnya muslimah. Jika suaminya menthalaknya, kemudian dia

menikah lagi sebelum iddabnya berakhir lalu dia digauli oleh

suaminya yang kedua, maka dia belum halal bagi suami yang

pertama. Tetapi jika dia menikah secara sah dengan lakilaki kafir
dzimmi sesudah iddabnya selesai, kemudian dia digauli oleh

suaminya ihr lalu dia dithalak atau ditinggal mati suaminya,

kemudian dia menjalani iddah hingga sempurna, maka dia halal

lagi bagi suami yang pertama. Yang bisa menghalalkannya bagi

suami pertama adalah setiap suami yang telah menggaulinya

dalam pemikahan yang sah.

Perempuan ahli Kitab juga harus menjalani iddah dan
berkabung seperti kewajiban pada muslimah. Jika dia mati, maka
suaminya boleh menyaksikannya, memandikannya, dan
memasukkannya ke kubur, tetapi dia tidak boleh menshalatinya.
Saya memakruhkan perempuan ahli Kitab memandikan suaminya
seandainya suaminya yang mati. Tetapi seandainya dia
memandikan suaminya, maka saya menilai sah, insya'Alkh.

Suami dari perempuan ahli Kitab boleh memaksanya trnfuk
mandi selepas haidh, dan dia tidak boleh menggaulinya saat suci
dari haidh sebelum mandi, karena Allah @ berfirman, 'sebelum

mereka suc;. " (Qs. Ai Baqarah l2l, 222\ Sebagian ulama Al
Qur'an berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: sebelum kamu
melihat keadaan suci.

Sedangkan firman Allah, 'Apabila mereka telah bersuci..."
(Qs. Al Baqarah [2] 222) maksudnya adalah bersuci dengan air
kecuali dia dalam perjalanan sehingga tidak rnenemukan air,
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sehingga dia cukup tayamum saja. Jika dia menjadi halal untuk
shalat lantaran dalam keadaan suci, maka dia halal digauli.

Menurut saya, suami boleh memaksa ishinya yang ahli

Kitab untuk mandi selepas junub, dan membersihkan diri dengan

cara mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, dan

membersihkan badan dengan air meskipun tidak junub, selama dia

tidak dalam keadaan sakit yang bisa berbahaya seandainya terkena

air, atau dalam keadaan cuaca sangat dingin sehingga berbahaya

seandainya dia terkena air. Suami boleh melarangnya ke gereja

dan menghadiri hari-hari besar, serta hal-hal lain yang ingin dia

hadiri. Ketika suami berhak melarang muslimah ke masjid padahal

ifu benar, maka dia juga berhak melarang ishinya yang Nasrani

untuk datang ke gereja karena ifu batil. Dia juga berhak melarang

istrinya untuk minum khamer karena dapat menghilangkan akal

sehatuiya, menghalangrnya makan daging babi jika dia jijik, dan

menghalanginya memakan makanan yang halal manakala dia

terganggu dengan baunya seperti bawang merah dan bawang

putih seandainya istrinya itu tidak terpaksa unfuk memakannya.

Seandainya dia jijik dengan suafur makanan yang halal padahal

tidak ada baunya, maka dia fidak boleh melarang istrinya.

Demikian pula, dia tidak boleh melarang istrinya memakai pakaian

apa saja yang istrinya suka selama istrinya tidak memakai kulit

bangkai atau pakaian yang berbau busuk, sehingga pada saat itu

dia boleh melarang isfuinya untuk memakai pakaian tersebut.

Seandainya laki-laki muslim sedekah dengan perempuan

ahli Kitab lalu istrinya itu murtad kepada agama Majusi atau agama

selain agama ahli kitab, maka seandainya isbinya itu kembali

kepada Islam atau kepada agama ahli Kitab sebelum iddalrnya
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berakhir, maka keduanya tetap dalam hubungan pemikahan.

Tetapi jika istrinya tidak kembali kepada agama Islam atau agama

ahli Kitab hingga iddabnya berakhir, maka hubungan di antara

keduanya terputus, dan tidak ada hak nafkah baginya selama iddah

karena dia menghalangi suaminya untuk menggaulinya dengan

murtadnya itu.

Seseorang tidak dihukum mati karena murtad dari agama

kafir ke agama kafir yang lain. Yang dijatuhi hukuman mati adalah

orang yang keluar dari agama Islam ke agama syirik. Adapun

orang yang keluar dari agama batil ke agama batil lain, maka dia

tidak dibunuh dan tidak diusir dari wilayah Islam, kecuali dia

sempat masuk Islam kemudian dia kembali kepada salah satu

agama yang diambiljizyah-nya, yaitu Yahudi, Nasrani atau Majusi,

sehingga dia dibiarkan tetap berada di wilayah Islam.

Seandainya seorang perempuan murtad dari Yahudi ke

Nasrani, atau dari Nasrani ke Yahudi, maka dia tidak haram bagi

suaminya, karena dia boleh menikahinya seandainya sejak awal

ishinya sudah memeluk agama yang dia pindahi itu.

Rabi' berkata: Yang saya hafal dari perkataan Asy-Syafi'i

adalah dia mengatakan: Jika suami beragama Nasrani kemudian

dia keluar ke agama Yahudi, maka dikatakan kepadanya, "Kamu

tidak boleh mengadakan suatu agama yang tidak kamu peluk

sebelum tumn Al Qur'an. Jika kamu masuk Islam atau kembali ke

agamamu yang karenanya kami mengambil jiaph darimu, maka

kami membiarkanmu. Jika tidak, maka kami akan mengusirmu

dari wilayah Islam dan kami mengembalikan perjanjian damai

kepadamu. Manakala karni mampu menguasaimu, maka kami

akan membunuhmu." Pendapat ini lebih disukai Rabi'.
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Tidak boleh menikahi budak perempuan ahli Kitab bagi

laki-laki muslim, baik budak atau merdeka, dalam keadaan apapun

sesuai nash Al Qur'an dan makna yang ditunjukkannya.

Golongan musyrik mana saja yang boleh dinikahi
perempuan-perempuan merdekanya, maka boleh menggauli

budak perempuan mereka dengan jalan kepemilikan budak. Di sisi

lain, golongan musyrik mana saja yang haram dinikah perempuan-

perempuan merdekanya, maka hararn pula menggauli budak-

budak perempuan mereka dengan jalan kepemilikan budak. Halal

menggauli budak perempuan ahli Kitab dengan jalan kepemilikan

budak, sebagaimana halal menggauli perempuan-perempuan

merdeka mereka dengan jalan pemikahan. Tidak halal menggauli

budak musyrik selain ahli Kitab dengan jalan kepemilikan,

sebagaimana tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka.

Seandainya nenek moyang budak perempuan berasal dari selain

ahli Kitab kemudian dia mengikuti agama ahli Kitab, maka dia

tidak boleh digauli, sebagaimana tidak halal menikahi perempuan-

perempuan merdeka mereka. Tidak halal bagi laki-laki muslim

menikahi budak perempuan ahli Kitab dalam keadaan apapun,

karena dia tercakup ke dalam makna perempuan-perempuan

musyrik yang diharamkan, serta berada di luar hukurn halal yang

diredaksikan kehalalannya, sebagaimana diredaksikan kehalalan

perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab untuk dinikahi.

Allah hanya menghalalkan pemikahan dengan budak-budak

muslimah dengan dua alasan, yaifu yang menikahinya tidak

memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka,

dan dia khawatir jatuh dalam zina. Kedua syarat untuk budak-

budak muslimah ini mengandung dalil bahwa menikahi mereka ifu
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dihalalkan karena suatu makna, bukan karena makna lain. Hal itu
mengandung dalil keharaman budak-budak yang berbeda dari

mereka, yaitu budak-budak musyrik-Allah Mahatahu. Karena

Islam merupakan syarat yang ketiga, sedangkan budak musyrik

keluar dari syarat tersebut.

Seandainya seseorang menikahi budak ahli Kitab, maka

pernikahan tersebut tidak sah dan terhapus, baik sesudah digauli

atau sebelum digauli. Jika dia belum menggaulinya, maka dia tidak

wajib membayar mahar kepadanya. Jika dia telah menggaulinya

maka budak tersebut berhak atas mahar standar. Anak yang lahir

dihubungkan nasabnya dengan laki-laki yang menikahi seandainya

dia muslim, dan dijual dengan paksa atas nama pemiliknya

seandainya pemiiiknya ahli Kitab. Jika pemiliknya adalah muslim,

maka budaknya itu tidak dijual paksa.

Seandainya seseorang menggauli budak yang bukan ahli

Kitab, maka dia dihalangi untuk melakukannya lagi, baik budak

tersebut telah hamil atau belum hamil. Jika dia hamil dan

melahirkan, maka dia menjadi ummuwalad baginya, tetapi dia

tetap tidak boleh menggauli budaknya ifu karena agamanya.

Sebagaimana budak itu menjadi budaknya tetapi dia tidak boleh

menggaulinya karena faktor agama. Jika pemiliknya mati, maka

budak perempuan tersebut dimerdekakan menSnrsul kematian

tuannya; dan fuannya tidak boleh menjualnya, serta tidak boleh

menikahkannva dalam keadaan dia tidak suka. Tetapi dia boleh

meminta pelayanan budaknya itu sebagaimana dia meminta

pelayanan budak yang lain. Jika budaknya itu memiliki saudari

yang merdeka dan beragama Islam, maka fuan tersebut halal

menikahinya. Demikian pula, jika dia memiliki saudari seibu yang
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merdeka dan ahli Kitab, dimana ayahnya juga ahli Kitab, lalu

seseorang membelinya, maka dia halal menggaulinya dengan jalan

kepemilikan budak. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai

memadu dua perempuan bersaudara, karena persetubuhan

dengan perempuan pertama yang bukan ahli Kitab itu hukumnya

tidak boleh baginya. Yang disebut memadu adalah

menggabungkan perempuan-perempuan yang halal digauli saat

sendiri.

Jika dia memiliki saudari seayah yang mengikuti agama ahli

Kitab, maka dia tidak halal bagi tuannya dengan jalan kepemilikan,

karena nasabnya dihubungkan kepada ayahnya sedangkan

ayahnya bukan ahli Kitab. Dalam hal perempuan-perempuan

musyrik yang halal dinikahi atau digauli kami memandang nasab

asal. Dia tidak seperti perempuan yang salah safu dari kedua

orang fuanya masuk Islam saat dia masih kecil, karena Islam tidak

bisa disamai dengan syirik, sedangkan syirik bisa disamai dengan

syrrik lain. Sementara nasab dihubungkan kepada ayah. Demikian

pula agama selama anak perempuan tersebut belum baligh.

Seandainya saudarinya telah baligh dan mengikuti agama ahli

Kitab, sedangkan ayahnya penyembah berhala atau Majusi, maka

dia tidak boleh digauli dengan jalan kepemilikan, sebagaimana

tidak boleh menggauli perempuan penyembah berhala yang

berpindah kepada agama ahli Kitab, karena awal agamanya bukan

ahli Kitab.

Seandainya seseorang menikahi budak perempuan ahli

Kitab sedangkan dia memiliki saudari yang merdeka, baik ahli

Kitab atau muslimah, kemudian dia menikahi saudarinya yang

merdeka sebelum dia dipisahkan dari budak ahli Kitab tersebut,
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maka pemikahan dengan saudarinya yang muslimah atau ahli

Kitab itu hukumnya boleh karena itu adalah pemikahan yang sah

dan tidak bisa dirusak dengan pemikahan dengan budak ahli Kitab

yang merupakan saudari dari perempuan yang dia nikahi sesudah

dia menikahi budak perempuan tersebut. Seandainya dia

menggaulinya, maka hukumnya boleh karena persefubuhan dalam

pernikahan yang terhapus hukumnya itu tidak mengharamkan

apapun, karena budak tersebut tidak disebut sebagai istri dan tidak

pula budak yang dimiliki sehingga kalau demikian maka dihukumi

haram memadu antara budak perempuan ihr dan saudarinya.

Seandainya seorang laki-laki menikahi perempuan dengan

keyakinan bahwa dia seorang muslimah, tetapi temyata dia kafir

ahli Kitab, maka laki-laki tersebut boleh menghapus nikah tanpa

membayar setengah mahar. Seandainya dia menikahinya dengan

keyakinan bahwa dia seorang ahli Kitab, tetapi temyata dia

seorang muslimah, maka dia tidak boleh menghapus nikah karena

muslimah lebih baik daripada ahli Kitab. Seandainya dia menikahi

seorang perempuan, dan dia tidak diberitahu bahwa dia adalah

muslimah atau ahli Kitab, dan temyata dia seorang ahli Kitab,

sedangkan dia berkata, "Aku menikahinya didasari keyakinan

bahwa dia seorang muslimah," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataannya, dan dia memiliki hak pilih, tetapi dia harus

bersumpah bahwa dia menikahinya dalam keadaan tidak tahu

bahwa perempuan tersebut adalah ahli Kitab.
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7. Dalil Tentang Larangan Menikahi Budak-budak
dari Kalangan Urnat Islam
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"Dan barangsiapa di anbra l<amu (onng merdeka) Wng
tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka bgi
beiman, dia boleh mengawini wanita yang beiman, dan budak-

budak gng kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;

kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena ifu
kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka dan berilah
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maskawin mereka menurut yang pafut, sedang mereka pun

wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan
(pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan

apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian

mereka mengerjal<an perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka

separuh hukuman dari hukuman wanik-wanita merdeka yang
bersuami. (Kebolehan mengawini budak) ifu, adalah bagi orang-

orang yang takut kepada kesulitan menjaga din (dari perbuabn

zina) di antara kamu. "(Qs. An-Nisaa' l4l25l.

Ayat ini mengandung dalilbahwa yang diajak bicara dengan

ayat ini adalah para laki{aki merdeka, bukan para laki-laki budak.

Adapun budak laki-laki tidak dilarang menikahi budak perempuan

karena dia tidak mungkin memperoleh pembiayaan untuk
menikahi perempuan merdeka, dan tidak pula unfuk menikahi
budak perempuan. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil bahwa ayat

ini berlaku untuk para laki-laki merdeka, bukan unfuk para

budak?" Jawabnya, orang-orang yang memperoleh pembiayaan

adalah orang yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki
harta sama sekali. Tampaknya tidak mungkin disampaikan

pemyataan: Jika seseorang yang tidak diketahui bisa memiliki
harta dalarn keadaan apapun itu tidak memperoleh harta,

melainkan harta yang diperolehnya selalu menjadi milik orang lain.

Tidak haial menikahi budak perempuan kecuali seperti yang

saya sampaikan terkait prinsip pemikahan dengan mereka, yaifu
ketika seorang laki-laki merdeka tidak memperoleh mahar untuk
menikahi budak perempuan atau perempuan merdeka, dan
sekiranya dia khawatir jafuh ke dalam zina. Jika terpenuhi dua

syarat ini, yaihr tidak menemukan pembiayaan unfuk menikahi
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perempuan merdeka dan takut zina, maka dia boleh menikahi

budak perempuan. jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka

dia tidak boleh menikahi budak perempuan. Misalnya adalah dia

tidak memperoleh pembiayaan unh.rk menikahi perempuan

merdeka tetapi dia tidak khawatir jatuh ke dalam zina. Atau dia

khawatir jatuh ke dalam zina tetapi dia memperoleh pembiayaan

unfuk menikahi perempuan merdeka. Keringanan diberikan

kepada seseorang hanya dalam keadaan takut terhadap zina

karena faktor darurat.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia jatuh cinta

terhadap seorang perempuan penyembah berhala dan dia

khawatir berzina dengannya, maka dia tetap tidak boleh

menikahinya? Dan seandainln dia sudah memiliki empat istui,

kemudian dia jatuh cinta kepada perempuan kelima, maka dia

tidak boleh menikahinya manakala ishinya sudah genap empat?

Seandainya dia telah menikahi seorang perempuan kemudian dia

jatuh cinta kepada saudarinya, maka dia tidak halal untuk

menikahinya selama dia tetap menikahi saudarinya? Demikian

pula, siapa saja yang haram dinikahi dengan jalan apapun dia

diharamkan, maka saya tidak memberinya keringanan untuk

menikahi perempuan yang haram dinikahi karena khawatir zina,

karena tidak ada keadaan darurat yang karenanya dia halal

menikahinya. Tidak ada faktor darurat dalam kesenangan yang

karenanya perempuan yang diharamkan menjadi halal. Faktor

darurat hanya berlaku pada fisik yang hidup dan terancam mati,

serta dapat menghalangi rasa sakit akibat siksaan terhadapnya.

Adapun kesenangan ihr tidak diberikan kepada seseorang dengan

jalan yang tidak halalbaginya.
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Jika ada yang bertanya, "Apakah pendapat ini juga

dikemukakan oleh ulama lain?" Dia menjawab, "Kitab saja sudah

cukup, insya' Allah. Tetapi dalam hal ini ada pendapat dari selain

saya, yaifu:
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2196. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia
mendengar Jabir berkata, "Barangsiapa yang memiliki mahar
untuk perempuan merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak
perempuan."2o
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zo HR. Abdurmzzaq dalam Mushannafutya (pembahasan: Nikah, bab: laki{aki
Merdeka Menikahi Budak Perempuan, T/364, no. 13082) dari jalur lbnu Jumij dan
seterusnya.
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2L97. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dia berkata: hnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari

ayahnya, dia berkata: Tidak halal laki-laki merdeka menikahi budak

perempuan dalam keadaan dia mempunyai mahar unfuk

perempuan merdeka." Aku bertanya, "Bagaimana jika dia takut

berzinaf" Dia menjawab, "setahuku, hukumnya tidak halal."zl
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2198. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dia berkata, Atha' bertanya kepada Abu Sya'tsa', dan aku

mendengamya, tentang menikahi budak perempuan, "Apa

zr lbid- (7/263, no. 13080) dari Ma'mar dari hnu Thawus dari ayahnya, dia

berkata: Tidak halal bagi laki-laki merdeka untuk menikahi budak perempuan dalam

keadaan dia memperoleh pembiayaan unhfi menikahi perempuan merdeka'
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pendapatmu tentang hal ini? Apakah hukumnya boleh?,, Dia
menjawab, "Hari ini tidak boleh menikahi budak perempuan.,,22

Yang disebut dengan pembiayaan di sini adalah mahar.
Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang memperoleh mahar
unfuk budak perempuan, melainkan dia juga memperoreh mahar
unfuk perempuan merdeka. oleh karena demikian maknanya,
maka laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan.
Jika tidak demikian maknanya, lalu seseorang telah memenuhi dua
syarat tersebut, maka dia boleh menikahi budak perempuan.

Jika seorang laki-laki memegang tali pernikahan dengan
budak perempuan dengan nikah yang s*, kemudian dia
memperoleh kelapangan sebelum menggaulinya atau sesudahnya,
maka hukumnya sama; dia memiliki kebebasan unfuk
menceraikannya, tetapi dia tidak wajib menceraikannya dalam
keadaan apapun, seberapa pun kekayaan yang dia peroleh.
Karena awal mula akad telah sah pada hari dia terjadi, sehingga
dia tidak menjadi haram lantaran faktor yang terjadi belakangan.
Tetapi dia tidak boleh memadu seorang budak perempuan dengan
budak perempuan lain.

Alasannya adalah ketika dia memiliki budak perempuan,
maka itu berarti dia tidak berada dalam kondisi darurat. Demikian
pula, dia tidak boleh memadu budak perempuan dengan
perernpuan merdeka. Jika dia menikahi budak perempuan

22 Atsar ini diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: NiLah, bab: Seseorang yang Menikahi Budak perempuan, 3,2455) diri
jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Nanti akan disebutkan riwayat Asy-syafi'i dari sufuan bin uyainah dari Amru bin
Dinar dari Abu sya'tsa', dia berkata, "Tidak halal menikahi buiak perernpuan pada
hari ini karena dia memperoleh pembiayaan unh.rk menikahi perempuan merdeka.,'
(2447l.

50



All,Imtn

sesudah menikahi budak perempuan atau perempuan merdeka,

maka pemikahannya terhapus.

Seandainya sejak awal dia menikahi dua budak perempuan

secara bersama-sama, maka pemikahan keduanya terhapus tanpa

ada thalak. dia boleh menikahi dari awal siapa saja di antara

keduanya jika dia termasuk orang yang boleh menikahi budak

perempuan. Ketentuan seperti ini juga berlaku dalam pernikahan

dengan dua perempuan bersaudara dimana melakukan akad

terhadap keduanya secara bersamaan, atau pemikahan dengan

seorang perempuan dan bibinYa.

Jika dia menikahi budak perempuan dalam keadaan dimana

saya mengatakan hukumnya tidak boleh, maka pemikahannya

terhapus dan budak perempuan tersebut tidak berhak atas mahar,

kecuali dia telah menggaulinya sehingga dia berhak atas mahar

lantaran telah memperoleh kesenangan dari kemaluannya.

Persetubuhan yang dia lakukan itu Udak menjadikannya halal

manakala pemikahannya tidak sah (tidak halal) bagi suami lain

seandainya dia menceraikannya tiga kali.

Seandainya seorang laki-laki menikahi budak perempuan

dalam keadaan dia memperoleh mahar namun dia fidak

menghapus pemikahannya itu hingga dia tidak memperoleh

mahar, maka pemikahannya terhapus karena dia telah terhapus

dengan sendirinya sejak awal. Sesudah ihr dia boleh menikahi dari

awal budak tersebut jika dia mau. seandainya dia menikahinya

dalam keadaan dia tidak memiliki istri, lalu dia berkata, "Aku

menikahinya dalam keadaan tidak memperoleh mahar untuk

perempuan merdeka," baik budak perempuan tersebut telah

melahirkan anak atau belum melahirkan pada waktu laki-laki
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tersebut mengatakan, "Aku menikahinya dalam keadaan tidak
mempercleh mahar unfuk perempuan merdeka," maka perkataan
yang dipegang adalah perkataannya.

Perkataannya diterima meskipun dia didapati sebagai orang
yang berkelapangan, karena terkadang seseorang mengalami
keadaan yang sempit tetapi kemudian dia memperoleh
kelapangan; kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa dia
memperoieh mahar unfuk perempuan merdeka pada waktu dia
melakukan akad dengan budak perempuan. Dengan demikian,
pernikahannya terhapus, baik dia telah menggaulinya atau belum.
Seandainya dia menikahi budak perempuan kemudian dia berkata,
"saya menikahinya dalam keadaan saya memperoleh mahar unfuk
perempuan merdeka, atau aku tidak khawatir jatuh ke dalam
zina," maka jika fuan budak perempuan itu membenarkan
ucapannya, maka pemikahan terhapus dan dia tidak wajib
membayar mahar seandainya dia belum menggaurinya. seandainya
dia telah menggaulinya, maka dia wajib membayar mahar standar.

Jika tuan budak perempuan ihr mendustakan ucapannya,
maka pemikahan terhapus berdasarkan pengakuannya bahwa
pemikahan tersebut terhapus. Tetapi ucapannya terkait mahar
tidak dibenarkan. Seandainya dia belum menggauli budak
perempuan ifu, maka budak perempuan tersebut berhak atas
setengah mahar yang disebutkan nominalnya. Jika dia rujuk
kepadanya sesudah itu, maka saya menjadikan ifu sebagai satu
thalak, dan sebagai penghapusan nikah tanpa thalak dalam
hubungannya dengan Allah. sedangkan ulama lain mengatakan
bahwa ucapannya ifu tetap dibenarkan, dan dia tidak menanggung
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kewajiban apapun seandainya dia belum menggauli budak

perempuan tersebut.

Seandainya dia menikahi seoftIng budak perempuan

dengan pemikahan yang sah, kemudian sesudah ihr hidupnya

menjadi lapang, maka dia boleh memadunya dengan perempuan

merdeka, sahr atau lebih hingga genap empat iski-

Pemikahan dengan satu atau beberapa perempuan

merdeka sebagai madu bagi budak perempuan itu fidak dianggap

sebagai thalak terhadap budak perempuan tersebut. Mereka atau

salah satu dari mereka tidak merniliki hak pilih, baik mereka tahu

bahwa laki-laki tersebut telah memiliki ishi seorang budak atau

tidak tahu, karena akad nikahnya dengan budak perempuan

tersebut halal sehingga tidak menjadi haram seandainya dia

memperoleh kelapangan.

Jika ada yang bertanya, "Terkadang bangkai ifu hukumnya

haram, tetapi dia menjadi halal karena faktor darurat. Karena itu,

seandainln suami budak perempuan itu sudah tdak

membutuhkiloln, maka saya mengharamkan budak perempuan

ifu baginya." Jawabnya, bangkai itu diharamkan dalam keadaan

apapun dan bagi setiap orang dengan cara apapun, baik bagi

pemiliknya atau selain pemiliknya. Bangkai juga tidak halal

harganya. Hanya saja, dia halaldimakan dalam keadaan darurat.

Sedangkan budak perempuan itu hukumnya halal dengan

jalan kepemilikan budak, dan juga bisa menjadi halal dengan jalan

pemikahan bagi seorang budak laki-laki, serta halal bagi laki{aki

merdeka karena ada satu makna tetapi tidak dalam makna lain.

Dia tidak sempa dengan bangkai yang diharamkan dalam keadaan

apapun kecuali saat takut mati. lagi pula, makanan itu tidak
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serLlpa dengan persetubuhan. Kemaluan ifu dilarang bagi setiap
orang dalam keadaan apapun kecuali dengan jalan yang
menghalalkannya, yaitu nikah atau kepemilikan budak. Jika sudah
halal, maka dia tidak menjadi haram kecuali muncul keadaan atau
tindakan baru yang mengakibatkan keharaman, dan ifu bukan
ketidakbutuhan. Tidak mungkin kemaluan dihukumi halal dalam
satu keadaan tetapi dihukumi haram tidak lama sesudahnya.

Kami hanya mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan
sunnah agar kemaluan tidak dihukumi halal dalam satu keadaan
tetapi haram dalam keadaan lain. Kemaluan tidak menjadi halal
kecuali dengan dihalalkan untuk selama-lamanya sebelum timbul
safu keadaan atau tindakan yang mengharamkannya. Sedangkan
ketidakbutuhan itu bukan termasuk faktor yang mengharamkan
kemaluan"

Jika ada yang bertanya, "Tayamum itu halal dilakukan
dalam keadaan tidak ada air dan dalam perjalanan. Jika seseorang
memperoleh air sebelum shalat dengan tayamum, maka tayamum
tersebut batal dengan sendirinya. Apa pendapat Anda?" saya
jawab, tayamum itu bukan fardhu yang mengakibatkan fardhu
shalat, dan shalat ifu tidak terlaksanakan kecuali dengan
melaksanakan shalat itu sendiri. orang yang shalat wajib
mengerjakannya dengan bersuci dengan air. Jika dia tidak
menemukan air, maka dia tayamum lalu shalat. Jika dia
menemukan air sesudzfi tayamum dan sebelum shalat, maka dia
harus mengambil wudhu karena dia belum memasuki fardhu dan
belum menjalankannya. Jika dia terah shalat atau telah memasuki
shalat kemudian dia menemukan air, maka shalatnya tidak batal
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dan dia tidak perlu menghalangi shalatnya. Dia cukup wudhu

unfuk shalat sesudahnya.

Demikian pula dengan orang yang menikahi budak

perempuan. Seandainya dia ingin menikahi budak perempuan dan

keinginannya ifu dikabulkan, lalu dia telah duduk unfuknya, tetapi

dia tidak sampai menikahinya hingga dia memperoleh kelapangan

sebelum melakukan akad nikah, maka dia tidak boleh menikahi

budak perempuan itu. Tetapi jika dia telah melakukan akad nikah

terhadapnya kemudian dia memperoleh kelapangan, maka budak

perempuan itu tidak haram baginya, sebagaimana orang yang

telah memasuki shalat dengan tayamum kemudian memperoleh air

itu tidak haram shalatnya. Bahkan pemikahan dengan budak

perempuan itu memiliki keadaan yang lebih berat daripada

keadaan orang yang memasuki shalat. Orang yang memasuki

shalat itu belum menyempurnakan shalatnya. Sedangkan orang

yang menikahi budak perempuan itu telah menyempurnakan

seluruh pernikahannya. Penyempumaan pernikahan ihl

menghalalkan budak perempuan tersebut baginya unfuk selama-

lamanya sebagaimana telah saya sampaikan.

Perempuan merdeka mendapat giliran dua hari, dan budak

perempuan memperoleh giliran satu hari. Demikian pula dengan

setiap perempuan merdeka yang bersamanya ada perempuan lain,

baik muslimah atau ahli Kitab; mereka semua digenapi gilirannya

selama dua hari untuk setiap hari, dan satu hari unfuk budak

perempuan. Suami bebas menetapkan masing-masing dua hari

atau nrasingrnasing safu hari. Sesudah itu dia bergilir kepada istri-

istri yang merdeka selama dua hari dua hari, kemudian dia

mendatangi budak perempuan selama safu hari-
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Jika istrinya yang budak itu merdeka pada hari ifu, maka
dia bergilir kepada yang merdeka atau beberapa istri yang
merdeka unfuk membagi di antara mereka sahr hari safu hari. Dia
boleh memulai dari yang budak itu sebelum yang merdeka, atau
memulai dari yang merdeka sebelum yang budak, karena dia tidak
menggilir mereka dua hari dua hari hingga yang budak menjadi
merdeka sehingga memiliki hak yang sama dengan mereka.

Suami memberikan giliran kepada iskinya yang budak
selama fuannya membiarkan budaknya bersamanya dalam sehari
semalam- Jika fuannya melakukan hal ifu, maka suami harus
memberikan giliran unfuknya. sementara fuannya boleh
membawanya keluar di luar hari gilirannya. seandainya fuannya
membawanya keluar pada hari gilirannya, maka ifu berarti fuannya
telah membatalkan hak budaknya itu, sehingga suami memberikan
giliran kepada selainnya seperti seseorang yang tidak memiliki istri
budak itu- seperti itu pula dengan perempuan merdeka yang
keluar tanpa izin suaminya. Haknya batal pada hari-hari dimana
dia keluar.

Setiap istri yang belum sempuma kemerdekaannya itu
pembagian gilirannya sama seperti pembagian giliran untuk budak
perempuan. Misalnya adalah urnmuqmlad yang dinikahi, budak
mukatab, budak mudabbar, dan budak yang dimerdekakan
sebagian dari dirinya. Budak mukatab tidak boleh menolak untuk
digilir suaminya. sementara suaminya tidak memilik hak unfuk
melarangnya bekerja guna melunasi tebusan dirinya.

Seandainya budak perempuan merelakan hari girirannya
sedangkan tuannya tidak merelakan, maka boleh bagi suami unfuk
tidak menggilimya. seandainya tuannya merelakan hari giliran
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untuk budak perempuannya sedangkan budak perempuannya itu

tidak merelakannya, maka tidak halal bagi suami untuk tidak

menggilimya. Alasannya adalah karena hari giliran merupakan hak

istri, bukan hak hran. Seandainya htan membebaskan suami dari

kewajiban nafkah terhadap budak perempuannya, maka

hukumnya boleh karena harta adalah harta tuannya, bukan harta

budak perempuan. Dengan demikian, fuannya harus menafkahi

budak perempuannya manakala dia membebaskan suami dari

kewajiban nafkah terhadap budak perempuannya. Seandainya

budak perempuan itu sendiri yang membebaskan suami dari

nafkahnya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin

suami karena harta yang digunakan untuk menafkahi adalah harta

tuannya.

B. Pernikahan Orang-orang yang Melakukan
Perbuatan Baru dalam Agama

Allah fr berfirman,

cv $ yW.i ;t-96 Kt 5 "^iD J t &{ eli

@aEi&-af"#\r.i
"Iaki-laki yang berzina tidak boleh menikah melainkan

perempuan yang berzina, atau perempuan Wng mus5rik; dan

perempuan yang berzina tidak boleh menikah melainkan oleh laki-

laki yang berzina atau lakilaki musStrik, dan inng demikian itu
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diharamkan atas orang-orang yang mukmin. " (Qs. An-Nuur [24]:
3)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini.
Menunrt sebuah pendapat, ayat ini furun berkaitan dengan para
pelacur yang memasang bendera di depan rumahnya, dan stafus
mereka itu ghairu muhshan (tidak bersuami). Ada sebagian dari
umat Islam yang ingin menikahi mereka, dan dari sinilah furun
ayat ini unfuk mengharamkan pemikahan dengan mereka kecuali
seorang laki-laki yang menyatakan perbuatannya secara terang-
terangan seperti yang mereka nyatakan ifu, atau seorang laki-laki
musyrik- Pendapat lain mengatakan bahwa mereka adalah
perempuan-perempuan pelaku zina yang musyrik. Dari sinilah
turun ayat yang melarang unhrk menikahi mereka kecuali bagi laki-
laki penzina seperti mereka lagi musyrik, atau seorang musyrik
meskipun dia bukan penzina. Di akhir ayat Allah @ berfirman,

@|"r7\i&-ayt #
"Dan yang demikian ifu diharamkan atas orang-orang Wng

mukmin. "(Qs. An-Nuur l24l:3)

Pendapat lain mengatakan hal yang berbeda, dan ada pula
pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum tetapi
telah dihapus kandungan hukumnya.

o / . c /o / o / I ,.o t .///o i

f p LJ e_ Jp dt*i*. Ur;l -y \ 11

K;5"^3)1&* uli l5 e *;Ar rJr-z/
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'K" a{:Ji'V-;:V tW a" #',;^'Jc [r :,lr]

|*/#t j(:'u e[rr:,lr]
2199. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib tentang firman Allah, "l-aki-laki yang

berzina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang mus5/rik", (Qs. An-Nuur [24]: 3) dia

berkata, "Ayat ini telah dihapus kandungan hukumnya dengan

ayat, 'Dan nikahilah orang-orang yang sendiian di antaru kamu.'
(Qs. An-Nuur [24]: 32) maka dia termasuk orang-orang yang

sendirian dari kalangan kaum muslimin."23

Kami lantas mendapati petunjuk dari Rasulullah rS tentang

perempuan dan laki-laki penzina dari kalangan umat Islam. Setahu

kami, beliau tidak mengharamkan salah satu dari keduanya untuk

menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan penzina.

Beliau juga tidak mengharamkan salah sahr dari keduanya unfuk

menikah sesamanya. Ma'iz bin Malik mendatangi beliau dan

mengaku telah bertuat zina berkali-kali, tetapi dalam setiap

pengakuan ifu beliau tidak menyuruhnya unfuk menjauhi istrinya

jika memang dia memiliki istri; dan tidak pula memerintahkan

istrinya untuk menjauhinya.

Seandainya zina menjadikan Ma'iz haram bagi istrinya,

maka sehamsnva beliau mengatakan, "Jika kamu punya istri,

maka dia haram bagimu. Jika kamu tidak punya istri, maka kamu

23 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pernbahasan: Nikah, bab' Nikahnya
orang-orang yang Berbuat Zina, 7 /L54) dari jalur Qabishah dari Sufuan dengan

redaksi lrang serupa.
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tidak boleh menikah." Kami tidak mengetahui beliau

memerintahkan hal demikian kepada Ma'iz, dan tidak pula

melarangnya untuk menikah, serta tidak melarang orang lain unfuk
menikahkannya selain dengan perempuan penzina.

2LL9/m. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada
Nabi S bahwa ada seorang perempuan yang berzina sedangkan
suaminya berada di tempat. Namun Nabi S -setahu kami- tidak
memerintahkan suaminya untuk menjauhi istrinya itu. Beliau lantas

memerintahkan Unais unfuk pergi ke tempat perempuan itu. Jika
perempuan ifu mengaku, maka Unais merajamnya. Nabi # j,rgu

pemah menjafuhkan sanksi dera kepada anak seorang Badui
dalam kasus zina sebanyak seratus kali, serta mengasingkannya
selama setahun. Setahu kami, beliau tidak melarang pemuda
tersebut untuk menikah, dan tidak pula melarang seseorang untuk
menikahkannya kecuali dengan perempuan penzina. Ada pula
seorang laki{aki yang menuduh iskinya berzina dan mengadukan
hal itu kepada Rasulullah #i. Laki-laki yang menggauli istrinya itu
diasingkan, tetapi beliau tidak menyuruh laki{aki yang menuduh
istrinya berzina itu untuk menjauhi istrinya hingga beliau
mengadakan sumpah li'an di antara keduanya.24

Diriwayatkan dari Nabi S bahwa ada seorang lakiJaki yang

mengadu kepada beliau bahwa istrinya tidak menolak tangan
setiap laki{aki yang menyentuhnya. Nabi $$ lantas menyuruhn}ra

untuk menceraikannya. Tetapi laki-laki tersebut berkata, "Aku

24 Hadits-hadits ini akan disampaikan dengan sanadnya dalam pembahasan
tentang sanksi pidana, dan kami juga akan menyampaikan takhrijtya dl tempat
tersebut dalam bab tentang pengakuan zina. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Al
Bukhari dan Muslim.
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sangat mencintainya." Nabi S pun menyuruhnya untuk

bersenang-senang dengan istrinya itu.

u.o;G"* ^#ULt$:" 
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2200. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

dari Harun bin Ri'ab, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia

berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah S
dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang istri yang

tidak menolak tangan setiap laki-laki yang menyentuthnya."

Nabi $ bersabda, "Ceraikan dia!" Dia berkata, "Aku sangat

mencintainya." Beliau bersabda, "Kalau begifu, pertahankanlah!'a5

I

c,iri J

2s HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Menikahkan Perempuan

yang Belum Melahirkan, 2/il7-542, no. 20491 dari jalur Husain bin Huraits dari

Fadhl bin Musa dari Husain bin Waqid dari Imarah bin Abu Hafshah dari Ikrimah dari

Ibnu Abbas ;gb, dia berkata, "seorang laki-laki datang kepada Nabi $ dan berkata,

"sesungguhnya istriku tidak menolak setiap tangan yang menyenhrhnya." Beliau

rnenjawab, "Asingkanlah dia." Dia berkata, "Tetapi aku khawatir iiwaku
mengikutinya." Beliau menjawab, "Kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pernbahasan: Nikah, bab'

Menikahkan Perempuan Penzina, 6/67, no- 20491 dari jalur Hammad bin Salamah

dan y;rng lainnya dari Harun bin Riab dari Atdullah bin ubaid bin umair; dan AMul
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Karim dari Abdulah bin ubaid bin Umair dari Ibn Abbas, Abdul Karim mengangkat
sanadnya, sedangkan Harun tidak mengangkat sanadnya, mereka berdua berkata:
Telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah # dun berkata, "Aku mempunyai
seorang istri yang paling aku cintai, namun dia tidak menolak tangan setiap laki{aki
yang menyentuhnya." Beliau bersabda, "Ceraikan dia!" Dia berkatia, "Aku tidak bisa
tahan berpisah darinya." Beliau bersabda, "Bersenang-senangtah dengannyn!"

An-Nasa'i berkata, "Hadits ini udak valid, dan Abdul Karim bukan periwagrat
yang kuat. Adapun Hamn bin Ri'ab lebih kuat darinya, tetapi dia meriwayatkannya
se*ara musal. Hanrn merupakan periwayat yarry tsiqah dan haditsnya lebih shahih
daripada hadits Abdul Karim."

Ibnu Hajar berkata, "An-Nawawi menilai hadits ini shahih, tetapi Ibnu Al Jauzi
mengutip dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang
shahih dari Nabi $ tentang masalah ini, dan dia tidak memiliki dasar sanad png
kuat."

Ibnu Al Jauzi berpegang pada pemyataan ini sehingga dia memuat hadits ini
dalarn Al Maudhubt, tetapi dia melansimya dengan sanad yang shahih.

Hadits ini merniliki jalur riwayat lain. Ibnu Abi Hatim bedrata, "Aku bertanya

fepada ayahku hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qil dari Abu Zubair dari Jabir, jia
berkata: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdul
Karim: Abu Zubair menceritakan kepadaku, dari mantan sahagra Bani Hasyim, dia
berkata: Seorang laki-laki datang... Kemudian dia menyebutkan redaksi hadits. Ats-
Tsauri meriwayatkannya dengan menyebut nama periwayat yang samar itu, yaitu
Hisyam mantan sahaya Bani Hasyim.

Hadits ini juga dilansir oleh Al Khallal, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dari jalur
riwayat lain dari Ubaidullah bin Amru, dia berkata: Dari Abdul Karim bin Matik, dari
Abu Zubair, dari Jabir. Sedangkan redaksinya adalah, "Tidak menepis setiap tangan
yang menyentuhnya." (lh. At-Talkhish Al Habin S/Z2S\

Silakan lihat riwagrat-riwayat ini dalam sunan Al Kubra (T/lss). AI Hafizh dalam
Bulugh Al Masjidil Haram berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud , At-
Tirmidzi, dan AI Ba,,vy. Para periwayatrya bhah." (hlm. 365)

Ibnu Hajar berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat
'tidak menolak tangan yang menyentuh'. sebuah pendapat mmgatakan bahwa
maknanya adalah suka berbuat mesum, dan bahwa perernpuan tersebut tidak menolak
ajakan laki-laki ynng mengajaknyra bertuat zina. pendapat ini dipegang oleh Abu
ubaid, Al Khallal, An-Nasa'i, hnu Al A'mbi, Al lGaththabi, Al-Ghazali dan An-
Nawawi. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah berlaku boros.

Tampaknya perkataan 'tidak menolak tangan yang menyenhrh, maknanya adatah
tidak menampik laki-laki yang menjamahnya. Seandainya ungkapan ini dijadikan
kiasan untuk persetubuhan, tentulah laki-laki tersebut dianjgap tJah'menuduh istrinya
berzina. Atau suaminya memahami dari keadaan istrinyra b"fu ishinya memiliki sifat
yang tidak menolak ajakan laki-laki yang berbuat zina dengannya, bukan berarii bahwa
perbuatan zina itu telah teriadi.'

bh. At-Talkhish Al Habir(3/226)
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Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik

penyembah berhala bagi laki-laki mukmin, baik perempuan

tersebut pelaku zina atau bukan.
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2207. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah

bin Abu Yazid, dari ayahnya, bahwa ada seorang laki-laki yang

menikahi seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut

memiliki anak perempuan dari laki{aki lain, sementara laki-laki

tersebut memiliki anak laki-laki dari ishi lain. Kemudian anak laki-

laki tersebut berbuat zina dengan anak perempuan tersebut

sehingga terjadilah keharnilan padanya. Ketika Umar tiba di

Makkah, perkaranya ifu diadukan kepadanya. Umar menanyai

keduanya, dan keduanya pun mengaku. Umar lantas mendera

I

t

e
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keduanya sebagai sanksi had, dan menganjurkan untuk
mempersatukan keduanya tetapi anak yang laki-laki tidak mau.26

Jadi, sebaiknya laki-laki tidak menikahi perempuan yang
berzina, dan sebaiknya perempuan tidak menikahi laki-laki yang
berzina. Tetapi jika keduanya melakukannya, maka hal itu tidak
haram bagi salah satu dari keduanya. Maksiat salah satu dari
keduanya tidak mengharamkan bagi yang lain sesudah ada akad
yang halal.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki menikahi
seorang perempuan dalam keadaan dia tidak tahu bahwa
perempuan tersebut telah berzina, kemudian dia mengetahuinya
sebelum terjadi persefubuhan bahwa istrinya itu telah berzina
sebelum nikah atau sesudahnya, maka istrinya itu tidak haram
baginya. Dia juga tidak boleh mengambil mahar dari istrinya, serta
tidak boleh menghapus nikahnya. Tetapi dia bebas memilih antara
menahan istrinya atau mencerainya. Demikian pula, jika suami
yang didapati istrinya telah berzina sebelum menikah atau sesudah
menikah, baik iskinya itu tahu sesudah terjadi persetubuhan atau
sebelumnya, maka istrinya tidak memiliki hak pilih untuk berpisah
darinya, dan dia tetap menjadi istrinya dan tidak haram baginya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang berzina dari
keduanya ifu telah dikenai sanksi had atau belum, atau ada bukti
yang menunjukkan, atau berdasarkan pengakuan. Zina salah
seorang di antara keduanya atau ana keduanya tidak
mengharamkan, atau maksiat apapun tidak mengharamkan

26 Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam srznarrnya (pemirahasan:
Nikah, bab: Laki-laki yang Berzina dengan seorang perempuan Kemudian Dia
Menikahinya, 1258, no. 885) dari jalur Sufuan dan seterusnya.
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sesuafu yang halal kecuali keduanya berbeda agama; yang satu

musyrik dan yang lain mukmin.

9. Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Wali

Allah @ berfirman,

\i\u

i ,, .-7 ,/ e .a./
i,€Yjl cl.*-

"Apabila kamu menthalak istri'istimu, lalu habis iddahnya,

maka kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi

dengan suami-suami mereka. "(Qs. Al Baqarah l2l:232)

Allah & juga berfirman,

j4ilF6i.G34i
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum vvanita."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

Allah & berfirman tentang hamba sahaya,

'"6 g\y,"bil;$;6

"Karena itu nikahilah mereka dengan izin fuannya." (Qs-

An-Nisaa' l4l:25]'

2202. Sebagian ulama ahli Al Qur'an mengklaim bahwa

Ma'qil bin Yasar menikahkan saudarinya dengan anak pamannya'

6 "ri;$:, 56 'L{; ;* l';li 'W
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kemudian anak pamannya itu menceraikan istrinya. Kemudian
anak paman dan saudarinya itu ingin menikah lagi sesudah iddatr
nya berlalu, namun Ma'qil menolak dan berkata, "Dahulu aku
menikahkanmu dan lebih memilihmu daripada orang lain, tetapi
kamu menceraikannya. Aku tidak mau menikahkanmu dengannya
unfuk selama{amanya." Dari sinilah furun ayat, 'Apabila kamu
menthalak"wahai pada suami "isti-istimu, lalu habis iddah-nya',
maksudnya telah berakhir masa penantian mereka, "maka
janganlah kamu" wahai para wali mereka, "menghalangi mereka
kawin lagi dengan suami-suami mereka" seandainya suami-suami
mereka itu menceraikan mereka tetapi tidak sampai thalak ba'in.27

27 Diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir surah Al
Baqarah Ayat 232)- Dia berkata: Ubaidullah bin Said menceritakan kepada kami, Abu
Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abbad bin Radyid menceritakan kepada
kami, Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'qil bin yasar menceritakan
kepadaku, dia berkata: Aku memiliki saudari, dan dia dipinang oleh...

Al Bukhari berkata: Ibrahim berkata: Dari Yunus, dari Hasan, Ma'qil bin yasar
menceritakan kepadaku.

Al Bukhari juga berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul warits
menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, bahwa saudari Ma'qil bin yasar
dithalak oleh suaminya dan dibiarkannya hingga bemkhir iddabnya. Kemudian
suaminya ifu meminang lagi, namun Ma'qil menolak. Dari sinitah turun ayat, 'Mal<a

kamu (pam wali) menghalangi mereka kawin lagi dangan suani-suarni
mere.l<a. "(Qs. Al Baqarah l2lz 232) (oo.4529l'

Jalur lbrahim dari Yunus disambungkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah,
bab: Tidak Sah Nikah Tanpa Wali, 3,2370, no. 5130) dengan redaksi, "Aku
menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki.laki, tetapi kemudian dia
menceraikannSra. Kefika masa iddahnya habis laki-taki itu datang kembali untuk
meminangnya. Karena itu aku katakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu,
menggelar tikar unfukmu, dan memuliakanmu talu kamu menceraikannya. Tetapi
sesudah itu kamu datang untuk meminangnya. Tidak, demi Allah, adiklar itq fdak akan
kembali kepadamu selamalamanya." Sebenamya, tidak ada masalah pada laki-laki itu
dan perempuan tersebut juga mau rujuk kepadanya. Dari sinilah Allah menr.rrunkan
ayat ini, 'Maka janganlah kamu menghalangi mereka..." Karena itu aku berkata,
"Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitg,
nikahkan saudarimu itu dengannya. "
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Makna yang mereka kemukakan ifulah yang paling

mendekati kebenaran, dan setahu saya ayat ini tidak mengandung

kemungkinan makna selain ifu. Karena yang diperintahkan unfuk

tidak menghalangi perempuan menikah lagi adalah orang yang

memiliki jalan untuk menghalangi dimana pemikahan bisa

terlaksana hanya dengan keberadaannya, yaitu para wali.

Manakala suami telah menceraikan istrinya, kemudian iddah

istrinya itu telah berakhir, maka tidak ada jalan dan alasan untuk

menghalangi perempuan tersebut meskipun iddah belum berakhir.

Ada kalanya perempuan tersebut haram menikah dengan laki-laki

lain. Wali tidak boleh menghalanginya untuk kembali kepada

suaminya. Ini merupakan makna yang paling jelas dalam Al

Qur'an, bahwa wali bersama perempuan memiliki hak atas

dirinya, tetapi wali juga tidak boleh menghalangi perempuan yang

diwalikannya manakala dia rela unfuk menikah dengan cara yang

ma'mf.

Sunnah pun datang dengan makna yang sama seperti

makna Kitab Allah &:

o 6?f.r-*^Jt +Jvslozz i z z

-Y Y .T

/
o)_P f

rr.o ,

f!'-"
qW ,rt r,;;; ot;i:. r
l/'

Li W ii,r srt a^xG d -c1l

oz J o. o /

?.'--fr U.l f
-,.

o l.ol o z

lzt:)
6 a

aL hr -r)zl -*t :Ju &:j gV 4lJtJ

67



AlUmm

JbG tiLtto Jbt; G6;r#, ),1 f.|k
';.a,t a. bAbr q td2("ot) ,yG G6 t

.tb'j"y
2203. Muslim, Sa'id dan Abdul Majid mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari hnu Syihab,
dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah cp, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin
walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahn5n batat. Jika
suaminya telah menggaulin5n, maka dia (isti) berhak atas mahar
lantaran telah menghalalkan kemaluannya.'28

28 HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Wali, 2/566, no. 2083) dari jalur
sufuan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhrri dari urwah dari
Aisyah g.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat
tentang Tidak Sahnya Nikah kecuali Dengan Wali, 3,/198-199, no. 1102) dari jalur
Sufuan bin Uyainah dan setemsnya.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini hasan-Yahyabin said Al Anshari, yahya bin
Ayyub, sufuan Ats-Tsauri dan banyak penghafal Hadits lainnya yang meriwayatkan
dari hnu Juraij dengan redaksi yang serupa dengan ini."

Abu Isa juga berkata, "Redaksi hadits Aiq,rah g dalam bab ini dari Nabi $
adalah, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Menurut saya, hadits ini rSasan. Hadits
ini diriwayatkan oleh lbnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari
Aisyah 'g dari Nabi 5$. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hajjaj bin Artha'ah dan Ja'far
bin Rabi'ah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah 4u dari Nabi $."

Abu Isa juga berkata, "sebagian ahli Hadits mengkritik hadits Az-Zuhri dari
urwah dad Aisyah @ dari Nabi $. hnu Juraij mengatakan, 'Aku bertemu dengan Az-
Zuhri, lalu aku bertanya kepadanya tentang hadits ini. Dia mengkritik hadits ini.' jadi,
pam ulama menilai lernah hadits ini lantaran komentar dari Az-Zuhri tersebut."

Disebutkan dari Yahya bin Ma'in bahwa dia berkata: Tidak ada yang
rnenyebutkan kalimat ini dari Ibnu Juraij selain Ismai! bin Ibrahirn (bin Ulayyal). Yahya
bin Ma'in berkata, "Penyimakan Ismail bin Ibrahirn dari hnu Juraij tidak seperti itu. Dia
hanya mengoreksi kitab-kitabnya dengan disesuaikan dengan kitab-kitab Abdul Majid
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bin Abu Rawwad terkait apa yang dia dengar dari Ibnu Juraij. Yahya menilai lernah

riwayat Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Jurari."
Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits Asy-Syaf i ini mengatakan, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij dari Sulaiman bin Musa dari

Az-hhn. Mereka semua adalah periwayat yang tepercaya dan penghafal Hadits."
Al Baihaqi juga berkata, "Kami meriwayatkan dari Syu'aib dari Abu Hamzah

bahwa dia berkata, "Az-hhn berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Makhul mendatangi

kami bersama Sulaiman bin Musa. Derni Allah, sesungguhnya Sulaiman bin Musa

adalah yang paling bagus hafalannya di antam dua periwayat tersebut- Kami
meriwayatkan dari Utsman Ad-Darimi bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Yahya

bin Ma'in, 'Bagaimana status riwayat Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri?' Dia

menjawab, 'Sulaiman bin Musa adalah periwayat yang tepercaya."'
Sebagaimana Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal

bahwa dia juga menilai lemah kudpan pendapat Ibnu Ulayyah ini dari lbnu Juraij. Dia
berkata, "lbnu Juraij memiliki kitab-kitab yang dijaga, sedangkan riwayat ini tidak ada

dalam kitab-kitabnya. "

l.jh. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(5/23G23L1
Ibnu Hajar berkata menjelaskan bahwa kendati riwayat hnu Ulayyah diasumsikan

shahih, namun hal itu tidak meniscayakan kekeliruan Sulaiman. Dia berkata, "lbnu

Hibban, Ibnu Adiy, Ibnu AMil Bar dan Al Hakim menilai cacat kutipan pendapat dari

Ibnu Juraij. Mereka rnenjawab pemyataan tersebut-seandainya diasumsikan benar-
bahwa lupanya Fe-Zl't tidak meniscayakan Sulaiman bin Musa keliru di dalamnya.

Pemyataan tersebut juga dilaitik oleh Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang
periwayat yang menceritakan hadits kemudian dia lupa, serta oleh Al Khathib
sesudahnya." 0-ih. At-Talkhish Al Habir, 3/156-757)

Hadits ini diriwayatkan oleh hakim dan hnu Hibban, dan keduanya tidak
menanggapi riwayat lbnu Ulayyah dari hnu Juraij sebagai cacat.

ljh. AI Mustadrak (pernbahasan: Nikah, 2/168, dari jalur Ibnu Juraij dan

seterusnya)

Al Hakim berkata, "Stahrs hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim,

tetapi keduanya tidak melansimya." Al Hakim juga berkata, "Hadits ini shahih dan
valid berdasarkan riwayaLriwayrat para imam yang v-alid penyimakan sebagian dari
periwayat dari sebagian yang lain. Karena itu riwayat-riwayat ini tidak tercacati oleh

hadits lbnu UIaySnh. Ada kalanya seorang perempuan yang tepercaya dan penghafal

hadits lupa akan suatr.r hadits sesudah dia menceritakannya. Hal itu kebehrlan terjadi

pada banyak penghafal Hadits."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban dalam // /fisan (pernbahasan:

Nikah, bab: Wali, 9/€8+385) dari jalur lbnu Juraij dan seterusnya.

Ibnu Hibban berkata, "lni adalah khab,ar yang salah dipahami oleh orang yang

tidak ahli dalam menilai hadits sebagai hadits yang terputus sanadnya atau tidak ada

dasar sanadnya berdasarkan kutipan Ibnu Ulaynyah dari hnu Juraij bahwa dia berkata,
"Kemudian ala,r bedernu dengan Az-A)hn dan bertanya kepadanya tentang hadits

tersebut, tetapi dia tidak mengernlinya." lbnu Hibban melaniutkan, "Pernyataan seperti
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Sebagian periwayat berkata dalam hadits tersebut, "Jika

mereka bersengketa...." Sedangkan sebagian yang lain
mengatakan, "Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali
bagi perempuan yang tidak memiliki wali."

ini tidak melernahkan hadits tersebut, karena dapat dipastikan dari para ulama bahwa
terkadang mereka meriwayatkan suatu hadits tetapi kernudian lupa, dan ketika dia
ditanya maka dia menjawab tidak tahu. Jadi, lupanya ulama terhadap suatu hadits itu
tidak menunjukkan kelirunya hadits tersebut."

Al Baihaqi berkata, 'Hadits Aisyah # ini dinilai cacat karena faktor lain, yaitu:
Hadits yang diriwayatkan Malik dari Abdurrahman bin easim dari ayahnya dari
Aisyah qu, bahwa dia menikahkan Hafshah binti AMurrahman dengan Mundzir bin
Zubair, sedangkan Abdunahman saat itu berada di Syam. Ketika Abdurrahman tiba,
dia berkata, "Apakah orang sepertiku dilangkahi?" Aisyah @ tantas berbicara kepada
Mun&ir bin Zubair. Mun&ir berkata, "Keputusannya ada di tangan AMurmhman."
Abdurrahman pun berkata, "Aku tidak mungkin menolak perkara yang telah engkau
(Aisyah) putuskan." Akhimyra Hafshah tetap berada bersama Mundzir, dan itu bukan
dianggap sebagai thalak." ffi. Ath-Thabrani, pembahasan: Thalak, bab: pengalihan
Kepemilikan, 2/555, no. 15).

AI Baihaqi menjawab bahwa hadits ini tidak berbenturan dengan hadits yang ada
pada kami. Dia mengatakan, "lGmi memahami hadits ini bahwa Aisyah @ hanya
menyiapkan sarana€arana pemikahannya. Kemudian Arsyah @ memberikan sar?rn
kepada orang yang menjadi walinya Hafshah saat ayahnya tidak ada unhrk
melangsungkan akad nikah. Pemikahan itu disandarkan kepada Aisyah s karena
dialah yang mernilihkan dan mengizinkan, serta menyiapkan smna-sarenanlra."

Al Baihaqi mengajukan dalil talal,,il ini berupa riwayat Asy-syafi'i, dia berkata:
Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman
bin Qasim, dari ayahnya, dia berkata, "Ada seorang perernpuan kerabat Aiq,'ah 6
gnng dipinang kepada Ais!,ah qu, kemudian dia pun menyiapkan sara.r-sarenanya.
Ketika tinggal akad nikah, dia berkata kepada sebagian keluarga perernpuan itu,
"Nikahkanlah, karena perempuan tidak melangsungkan akad nikah." (Lih. Ma;rifah As-
Sunanwa Al Atsar, 5/232-2331

Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi dalam bab tentang perernpuan yang
tidak merniliki wali (no. 22L4).

Dari semua ini kami menyimpulkan bahwa hadits tersebut shahih, tidak ada cacat
yang memeng anthi ke- sh ahi lrannya.
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2204. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dia berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Ada banyak orang yang ikut dalam

rombongan, dan di antara mereka ada seorang perempuan janda.

Perempuan tersebut menjadikan seorang laki-laki di antara mereka

sebagai pemimpinnya, kemudian laki-laki tersebut menikahkannya

dengan laki-laki lain. Umar bin Khaththab lantas mendera laki-laki

yang menikahkan dan mengembalikan (membatalkan)

pernikahannya.29

29 Dat'r sanad ini terpotong nama periwayat Abu Hamid bin Zubair antara hnu
Juraijdan Ikrimah bin Khalid.

Al Baihaqi berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Az'Za'fararti dari Asy-Syaf i
dalam madzhab lama. Dia berkata: Dari lbnu Juraij dari Abu Hamid bin Zubair dari

Ikrimah bin Khalid. Sanad ini lebih shahih."
Demikian pula, hadits ini dirirvayatkan oleh Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij.

Hadits ini juga diriv,ayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafrrya
(pernbahasan: Nikah, bab: Ketika Perempuan Menikah Tanpa Wal| 3/4561 dari jalur

Ibnu Ulayyah dari lbnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid dengan redaksi yang serrupa.

Riwayat Rauh ini dilansir oleh Ad-Daruquthni (3/225) dan Al Baihaqi dalam .4s-

Sunan 17 /1771.
A-tsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya

(pembahasan: Nikah, bab, Ulama yang Mengatakan bahwa Tidak Sah Nikah Kecuali

7t



AlUmm

Joz
lt9

o/ ./ tc Joz lzozj Jo. .///o I

,f tV: d Jp z-rc Ut Ur7-l -Y Y . o
I
l4zL z / ./ t e8t ,*t * Ol

/
J.*,

/

.o 6,. o/

O^>)l J-e
oz I o /o / o

--r-9

& 6z
)-,1

2205. hnu Uyainah dan Amr bin Dinar mengabarkan

kepada kami, dari AMurrahman bin Ma'bad bin Umair, bahwa
Umar iS membatalkan pemikahan seorang perempuan yang

menikah tanpa wali.3o

Dengan Wali,l/175, no. 530) dari hnu Mubarak dari hnu Juraij dari Abu Hamid bin
Zubair, dia berkata: Aku mendengar Iluimah bin l$alid... Kemudian dia menyebutkan
redaksinya, dan di dalamnya disebutkan, "Umar dg lantas mendera laki-laki yang
menikahi dan yang menikahkan, serta memisahkan keduanSra."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannah-rya
(pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wali,6/198-199, no. 1o485) dari jalur hnu
Jumij dan setemsnya.

Di dalamnya dinyatakan secara gamblang tentang penceritaan hnu Juraij dari
Abu Hamid.

Al Albani mengatakan, "Jadi, sarnd ni shahih seandainya tidak terputus."
Imam Ahmad mengatakan, "lkrimah bin Khalid tidak pernah mendengar riwayat

dari Umar, melainkan dia mendengar dari anaknya. Para pertr,rn5ratrgra tepercaya dan
merupakan para periwayat Syaikhani selain hnu Ma'bad. hnu Hibban mencantumkan
namanya dalam TsiqatAt-Tabi in."

30 Silakan tcrrca takhrijhadits sebelumnya.
Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannah.rya

(pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wah, 6/198. no. 10485) dari jalur hnu
Uyainah dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya
(pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Permintaan Izin kepada Perempuan Gadis
dan Janda, l/\85-L86, no. 575) dari jalur Sufuan dan setenrsnya.
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2206. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami,

dari hnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar berkata, "Seorang

perempuan dari Bani Bakar bin Kinanah yang bemama Bintu Abi

Tsumamah menikah dengan Umar bin Abdullah bin Mudharris.

Alqamah bin Alqamah Al Utwari lantas menuiis surat kepada

Umar bin Abdul Aziz yang saat itu berada di Madinah,

'sesungguhnya aku adalah walinya, dan dia menikah tanpa izinku'.

Umar pun membatalkan pemikahan tersebut padahal suaminya

telah menggaulinya. "3l

Jadi, perempuan mana saja yang menikah tanpa vn
walinya, maka nikahnya tidak sah karena Nabi S bersabda,

'Maka nikahn5m bakl. " Jika suaminya telah menggaulinya, maka

dia berhak atas mahar standar lantaran persetubuhan yang

3r HR. Abdurrazzaq dalarn Mushannafitya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah
Tanpa lvali, 6/198, no. 1o8tl8) dari jalur Amru bin Dinar. Dalam riwayat ini terjadi

penLhahan redaksi dan pengurangan.
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dilakukan suaminya terhadapnya sesuai yang ditetapkan Nabi S.
Hal ini menunjukkan bahwa mahar itu hukumnya wajib dalam

setiap pernikahan seandainya telah terjadi persefubuhan di

dalamnya, dan bahwa suami tidak boleh menuntutnya kepada

orang yang menipunya. Karena seandainya istri berhak atas mahar

meskipun dia telah menipu suaminya, maka suaminya tidak boleh

menuntutnya kepada istri dalam keadaan mahar itu telah menjadi

hak istri. Seandainya suami menunfut mahar sedangkan yang

menipu adalah diri istri sendiri, maka batallah mahar dari istri.

Suami selamanya tidak berhak menunfut mahar kepada orang

yang menggaulinya, baik orang itu adalah istrinya sendiri atau

orang lain, manakala dia telah menggauli istrinya.

Hal ini mengandung dalil bahwa apabila mereka

bersengketa, maka sultan harus melihat. Jika wali menolak

menikahkan, maka sultan menyuruhnya unfuk menikahkan. Jika

dia menikahkan, maka itu dia telah menunaikan hak. Jika dia tidak

menikahkan, rnaka ifu berarti dia menahan hak. Sultan harus

menikahkan atau mewakilkan kepada seorang wali lain untuk

menikahkan. Dalam hal ini wali dianggap berbuat maksiat lantaran

menolak unhrk menikahkan sesuai dengan firman Allah fr, <i

LijS:' "Maka ianganlah kamu (para wali) menghalangi mereka."
(Qs. Al Baqarah l2l232].

Jika wali mengajukan suafu alasan, maka sultan hams

melihatnya. Jika wali melihat perernpuan itu menunhrt kesetaraan

dengan suami, maka wali tidak boleh menghalanginya. Jika wali
menawarkan suami yang lebih baik dan jika si perempuan

meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya,

maka wali tidak boleh menikahkannya dalam keadaan wali tidak
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rela. Yang disebut menghalangi pemikahan adalah sekiranya si

perempuan meminta dinikahkan dengan lakilaki yang setara

dengannya atau lebih baik darinya tetapi wali tidak mau

menikahkan.

10. Berkumpul dan Berpisahnya Para Wali

Seseorang tidak memiliki hak peru.ralian saat masih ada

ayah. Jika ayah telah meninggal dunia, maka digantikan kakek,

yaitu ayahnya ayah. Jika kakek tersebut meninggal dunia, maka

digantikan oleh ayahnya kakek, karena mereka semua disebut

ayah. Alasannya adalah karena perempuan yang dinikahkan itu

dilihat hubungannya dengan ayah, bukan dari saudara. Perwalian

itu berbeda dari warisan. Seorang kakek tidak memiliki perwalian

saat di bawahnya masih ada ayah atau kakek yang lebih dekat

kepada perempuan yang dinikahkan.

Selanjutnya, jika tidak ada ayah, maka mereka digantikan

oleh saudara. Seorang saudara tidak memiliki perwalian saat masih

ayah. Jika tidak ada lagi ayah, maka seseorang tidak memiliki

perwalian saat masih ada saudara. Jika beberapa saudara sama-

sama ada, maka yang menjadi wali adalah saudara-saudara

sekandung lebih utama daripada saudara seayah. Jika tidak ada

saudara sekandung, maka saudara seayah lebih utama daripada

selainnya. ndak ada hak perwalian bagi anak-anak ibu terhadap

ibu; tidak ada ptrla kakek yang mempakan ayahnya ibu jika ti,{ak

ada ashabah (kerabat dari jalur ayah), karena perwalian itu jatuh

kepada ashabah.
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Jika ada anak-anak paman dari jalur ayah sedangkan tidak

ada kerabat yang lebih dekat daripada mereka, maka perwalian

jatuh kepada mereka karena mereka adalah ashabah. Jika

bersama mereka ada ashabah yang setara dengan mereka, maka

mereka lebih utama karena mereka lebih dekat dengan adanya ibu.

Jika tidak ada saudara sekandung dan tidak pula saudara seayah,

sedangkan yang ada adalah anak-anak saudara sekandung dan

anak-anak saudara seayah, maka anak-anak saudara sekandung

Iebih utama daripada anak-anak saudara seayah. Jika ada anak-

anak saudara seayah dan anak-anak saudara seibu, maka anak-

anak saudara seayah lebih utama. Tidak ada perwalian bagi anak-

anak saudara seibu sama sekali kecuali mereka adalah ashabah.

Jika ada anak-anak saudara yang lebih bawah lagi, maka

yang paling dekat nasabnya dengan perempuan yang dinikahkan.

Jika ada anak dari ayah, maka dia lebih utama karena kekerabatan

yang paling dekat kepada kakek itu lebih dekat daripada

kekerabatan ibu, bukan anak ibu yang lebih dekat kepada kakek.

Jika mereka sama sedangkan di antara mereka ada anak ayah dan

ibu, maka dia lebih berhak karena kedekatannya, di samping

karena kesamaannya.

Jika hubungan nasab tidak ada karena kekerabatan ibu,

sedangkan di sana ada anak-anak dari anak-anak saudara hingga

ke bawah lagi dan anak-anak paman hingga ke bawah'lagi, maka

anak-anak dari anak-anak saudara hingga ke bawah lagi lebih

utama karena mereka bertemu dengan perempuan yang

dinikahkan pada ayah sebelum anak-anak paman. Demikian pula,

jika ada anak-anak saudara dan anak-anak paman, maka anak-

anak saudara lebih kuat meskipun ke bawah lagi. Karena
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hubungan paman berbeda dengan ayah, sehingga hubungan ayah

ifu lebih kuat karena perempuan yang dinikahkan itu berasal dari

ayah.

Jika kerabat dari ayah telah habis, maka kerabat yang

paling dekat dengan perempuan yang dinikahkan itulah yang

paling berhak. Anak-anak saudaranya lebih dekat kepadanya

daripada paman-pamannya, karena dia dan mereka dipertemukan

oleh ayah, bukan ayah mempertemukan perempuan ihr dengan

paman. Jika tidak ada anak-anak saudara, melainkan yang ada

adalah anak-anak paman, sedangkan di antara mereka ada anak-

anak paman kandung dan anak-anak paman seayah sehingga

mereka sama, maka anak-anak paman kandung ibu lebih utama.

Jika ada anak-anak paman seayah lebih dekat kekerabatannya

kepada kakek, maka mereka lebih kuat.

Jika tidak ada kerabat dari jalur ayah, sedangkan

perempuan yang dinikahkan ifu memiliki orang-orang yang

membawa wasiatnya, maka para wasiat ifu bukan merupakan wali

nikah, dan bukan pula wali warisan. Demikian pula, jika dia

memiliki kerabat dari jalur ibunya, atau anak-anak saudarinya.

Tidak ada perwalian dalam nikah kecuali dari pihak ayah.

Jika perempuan yang dinikahkan memiliki anak atau cucu,

maka mereka tidak memiliki hak perwalian terhadapnya sama

sekali kecuali mereka itu ashabah sehingga mereka memiliki

per"walian dengan jalan ashabah. TidaWah Anda melihat bahwa

mereka tidak membayar diyat unhrktya, dan tidak dihubungkan

kepadanya sebagai bagian dari pihaknya. Yang dianggap sebagai

pihaknva adalah nasabnya dari jalur ayahnya. Tidakkah Anda

melihat bahwa anak-anak ibu tidak bisa menjadi wali nikah? Oleh
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karena perwalian tidak jatuh kepada kerabat ibu manakala

sendirian, maka demikian pula anaknya tidak bisa menjadi wali
baginya.

Seandainya anaknya menjadi ashabah, sedangkan bersama

anaknya itu ada ashabah yang lebih dekat daripada anaknya, maka

ashabah tersebut lebih kuat daripada mereka. Jika ashabah

tersebut sama dalam hak kedekatan kepada perempuan tersebut

dari jalur ayah, maka mereka lebitr utama, sebagaimana anak-anak

ayah dan ibu ifu lebih utama daripada anak-anak ayah saja. Jika

mereka sama, maka anak lebih utama.

11. Perwalian Para Maula (Mantan Sahaya)

Seorang laki{aki tidak menjadi wali karena faktor wala' 32

saat perempuan yang dinikahkan memiliki nasab dari jalur

ayahnya, dan nasab tersebut diketahui. Paman-paman dari jalur

ibu tidak memiliki hak perwalian sama sekali unfuk selama-

lamanya kecuali mereka juga merupakan ashabah. Jika
perempuan tersebut tidak memiliki ashabah sedangkan dia

memiliki mantan tuan yang mernerdekakannya, maka mantan

tuannya ifulah yang menjadi walinya. Tidak ada penualian kecuali

bagi tuan yang memerdekakannya. Sesudah itu orang yang paling

dekat dengan tuan yang memerdekakannya ifulah yang menjadi

walinya, sebagaimana orang yang paling dekat dengan fuan ifulah
yang menjadi wali atas anak tuan tersebut.
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Berkumpulnya para wali dari pihak mantan tuan dalam hal

perwalian atas perempuan yang akan dinikahkan ifu seperti

berkumpulnya para wali dalam hubungan nasab.

Mereka tidak berbeda dalam hal tersebut.

Seandainya seorang perempuan dinikahkan oleh mantan

tuan yang memerdekakannya, sedangkan saat ifu tidak diketahui

bahwa dia memiliki wali, kemudian ternyata diketahui bahwa dia

memiliki wali, maka pemikahan tersebut terhapus karena mantan

tuannya itu bukan walinya. seperti seandainya dia dinikahkan oleh

wali kerabat, kemudian diketahui adanya wali yang lebih dekat

dengannya, maka pemikahan tersebut terhapus.

L2. Ketidakhadiran Sebagian Wali

Tidak ada hak perwalian, baik berdasarkan nasab atau

berdasarkan kemerdekaan, saat yang lebih utama darinya masih

hidup, baik dia berada di tempat atau tidak ada, baik dia pergi jauh

atau terputus kabar beritanya dan tidak ada hampan kembali, baik

dia hilang jejaknya atau tidak hilang. Kepergian 5nng dekat dan

ada harapan untuk kembali itu dianggap sebagai ketidakhadiran.

Jika wali hadir di tempat kemudian dia menolak unhrk

menikahkan, maka wali yang kedekatannya di bawahnya tidak

menikahkan. Tidah ada yang menikahkannya selain sultan yang

keputusan hukumnya berlaku. Jika hal itu diadukan kepada sultan,

maka sultan hams bertanya tentang walinya. Jika walinya tidak ada

di tempat, maka dia bertanya kepada laki-laki yang meminang.

Jika dia rela, maka sultan menghadirkan wali yang paling dekat
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dengan perempuan yang dinikahkan dan kerabatnya yang mahram
baginya.

Selanjutnya sultan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang
tidak kalian senangi dari lakilaki yang meminang ini?" Jika mereka
menyebutkannya, maka sultan mengamatinya. Jika laki{aki
tersebut setara dengan perempuan, dan perempuan menerimanya,
maka sultan memerintahkan mereka unfuk menikahkannya. Jika
mereka tidak mau melakukannya, maka sultanlah yang

menikahkannya. Jika dia tidak memerintahkan mereka, rnelainkan
dia langsung menikahkannya, maka hukumnya boleh. Jika wali
berada di tempat tetapi dia tidak mau menikahkan perempuan
yang diwalikan dengan laki-laki yang dia sukai, maka dilakukan hal
seperti itu. Jika wali yang paling dekat berada di tempat tetapi dia
mewakilkan, maka wakilnya menggantikan kedudukan wali
tersebut dan boleh menikahkan. sebagaimana wali mewakilkan
seseorang unfuk menikahkan dengan laki-laki tertenfu lalu dia
menikahkan laki-laki tersebut, atau mewakilkannya unfuk
menikahkan dengan laki{aki pilihannya lalu dia menikahkan
dengan laki-laki yang setara dan disukai oleh perempuan yang

dinikahkan. Jika dia menikahkan dengan laki{aki yang tidak setara

dengan perempuan, maka hukumnya tidak boleh. Yang demikian
itu dianggap sebagai perbuatan di luar kewenangan dan ditolak,
sebagaimana perbuatan di luar kewenangan para wakil lainnya
ditolak.
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13. Kerabat yang Tidak Bisa Menjadi Wali

Seorang laki-laki tidak boleh menjadi wali bagi seorang

perempuan, baik perempuan ifu adalah anak perempuannya,

saudarinya, atau anak pamannya, atau perempuan lain dimana dia

merupakan kerabat yang paling dekat dengan perempuan ihr, atau

dalam hubungan wala', kecuali wali tersebut orang yang merdeka,

muslim, bijak, memahami kebaikan, dan perempuan yang

dinikahkan harus seorang muslimah. Seorang muslim tidak boleh

menjadi wali bagi perempuan kafir meskipun dia adalah anak

perempuannya sendiri. Tidak ada perwalian baginya atas

perempuan kafir kecrrali budak perempuannya, karena apa yang

menjadi hak budak perempuannya dengan jalan nikah itu akan

menjadi milik lakiiaki tersebut.

2207. Ibnu Sa'id bin Ash pemah menikahkan Nabi S
dengan Ummu Habibah saat Abu Sufr7an masih hidup karena

Ummu Habibah adalah muslimah dan Ibnu Sa'id adalah muslirn.

Saya tidak mengetahui adanya seorang laki-laki muslim yang lebih

dekat kepada Ummu Habibah daripada Ibnu Said. Sementara Abu

Sufuan tidak rnemiliki hak perwalian terhadap Ummu Habibah

karena Allah @ telah memutuskan hubungan perwalian antara

orang-orang lslam dan orang-orang mus5nik, serta memutus

pewarisan, diyat dan lain{ain.33

33 Hadits ini telah disebutkan berikut takhriinya pada no. (21951 dalam bab

tentang pernikahan dengan perempuan-perelrpilan merdeka dari kalangan ahli Kitab'

81



AlUmm

Hakim yang muslim tidak boleh menikahkan perempuan

kafir karena pemikahan oleh hakim itu didasari faktor hukum,

bukan perwalian, manakala perempuan yang dinikahkan itu
mengajukan perkara hukum kepadanya. Meskipun wali sudah

baligh dan muslim, dia tidak bisa menjadi wali seandainya dia

Iemah akal dan diwalikan, atau tidak mengetahui maslahat bagi

dirinya sendiri dan perempuan yang dinikahkannya. Oleh karena

dia tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka terlebih lagi

dia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Oleh karena dia tidak
bisa menjadi wali karena lemah akal atau bodoh, maka demikian
pula orang yang hilang akal dan gila yang tidak sembuh, bahkan

keduanya lebih jauh untuk dijadikan wali.

Barangsiapa yang keluar dari perwalian disebabkan salah

satr,r dari faktor ini sehingga dia tidak bisa menjadi wali dalam

keadaan apapun, maka yang menjadi wali adalah kerabat yang

paling dekat dengannya dan tidak berada dalam kondisi seperti ini.

Orang seperti ini dianggap seperti tidak ada, dan seperti wali yang

sudah mati. Dia tidak memiliki hak perwalian selama berada dalam

kondisi ini. Jika keadaannya telah baik, maka dia bisa menjadi wali
lagi karena keadaan yang menghalangi perwaliannya ifu telah

hilang.

14. Kesetaraan

Setahu saya, para wali tidak memiliki hak apapun terhadap
perempuan berkaitan dengan dirinya, dimana mereka berhak

untuk tidak menikahkan, kecuali daiam hal kesetaraan.
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Jika ada yang bertarnTa, "Bisa jadi maksudnya adalah agar

dia tidak menikahkan kecuali dengan pemikahan yang sah-"

Jawabnya, hal ifu memang dimungkinkan, tetapi oleh karena para

wali ketika menikahkan perempuan yang diwalikan dengan

pemikahan yang tidak sah maka hukumnya tidak boleh, maka

kemungkinan makna ini menjadi lemah. Hal itu tidak menunjukkan

bahwa para wali diberikan kewenangan terhadap perempuan yang

diwalikan. Adapun masalah mahar, perempuan yang dinikahkan

itu lebih berhak daripada para wali. Seandainya perempuan yang

dinikahkan menghibahkan mahar, maka hukumnya boleh. Tidak

ada kewenangan yang lebih kuat bagi para wali unt'"ik tidak

menikahkan kecuali karena faktor kesetaraan. Bahkan, menurut

hemat saya, dimungkinkan kewenangan tidak diberikan kepada

para wali untuk tidak menikahkan kecuali dengan laki{aki yang

setara.

Jika para wali berkumpul sehingga mereka sahr kedudukan,

maka siapa saja di antara mereka yang boleh menjadi wali dalarn

keadaan apapun itu sama kedudukannya yang dengan yang paling

utama di antara mereka, baik usianya adalah yang paling hra di

antara mereka, atau lanjut usia, atau masih muda, atau yang

utama atau yang lebih rendah dari itu manakala sah untuk menjadi

wali. Jadi, siapa saja di antara mereka yang menikahkan dengan

seizin perempuan yang diwalikan dengan laki-laki yang setara,

maka hukumnya boleh meskipun para wali lain tidak senang.

Siapa saja di antara mereka yang menikahkan dengan seizin

perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang tidak s'etara,

maka pernikahannya tidak ditetapkan kecuali para wa[i" lain

menyepakatinya.
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Demikian pula, seandainya sekelompok wali sepakat untuk

menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara, sedangkan salah

safu di antara mereka tidak sefuju, maka pemikahan tersebut

ditolak dalam keadaan apapun hingga seluruh wali sepakat secara

bersama-sama untuk menikahkan laki-laki tersebut, dan

kesepakatan itu harus terjadi pemikahan. Dengan demikian,

tindakan ini dianggap sebagai tindakan meninggalkan hak bagi

mereka. Jika wali paling dekat di antara wali-wali lain, lalu dia

menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengan seizin

perempuan yang dinikahkan, maka para wali lain tidak boleh

menolak pemikahan tersebut karena mereka tidak memiliki

perwalian saat dia ada.

Pernikahan dengan laki-laki yang tidak setara itu bukan

sesuafu yang diharamkan sehingga kalau demikian maka saya

tolak dalam keadaan apapun. Itu hanya kekurangan yang risikonya

diterima perempuan yang dinikahkan dan para wali. Jika
perempuan yang dinikahkan dan orang-orang yang memiliki

kewenangan bersamanya rela akan kekurangan tersebut, maka

saya tidak menolaknya.

Jika satu wali menikahkan dengan laki-laki yang setara

dengan seizin perempuan yang berhak penuh atas dirinya dengan

mahar di bawah standar, maka para wali lain tidak berhak

menolak pemikahan tersebut. Mereka juga tidak boleh menunfut

laki-laki tersebut hingga menyempumakan mahar standar bagi

perempuan ifu, karena kekurangan akibat mahar ifu tidak seperti

kekurangan akibat nasab. Itu hanya kekurangan soal harta saja,

sedangkan kekurangan harta itu tidak mengakibatkan kekurangan

kehormatan bagi perempuan tersebut dan bagi mereka. L-agi pula,
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perempuan tersebut lebih berhak dalam soal harta daripada

mereka.

Jika wali yang paling dekat rela menikahkan dengan laki-

laki yang tidak setara lalu dia menikahkannya dengan seizin

perempuan yang dinikahkan, sedangkan para wali lain sama

kedudukannya sesama mereka, kemudian wali yang menikahkan

dan para wali lainnya ingin menolak pemikahan, maka hukumnya

tidak boleh sesudah mereka rela dan menikahkan laki-laki tersebut

dengan kerelaan perempuan yang dinikahkan-

Jika mereka menikahkannya atas perintah perempuan yang

dinikahkan dengan mahar di bawah standar, sedangkan

perempuan tersebut tidak memiliki ket;,renangan unfuk melakukan

suafu tindakan terhadap hartanya sendiri, maka perempuan

tersebut berhak atas mahar standar yang sempuma. Karena

pemikahan tidak bisa ditolak sehingga dia seperti jual-beli yang

obyeknya telah lenyap. Seperti seandainya perempuan tersebut

penjual sesuatu dalam keadaan dia terbatasi hak transaksinya,

kemudian obyek yang dijualnya itu telah terpakai, sedangkan

dalam jual-beli tersebut dia tertipu, maka pembelinya wajib

membayarkan nilainya.

Jika perempuan yang dinikahkan tertatasi hak transaksinya

atas hartanya, maka tidak ada perbedaan apakah orang yang

berpihak dalam mahamya itu adalah ayah atau selainnya; tidak

boleh berlaku n'remihak kepada mempelai laki{aki, melainkan dia

harus mengupayakan rnahar standar baginya- Sedangkan

pemikahannya tidak ditolak, baik dia telah digauli atau belum

digauli. Jika dia dicerai sebelum digauli, maka walinya

mengambilkan untuknya setengah dari mahar standar baginya.
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L5. Para Wali Saling Berebut (untuk Menjadi Wali)

Jika para wali setara kedudukannya, lalu sebagian dari

mereka ingin melangsungkan pemikahan tanpa melibatkan

sebagian yang lain, maka sesungguhnya masalah ini diserahkan

kepada perempuan yang dinikahkan. Dia bebas menyerahkan

perwalian kepada siapa saja yang dia sukai di antara mereka. Jika

dia mengatakan, "Aku mengizinkan perwalian unfuk menikahkan

aku dengan fulan. Jadi, siapa saja di antara para waliku yang

menikahkanku dengan fulan, maka hukumnya boleh," maka siapa

saja di antara mereka yang menikahkannya dengan fulan, maka

pemikahannya boieh. Jika ada dua wali yang balapan menikahkan

fulan, maka pemikahannya sah. Jika mereka saling menolak,

maka sultan mengadakan undian di antara mereka. Siapa saja di

antara mereka yang keluar undiannya, maka sultan menyuruhnya

untuk menikahkan. Jika mereka tidak mengadukan masalah ini

kepada sultan, maka masalahnya bisa diselesaikan sendiri di antara

mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka

dia menikahkan. Jika mereka tidak melakukan undian, atau sultan

tidak melakukannya, maka saya tidak senang. Namun siapa saja di

antara mereka yang menikahkan dengan seizin perempuan yang

dinikahkan, maka hukumnya boleh.
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16. Nikah dengan Dua Wali dan Perwakilan dalam
Nikah
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2208. hnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari hnu

Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Amir,

bahwa Rasulullah dh bersabda, "Jika dua wali menikahl<an, maka

yang perbma lebih berhak.'&

s Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah A+r-Syafi'i meriwayatkarurya dalart Tafuim

At Jatn',dan Al Imk'. sedangkan daram Al Imk'dia menambahkan, 'Jika dua orang

yang membolehkan itu meniual, nraka gnng Pertama lebih berhak.'
- 

Aersyafi'i iuga meriwayatkannya dalan Ahl<am N Muiizani dengan sanad dan

redaksinya secara langkap, tetapi di ternpat tersebut dia mengatalen: dari Hasan, dari

seoftmg sahabat Nabi $, dari Nabi $."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalan Musnadnya (Musnad Asy

slnmiyyin, Hadits uqbah bin Amir, 4/1941dari jalur suwaid bin Amru Al Kalbi dan

Y*ur,-k"dr*yu dari Aban, dari Qatadah, dari Hasan, dari uqbah bin Amir, bahwa

Nabi $ bersaua, "Jika dua wali menil<ahkan, maka gng sah adalah png pertama di

antan kduan5m. Jika seseomng maniual kepada dua orang maka dia meniadi milik

onngyang peftama di anbm kduan5n."
l"su (Musnad Al fushi54tiin, Hadits samumh bin Jundab, 5/8) dari jalur

Muhammad bin Ja'far dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dari

Nabi $ -ia ragu tentangnya dalarn pembahasan tentang jual-beli, dimana dia

nnerrgatakan: Dari Uqbah atau Samurah- bahwa Rasulullah 1$ bersabda, "Puempuan

mana Jnng dnikahkan dua wmli, maka da menjadi milik yang Pqlama di antam
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keduanya. Barangsiapa yang menjual sesuafu kepada dua orang, maka dia menjadi
milik jmng pertama di antara kduanya. "(Yang ragu adalah Said bin Abu 'Arubah)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, bab:
Perempuan yang Dinikahkan Dua WaJi, 2/176, no. 2193) dari jalur Zaid bin Harun
dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Uqbah bin Amir atau Samurah bin Jundab,
bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Perernpuan mana tang dinikahkan dua ovalinya, mal<a

dia menjadi milik yang pertama di antam kdua4n."
Ad-Darimi berkata: Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Hasan, dari
Samurah, dari Rasulullah $, dengan redaksi yang serupa. (no.2L94l

Hadits ini diriwayatkan dari Hasan dari Samurah oleh Abu Daud , At-Tirmidzi
dan An-Nasa'i.

Hadits ini juga dirirvayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Ketika
Dua Wali Menikahkan, 3/577, no. 2088) dari jalur Hisyam, Hammam dan Hammad
dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat
tentang Dua Wali yang Menikahkan, 3/409) dari jalur Said bin Abu 'Arubah dan
seterusnya.

Abu Isa berkata: Status hadits iasan. (no. 1110)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab:

seseorang yang Menjual Bamngnya Tetapi Temyata Barang tersebut Milik seseorang,
7/3L4, no. 45821dari jalur Syu'bah dari Qatadah dan setensnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 4/ Mustadrak (pembahasan:
Jual-Beli, 2/35, 17+175) dari jalur Abu Walid, Affan dan Muslim bin Ibmhim dari
Hisyam dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits shahll menurut t<riteria Al
Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati
oleh Adz-Dzahabi.

Juga (pernbahasan: Nikah) dari jalur Mua& bin HisTam dari ayahnya dan
seterusnya; dan dari jalur Said bin Abu 'Arubah dan Said bin Basyir, keduanya dari
Qatadah dan seterusn5ra. Jrga dari jalur Muhammad bin AMullah AI Anshari dari
Asy'ats bin Abdul Malik dari Hasan. Al Hakim berkata, "status ta&ts shahih menurut
kriteria Al Bukhari (dalam lthaf Al Mahankerdapat kutipan dari Al Hakim bahwa dia
rnengatakan: rnenurut kriteria Muslim)." Penilaiannya itu disepakati oleh A&-Dzahabi"

Ibnu Hajar berkomentar tentang jalur riwayat Hasan dari Samurah, "Sanad ini
dnllai ha*n oleh At-Tirmidzi, dan dtnlA shahih oleh Abu Zur'ah, Abu Ha[m, dan Al
Hakirn dalam AJ Mustadnk. Keshahihannya tergantung pada kebenaran penyimakan
Hasan dari Samurah, karena para periwayalnya tsiqah. Akan tetapi ada perbedaan
pada Hasan... At-Tirmidzi mengatakan, "Sanad Hasan dari Samumh tentang hal ini
lebih shahih." Ibnu Al Madini berkata, "Hasan tidak mendengar riwayat apapun dari
Uqbah."

l-jh. At-Talkhish Al Habir(3/L65l
Pemyataan At-Tirmidzi ini mengisyara'rkan riwayat Qatadah dari Hasan dari

Uqbah bin Amir terhadap hadits ini.
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Dari sabda Nabi $, 'Yang pertama lebih berhak" tampak

jelas bahwa yang hak ifu tidak batal, sedangkan pemikahan wali

yang terah*rir batal. Yang batil itu tidak hak manakala yang

terakhir masuk dalam keadaan yang pertama belum masuk.

Sedangkan yang pertama itu tidak menambahkan hak jika dialah

yang masuk sebelum yang terakhir, sehingga dia lebih berhak

dalam keadaan apapun.

Sabda Nabi $ tersebut juga mengandung dalil bahwa

perwakilan dalam nikah itu hukumnya boleh. Juga karena tidak

terjadi pernikahan oleh dua wali terhadap laki-laki yang setara

hingga pemikahan terjadi untuk yang pertama di antara keduanya

kecuali dengan jalan perwakilan dari pihak perempuan. Selain itu

ada dalil Sunnah, yaih::

2209. Rasulullah,$ memberikan perwakilan kepada Amr

bin Uma5ryah Adh-Dhamri untuk menikahkan beliau dengan

Ummu Habibah binti Abu Sufyan.3s

3s HR. Al Baihaqi dalam Stamrz Al }fubra (pembahasan: Nikah, bab: Perwakilan

dalam Nikah, 7/1391dari jalur Ahmad bin AbdulJabbar dari Yunus bin Bukair dari

hnu Ishaq dari Abu Ja'far, dia berkata: Rasulullah $ mengutus Amru bin Umayyah

Adh-Dhamri kepada Raja Najasyr agar dia menikahkan beliau dengan Ummu Hablbah
binti Abu Sufi7an. Beliau mengirimkan bsamanya uang sebar empat rahrs dinar.

Ada perbedaan riwayat mengenai orang yang menikahkan Ummu Habibah

dengan Nabi $.
Hadits ini stahrsnya murcal-hasan sebagaimana yang dikatakan Al Albani.
t-jf:.. Al h.w'16/253).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakirn dalam Al Mustadmk (4/22) dan iahx

Muhammad bin Umar dari Ishaq bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad bin Ali
dari ayahnya dan seterusnya, sebagaimana yang ada pada Asy-Syafi'i. Sanad hadits
mursal, dan di dalamnya ada Muhammad bin Umar Al Waqidi yang statusnya matuk.

Silakan baca perbedaan tentang orang yang menikahkan Nabi $ dengan Ummu
Habibah pada hadits no. (2195).
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Adapun jika seorang perempuan mengizinkan kedua
walinya untuk nikahnya dengan seseorang yang keduanya pilih,
atau yang ditawarkan kepadanya oleh salah safu dari keduanya
kemudian dia berkata, "Nikahkanlah dia denganku!", sedangkan
yang lain juga menawarkan kepadanya laki-laki lain dan dia
berkata, "Nikahkanlah dia denganku!", kemudian keduanya
menikahkannya secara bersama-sama dengan dua laki{aki yang
berbeda tetapi sama-sama setara, maka siapa saja yang

menikahkan pertama kali maka suami yang dia nikahkan itulah
yang pernikahannya berlaku dan memiliki hak thalak, serta

mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban di antara suami-istri.

Sedangkan pernikahan lakilaki sesudahnya batal, baik yang
terakhir telah menggaulinya atau belum; atau baik yang pertama
telah menggaulinya atau belum. Persehrbuhan tidak
mengakibatkan hak bagi seseorang, karena yang mengakibatkan
hak adalah pokok akad. Jika perempuan tersebut telah digauli oleh
laki-laki yang terakhir pemikahannya, maka dia berhak atas mahar
standar darinya. Manakala akad nikah Udak sah, maka dia tidak
bisa menjadi sah karena sesuafu sesudahnya kecuali dengan cara

memperbarui pemikahan yang sah.

Oleh karena perempuan boleh mer,'.rakilkan kepada dua
wali, maka wali yang memilikl kewenangan mutlak atas
perempuan dirnana perempuan tidak memiliki hak pilih
bersamanya juga boieh mewakilkan. Hak ini hanya untuk ayah saja
terhadap anaknya yang masih gadis. Wali lain tidak boleh
melakukan hal seperti itu terhadap perempuan yang memiliki
kewenangan bersama mereka. Ayah tidak boleh mewakilkan
dalam menikahkan janda, dan tidak pula wali selain ayah kecuali
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anak yang sudah janda ifu mengizinkannya unfuk mewakilkan

kepada seseorang untuk menikahkannya, sehingga izinnya berlaku.

Seandainya seseomng bepergian dan dia telah mewakitkan

orang lain unfuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis,

kemudian wakil tersebut menikahkan bersama dengan ayahnya,

maka siapa saja di antara keduanya yang menikahkan, maka

pemikahannya itulah yang S&, sedangkan pemikahan yang

terakhir batal, baik yang menikahkan itu adalah ayah atau

wakilnya. Jika laki-laki yang terakhir pernikahannya itu telah

menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar, dan dia hanrs

menjalani iddah. Nasab anak dihubungkan kepada lakiJaki

tersebut, tetapi perempuan tersebut tidak memperoleh warisan

darinya meskipun laki-laki tersebut mati sebelum keduanya

dipisahkan. t-aki-laki tersebut juga tidak memperoleh warisan dari

perempuan tersebut seandainya dia mati. Sedangkan suaminya

yang pertama memperoleh warisan darinya, dan dia juga berhak

atas mahar dari suaminya itu, dimana mahamya diambil dari

warisannya.

Demikian pula, seandainya seorang perempuan

mengizinkan dua wali lalu keduanya menikahkannya secara

bersama-sama, atau mengizinkan kepada seorang wali unfuk

mewakilkan, kemudian dia mewakilkan kepada seorang wakil, atau

mengizinkan kepada dua wali unhrk berbuat seperti itu kemudian

keduanya menunjuk <iua wakil, apapun yang terjadi dari semua ifu,

maka pernikahan yang pertamalah yang sah. Seandainya dua wali

menikahkannya bersama para wakilnya, baik tiga orang atau

empat orang, maka pemikahan berlaku untuk yang pertama
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manakala diketahui adanya bukti yang menunjukkan waktunya
bahwa salah safu dari mereka melakukan sebelum yang lain.

Seandainya seorang walinya menikahkannya dengan dua
laki-laki, Ialu para saksi memberi kesaksian terkait satr: hari tetapi
mereka tidak menyebutkan jamnya, atau mereka menyebutkan
jamnya tetapi pemyataan mereka tidak disertai bukti terhadap
nikah mana yang pertama, maka nikah tersebut terhapus, dan
perempuan tersebut tidak berhak atas apapun dari salah satu dari
dua suami. seandainya dalam keadaan ini salah satu dari dua
suami itu telah masuk kamar dan menggaulinya, maka perempuan
tersebut berhak atas mahar standar darinya, perempuan tersebut
wajib menjalani iddah, dan keduanya dipisahkan. Dalam hal ini
tidak ada perbedaan apakah kedua suami tersebut siuna-sama
tidak tahu pemikahan mana yang terjadi lebih dahuru, atau
keduanya sama-sama mendakwakan dengan mengatakan,
"Nikahkulah yang pertama," baik keduanya mengakui bahwa
perempuan tersebut tidak mengetahui pemikahan mana yang
terjadi lebih dahulu, atau mengakui suafu perkara yang
menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak mengetahui hal itu.
Misalnya, perempuan tersebut tidak menyaksikan pemikahan,
n'lelainkan dia berada di negeri lain, bukan negeri tempat akad
nikah; atau hal-hal semacam ifu.

seandainya kedua suami sama-sama mendakr,va isti bahwa
dia mengetahui pemikahan yang pertama, dan masing-masing
mengklaim bahwa dia mengetahui bahwa pemikahan dirinyalah
yang pertama, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
perempuan tersebut dengan disertai sumpahnya kepada orang
yang dia klaim bahwa pernikahannya terjadi belakangan. Jika
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perempuan tersebut berkata, "Aku tidak mengetahui siapa yang

tebih dahulu," sedangkan keduanya mendakwanya tahu, maka dia

bersumpah bahwa dia tidak tahu. Sesudah itu tidak ada satu pun

dari kedua pemikahan tersebut yang berlaku dan mengikat

baginya.

Seandainya perempuan tersebut cadel, atau lemah akal,

atau masih kecil, atau dia menjadi cadel sesudah dinikahkan, maka

dia tidak dikenai kewajiban sumpah, sedangkan pemikahan

tersebut terhapus. Seandainya ayahnya dan wakil ayahnya

menikahkannya dalam keadaan seperti ini, lalu ayah berkata,

"Pernikahankulah yang terjadi pertama, atau pernikahan

wakilkulah yang pertama," atau pemyataan tersebut disampaikan

oleh wakilnya, maka ihr bukan merupakan pengakuan salah satu

dari keduanya yang mengikat bagi perempuan tersebut, tidak pula

bagi kedua suami, dan tidak pula bagi salah satu dari keduanya-

Seandainya perempuan tersebut berakal sehat dan sudah

baligh, kemudian dia mengakui untuk salah satu suami bahwa

pemikahannya terjadi pertama kali, maka pemikahan yang dia

akui sebagai pemikahan pertama itu berlaku baginya, dan dia tidak

perlu bersumpah unhrk yang lain. Karena seandainya dta

rnengakui bahwa pemikahan bagi salah salah satunya sebagai

pemikahan yang pertama, maka laki-laki tersebut tetap tidak

menjadi suaminya dalam keadaan perempuan tersebut sudah

terikat sebagai istri bagi laki-laki vang lain-

seandainya walinya lebih dekat kepadanya daripada wali

lain itu menikahkannya dengan seizinnya, sedangkan walinya yang

lebih jauh juga menikahkannya dengan seizinnya, maka

pernikahan oieh wali yang di bawahnya itu batal meskipun

93



AlUmm

pemikahan tersebut dilakukan se@ra tersendiri. Oleh karena

demikian ketentuannya, maka pemikahan oleh wali yang paling

dekat itulah yang sah, baik terjadi sebelum pemikahan oleh wali
yang lebih jauh atau sesudahnya, baik perempuan tersebut telah

digauli atau belum oleh suami yang dinikahkan wali yang lebih jauh

dan tidak memiliki hak perwalian saat ada r,vali yang lebih dekat.

S"-andainya kedua suami telah menggaulinya, maka

ditetapkan pemikahan unfuk suami yang dinikahkan oleh wali
tersebut, tetapi saya men!ruruhnya unfuk menjauhi istrinya hingga
istrinya itu menyempumakan iddah dari suami pertama. Sesudah

itu dia dibiarkan menggauli istrinya. Perempuan tersebut berhak
atas mahar yang disebutkan atas suaminya, dan berhak atas mahar
standar atas laki{aki yang menikahinln dengan pemikahan yang

tidak sah, baik jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada
mahar yang disebutkan nominalnya.

Seandainya perempuan tersebut hamil, maka kedua suami
harus menjauhinya. Dalam keadaan keduanya menjauhinya itu,
perempuan tersebut dinyatakan sebagai ishi bagi laki{aki yang

dinikahkan wali pertama kali. Jika laki-laki tersebut mati, maka
perempuan tersebut mau,rarisinya. Jika perempuan tersebut mati,
maka laki-laki tersebut juga mewarisinya. Manakala dia melahirkan
seorang anak, maka anak tersebut diperlihatkan kepada ahli
nasab. Kepada siapa saja ahli nasab ifu menautkan nasab anak
terse'out. rnaka ift-rlah nasabnya. Jika ahli nasab tidak menautkan
pada salah safu dari keduanya, atau keduanya menautkan kepada
keduanya, atau tidak ada ahli nasab, maka kepufusannya

ditangguhkan hingga anak tersebut baligh sehingga dia sendiri 5rang
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menautkan nasab kepada siapa saja di antara keduanya yang dia

suka.

Jika keduanya sama-sarna menampik nasab dan ahli nasab

tidak melihat anak itu, maka keduanya saling bersumpah /i'an

terhadap perernpuan tersebut dan meniadakan nasab dari dirinya-

Jika salah satu dari keduanya mengakui nasab, maka saya

menghubungkan nasab anak kepadanya. Jika yang lain juga

mengakui, maka saya menangguhkan hingga dilihat oleh ahli

nasab, dan masalahnya seperti masalah pertama. Jika yang lain

mati sesudah yang pertama mengakui, sedangkan dia tidak

mengakui, maka anak tersebut dianggap berasal dari yang

pertama. Seandainya perempuan dinikahkan oleh dua wali dengan

seizinnya, dimana yang safu menikahkan sebelum yang lain,

kemudian dia telah digauli oleh suami yang dinikahkan terakhir,

maka dia berhak atas mahar standar, dan sesudah ih.l dia

dipisahkan dari laki-laki tersebut. Dia adalah istri laki-laki yang

pertama, tetapi suaminya ini harus menahan diri sampai iddabnya

berakhir dari laki-laki yang telah menggaulinya.

17. Riwayat Tentang Pernikahan Oleh Ay.h

i ?4';" ^# U L'3," Gf - Y Y \'
A
4$l ,ds LkG f A-)

a
I

O/
/-z o !
0 )-P

C/UUW f

95



AlUmm

')i "".+ 
a-r.t 6j &3 ,}L ii,r J:" '*;t 6//

UUt uS.rirr *o,.trJY, g ,_*.: y
22L0. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ,lg, dia berkata,
"Nabi S menikahil,,u saat aku berumur enam atau fujuh tahun,

dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun."36

Keraguan berasal dari Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah @ menunjukkan

bahwa jihad berlaku pada anak usia lima belas tahun, dan umat
Islam pun menerapkan batasan usia tersebut dalam masalah sanksi
hadd. Allah ffi menerapkan hukum tersebut bagi anak-anak yatim.

36 HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Seorang lakilaki Menikahkan
Anaknya yang Masih Kecil, 3/371, no. 5133) dari jalur Muhammad bin Yusuf dari
sufun dan setemsnya, dengan redaksi, "Nabi $ menikahinya saat dia bemmur enam
tahur, dan menggaulinya saat dia berumur sembilan tahun. Dia tinggal bersama beliau
selama sembilan tahun."

Juga ftab: Ayah Menikahkannya Anaknya kepada Imam) dari jalur Ma'la bin
Asad dari Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayatrnya dari Aisyah 4a, bahwa Nabi $
menikahinya saat dia berusia enam tahun, dan menggaulinya saat dia berusia sernbilan
tahun.

'Hisyam berkata, "Saya diberi kabar bahwa Aisyah q hidup bersama Nabi $
selama sembilarr tahun." (no. 5134)

fiadits ini jrrga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Ayah
Menikahkan Anak Gadisnya ya-ng Masih Kecil, 2/1038-7039, no.70/1422) dari jalur
Abu lvluawiyah dan Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dan seterusnya,
dengan redaksi, "Nabi $ menikahiku saat aku berumur enam tahun, dan beliau
menggauliku saat aku berumur sernbiian tahun""

Juga dari jaiur Abd bin l-[umaid dari Abdunazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhd dari
Unva.h dari Aisyah,g dengan redaksi yang sprupa. Hanya -caja di dalamnya dia
mengatakan, "Beliau menikahinya saat dia berusia tujuh tahun." (77/1422)

Juga dari jalur Abu Muarviyah dari A'masy dari Ibmhim dari Aswad dari
Aisyatr ,4u dengan redaksi yang serupa- (r,o.72/L4221
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Allah @ berfirman,
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"Dan uiilah anak tntim ifu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. Kemudian iika menurut pendapatnu mereka telah

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya. "(Qs- An-Nisaa' [4]: 6)

Anak yatim tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya

sendiri kecuali dia telah berumur lima belas tahun, baik laki{aki

atau perempuan, kecuali dia telah bermimpi bagi anak laki-laki

atau telah haidh bagi anak perempuan sebelum usia tersebut,

sehingga saat itulah keduanya memiliki kewenangan terhadap

dirinya sendiri. Pemikahan Aisyah @, dengan Rasulullah s oleh

Abu Bakar;S, saat Aisyah berumur enam tahun, serta digaulinya

Aisyah a{g, pada umur sembilan tahun menunjukkan bahwa ayah

lebih berhak atas anak gadis daripada dirinya sendiri. Oleh karena

seandainya dia baligh dalam keadaan masih gadis maka dia lebih

berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, maka tampaknSra

ayah tidak boleh memaksanya hingga dia baligh sehingga

pemikahan harus dilakukan dengan seizinnya'
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2217.Malik *nnguburk'un tniau kami, dari Abduttut'Ui.,

Al Fadhl, dari Nafi' bln Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa
Rasulullah @ bersabda, "Janda ifu lebih berhak atas diinya
daripada walinya, sedangkan gadis ifu dimintai izinnya terkait
dirinya, dan diamnya ifu adalah izinnya.'87
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s7 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Nikah, bab: Permintaan Izin kepada Gadis
dan Janda terkait Dirinya,2/542-543, no. 41.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Permintaan
Izin kepada Janda irntuk Nikah dengan Lisan, dan Kepada Gadis dengan Diam,
2/1037, no" 65/472L) Cari j:rlur Said bin Manshur, Qutaibah bin Said dan Yahya bin
Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Qutaibah bin Said dari Sufuan dari
Ziyad bin Sa'd dari Abdullah bin Fadhl dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.
(67/472L1

Juga dari jalur lbnu /\bi umar dari sufyan dan seterusnya der,gan redaksi yang
serupa. (no.68/4L2Ll

t{adits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: A5ah dan
selarrnya Tidak Boleh Menikahkan Gadis dan Janda Tanpa Kereiaan Keduanya,
3/372, no. 5136) dan (pembahasan dan bab yang sama, 2/LA36, no. 64/7479).
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2212. Malik mengabarkan kepada kami, dari AMurrahman

bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' bin

Zaid bin Jariyah, dari Khansa' binti Khidam, bahwa ayahnya

menikahkannya saat dia telah menjadi janda dalam keadaan dia

tidak suka. Kemudian dia mendatangi Nabi S$, lalu beliau

membatalkan pemikahannya. 38

Jika wali seorang perempuan, baik janda atau gadis,

menikahkannya tanpa se2innya, maka pernikahannya batal kecuali

ayah terhadap anaknya yang masih gadis dan kecuali tuan

terhadap budaknya. Karena Nabi 6S membatalkan pernikahan

Khansa' anak perempuan Khidam ketika dia dinikahkan oleh

ayahnya dalam keadaan dia tidak suka. Nabi #i tidak mengatakan:

Kecuali kamu ingin berbakti kepada ayahmu sehingga kamu

memperkenanl<an pemikahan olehnya. Seandainya perkenan

kepada Khidam untuk menikahkan anak perempuannya itu dapat

s8 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Nikah, tnb: Nikah, Inti Penjelasan tentang
Nikah yang Tidak Boleh, 2/535, no. 25h dan Al Bukhari (pembahasan, Nikah, bab:

Ketika Seseomng Menikahkan Anak Perempuannya dalam Keadaan Dia Tidak
Senang, Maka Nikahnp Batal, 3/372, no. 5138) dari jalur Ismail dari Malik dan
seterusnya.

Juga dari jalur Ishaq dari Yazid dari Yahya bahwa Qasim bin Muhammad
menceritakan kepadanya, bahwa AMurrahman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid
menceritakan kepadanya, bahwa seorang laki{ak yang bemama Khidam
menikahkannya anak perempuannya... dengan redaksi !,ang serupa. (no. 5139)

Dalam N Muowththa ' disebut nama Yazid. Demikian pula dalam Shahih N
Bukhari dan Ma'nfah As-Sunan wa Al A8,adlari jalur Asy-Syafi'i, dan inilah yang kami
cantumkan di sini. Sedangkan dalam bebempa naskah Al Umnlairxrya tertulis Zaid,

dan itu merupakan kesalahan lang nyata.

tir*
* Jj6
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mengesahkan pernikahan tersebut, maka sepertinya Nabi $
menyuruh Khansa' unfuk memperkenankan pemikahan oleh

ayahnya, dan tenhrlah Nabi ,$ tidak menolak pernikahan tersebut.

Tampaknya, Sunnah Rasulullah S saat beliau

membedakan antara gadis dan janda, dimana beliau menjadikan

janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan beliau

mengharuskan agar gadis diminta izinnya terkait dirinya, (Sunnah

beliau ini) menunjukkan bahwa wali yang beliau maksud adalah

ayah secara khusus, sehingga beliau menjadikan janda lebih berhak

atas dirinya daripada ayah. Hal itu menunjukkan bahwa perintah

beliau kepada ayah untrk meminta izin kepada anak gadisnya

terkait pemikahan dirinya merupakan perintah yang bersifat

anjuran, bukan bersifat fardhu. Karena seandainya anak gadis itu
jika tidak suka ayahnya tidak boleh menikahkannya, maka dia

menjadi seperti janda. Tampaknya pemyataan yang tepat tentang

hal ini adalah setiap perempuan ifu lebih berhak atas dirinya

daripada walinya; dan izinnya janda disampaikan dalam bentuk

perkataan, sedangkan izinnya gadis ditandai dengan diam.

Saya f,dak mengetahui adanya perbedaan pendapat di

antara para ulama bahwa tidak ada seorang wali pun selain ayah

yang boleh menikahkan gadis atau janda kecuali dengan seizinnya.

Jika mereka tidak menebedakan antara gadis dan janda yang sudah

baligh, maka tidak boleh berpegang selain pendapat yang saya

sampaikan terkait perbedaan antara gadis dan janda, yaifu

ketentuan tersebut hanya berlai<u pada ayah yang menjadi wali dan

selain wali. Seandainya tidak boleh bagi ayah unhrk menikahkan

anak gadisnya kecuaii dengan seizin anaknya itu, maka dia tidak

boleh menikahkannya saat masih kecil karena saat itu dia tidak
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memiliki kewenangan terhadap dirinya. Dengan demikian tidak
ada perbedaan antara ayah dan wali-wali lain dalam menikahkan
gadis, sebagaimana tidak ada perbedaan di antara mereka dalam

menikahkan janda.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, Nabi S
memerintahkan unfuk meminta izin kepada anak gadis terkait

dirinya. Apa tanggapan Anda?" Jawabnya, tampaknya perintah

beliau hanya unhrk menyenangkan hati anak. Selain itu, bisa jadi

anaknya itu mengalami suatu penyakit yang tidak diketahui oleh

orang lain sehingga saat itulah dia mengutarakannya saat dia

diminta pendapat; atau dia tidak senang terhadap laki-laki yang

meminangnya lantaran ada suahr cacat, sehingga permintaan izin

kepadanya ihr lebih baik dalam kehati-hatian, lebih menyenangkan

hatinya, serta lebih bagus secara akhlak.

Seperti itulah yang kami perintahkan kepada ayahnya.

Kami juga memerintahkan kepadanya agar yang mengajaknya

musyawarah adalah keluarga perempuan yang paling dekat

dengannya serta mengetahui seluk-beluk anak tersebut, baik ifu ibu

atau selainnya. Dia tidak boleh buru-buru dinikahkan kecuali

sesudah diberitahu siapa yang akan menjadi suaminya.

Selanjukrya, makruh bagi ayah untuk menikahkannya jika

ayah mengetahui ketidaksukaannya terhadap laki-laki yang dia

nikahkan dengannya. Tetapi jika ayah melakukannya dan

menyedekahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak dia

sukai, maka hulnrrmnya boleh. Oleh karena ayah boleh

menikahkan anak perempuannya dengan paksa dengan laki-laki

yang tidak dia sukai, maka demikian pula seandainya dia

menikahkannya tanpa meminta pendapatnya.
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Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa terkadang

ayah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan anak gadis

sedangkan saat itu dia tidak rriemiliki keputusan di hadapan

ayahnya yang diperintahkan unfuk mengajaknya musyawarah?"

Jawabnya adalah Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya S,

Turai$:63
"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ifu. "

(Qs. Ali Imran [3i' 159)

Allah tidak memberikan hak pilih kepada mereka di

hadapan Nabi S, melainkan Allah hanya mewajibkan mereka

untuk menaati beliau. Akan tetapi, musyawarah itu dapat

memuaskan hati. Musyawarah disunnahkan bagi seseorang yang

tidak memiliki kewenangan terhadap umat seperti kewenangan

yang dimiliki Rasulullah S.
Kakek dari ayah, ayahnya kakek, dan kakeknya kakek

menempati kedudukan anak dalam menikahkan gadis dan

perwalian janda selama tidak ada yang lebih dekat darinya.

Seandainya seorang gadis dinikahkan dengan beberapa

suami yang sesudah itu seluruhnya meninggal dunia, atau mereka

menceraikannya, sedangkan dia telah mengambil mahar dan

warisan, baik suaminya telah hidup serumah dengannya atau

belum, namun dia belum pemah digauli, maka dia dinikahkan lagi

seperti menikahkan gadis karena sebutan gadis belum terlepas

darinya kecuali sekiranya dia telah menjadi janda, baik dia telah

mencapai usia baligh, keluar ke pasar, bepergian, serta merupakan

orang yang berharga di tengah keluarganya, atau semua ifu tidak
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ada pada dirinya. Alasannya adalah karena dia tetap masih gadis

dalam semua keadaan tersebut.

Jika dia telah digauli, baik dengan nikah yang sah atau tidak

sah, atau dengan jalan zina, baik dia masih kecil atau sudah besar,

baik dia sudah baligh atau belum baligh, maka dia telah menjadi

janda sehingga ayah tidak boleh menikahkannya kecuali dengan

seizinnya. Ayah tidak boleh menikahkannya manakala dia telah

menjadi janda meskipun dia belum baligh. Ayah hanya boleh

menikahkan anak perempuan yang masih kecil manakala masih

gadis, karena gadis tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya
jika dia masih kecil, dan tidak pula sesudah dia baligh di hadapan

ayahnya.

Tidak seorang pun selain ayah yang boleh menikahkan

perempuan gadis atau janda yang masih kecil, baik dengan

seizinnya tanpa izinnya. Mereka tidak boleh menikahkan salah satu

dari keduanya hingga dia baligh sehingga dia bisa memberikan izin

terkait dirinya. Jika seorang wali selain ayah menikahkannya saat

dia masih kecil, maka nikah terhapus, dia dan suaminya tidak

saling mewarisi, dan thalak tidak terjadi padanya. Hukum nikah

tersebut sama seperti hukum nikah yang tidak sah dalam semua

aspeknya; tidak terjadi thalak dan pewarisan di dalamnya. Ayah dan

para wali lain memiliki kedudukan yang sama terhadap anak yang

sudah janda. Seorang wali tidak boleh menikahkan janda kecuali

dengan seizinnya. Izinnya janda diungkapkan dengan perkataan,

sedangkan izinnya gadis ditengarai dari diamnya. Jika ayah

menikahkan janda di luar pengetahuannya, maka nikah terhapus,

baik janda tersebut rela sesudah itu atau tidak rela. Demikian pula

dengan seluruh wali terhadap perempuan gadis dan janda.
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18. Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang
Masih Gadis dengan Laki{aki yang Tidak Setara

Keputusan ayah yang memaksakan anaknya yang masih

gadis dalam perkara nikah itu boleh asalkan pemikahan tersebut

memberikan kebaikan dan maslahat baginya, atau tidak

mengakibatkan dia menerima suafu kekurangan. Tetapi kepufusan

tersebut tidak boleh manakala mengakibatkan suatu kekurangan

baginya atau bahkan mudharat baginya. Sebagaimana jual-beli

yang dilakukan ayah atas nama anaknya ifu boleh asalkan tidak

membawa mudharat baginya dalam jual-beli dengan obyek yang

biasanya orang-orang yang ahli fidak saling menutr-rpi unfuk

mencari keunfungan yang besar. Demikian pula dengan anak laki-

lakinya yang masih kecil.

Seandainya seseorang menikahkan anak perempuannya

dengan seorang budak miliknya atau milik orang lain, maka

pemikahan tersebut tidak sah karena budak tidak setara sehingga

hukumnya ildak boleh. Pemikahan tersebut mengakibatkannya

menerima suaht kekurangan. Seandainya dia menikahkan anak

perempuannya dengan lakilaki yang tidak setara, maka hukumnya
tidak boleh karena hal itu mengandung suahr kekurangan.

Seandainya dia menikahkan anak perempuan dengan laki-laki

yang setara tetapi mengidap penyakit kusta, belang, gila,

kemaluannya dikebiri-baik dengan cara dipotong atau fidak
dipotong, maka hukumnya tidak boleh. Karena seandainya anak
perempuan itu telah baligh, maka dia memiliki hak pilih manakala

dia mengetahui salah satu penyakit tersebut. Seandainya seseorang

menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara dan
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sehat, kemudian di suafu hari laki-laki tersebut mengalami salah

satu dari penyakit-penyakit tersebut, maka dia tidak boleh

memisahkan antara laki{aki tersebut dan anak perempuannya

hingga anak perempuannya baligh. Sesudah dia baligh, maka dia

memiliki hak pilih.

Seandainya seseorang menikahkan anak perempuan

dengan paksa dengan seorang laki{aki yang mengidap sebagian

dari penyakit tersebut kemudian penyakitnya itu hilang sebelum

anak perempuan itu baligh, atau tepat saat dia baligh, kemudian

dia memilih untuk tetap hidup bersamanya, maka hukumnya tidak

boleh karena sejak awal akad tersebut terhapus.

Seandainya seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang

masih kecil atau hilang akal dengan seorang budak perempuan,

maka pemikahan tersebut batal karena anak kecil tidak khawatir

jatuh ke dalam zina. Lagi pula, orang yang hilang akal tidak bisa

mengungkapkan keadaan dirinya bahwa dia takut zina, meskipun

masing-masing dari keduanya tidak memperoleh biaya unfuk

perempuan merdeka. Seandainya dia menikahkan anak laki-

lakinya dengan perempuan yang terkena kusta, atau belang, atau

gila, atau kemaluannya tertutup, maka pernikahan tersebut tidak

boleh. Demikian pula, seandainya dia menikahkannya dengan

perempuan yang menimbulkan mudharat baginya, atau anak

tersebut tidak membufuhkan perempuan seperti iht, seperti

perernpuarl yang sudah tua renta, atau buta, atau terpotong

anggota fubuhnya, atau semacam ifu.
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19. Perempuan yang Tidak Memiliki Wali

dtl4\Jz/,*) * "irt ,b ist J;t Ju -Y Y \ Y

Jrtl t+t{.' W, gtL f)".k {Gt *)
2213. Rasulullah S bersabda, "Perempuan mana saja yang

menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.'B9

Dalam hadits tersebut tampak jelas bahwa yang menjadi

wali adalah adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tidak

bisa menjadi wali bagi perempuan lain untuk selamalamanya.

Oleh karena dia tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka

terlebih lagi dia tidak bisa menjadi wali bagi perempuan lain. Dia
juga tidak boleh melakukan akad nikah.

9I -YY \ I
o/ o / oz! )29

* r i; rJ.t * a.a]l L1?
-l/

a^nG"c;;t{ ilv y:l f n+.;lt i rlt
;:'bW 6p \fi'try,Li'*;f;t 4L+LJ

3e Hadits ini telah disebutkan berikut takhnjrrya pada no. (2203) dalam bab
tentang nikah tidak sah kecuali dengan wali.
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2214. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin AI Qasim, dari ayahnya, dia

berkata: Ada seorang perempuan kerabat Aisyah yang dipinang

kepada Aisyah. Kemudian dia menghadiri (pernikahannya). Ketika

tinggal akad nikah, dia berkata kepada sebagian keluarga

perempuan itu, "Nikahkanlah, karena perempuan tidak bisa

menjadi wali dalam akad nikah."4o

& Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab, Orang yang Mengatakan Perempuan Tidak Boleh
Menikahkan Perempuan [-ain, dan Akad Hanya Terjadi Di Tangan laki-laki, 3/458,
no. 15959) dari jalrrr hnu Idris dari Ibnu Juraij dari Abdurrahman bin Qasim, dia

berkata: Saya tidak mengetahuinya kecuali dari ayahnya, dari Aisyah 4,, dia berkata,
"Jika ada seorang pemuda dari anak-anak saudaringra yang mencintai seorang pemudi
dari anak-anak saudaranya, maka dia mengadakan tabir di antara keduanya dan

berbicara ini dan itr. Jika tidak tersisa selain akad nikah, maka dia pun berkata, "Hai
fulan, nikahkanlah karena kaum perempuan tidak bisa menikahkan."

Atsar ini juga diriwag'atkan oleh Abdurr:azzaq dalam Mushannafaya
(pembahasan: Nikah, bab: Nkah Tanpa WaJi, 6/20l) dari jalur Ibnu Jumij, dia

berkata: Aisyah @... dan seterusnya.

Seperti inilah riwayat in mu'adhdhal (no. 10499). Tidak jauh dari kernungkinan
bahwa sebagian sanadnya hilang dalam proses penerbitan atau pada manuskrip.

Pengarang Al Jauhar An-Naqi menilai lernah riwaSnt ini dengan mengatakan,
"Mengenai sanadnya, yaitu Asy-Syafi'i dari periwayat lnng tepercaya, ini tidak bisa

dijadikan hujjah seperti yang kita ketahui. Ath-Thahawi menilainya salah dalam lkhtilaf
Al 'Ulama karena dua alasan, yaitu:

Pqtama, Ibnu l{anbal mengatakan: Ibnu Jumij berkata: Aku dikabari dari
AMurrahman bin Qasim. Dengan demikian, periwayat antara Asy-Syafi'i dan

AMurrahman tidak dikenal.
Kdua, Ibnu Idris meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari AMunahman bin Qasim

dari Aisyrah @ secard, terputus sanadnya tanpa menyebutkan kata "dari ayahnya".

0
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2215. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Hassan, dari hnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan lain,

karena sesungguhnya pelacur itu menikahkan dirinya sendiri."41

Selain itu, kami melihat bahwa iwayat hnu Idris pada hnu Abi Syaibah

disebutkan di dalamnya "saya tidak mengetahuinya selain dari ayahnya". Dengan

demikian, pelansiran yang kedua itu ditiadakan"
Adapun pemyataan, "sesungguhnya perkataan Asgr'Syafi'i 'periwayat yang tsiqah

mengabarkan kepada kami,' tidak bisa dijadikan hujjah", tampak jelas bahwa Ibnu Idris
meriwayatkan khabar ini. Demikian pula dengan Abdurrazzaq. Keduangn merupakan
periwayat yang tepercaya.

41 Seperti inilah hnu Uyainah meriwayatkarunya smra mauquf. Seiangkan yang

lain meriwayatkannya seara marfu'. Sebagian dari mereka meriwayatkan sebagian

redaksinya sec-ara mar{u'dan sebagian yang lain secara mauquf
Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pernbahasan: Nikah, bab' Tidak Boleh

Nikah kecuali Dengan Wali, 1/605, no. 1882) dari jalur Jumail bin Hasan Al Ataki dari
Muhammad bin Manuan Al Uqaili dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin

dari Abu Hurairah i@, dia berkata: Rasulullah,$ bersaMa, "Perernpuan tidak bisa

menikahkan f)erempuan lain, dan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya karqta
sesungguhn5m petacur itulah jmng menikahkan dirinya."

AI Bushiri dalam Az-hwa'id ft:/rm- 269-2701 mengatakan, "Hadits ini memiliki
riwayat penguat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ddam Jami'aya dari hadits Ibnu
Abbas secara marfu' dan mauquf. " Dia juga mengatakan, "Hadits yang mauquf iutr

lebih shahih sanadnya. Sedangkan hadits Abu Hurairah rg diperselisihkan dan terkena

kritik. Jumail bin Hasan At Ataki dikommtari Abdan sebagai orang lnng fasik dan

berbohong. Ibnu Adi berkata, 'Saya tidak mendengar seorang ulama berkomentar
tentangnya selain Abdan, dan saya berharap Jumail bin Hasan tidak masalah. Saya

tidak mengetahui adanya hadtts mungkarmiliknya.' hnu Hibban menyebutkan namanya
ddam Ab-Tsiqal dan berkata, 'Shtusnya ghanb.' Tetapi hadits tu'ri dilansir oleh hnu
Hibban dalam Shahih-n5,ra, hnu Khuzaimah, Ai Hakkn dan lain-lain. Musallamah Al
Andalusi berkata, "Statusnga tsiqah, dan para periu,ayat ynng lain iuga bnqah. "

t /o!
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Jika seorang perempuan ini menikahkan budak

perempuannya, maka dia tidak boleh menikahkannya sendiri, dan

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pernbahasan: Nikah, bab:

3/227-2281 dari jalur Jumail bin Hasan dari Muhammad bin Marwan Al Uqaili dari

Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu HuraiEh i$ secara marfu'- Di

dalamnya disebutkan, "Kar€na sesungguhnp peruina itulah yang menikahkan

dirinyra."
Juga dari jalur AMurrahman bin Muhammad Al Muharibi dari Abdussalam bin

Harb dari Hrqf; dari hnu Sirin dari Abu Hurairah sebagian darinya secara mat{u',

dan sebagian yang lain swra mauquf, pitu: "Kami mengatakan, "Sesungguhnya

perernpudl yang menikahkan dirinln ifulah pdacur."
Juga dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Hiq,ram bin Hmsan dari Muhammad bin

Sirin dari Abu Hqrainh I&, "Kami menceritakan bahwa P€renpuan yang menikahkan

dirinya sendiri ih.rlah perenrpuan penzina."

Juga dari jalur Nadhar bin Syumail dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari

Abu Hurairah i& s€perti png ada di sini secara terhenti sanadrnTa-

Juga dari ialw Mr.rslim bin Abu Mr.rslim Al Jurmi dari Makhlad bin Husain dari

Hisyarn dari hnu Sirin dari Abu Hurairah secara terangkat sanadngra.

Juga dari jalur Auussalam bin Harb dari Hiq/am dari Ibnu Sirin dari Abu

Hurairah dan seterusnya. secara terangkat sanadnya, sdain kalimat, "Perempuan

yang menikahkan dirinla", karena ini adalah perkataan Abu Hurairah' (no'

2S31)
Atsar ini juga diriwayratkan oleh Al Baihaqi dalam s.lnaz Al Kubra (pembahasan:

Nikah, trab: Tdak Boleh Nikah Kecuali dengan wali, 7,/110). Al Baihaqi meriwaptkan

hadits Makhlad bin HrEain yang telah disebutkan pada Ad-Daruquthni. Dlia

meriwayatkannya dari jalur Hasan bin Su[Bn dari Muslim bin Abdurrahman Al Jurmi.

Kemudian Al Baihaqi berkata: Hasan berkata: Aku bertanp kepada Yahp bin

Ma'in tentang riwayat Makhlad bin Husain dari Hisr,pm bin Hassan. Dia menjawab,

"Dia adalah periwapt png tepercap." Kemudian saya menyebutkan hadits ini

Dia berkata, "Ya, ada seorang q/aikh di ternpat kami lang
meriwayatkannya srrrlra mar{u' dari Makhlad- "

Juga dari jalur Bahr bin Nash,r dari Bisyr bin Bakar dad Al Auza'i dari hnu Sirin

wa mauguf.
hnu AMil Hadi dalam At-Tanqih mengatakan, "Adapun Jumail dimaksud adahh

Jurnail bin Hasan Al Azdi Al 'Atah Al Ahpazi, Periunyat Snng masyhur. Da menjadi

sumber riurayat bagi hnu Khuzaimah, Ibnu Abi Daud , dan Khalaf. Darinyalah Ibnu

Majah dan hnu l(huzaimah meriurayratkan hadits ini. Dia dinilai tsiqah oleh lbnu

Flibban dan dikomcntari negatif oleh selainnya."

Ljh. N6hbAfiatph(3/188)
Dari semua penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa bagian pertama dari

hadits tersebut adalah shahih dan temngkat sarndnya kepada Nabi $. Sedangkan

kalimat "karena pelaanr ifu menikahkan dirinya" stafusn5ra hasan.
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tidak pula wakilnya seandainya dia bukan wali perempuan

tersebut. Jika perempuan tersebut bukan merupakan wali bagi

budak perempuannya, maka tidak ada seseorang yang menjadi

wali dengan sebab perempuan tersebut manakala dia memang

bukan salah safu walinya. Sebagaimana perempuan tidak boleh

meunkilkan dirinya kepada orang yang menikahkannya kecuali

yang diwakilkan itu memang walinya. Budak perempuan itu
dinikahkan oleh wali perempuan yang menjadi fuan budak itu,

yang juga menikahkannya, atau oleh sultan manakala tuannya ifu
mengizinkan unfuk menikahkan budak perempuannya,

sebagaimana mereka menikahkannya jika dia mengizinkan unfuk
menikahkannya. Wali seorang perempuan tidak boleh menunjuk
seorang perempuan sebagai wali unfuk rnenikahkan perempuan

pertama.

Oleh karena perempuan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya
sendiri, dia juga tidak bisa menjadi wali dengan jalan perwakilan.

Seorang wali tidak boleh menikahkan budak perempuannya

kecuali dengan seizinnya. Seorang laki{aki boleh mer,vakilkan laki-

laki lain dalam pemikahan, sedangkan perempuan tidak boleh

dijadikan wakil dengan alasan seperti yang saya sampaikan. Tidak

boleh juga mewakilkan kepada laki-laki kafir untuk menikahkan
perempuan muslimah, karena keduanya sama-sama tidak menjadi

wali dalam keaciaan apapun.

Demikian pula, dia tidak boleh mewakilkan kepada budak

dan orang yang belum sempuma kemerdekaannya. Demikian
puia, dia tidak boleh rnewakilkan kepada orang yang terbatasi hak

transaksinya dan terganggu akalnya karena mereka semua tidak
bisa menjadi wali dalam keadaan apapun.
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2O- Para Pembawa Wasiat
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2216. Allah & menyebutkan masalah para wali,

"Rasulullah $ bersaMa, "Perempuan mzrna Wng menikah tanpa

izin walin5n, maka nilahng babl.'42

Tidak ada seorang ulama pun lrang berbeda pendapat

bahwa yang menjadi wali adalah kerabat ashabah (dari jalur ayah),

sedangkan paman dari jalur ibu tidak bisa menjadi wali, lika
mereka bukan ashabah. Jadi, tampak jelas dalam perkataan

mereka bahwa tidak ada perwalian bagi pembawa wasiat jika dia

bukan bagian dari ashabah. Karena perwalian tampaknya

diberikan kepada ashabah lantaran adanya beban diyat pada

mereka- Sedangkan pembawa wasiat tidak termasuk orang yang

terkena beban diyat, baik pembawa wasiat ayah unhrk mengurusi

anak yang masih gadis atau janda, atau pembawa wasiat dari

orang lain.

a2 Hadits ini telah disebutkan berikut atdriirya pada no. (2203) dalam bab

tentang udak sah nikah kedali dengan wali.
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Jadi, pembawa wasiat tidak memiliki perwalian dalam

pernikahan sama sekali. Alasannya adalah karena dia bukan wakil
wali, dan juga bukan wali. Paman dari jalur ibu itu lebih besar

kemungkinannya menanggung diyat daripada ibu, namun dia tidak
berhak atas perwalian manakala dia tidak memiliki nasab dari jalur

ayah" Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya jumpai

dari kalangan ahli atsar dan qiyas. Ada seorang ulama yang

berkata, "Pemikahan gadis oleh pembawa wasiat ayah boleh

secara khusus, bukan wali-wali yang lain. Tetapi dia tidak boleh

menikahkan gadis tanpa seizinnya, sedangkan ayah boleh

menikahkannya tanpa izinnya. Pembawa wasiat tidak boleh

menikahkan janda atas perintahnya, karena umsannya diserahkan

kepada para wali." Dia juga mengatakan, "Boleh juga pemikahan
yang dilakukan oleh pembawa wasiat wali selain pembawa wasiat

ayah."

Dia rnengklaim bahwa jika seseorang telah meninggal

dunia, maka terputuslah perwakilan. Jika pembawa wasiat adalah

seorang wakil menurutnya seperti wakilnya orang yang hidup,
maka wakil ayah dan saudara merupakan wali bagi para wali bagi
perempuan, baik gadis atau janda. Menurut kami dan menurutnya,

mereka boleh menikahkan dengan jalan perwakilan orang yang

mewakilkan kepada mereka seperti kebolehan bagi orang yang

mewakilkan mereka unfuk menikahkan, serta mendudukkan

rnereka pada kedudukan oreing yang diwakilkan.

Ularna tersebut tidak membolehkan pembawa wasiat ayah
apa yang dia perbolehkan bagi ayah. Dia mengatakan, "Pembawa

wasiat ih: bukan wakil, dan juga bukan ayah." Ketika dia ditanya,
"Bagaimana dengan wali kerabat," dia menjawab, "Tidak boleh."
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Ketika dia ditanya, "L-alu, siapa dia?" Dia menjawab, "pembawa

wasiat wali." Dia lantas mengatakan, "Dia menduduki kedudukan
wali." Tampaknya dia tidak memahami apa yang dia ucapkan.
Ketika dia ditanya, "L-alu apa yang boleh dilakukan bagi selain
ayah?" Dia menjawab, "Pembawa wasiat itu bukan wali dan bukan
wakil yang sah pemikahannya. Dia tidak memiliki hak daram
pemikahan sama sekali." Dengan demikian, dia telah
mengemukakan suafu pendapat yang konkadiktif dan berlawanan
dengan makna Al Qur'an, Sunnah dan atsar.

2L. Menikahkan Anak yang Masih Kecil dan Orang
Gila

Tidak boleh ada yang menikahkan anak perempuan yang
masih kecil dan belum baligh selain ayah. Jika seseorang selain
ayah menikahkannya, maka pernikahannya terhapus. Kakek sama
kedudukannya dengan ayah jika tidak ada ayah. Mereka
menggantikan kedudukan ayah dalam hal itu. Tidak boleh juga ada
yang menikahkan perempuan yang terganggu akalnya selain ayah.
Jika tidak ada ayah, maka perkaranya dialukan kepada sultan, dan
sultan harus memberitahu mempelai laki{aki mengenai kabar yang
tersiar baginya bahwa perempuan tersebut terganggu akalnya. Jika
dia tidak menghiraukan hal itu, maka sultan menikahkan
perempuan ifu dengannya. Para wali selain ayah dilarang unhrk
menikahkan perempuan yang terganggu akalnya karena wali selain
ayah tidak boleh menikahkan seorang perempuan kecuali dengan
kerelaannya. Oleh karena perempuan yang terganggu akalnya ifu
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tidak bisa mengungkapkan kerelaan hatinya, maka pemikahan

oleh para r,uali selain ayah ifu tidak sempuma-

Saya membolehkan sultan unhrk menikahkannya karena dia

telah mencapai kebuhrhan terhadap nikah, dan bahwa pemikahan

dapat menjaganya, dan bisa jadi mengakibatkan kesembuhan

baginya. Pemikahan oleh sultan itu sama seperti kepufusan hukum
baginya, baik kepufusan hularm lnng memb€rikan manfaat atau
yang membemtkan. Jika dia sudah sembuh, maka dia Udak

memiliki hak piiih. Sulfdn tidak boleh menikahkannya kecuali

dengan laki-laki yang setara. Jika dia menikahkannya dengan lakF

laki yrang setara, maka pernikahann5ra berlaku, sehingga dia saling

meunrisi dengan suarninSa.

Jika seorang perempuan terganggu akaln5n karena srrafu

penyakit, atau bircam (radang selaput paru-panr), atau selainnSa,

maka sultan fidak boleh menikahkannyra, melainkan dia
menangguhkannya. Jika dia sadar, maka walinSra -siapa pun ifu-
menikahkannya dengan seizinnya. Jika dia tidak kuniung sadar

hingga berlama-lama dan puhrs harapan terhadap
kesembuhannlra, maka ayah atau sultan boleh menikahkannyn.

Jika selain hilar,g akal ifu dia juga gila, atau terkena kusta, atau

belang, maka hal itu harus diberitahukan kepada suami sebelum

dinikahkan. Jika dia mengalami dhaniqs dimana para ahli penyakit

tersebut melihat bahwa dia tidak ingin menikah, maka menurut
saya sebaiknya walinya tidak menikahkannya. Tetapi jika dia
menikahkannya, maka saya tidak membatalkan pemikahannya,

karena pemikahan ihr justru memberikan keunfungan baginya,

43 Dhani bemrti penyakit luitik yang sehap kali disangka akan sembuh maka
justru terjadi sebalikngra, serrakin kritis.
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bukan menimbulkan beban baginya. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan apakah yang terganggu akalnya itu masih gadis atau

sudah janda; tidak ada yang boleh menikahkannya selain ayah atau

sultan tanpa izin darinya karena dia tidak bisa memberikan izin.

22. Pernikahan Anak Kecil dan Laki{aki Dewasa
yang Terganggu AkalnYa

Asy-Syafi'i berkata tentang orang dewasa yang terganggu

akalnya: Ayahnya boleh menikahkannya karena dia tidak memiliki

kewenangan terhadap dirinya. Jika dia sekali waktu gila dan sekali

waktu sembuh, maka ayahnya tidak boleh menikahkannya hingga

dia memberikan izin dalam keadaan sadar untuk dinikahkan. Jika

dia telah mengizinkan, maka ayahnya boleh menikahkan, dan

pemikahannya oleh ayahnya itu tidak saya tolak. Tidak ada

seorang pun selain ayah yang berhak menikahkan orang yang

terganggu akalnya karena dia tidak memiliki kewenangan terhadap

dirinya sendiri. Perkaranya itu diadukan kepada hakim, lalu hakim

bertanya tentangnya.

Jika dia perlu menikah, maka hakim mengutarakan

keadaannya itu kepada perempuan yang dinikahi. Jika perempuan

tersebut rela dengan keadaannya, maka hakim menikahkannya.

Jika dia tidak perlu menikah menumt pandangan hakim karena

sakit menahun atau selainnya, maka hakim tidak boleh

menikahkannya, dan tidak pula walinya, kecuali tujuan

pemikahannya adalah agar dia dilayani sehingga dia boleh

dinikahkan dengan tujuan tersebut.
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Kakek dan seterusnya memiliki kewenangan yang sama

dengan kewenangan ayah terhadap orang yang terganggu akalnya,

serta terhadap anak perempuan yang masih kecil dan gadis. Kakek

dan seter.rsnya boleh menikahkan anak laki{rki yang masih kecil,

dan anak tersebut tidak memiliki hak pilih ketika dia telah baligh.

Hal itu tidak boleh dilakukan oleh sultan atau wali lainnya. Jika dia

dinikahkan oleh sultan atau wali selain ayah, maka pernikahan

tersebut terhapus karena kami memberlakukan kewenangan ayah

terhadapnya karena ayah menggantikan kedudukannya dalam

mengupayakan maslahat baginya selama dia tidak memiliki

kewenangan atas dirinya. Anak tersebut tidak memiliki hak pilih
sesudah dia baligh. Adapun selain ayah tidak boleh melakukan hal

itu. Seandainya anak kecil dalam keadaan gila atau lemah akal, lalu

dia dinikahkan oleh ayahnya, maka pemikahannya batal karena

dia tidak membuhrhkan pemikahan.

Jika orang yang terganggu akalnya telah dinikahkan, maka

ayahnya atau sultan tidak boleh melakukan khuluM antara dia dan

istrinya, tidak pula manthalaknya atas namanya. Salah safu dari

keduanya tidak boleh menikahkan kecuali anak yang sudah baligh

dan sesudah ditengarai bahwa dia membutuhkan pemikahan.

Seandainya ayah atau sultan menceraikan istri anaknya, maka

cerainya tidak jatuh. Demikian pula seandainya ayah atau sultan

rnelakukan ila45 zhihal6 atas nama anaknya; ila' dan zhihar iht
tidak berlaku efektif baginya, karena tidak ada beban syariat
padanya. Demikian pula, seandainya ayah atau sultan menuduh

44 Khulu'berard istri mernbayarkan kompensasi kepada suami supaya suami
menceraikannya.

45 lla'berart sumpah untuk tidak menggauli isti selama empat bulan atau lebih.
46 Zhiharberarti seorang suami berkata kepada iskinp, "Kamu bagiku seperti

punggung ibuku."
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istri anaknya itu berzina dan meniadakan hubungan nasab unfuk

anaknya, maka dia tidak boleh melakukan sumpah li'an, dan anak

tersebut tetap dihubungkan nasabnya kepadanya.

Seandainya isti anaknya ifu berkata, "Dia impoten, tidak

pemah menggauliku," maka kami tidak menetapkan batas waktu

baginya. Alasannya adalah karena seandainya perempuan ifu sudah

tidak perawan, maka bisa jadi suaminya itu pemah menggaulinya

tetapi dia menyangkal. Seandainya suaminya ifu dalam keadaan

sehat, maka salra menetapkan bahwa perkataan yang dipegang

adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika perempuan itu

masih perawan, maka bisa jadi dia menolak unhrk dijamah suaminya,

sehingga tidak masuk akal sekiranya suaminya itu membela diri

bahwa istrinya menolak disefubuhi. Seandainya dia menolak, maka

dia diperintahkan dengan isyarat tangan agar menggauli isfuinya.

Seandainya dia murtad, maka istinya tidak haram baginya karena dia

terbebas dari beban syariat. Seandainya istrinya yang murtad dan

tidak kembali kepada Islam hingga iddabnya berakhir, maka dia

ter cez:at secara ba'irlan suaminya.

Demikian pula, jika perempuan yang terganggu akalnya

dinikahkan, maka ayahnya atau wali selainnya tidak boleh

melakukan khulu'unii<nya dengan satu dirham pun dari hartanya,

dan tidak boleh membebaskan suaminya dari hak nafkahnya, serta

tidak boleh membebaskan hak apapun yang wajib diberikan

suaminya. Jika dia melarikan diri atau menolak digauli, maka dia

tidak berhak atas nafkah dari suaminya selama dia melarikan diri

atau menolak digauli. Jika suaminya melakukan /a' terhadapnya

dan walinya meminta agar suaminya menghentikan, maka

dikatakan kepada suaminya, "Bertal(ualah kepada Allah dan
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kembalilah kepada istrimu atau thalaklah dia!" Dia tidak dipaksa

untuk menthalak istrinya sebagaimana dia tidak dipaksa

seandainya istrinya sendiri yang minta.

Demikian pula, jika suaminya impoten, maka tidak

diberikan penangguhan bagi perempuan tersebut karena

seandainya dia dalam keadaan sehat maka dia boleh menunhrtrya

atau dia diceraikan. Jika perempuan tersebut membiarkannya,

maka suami tidak dipaksa unfuk menceraikan karena perceraian

terjadi hanya dengan kerelaan perempuan ifu dan penolakan

suami unhrk kembali. Jadi, tidak seorang pun yang boleh meminta

agar suaminya menceraikannya dengan hukum yang mengikat

suaminya saja, bukan perempuan tersebut, sedangkan perempuan

tersebut tidak memiliki hak tuntut. Seandainya dia meminta, maka

permintaannya ihr tidak harus dipenuhi oleh suaminya. Demikian

pula dengan anak perempuan yang masih kecil dan tidak berakal

dalam semua keadaan yang saya sampaikan.

Seandainya suami menuduh istuinya yang gila berzina dan

meniadakan hubungan nasab anaknya, maka dikatakan

kepadanya, "Jika kamu ingin meniadakan hubungan nasab anak

itu dengan jalan li'an, maka lakukanlah li'arl" jika dia melakukan

li'an, maka terjadilah cerai di antara keduanya, dan suami itu tidak

boleh menikahinya lagi untuk selama{amanya, perempuan itu

tidak dikembalikan kepadanya, dan hubungan nasab anak diputus

darinya. Jika dia mendustakan dirinya, maka hubungan nasab anak

ditautkan kembali kepadanya dan dia tidak dijatuhi sanksi ta'zir,

tetapi dia tidak boleh menikahi perempuan itu lagi unhrk selama-

lamanya. Jika dia menolak untuk melakukan sumpah li'an, maka
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perempuan itu tetap menjadi istrinya, anak ifu tetap menjadi

anaknya, dan dia tidak dikenai sanksi ta'zir.

Jika ada anak yang dilahirkan istrinya selama istrinya itu

masih dalam kepemilikannya, maka dia tidak boleh meniadakan

hubungan nasab anak tersebut dengan ialan li'an Jika didapati

seorang anak bersamanya, lalu dia berkata, "lstriku tidak

melahirkanrVd," sedangkan saat ifu tidak ada ahli nasab,

sedangkan terlihat istrinya ifu menyusui anak tersebut dan

menyayanginya seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, maka

dia tidak serta-merta dianggap sebagai ibunya kecuali ada empat

orang saksi perempuan yang bersaksi bahwa dia melahirkan anak

tersebut, atau suaminya mengakui bahwa istrinya itu

melahirkannya sehingga nasab anak dihubungkan kepadanya. Jika

ada ahli nasab lalu mereka manghubungkan nasab anak itu

kepadanya, maka dia dihukumi sebagai anaknya kecuali dia

meniadakan hubungan nasab ifu dengan jalan li'an.

Ayah tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih

kecil dan anak perempuan yang terganggu akalnya dengan budak

laki-laki dan tidak pula dengan laki-laki yang tidak setara

dengannya. Sedangkan setiap perempuan yang sudah baligh dan

janda yang meminta dinikahkan dengan budak atau laki-laki yang

tidak setara dengannya, saya berpendapat bahwa ayahnya dan

walinya berhak melarangnya. Ayah tidak boleh memaksa

pemikahan tersebut padanya. Ayuh atau sultan tidak boleh

menikahkan perempuan yang masih kecil dan perempuan yang

terganggu akalnya dengan orang gila, orang yang menderita sakit

kusta, belang, dan terganggu akalnya. Karena dia berhak

menghapus pernikahannya seandainya dia mengetahui keadaan
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suaminya ifu meskipun dia menikah dengannya dengan

kerelaannya.

Demikian pula, ayah tidak boleh menikahkannya dengan

laki-laki yang terputus kemaluannya. Demikian pula, ayah tidak

boleh memaksa budak perempuannya unfuk menikah dengan

salah satu di antara mereka. Tetapi dia boleh menghibahkan dan

menjual budak perempuannya kepada salah seorang di antara

mereka.

Wali anak laki{aki yang masih kecil tidak boleh

menikahkannya dengan perempuan gila, menderita sakit kusta,

belang, terganggu akalnya, perempuan yang tidak bisa digauli

dalam keadaan apapun, dan budak perempuan meskipun dia tidak

memperoleh biaya unfuk menikahi perempuan merdeka, karena

dia tidak termasuk orang yang khawatir jatuh ke dalam zina.

23. Nikah dengan Saksi-saksi (1)

Tidak sah pemikahan ayrah untuk anaknya yang sudah

janda, tidak pula wali selain ayah unfuk anak perempuan yang

masih gadis, tidak pula unfuk anak perempuan yang terganggu

akalnya, kecuali pemikahannya itu memenuhi empat hal, yaihr:

perempuan yang dinikahkan itu rela dalam keadaan baligh, dimana

batasan balighnya adalah haidh atau genap berumur lima belas

tahun; kerelaan suami yang sudah baligh; perempuan dinikahkan

oleh wali yang tidak ada wali lain yang lebih dekat darinya atau

oleh sultan; dan akad nikah itu disaksikan oleh dua saksi yang adil.
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Jika pemikahan kurang salah satu dari keempat hal tersebut, maka

pemikahan tidak sah.

Ayah anak perempuan yang masih gadis boleh

menikahkannya saat masih kecil atau sudah besar tanpa izin

darinya. Tetapi saya lebih senang ketika dia sudah baligh agar

ayah meminta izin darinya. Ketenfuan tersebut juga berlaku untuk

fuan terhadap budak perempuannya, tetapi ketentuan tersebut

tidak berlaku untuk tuan terhadap budak lakiJakinya, dan tidak

pula unfuk seorang wali selain ayah terhadap anak perempuan

yang masih gadis. Demikian pula, ayah anak perempuan gila yang

sudah baligh boleh menikahkannya seperti menikahkan anak

perempuan yang masih kecil, baik dia masih gadis atau sudah

janda. Yang demikian itu tidak boleh dilakukan oleh selain ayah,

kecuali sultan.

-2++{ikah dengan-S-4rsi-saltsi (2)
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2217. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepada

kami, dari hnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari

Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari hnu Abbas, dia berkata, "Tidak

sah nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang

pintar." Aku menduga Muslim bin Khalid mendengamya dari hnu
Khutsaim.4T
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47 Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: 3/231-
232) dan jalur Adi bin Fadhl dari Abdr.dlah bin Utsman bin l{huGaim dari said birt
Jubair dafi lbnu Abbas ig, dia berkata: Rasulullah i$ bersabda, "Tidak sah nikah
kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Perempuan mana yang dinikahkan oleh
seorz,ng wali dalam keadaan tidak disukai, maka nikah4n batal."

Ad-Daruquthni berkata, "Adi bin Fadhl mengangkat sanadnya kepada
Rasulullah $, sedangkan periwayat lain tidak rnengangkat sanadnya."

Az-7aila'i dalam y'y'ashb Ar-Ragh sesudah menyebutkan hadits ini dari Ad-
Daruquthni berkata, "Para periwayatutya tsiqah natnun tidak terjaga dari perkataan
Ibnu Abbas. Tidak ada yang mengangkat sanadnya kepada Rasulullah $ selain Adi bin
Fadhl."

Akan tetapi Ibnu F{ajar daJam At-Talkhish Al Habir berkata, "Adi adalah
periwayat yang lernah." (3/1621

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam bab para wali dan nikah dengan kesaksian. Dia
berkata; Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan bahwa Rasulullah @ bersabda,
"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi gng adil."

Dia berkata, "Meskipr.rn sanadnya terputus dan tidak sampai kepada Nabi S,
nan)un mayoritas ulama berpegang pada hadits ini. Nabi $ juga bersabda, "Perbedaan

antara nikah dan perzinaan adalah para sal,si." Riwayat ini valid dari Ibnu Abbas .ga

dan para sahabat Nabi $ yang lain."
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2278. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-

Zubair, dia berkata: Ada yang mengadu kepada Umar tentang

pemikahan yang tidak disaksikan, kecuali oleh seorang laki-laki

dan seorang perempuan. Dia pun berkata, "lni adalah perkawinan

rahasia, dan aku tidak memperkenankan. Seandainya aku

menangani masalah ini, tentulah aku merajamnya."6

Seandainya pemikahan disaksikan oleh orang yang tidak

diperkenankan bersaksi meskipun ban!,ak jurnlatrUa dan berasal

dari kalangan orang-orang Islam ynng merdeka, atau kesaksian

budak-budak muslim atau orang kafir'&immi, maka pemikahan

tersebut tdak sah hingga dia disaksikan oleh dua saksi yang adil.

Jika dua saksi tidak ditolak dari segi keadilan, kemerdekaan

dan balighnya, serta tidak ada cacat pada diri keduanya secara

khusus, maka pemikahan sah.

48 Atsar ini diritmptkan oleh Ath-Thabrani (penrbatrasan: Nikah, bab: lnti
Penjdasan tentang Perrrikahan yang Tidak Br/,dr,2/535, no. 26).

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Supn wa Al Atsar (5/2-il1mengatakan, "Sanad

hadits dari Umar 4g terputus. Said bin Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah dari

Hasan dan Said bin Musaryib bahura Unnr {g b€rkata, 'Tidak sah nikah kecuali

dengan u,ah dan dua saksi png adil..." Said bin Musaryib dbebut sebagai pedt,ra!,at

Umar Ap. Ibnnu Umar S pernah mengirim surat kepadan3,a unfuk bertanya tentang
sebagian urusan dan perlora Umar."

Kernudian Al BaihaCi berkata, "Yang diriunpd<an oleh Haffi bin Artha'ah dari
Atha' dari Umar S, bahwa dia mernboletfian kesaksian p€rernpuan bersama laki-laki
dalam nikah itu terputus sanadngn. Haffi tidak bisa diiadikan hujjah."

)
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Jika dua saksi yang adil merupakan musuh bagi mempelai

perempuan atau laki-laki, dan suami-istri tersebut saling

membenarkan dalam masalah nikah, maka kesaksian tersebut

diterima karena ihr adalah kesaksian dua saksi yang adil. Jika

suami-istri saling menyangkal, maka pernikahan tidak sah karena

saya tidak memperkenankan kesaksian keduanya terhadap musuh

keduanya. Saya lantas meminta yang menyangkal di antara

keduanya unhrk bersumpah. Jika dia bersumpah, maka dia

terbebas dari dal$raan.

Jika dia menolak unh-rk bersumpah, maka saya

mengembalikan sumpah kepada temannya- Jika temannya

bersumpah, maka saya menetapkan pemikahan baginya. Jika dia

tidak bersumpah, maka saya tidak menetapkan pemikahan

baginya. Jika seorang laki-laki terlihat memasuki kamar seorang

perempuan lalu perempuan tersebut berkata, "Dia suamiku," dan

Iaki-laki tersebut berkata, "Dia istriku, aku menikahinya dengan

dua saksi yang adil," maka pemikahan ditetapkan meskipun kami

tidak mengetahui dua saksi yang dia maksudkan-

Seandainya akad nikah dilakukan tanpa saksi, kemudian

mempelai iaki-laki mengadakan diadakan kesaksian atas

kejadiannya, dan mempelai perempuan dan walinya juga

mengadakan kesaksian atas statusnya, maka pernikahan tersebut

tidak sah. Kami tidak mengesahkan pemikahan kecuali pernikahan

yang diadakan di hada.pan dua saksi yang adil serta hal-hal yutg

saya sampaikan di atas. Dia juga tidak boleh berbicara akan

terjadinya pernikahan. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Dia tidak sah kecuali dengan mengadakan akad nikah yang baru

lainnya.
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Seandainya dua saksi adil saat menghadiri nikah, kemudian

keadaan keduanya berubah buruk hingga kesaksian keduanya

ditolak, tetapi keduanya saling membenarkan bahwa pemikahan

telah terjadi saat dua saksi itu masih adil, atau ada bukti yang

menunjukkan hal itu, maka hukumnya boleh. Jika keduanya

mengatakan bahwa pemikahan terjadi saat keduanya sudah

menjadi buruk keadaannya, maka hukumnya tidak boleh.

Saya hanya memandang akad nikah, dan saya tidak

memandang keadaan dua saksi saat ini. Dia berbeda dengan

kesaksian atas hak selain nikah di tempat ini. Kesaksian atas hak

itu dilihat pada hari dijatuhkannya kepuh.rsan hukum, dan tidak

dilihat keadaan dua saksi sebelumnya. Sedangkan kesaksian atas

pemikahan itu dilihat pada hari terjadinya akad.

Seandainya suami-isbi tidak mengetahui keadaan dua saksi,

tetapi keduanya saling membenarkan akan terjadinya nikah

dengan dua saksi, maka pemikahan tersebut sah, dan kedua saksi

itu dihukumi sebagai saksi yang adil hingga saya mengetahui cacat

pada saat terjadinya nikah. Jika nikah telah terjadi kemudian

suami-istri menyuruh unhrk menyembunyikan pemikahan dan dua

saksi, maka nikah tersebut tetap sah, tetapi saya memakruhkan

sekiranya keduanya merahasiakan pemikahan agar tidak timbul

kecurigaan terhadap keduanya.
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25. Nikah Hingga Jangka Waktu Tertentu dan
Pernikahan dengan Anak yang Belum Dilahirkan

Jika seorang laki{aki berkata kepada seorang perempuan,

"Aku menikahkanmu dengan bayi yang dikandung istriku," lalu

perempuan tersebut menerima, atau "Anak pertama yang

dilahirkan istriku" lalu perempuan tersebut menerima, atau

perkataan seperti itu disampaikan seorang laki-laki kepada laki-laki

lain terkait bayi yang dikandung istrinya, "Aku menikahkanmu

dengan anak perempuan pertama yang dilahirkan istriku" lalu laki-

laki tersebut menerima, maka semua ihr tidak dianggap sebagai

pemikahan sama sekali. Tidak sah pemikahan bagi anak yang

belum dilahirkan. Tidakkah Anda melihat bahwa bisa jadi istrinya

itu melahirkan anak perempuan, dan bisa jadi melahirkan anak

laki-laki. Oleh karena perkataan dikaitkan dengan obyek yang tidak

riil, maka hukumnya tidak boleh. Nikah tidak sah kecuali terhadap

orang tertenfu.

Seandainya seorang laki-laki berkata, "Besok pagi aku

nikahkan kamu dengan anak perempuanku," lalu lakilaki

keduanya ifu menerimanya, atau seorang laki-laki berkata kepada

laki{aki lain, "Besok pagi aku menikahkan anak laki{akiku dengan

anak pereropuanmu," lalu ayahnya anak perempuan ifu menerima

sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan ifu masih kecil,

maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi besok paginya anak

lakilaki, atau perempuan, atau anak laki{aki, atau kedua-duanya

meninggal dunia.

Seandainya akad nikah telah terlaksana, dimana

terlaksananya akad nikatr ih-r terjadi dengan ucapan nika.h, namun
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dalam safu waktu suami tidak halal menggauli istrinya, suami-istri

tidak saling mewarisi, maka hukumnya tidak boleh. Yang demikian

itu ada kemiripan dengan nikah mut'ah dimana seorang

perempuan menjadi istri dalam beberapa hari dan tidak menjadi

istri dalam beberapa hari. Bahkan dia lebih kuat maknanya

daripada nikah mut'ah karena ada safu waktu sesudah akad

dimana nikah tidak berlaku efektif. Menurut kami, yang demikian

itu tidak bisa disebut nikah, dan tidak pula menurut ulama yang

membolehkan nikah mut'ah. Dia lebih rusak daripada nikah

mut'ah.

26- Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad
Nikah

Seandainya seorang lakitaki meminang atas nama dirinya

dan berkata, "Nikahkan aku dengan fulanah," atau wakil

seseorang berbicara seperti itu atas nama orang yang

mewakilkannya, atau ayah anak laki-laki berkata seperti itu atas

nama anaknya kepada walinya perempuan sesudah dia

mengizinkan untuk menikahkan peminang atau yang dipinangkan,

Ialu wali mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah"

dengan merrlebut nama perempuan yang dimaksudnya itu, maka

nikah telah sah. Suami atau orang yang melangsungkan akad

nikahnya dengan jalan perwakiian tidak perlu mengatakan, "Aku

terima!" manakala dia mengutarakan maksud terlebih dahulu lalu

maksudnya itu dijawab dengan nikah.

Kendati saya membutuhkan hal ini, namun saya selama-

lamanya tidak memperkenankan pemikahan kecuali dengan cara
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seomng laki{aki menunjuk seorang wali dan seorang perempuan

menunjuk walinya unfuk menikahkan keduanya. Alasannya adalah

seandainya saya bufuh agar peminang mengatakan saat

dinikahkan, "Saya terima" padahal dia telah menyampaikan

perkataan nikah terlebih dahulu, karena saya tidak tahu apa yang

terpikir bagi peminang, maka saya juga butuh agar wali

perempuan mengatakan, "Aku perkenankan", karena saya tidak

tahu apa yang terpikir olehnya. Jika dia menikahkan, maka

pemikahan tidak teriadi kecuali dengan cara laki-laki yang

dinikahkan mengutarakan lagi kalimat qabul (menerima) terhadap

nikah. Kemudian saya bufuh mengembalikan perkataan kepada

suami. Selanjutnya, seperti ihr pula wali perempuan. Dengan

makna ini nikah tidak sah untuk selamalamanya.

Nikah tidak sah kecuali dengan cara yang saya sampaikan,

pifu akad unfuk keduanya dilangsungkan oleh seseorang dengan

jalan memberikan perwakilan kepada keduanya. Akan tetapi,

seandainya wali dari pihak perempuan terlebih dahulu mengatakan

kepada seorang laki-laki, "Aku menikahkanmu dengan anak

perempuanku," maka tidak terjadi nikah sebelum laki-laki ihl

mengatakan, "Aku terima." Karena ini (ucapan wali) adalah

kalirnat yang diucapkan sebagai awal pembicaraan, bukan jawaban

terhadap permintaan. Seandainya seorang laki-laki meminta

pemikahan kepada seorang perempuan tetapi ayahnya fidak

menjawabnya hingga peminang itu mengatakan, "Aku menarik

permintaan nikahhl," kemudian ayahnya menikahkannya sesudah

dia rnenarik permintaan nikah ifu, maka nikah terhapus.

Alasannya adalah karena ayah menikahkan laki-laki yang tidak

meminang, kecuali laki-laki tersebut berkata sesudah pemyataan

pemikahan dari ayah, "Aku terima."
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Seandainya seorang laki-laki meminang kepada laki-laki lain

tetapi laki-laki pertama tidak menjawabnya hingga dia terganggu

akalnya, kemudian dia menikahkannya, maka pemikahan tersebut

tidak sah karena akad nikah dilakukan oleh orang yang ucapannya

sia-sia dan orang yang tidak bisa menjadi wali. Demikian pula

seandainya yang terganggu akalnya adalah lakilaki yang

meminang sesudah dia melakukan pinangan dan sebelum

dinikahkan. Akan tetapi, seandainya wali sudah melakukan akad

terhadapnya kemudian dia terganggu akalnya, maka pemikahan

sah manakala dia melakukan akad dalam keadaan berakal sehat.

Seandainya hal ini terjadi pada seorang perempuan yang

mengizinkan untuk dinikahkan, tetapi dia tidak kunjung dinikahkan

hingga terganggu akalnya, kemudian dia dinikahkan sesudah

terganggu akalnya, maka pemikahan terhapus karena tidak

sesuatu dari nikah yang mengikat padanya hingga dia terganggu

akalnya sehingga izinnya batal. Pendapat yang benar adalah

seperti yang kami sampaikan dalam masalah ini.

Seandainya perempuan tersebut dinikahkan sebelum

terganggu akalnya, kemudian dia terganggu akalnya sesudah

dinikahkan, maka pemikahan tersebut berlaku padanya"

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada ayah dari seorang

perempuan, "Apakah kamu menikahkanku dengan fulanah?" lalu
dia menjawab, "Aku sudah menikahkanmu dengannya," maka

pemikahan tidak ditetapkan hingga laki-laki yang dinikahkan itu

menerima nikah karena ucapannya ifu bukan merupakan

permintaan nikah, melainkan sekedar pertanyaan. Seandainya dia

meminta nikah dengan seorang perempuan bagi dirinya sendiri

tanpa menyebut mahar, kemudian walinya menikahkannya, maka

pemikahan sah dan perempuan tersebut berhak atas mahar
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standar. Seandainya laki{aki tersebut menyebutkan mahamya lalu

walinya menikahkannya dengan seizin mempelai perempuan,

maka mahamya wajib dibayarkan kepadanya.4g

49 Dahm salah sahr manuslaip tertulis: Tamat ini, segala puji bagi Allah di aunl
dan di akhir. Sernoga karunia dan keselamatan dari Allah senantima tercurah pada

iunjungan kami Muhammad $. Dlaniutlon derrgan terrtang p€rsusuan.

tdu pada catatan lrakinyn terhrlis: Salra tdatr sampai pernbahasan dan bacaan

bersama pam fuqalra di Madrasah Al Hussaminnh dalam beberapa perternuan.

Pertemuan temkhir terladi pada tanggd 1O Jumadil Akhir hhun 76 H. Al Faqir Abu
Hasan Ali Al Munir Mnsa AqrSyafi'i.

Sedangkan dahm mantrslrip lain tertulis: Tamat ini dengan segala
puji bagi Allah, disusul pernbahasan tentang p€rsusuan.
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PEMBAHASAN PERSUSUAN

1. Perempuan yang Haram Dinikahi karena
Kekerabatan

Allah S berfirman,

"#r;S "#crS e,fu"l #4;,a?
"Diharamkan atas karnu (menikahi) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Yung dimaksud dengan ibu di sini adalah ibunya seseorang

yang melahirkannya, ibunya ibu tersebut, serta ibunya ayah hingga

ke atas lagi, karena mereka semua masih disebut ibu. Sedangkan

yang disebut dengan anak perempuan di sini adalah anak kandung

perempuan seseorang, dan anak-anak perempuan dari anak-
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anaknya yang lakiJaki dan yang perempuan hingga ke bawah lagi

karena mereka semua masih bisa disebut anak perempuan.

Sebagaimana nenek itu masih disebut dengan kata ibu hingga ke

atas lagi. Demikian pula dengan cucu hingga ke bawah lagi.

Adapun yang dimaksud saudari adalah anak ayah, baik

kandung atau seibu. Ya.,g dimaksud dengan bibi dari jalur ayah

adalah perempuan yang dilahirkan oleh kakeknya yang paling

dekat atau yang paling jauh hingga ke atas lagi. Yang dimaksud

dengan bibi dari jalur ibu adalah perempuan yang dilahirkan ibunya

ibu hingga ke atas lagr. Yang dimaksud dengan anak-anak

perempuan saudara adalah setiap anak saudara, baik seayah atau

seibu atau sekandung, dari anak yang dilahirkan oleh ibunya.

Mereka semua disebut sebagai anak-anak saudara hingga ke

bawah lagi. Demikian pula dengan anak-anak perempuan saudari.

Allah mengharamkan saudari persusuan, dan

keharamannya ifu mengandung dua makna, yaifu:

Pertama, oleh karena Allah menyebutkan pengharaman ibu

dan saudari persusuan, maka Allah mendudukan keduanya dalam

hal keharaman seperti kedudukan ibu dan saudari dalam nasab,

dimana seluruh persusuan ifu menempati kedudukan nasab. Jadi,

siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan nasab ifu juga

haram dinikahi karena hubungan persusuan. Pendapat ini kami
pegang berdasarkan dalil Sunnah Rasulullah # dan qiyas terhadap

Al Qtr'an.

Kdua, yang diharamkan dari hubungan persusuan adalah

ibu dan saudari saja, sedangkan yang lain tidak hamm.
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Jika ada yang bertanya, "Mana dalil Sunnah bahwa

persusuan ifu sama kedudukannya dengan nasab?" Jawabnya,

adalah:

J.
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2219. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Az-

Zuban, dari Aisyah 4a, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Haram

karena persusuan orang tnng haram karena kelahiran.'60
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5o HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Inti Penjelasan tentang

Persusuan, 2/607, no. 15) dan Muslim (pembahasan: Persusuan, bab' Haram Akibat
Persusuan Orang yang Haram Akibat Kelahiran, 2/LO6&LO69, r:,o. 7/74441dari jalw
Abu Usamah dar' Ali bin Hasyim bin Barid dari Hisyam bin Urwah dari Abdullah bin

Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah,4;, dia berkata: Rasulullah $ bersabda kepadaku,
"Haram akibat persusuan onng lmng haram akibat kelahiran."

Ini merupakan ringkasan, dan dalam hadits berikutrya dia disebutkan dengan

disertai kisah. Hadits tersebut juga terdapat dalam Al Muwaththa' dan Ash-Shahkain.
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2220. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah

istri Nabi,S mengabarkan kepadanya, bahwa saat Nabi S
berada di sisinya, dia mendengar suara seorang lakilaki minta izin

untuk masuk ke dalam rumah Hafshah. Aisyah berkata, Aku lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki itu minta izin unttrk masuk ke

dalam rumahmu!" Rasulullah S bersabda, "Menurutku dia adalah

paman persusuan bagi Hafshah." Aisyah bertanya, "Wahai

Rasulullah, kalau seandainya fulan masih hidup -maksudnya
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adalah paman persusuannya-, apakah dia juga boleh menemuiku?"

Beliau menjawab, 'Ya, persusuan dapat

mengharamkan apa yang haram karena kelahiran.'57

aO , to
d la-r-ogr Jri d

51 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Menytrsui Anak yang Masih
Redl,2/6OL, no. 1).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab:
Kesaksian terhadap Nasab, 2/249, no. 3646) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik
dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab:
Keharaman Akibat Persusuan Sebagaimana Keharaman Akibat Kelahiran, 2/7068,
oo. l/LWl dari;alur Yafun bin Yahya dari Malik dan seterusnya.
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222L. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar hnu Jud'an berkata: Aku mendengar

Ibnu Al Musayyib menceritakan, dari Ali bin Abu Thalib rg bahwa

dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau berhasrat untuk

menikahi anak perempuan pamanmu, yaitu anak perempuan
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Hamzah. Dia adalah pemudi yang paling cantik di kalangan

Quraisy." Beliau menjawab, " Tidakkah kamu tahu bahwa Hamzah

ifu saudaraku sepersusuan, dan bahwa Allah Ta'ala

mengharamkan karena persusuan apa yang Dia haramkan karena

nasab."52

52 HR. Muslim (pembahasan: Persusuan, bab' Keharaman Anak Perempuan

saudara Sepersusuan, 2/1071) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Sa'd bin

Ubaidah dari Abu Abdurrahman dad Ali, dia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah,

mengapa engkau sangat mengutamakan Quraisy tetapi engkau meninggalkan wanita-

wanita kami?" Beliau balik bertanya, "Adakah wanita dari kalian yang pantas bagiku?"

Dia menjawab, "Ya, yaitu putrinya Hamzah." Maka Rasulullah $ bersabda,

"sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudaraku sepersusuan."

Juga dari jalur Jarir, hnu Numair Abdullah, dan Sufuan, mereka semua dari

A'masy dengan sanad ini dengan redaksi yang sarna. (no.77/74461
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya

(pembahasan: Persusuan, bab: Hamm Akibat Persusuan Orang yang Haram Akibat

Nasab, 7 /475, no. 13946) dari jalur Sufuan Ats-Tsauri dari Ali bin Zaid bin Jud'an dan

setenrsnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunan-nya

(pembahasan: Nikah, bab: l/272, no. 948) dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Ali bin

Zaid dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Sufuan dari Ali bin Zaid dan seterusnya secara ringkas pada

kalimat, "Haram akibat persusuan orang yang haram akibat nasab."

Seperti ihrlah riwayat At-Tirmidzi secara ringkas dari jalur Ali bin Zaid dan

seterusnya. Dia berkata, "Status hadits 6asan-shahih. " @ahasan: Persusuan, 3/M3,
no. 1146)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab' Haram

Akibat Persusuan Orang yang Haram Akibat Nasab, 3/362, no. 5100) dari jalur

Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu

Abbas rg, dia berkata: Rasulullah rgS ditanya, "Tidakkah engkau menikahi anak

perempuan Hamzah?" Beliau menjawab, "Saungguhnya dia adalah anak perempuan

saudaraku sepersusuan. "
Bir bin Umar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar

Qatadah, Aku mendengar Jabir bin Zaid... dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama,

2/7071, no. l2/l$7) dari jalur Huddab bin Khalid dari Hammam dari Qatadah dari

Jabir dari Ibnu Abbas;96, bahwa Nabi 6$ dibujuk unhrk menikahi anak perempuan

Hamzah, lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Saunggahnya
dia adalah anak perempuan saudamku sepersusuan. Hararn akibat persusuan orang
gng haram akibat hubungan rahim."
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2222. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi S
tentang anak perempuan Hamzah, seperti hadits Sufuan tentang

anak perempuan Ham zah.53

Dalam Sunnah ini sendiri dilelaskan bahwa diharamkan
pemikahan akibat persusuan dengan perempuan yang haram

dinikahi akibat kelahiran (nasab); dan bahwa air susu yang timbul

akibat suami ihr dapat mengharamkan sebagaimana kelahiran dari

ayah; tidak ada perbedaan dalam hal tersebut.

,f qw rjr f wJ 6?i -YYYr
I

'.rtt ,yr*'tL d& utlf *-:ill J.r-r.*
I

o1.
slJ (G (ir'-rlr "riJb", sfur xi

I
I

ut>-b

53 Suyu tidak urenemukan riwayat Ais!,ah * tentang anak perempuan Hamzah
pada selain AsSr.Syafi'i.
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2223. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Amr bin Syarid, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang seorang

laki-laki yang memiliki dua istri, kemudian salah satu dari keduanya

men5rusui seorang anak laki-laki, dan yang lain men5rusui seorang

anak perempuan. hnu Abbas ditanya, "Apakah anak laki-laki

tersebut boleh menikah dengan anak perempuan tersebut?" Dia

menjawab, "Tidak, karena bibitnya satu."il

O/
2z

czl

-r * t'PU4t1?i -YYYI77-)

a

f
LJ.

O /2

Jui e?:;:) .p.-ir ,lbL
'J:6 trlf

54 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabmni (pembahasan: Persusuan, bab:
Menytrsui Anak Kecil, 2/602-603, no. 5).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya
(pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Anak Perempuan Saudara Sepersusuan,
l/276, no. 966). dari jalur Malik dan setemsnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, bab:
Riwayat tentang Susu yang Tirnbul dari Suami, 3/455, no. 1149) dari jalur Qutaibah
bin Said dan Ma'n dari Malik dan setemsnya.

Kalimat "bibihya satu" maksudnya adalah sperma yang mengakibatkan
kehamilan itu berasal dari sahr lakilaki, sedangkan air susu yang diberikan kepada
anak tersebut timbul akibat sperma suami.
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2224. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, bahwa dia bertanp kepada Atha' tentang air susu yang
timbul akibat sperma suami, "Apakah air susu ifu menjadikan
mahram?" Dia menjawab, "Ya.' Aku bertanya lagi kepadanya,
'Apakah telah sampai kepadamu berita dari orang yang valid?"
Dia menjaurab, "Ya-"55

Ibnu Juraij berkata: Atha' berkata, "Firman Allah,

-lrelli 3rl rus>:ti 'hudam perempuan sepersusuan" (es.

An-Nisaa' I41.23) maksudnya adalah saudarimu dari ayahmu."
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2225. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, bahwa Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahun Abu
Sya'tsa' berpendapat air susu lmng timbul akibat sperrna suami
bisa menjadikan mahram.s

55 Atsar ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalarn Mushannafaya(pernbahasan:
Persusuan, bab: Alr Susu yang Timbul Akibat Sperma Suami, 7/47L472, no. 13933)
dari jalur hnu Juraij dengan redaksi lnng serupa, tanpa kalimat: "Apakah tdah sampai
kepadamu berita dari orang !,ang valid?" Dia menjaurab, "Ya."

s Sugn tidak manernukan riwa5at dari Abu qp'tsa' pada selain At Ltmm.
Sedangkan riwayat dari Thawus dirltrayatkan oleh:

Said bin Mansh'.r dalam Sr.marnya (pembahasan: Nikah, bab: Rivrayat tentang
Anak Perempuan Saudara Sepersusuan, l/373-374, no. 954) dari jalur Abbad bin
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Ibnu Juraij berkata: Dari Abu Daud, dari ayahnya, bahwa

dia berkata, "Air susu yang timbul akibat sperrna suami ihJ

rnengharamkan."

Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan

kemudian perempuan tersebut meninggal dunia atau dithalaknya
sebelum digaulinya, maka menurut saya dia tidak boleh menikah

dengan ibunya perempuan itu, karena ibu dalam Kitab Allah
diharamkan secara umum tanpa dijelaskan syarat di dalamnya.
Syarat hanya berlaku unfuk anaknya istri.

Asy-Syafi'i berkata: ini merupakan pendapat mayoritas
mufti, serta pendapat sebagian sahabat Nabi S.

Manshur, dia berkata: Aku juga bertanya kepada Thawus, lalu dia menjawab seperti
perkataan orang-orang pertama (maksudnya mengharamkan). "

hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Nikah, bab: pendapat
Makruh para Ulama tentang Air Susu yang Timbul akibat Sperma Suami, 4/18, no.
13932) dari jalur Ibnu Ula94,'ah dari Abbad bin Manshur, dia berkata: Aku bertanp
kepaca Qasim bin Muhammad, "lstri ayahku berkata bahwa dia pernah menlnrsui
seorang anak perempuan dengan air susu saudari-saudariku dari ayahku. Apakah
perempuan itu halal bagiku?" Dia menjawab, "Tidak, ayahmu itu sama dengan
ayahnya." Aku juga bertanya kepada Thawus, dan dia menjawab sama."

Akan tetapi, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dan lbnu Juraij dari hnu
Thawus dari ayahnya, bahwa dia berkata, "susu ayah itu fidak mengharamkan." Dia
menyebutrya dengan susu suami." [ih. Mushannad pembahasan: Persusuan, bab:
Susu Suami, 7/471, no. 13932).

Al Baihaqi dalam srznan AJ Kubra berkata, "Kami meriwayatkan madzhab ini
(maksudnya madzhab gnng mengharamkan air susu yang timbul akibat sperma suami)
dari para tabi'in dari Qasim bin Muhammad, Jabir bin Zaid Abu Sya'tsa,, Atha',
Thawus, Mujahid, dan Az-Zuhri. (pembahasan: Persusuan, bab: yang Diharamkan
Akibat Persusuan, 7 /453).
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2226. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin
Sa'id, dia berkata: Zaid bin Tsabit ditanya tentang seorang lakilaki
yang menikahi seorang perempuan, lalu dia menceraikannya
sebelum menggaulinya, "Apakah ibunya perempuan itu halal bagi
suaminya?" Zaid bin Tsabit menjawab, "Tidak, ibu ifu samar
larangannya, tidak ada syarat di dalamnya (maksudnya sebelum

perempuan itu digauli). Syarat hanya berlaku pada anak
perempuan istri."57

57 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Seorang
laki-laki Tidak Boleh Menikahi hu Istrinya, 2/533, no.22l.

sanad hadits terputus -sebagaimana yang dikatakan AI Baihaqi- antara yahya
bin Said dan Zaid bin Tsabit r9.,.

Akan tetapi Al Baihaqi krerkata, "Diriwayatkan dari said bin Musayryib bahwa Zaid
bin Tsabit.g berkata, "Jika perernpuarr itu mati, maka ibunya tidak halal bagi
suaminya. Jika suaminya menceraikannya. maka dia boleh menikahi ibunya jika dia
mau." (.4fsartersebut diriwayraL<an dari lbnu Abi syaibah dari Ibnu ulayyah dari hnu
Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'd dan setemsnya (pernbahasan: Nikah, bab:
seseorang yang Menikahi Perempuan kemudian Menceraikannya sebelum
MenEgaulinya, Apakah Boleh Menikahi lbunya? 3/484).

AI Baihaqi be&ata, "Perkataan sekelompok omng ihr lebih kuat." Diriwayatkan
dari lbnu Abbas.g seperti perkataan Zaid yang pertama. dernikian pula dari Masruq,
dla herkata: Itu adalah perkataan Atha', Ikrimah dan selainnya." (uh. Ibnu Abi
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Demikian pula dengan ibu-ibunya hingga atas lagi dan

nenek-neneknya, karena mereka semua terbilang ibu-ibunya istri.

Jika seorerng laki-laki menikahi seorang perempuan,

sedangkan dia belum menggaulinya hingga istrinya itu meninggal

dunia atau dicerainya, maka setiap anak perempuan mantan

istrinya ifu hingga ke bawah halal baginya sesuai dengan firman

Allah &,

syaibah, dan bab lrang sama, 3/48AA85)- hnu Hajar dalam At-Talkhish

Al ltabir b€rkata, 'Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas & dari

perkataannya sendiri, SrarE diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dengan sanad lnng
hnt." (V166)

Al Baihaqi b€rkah, 'Tantang hal ini diriwalntkan sebuah hadits yang tersambung

sanadnya.:
Asy$,rafi'i meriwaptkan dengan sanadnya dari lbnu Mubamk dari Mutsanna dari

Amru bin syu'aib dari ayahngn dad kakeknya yaitu AMullah bin Amru r$ dari Nabi s
bahwa beliau bersabda" "Jil<a seomng laki-laki menikahi seoftng PeremPuan kemudian

mqcffiikannln sMun mangaulirya, maka dia boleh mqil<ahi anak

perqnpuannta, tebpi dh ilak bleh manikahi ibm3a."
AI Baihaqi berkab: Mutsanna bin Shabbah tidak kuat. Dia diikuti dalam riwayat

ini oleh Abdullah bin L-ahi'ah dari Amru.
Al Baihaqi meriurayratkan dengan sanadnya dari Ibnu l-rhiah dari Amru dan

setenrsnya dengan redalsi yang sama.

Ibnu lahi'ah shtusnyra diperselisihkan. Sebagian ulama menilai bagus haditsnya.

Hadits Ibnu Lahi'ah ini dirir,vaSratkan oleh At-Tirmi&i. Dia berkata, "Hadits ini

nfuk shahih dari seg sanadnya. Yang maiwalntkannya adalah lbnu Lahi'ah dan

Mutsanna bin Shabbah dari Amru bin Syr'aib, dan Mutsanna bin Shabbah dan hnu
Lahi'ah merupakan p€durayat png lemah."

I-jh- S{rnan At-Tfumldzi(partblasn: Nikah, bab: Orang yang Menikahi Seorang

Perempuan Kernudian Menceraikannya Sebelum Menggaulinp, Apakah Boleh

Menikahi Arnk Perernprannya atau Tidak? 3/4?5, no. 1117)
Kapi katakan bahwa masing-masing dari dua hadits tersebut menguatkan satu

sama lain s€hingga hadts ini naik deraiatrya menjadi hasn.
Akan tetapi, bisa jadi dia terdegradasi dengan komentar hnu Hajar dalam /f-

Talkhish Al Habir 13/1661, "selain At-Tirmidzi mengatakan bahwa tampaknya Ibnu

I-ahi'ah mengambil4la dari Mutsanna kernudian dia menggugurkannya, karena Abu

Hatim mengatakan, 'lbnu Lahi'ah Udak p€rnah mendengar dari Amru bin Syu'aib."
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"Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur
dengan istrimu ifu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
kamu menikahinya. "(Qs. An-Nisaa' [4): 23)

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan
kemudian dia menceraikannya sebelum menggaulinya, kemudian
dia menikah dengan anak perempuannya, maka haram baginya
ibu istrinya ifu meskipun dia belum menggauli istrinya, karena
dengan demikian ibunya ihr telah menjadi ibu mertua baginya,
padahal sebelumnya ibunya ifu adalah istrinya namun dia belum
menggaulinya.

Seandainya dia telah menggauli ibunya, maka anak
perempuannya tidak halal baginya, dan tidak pula salah seorang
anak perempuan yang diiahirkan anak perempuannya ifu unfuk
selama-lamanya, karena rnereka ifu termasuk anak-anak asuh dari
istri yang telah dia gauli.

Allah S berfirman,

4;:\bA51 -=^*' ,qW,
"(Dan diharamkan bagimu) isti-isti anak kandungmu

(menantu). "(Q.. An-Nisaa' [4], 23)
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Jadi, perempuan mana saja yang telah dinikahi seorang

laki-laki, maka dia haram bagi ayahnya, baik suaminya itu telah

menggaulinya atau belum menggaulinya. Demikian pula,

perempuan tersebut haram bagi semua ayahnya, baik dari jalur

ayah atau dari jalur ibu, karena sebutan ayah mencakup mereka

semua. Demikian pula dengan setiap perempuan yang dinikahi

cucunya dari anak laki-laki atau anak perempuan hingga ke bawah

lagi, karena sebutan ayah mencakup mereka semua'

Allah fr berfirman,

iy +ai A; rLTAt;'&C,\;51*5
",.r8 J3(,

"Dan ianganlah kamu kawini wanib-unnita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pda masa trang telah lampau."

(Qs. An-Nisa' l4l:22)

Perempuan mana saja yang telah dinikahi seorang laki-laki,

rnaka dia haram bagi anaknya laki-lak itu, baik dia telah

menggaulinSa atau belum menggauilinya. Demikian pula dengan

cucunya dari anak laki-laki atau dari anak perempuan hingga ke

bawahnya, karena sebutan ayah mencakup mereka semua'

Setiap istui ayah atau anak yang saya haramkan bagi

anaknya atau bagi ayahnya dengan jalan nasab ifu iuga saya

haramkan manakala dia menjadi istui bag ayah atau anak

persusuan.

Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, Allah & hanya

berfirman, '(Dan dihammkan bagimu) isti-isti anak kandungmu
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(menantu). " (Q.. An-Nisaa' [4], 23) Mengapa Anda

mengharamkan istri anak laki-laki persusuan?" Jawabnya, sesuai

alasan yang telah kami sampaikan, yaitu Allah menggabungkan

antara ibu dan saudari persusuan serta ibu dan saudari nasab

dalam hal keharaman. Kemudian Nabi $ penjelasan, "Haram

(dinikahi) akibat persusuan orang yang haram akibat nasab. "

Jika dia bertanya, "Apakah Anda tahu tentang apa ayat ini

difurunkan, '(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu). " (Qs. An-Nisaa' I4l: 23), Jawabnya, Allah Mahatahu

tentang tujuan dari diturunkannya ayat ini. adapun makna yang

saya dengar secara terpisah kemudian saya gabungkan adalah:

2227 " Rasulullah S hendak menikahi anak perempuan

Jahsy, sebelumnya dia menjadi istri Zaid bin Haritsah. Sementara
Nabi S telah mengadopsi Zaid bin Haritsah, kemudian Allah &
memerintahkan agar anak-anak asuh itu dipanggil dengan nama

bapak-bapak mereka:

uui C"FF1 t&(W"f ,9
"Jika kamu tidak mengetahui mereka, maka

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama. "(Qs. Al
Ahzaab [33]' 5)58

58 HR. Al Buktrari (pembahasan: Tauhid, bab: Ayat bahwa Ars!, Allah Berada di
Atas Air, 4/38E, no. 74201 dari jalur Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas, bahwa
Zaid bin Haritsah datang melaporkan keluh kesahnya, lantas Nabi,$ bersabda,
"Betakwalah engkau kepada Allah, dan tahanlah istrimu!" Anas berkata, "Seandainya
Rasulullah sudah merahasiakan sesuatu, belia.u pasti merahasiakan masalah ini." Ketika
itu Zainab binti Jahsy membanggai<an diri kepada istri-istri beliau lainnya seraya
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Allah @ berfirman,

'Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkahnu sebagai

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

perkataanmu di mulubnu saja. Dan Allah mengatal<an yang

sebenamya dan Dia menunjukkan jalan (Wng benar). Panggilah

berkata, "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah
Ta'ahdari atas langit tuluh."

Juga (pernbahasan: Tafsir, bab: Surah Al Ahzab, 3/275, no- 47821dari jalur

Musa bin Uqbah dari Salim dari AMullah bin Umar g, bahwa Zaid bin Haritsah

mantan sahayra Rasulullah #i tdak kami panggil kecuali dengan nama Zaid bin
Muhammad, hingga turun ayat Al Qur'an, 'Panggillah merel<a (anak-anak angkat itu)
dangan (mennkai) nana bpak-bapk muel<a; itulah Sang lebih adil pda sisi Allah."
(Qs. AlAhaab [33], 5)

Juga (pembahasan: Nikah, bab: Kesetaraan dalam Hal Agama, 3/360, no. 5088)
dari jalur Abu Yaman dari Syr'aib dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari
Aistah 6... Nabi $ dahulu mengadopsi Zaid. Orang yang mengadopsi seorang anak
di ir,asa jahililrah itu anak tersebut akan dipanggil orang-orang dengan nama omng ifu,
dan juga mernperoleh q,arisannya. Hal itu bedangsung hingga Allah menunrnkan ayat
kepada bdnu, "Panggillah merel<a angl<at itu) dangan (mqnakai) nama
bpak-bapak mad<a; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. " (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)
Mereka lantas dikernbalikan kepada bapak-bapak mereka. Barangsiapa yang Udak
diketahui nama bapaknya, maka dia dipanggil maula (manbi sahaSa) dan saudara
seagafiE...

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan Pam
Sahabat, bab: Kemtamaan Zaid bin Haritsah, 4/18U, no- 62/2425) dari jalur Musa
bin Uqbah dad Salim dari hnu Umar:S, seperti yang ada pada Al Bukhari.
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mereka (anak-anak angkat ifu) dengan (memakail narna bapak-
bapak mereka; itulah yang lebih adil pda sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mueka, mal<a (panqgtlah mereka

sebagai) saudara-saudaramu s@gama dan maula-maulamu. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: zl-5)

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya $,

3K{,$6q, {6W35 &1,9;
" lq'e, V*,it fu-{;J 6f -O U'a4y-rt,F

'Maka tatkala hid telah mengal<hii terhadap

istiryn (mencerail<annya), I{ami l<awinkan l<amu dengan dia

supaya tidak ada keberabn bagi onng muloiln untuk (mengawini)

isti-isti anak-anak angkat merel<a, apbila anak-anak angkat ifu
telah menyelaaikan keperluann5a daripda istin5a." (Qs. AI

Ahzaab [33]:37)

Tampakn5a firman Atlah &, b 'u-51 '(:^2- l$j J{(,

e# '(Dan dihamnkan ba7imu) isti-isti anak kandungmu

(menantu)" (Qs. An-Nisaa' l4l: 231 maksudnln bukan anak-anak

asuh yang kalian panggil dengan sebutan anak ifu. Persusuan tidak

ada hubungannya dengan ini sama sekali. Kami mengharamkan

akibat persusuan berdasarkan qiyas terhadap apa yang telah
diharamkan Allah, dan berdasarkan sabda Rasulullah $, 'Hamm

akibat persusuan omng t/ang hamm akibat kelahimn. "

Allah ft berftrman,

AlUmm

L47



AlUmm

Jy "l<li g rLT61;'&(,\;* *5
ai./

t-CIJ.r I
"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."
(Qs. An-Nisaa' l4):221

Allah & juga berfirman,

1.As1\i$*a;1 <4.\#;V
"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali Wng telah tefiadi pada masa lampau. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Dahulu anak lakilaki yang paling tua menggantikan

ayahnya dalam memiliki iski ayahnya, dan seseorang boleh
mernadu antara dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah &
melarang mereka unfuk memadu dua perempuan bersaudara, atau

menikahi perempuan yang telah dinikahi ayahnya kecuali yang

sudah terjadi di masa lampau di zaman jahiliyah sebelum mereka

mengetahui keharamannya. Hal itu bukan mempakan pengakuan

terhadap praktik yang tetap berjalan di tangan mereka, yaitu

memadu dua perempuan bersaudara sebelum Islam datang,
sebagaimana Nabi S mengakui praktik nikah jahiliyah yang tidak

halal dalam islarn saffra sekali.

Terkait istri-istri anak yang kami haramkan bagi ayah, istri-

istri ayah yang kami haramkan bagi anak, ibu istri dan anak istri
yang telah digauli yang kami haramkan bagi suarni, maksudnya

G
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adalah dengan jalan nikah. Adapun jika hubungan intim itu terjadi

dengan jalan zina, maka sesungguhnya zina tidak memiliki hukum;

tidak mengharamkan sesuafu yang halal. Seandainya seorang laki-

laki berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan ihr

tidak menjadi haram baginya, bagi anaknya dan bagi ayahnya.

Demikian pula seandainya dia berzina dengan ibu istrinya, atau

anak istrinya, maka istrinya tidak menjadi haram baginya.

Demikian pula, seandainya seseomng memiliki isfui lalu dia berzina

dengan saudarinya, maka dia tidak perlu menjauhi iskinya, dan dia

tidak dianggap memadu dua perempuan bersaudara.

Jika hubungan intim terjadi dengan jalan nikah yang tidak

sah, maka dimungkinkan dia mengakibatkan keharaman karena

ditetapkannya nasab dalam hubungan tersebut, diambilnya mahar

di dalamnya, pelakunya dijauhkan dari sanksi hadd, berlaku iddah

di dalamnya. Semua ifu merupakan hukum persefubuhan yang

halal. Saya senang sekiranya persefubuhan tersebut

mengakibatkan keharaman tetapi tidak sampai jelas alasannya.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seomng perempuan dengan

pemikahan yang tidak sah kemudian dia menggaulinya, maka

menumt saya laki{aki tersebut tidak halal menikahi ibunya dan

anak perempuan istrinya ifu, dan perempuan tersebut juga tidak

boleh dinikahi oleh anak dan anak laki-laki dari laki-laki tersebut.

Jika yang menikahi dengan pemikahan yang tidak sah ifu tidak

sampai menggaulinya, maka pemikahan 57ang tidak sah tanpa
persefubuhan itu tidak sampai mengharamkan apapun di

dalamnya, karena hukum yang berlaku di dalamnya adalah Udak

ada mahar, tidak bisa dikaitkan dengan thalak di dalamnya, dan

tidak ada hak dan kewajiban apapun di antara suami-istri tersebut.
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Ulama lain mengatakan bahwa pemikahan yang tidak sah

itu tidak mengakibatkan keharaman meskipun terjadi persetubuhan

di dalamnya, sebagaimana zina tidak mengakibatkan keharaman,

karena perempuan tersebut tidak bisa disebut sebagai ishi.

Tidakkah Anda melihat bahwa dia tidak bisa dikenai thalak, dan

tidak berlaku hak dan kewajiban di dalamnya?

Ulama selain kami dan selain ulama tersebut mengatakan

bahwa sesuatu yang bisa diharamkan oleh perbuatan yang haram

itu lebih bisa diharamkan dengan perbuatan yang haram.

Masalah ini dan selainnya telah kami sampaikan dalam

bahasan tentang perbedaan hadits. Intinya, Allah ffi menetapkan

keharaman nikah karena faktor nasab dan perbesanan, dan

menjadikan hal itu sebagai salah satu nikmat bagi hamba-hamba-

Nya. Perempuan mana yang diharamkan Allah bagi seorang laki-

laki, maka laki-laki tersebut juga diharamkan bagi mereka. Para

perempuan itu memiliki keharaman bagi laki-laki akibat hubungan

pemikahan seperti keharaman akibat nasab. Alasannya adalah

karena Allah ridha dengan pemikahan, memerintahkan dan

menganjurkannya, sehingga tidak mungkin keharaman itu
dijadikan sebagai karunia oleh Allah, padahal barangsiapa yang

menolak sesuafu ifu dianjurkan Allah untuk dilakukan, seperti

pelaku zina yang maksiat kepada Allah, dijahrhi-Nya sanksi hadd,

dan ditetapkan baginya siksa neraka kecuali Allah memaafkannya.

Alasannya adalah karena pengharaman nikah itu jusku merupakan

nikmat, bukan kesengsaraan. Nikmat itu ditetapkan dengan jalan

yang halal, bukan ditetapkan dengan jalan haram yang Allah telah

jadikan kesengsaraan di dalamnya, baik cepat atau lambat.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki berzina dengan istri
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saudarinya, maka hal itu tidak dianggap sebagai memadu dua

perempuan bersaudara, dan laki-lah tersebut tidak haram

menikahi saudarinya yang diajaknya berzina sebagai ganti bagi

istinya.

Oleh karena persusuan mengakibatkan keharaman bagi

seseorang seperti keharaman akibat nasab, maka seorang laki-laki

tidak boleh menikahi anak-anak perempuan ibu yang telah

men5nrsui hingga ke bawahnya, anak-anak perempuan dari anak-

anak ibu tersebut baik yang laki atau yang perempuan, serta setiap

anak perempuan yang dilahirkan dari anak laki-laki atau anak

perempuan. Demikian pula dengan ibu-ibunln dan setiap orang

yang melahirkan ibu tersebut, karerra mereka semua salna

kedudukannya dengan ibu-ibunp dan saudari-saudarinya.

Demikian pula dengan saudari-saudari ibu png menyrusui ifu

karena mereka adalah bibi-bibi dari jahrr ibu. Demikian pula

dengan bibi-bibinya ibu dari jalur aph dan ibu, karena mereka

semua sama kedudukann5n dengan bibi-bibi ibunya dari jalur ayah

dan ibu. Demikian pula dengan anak yang disusui seorang

perempuan dengan air susu dari laki-laki yang disusui ibu susu

tersebut, baik ibu yang menyusuinp atau selainnya. Demikian pula

dengan orang yang disusui dengan air susu anak dari perempuan

yang telah menyusuinya dari ayahnya 3png dengan air susu a5ah

itu dia disusuinya atau suami lainryra.

Jika seorang perempuan mmyusui seorang anak yang baru

lahir, maka tdak ada larangan sekiranp perempuan yang

menyusui ifu menikah dengan aSah anak tersebut. Ayahnya anak

tersebut juga boleh menikah dengan anak perempuan dan ibunya

perempuan tersebut, karena perempuan tersebut bukan menSnrsui
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ayahnya anak. Demikian pula, jika ayah anak itu tidak
menikahinya, maka tidak ada larangan bagi saudara dari anak
yang disusui ifu unfuk menikahi perempuan tersebut asalkan dia
tidak disusuinya, karena saudaranya anak tersebut bukan anaknya.

Demikian pula, saudaranya anak tersebut boleh menikahi anaknya
perempuan tersebut. Tidak ada larangan bagi anak yang disusui

unfuk menikahi anak perempuan paman persusuannya, baik dari
jalur ayah atau dari jalur ibu, sebagaimana pemikahan tersebut

tidak dilarang dalam hubungan nasab.

Seorang laki-laki tidak boleh memadu antara dua
perempuan bersaudara sepersusuan dalam satu pernikahan atau
dalam hubungan intim dengan jalan perbudakan. Demikian pula

dengan memadu seorang perempuan dengan bibi persusuannya.

Apa yang diharamkan karena faktor nasab ihr juga diharamkan
karena faktor persusuan- Perernpuan-perempuan yang memiliki
hubungan rahim dari jalur persusuan ifu termasuk perempuan-
perempuan yang haram dinikahi. Mereka boleh diajak bepergian
seperti halnya perempuan-perempuan mahram secara nasab.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara persusuan oleh
perempuan merdeka, budak atau kafir dzimmi. Mereka sernua

dianggap sebagai ibu, dan mereka semua haram dinikahi
sebagaimana perempuan merdeka haram dinikahi; tidak ada beda.

Dalam hal ini juga tidak ada perbedaan apakah budak perempuan
itu digauli derrgan jalan kepemilikan atau dengan jalan nikah.
Semua ifu mengakibatkan keharaman.

Seandainya seorang anak laki-laki dan anak perempuan

minum susu dari seekor hewan ternak, baik itu kambing, sapi atau
unta, maka ifu tidak dianggap sebagai persusuan, melainkan hanya
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sekedar makanan dan minuman. Dia tidak mengharamkan di

antara orang-orang yang meminumnyra. Yang mengakibatkan

keharaman adalah susu perempuan dari anak Adam, bukan susu

betina dari jenis heruran.

Allah @ berfirman,

GH,Aif*f.#l ;X-A-,
e;,-s1i

"Ibu-ibumu Jnng me4rusui lamu; srdam perempuan

seryrsusuan "(Qs. An-Nsaa' l4l:231

""6A'#jGFl;*r5 ey

"Kemudian jika merel<a meniusukan (anak-anak) mu

unfukmu, maka berikanlah kepada merel<a uphnya. " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]' 6)

J ;rJ t4." SL( ;{;'ul':.Jrf 'o;i)L(,y;6
e'{tA\ 

i-
"Para ibu hendaHah menytsulan anak-analm5n selama dua

tahun penuh, yaifu bagi JBng ingin menya np.makan penirusuan."

(Qs. Al Baqarah t2l:2331

Allah & mengabarkan bahwa batas kesempumaan

persusuan adalah dua tahun. Allah juga membebankan upah

persusuan pada laki-laki yang anakryTa disusui. Upah atas
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persusuan itu tidak diberikan kecuali terhadap persusuan yang

memiliki jangka waktu yang diketahui.

Kata persusuan merupakan kata yang mencakup safu

isapan susu atau lebih hingga sempurnanya persusuan dua tahun.

Kata ini juga mencakup setiap persusuan yang terjadi sesudah dua

tahun.

Oleh karena demikian maknanya, maka para ulama wajib

mencari dalil apakah persusuan dapat mengakibatkan keharaman

dengan batasan minimal yang bisa disebut sebagai persusuan,

ataukah ada makna persusuan yang semestinya, bukan makna

persusuan yang lain? :
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2228. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin
Abu Bakar bin Muhammad bin Arnr bin Hazm, dari Arnrah, dari
Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Diantara kalimat
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yang diturunkan Allah Tabk dalam Al Qur'an adalah, sepuluh

persusuan yang diketahui ifu bisa menjadikan mahram. Kemudian

kalimat ini dihapus dengan lima persusuan yang diketahui. Saat

Nabi S wafat, kalimat-kalimat ini masih dibaca sebagai bagian dari

Al Qur'an."Sg

* p ; ,.*;t o6 5?l -yyyl
,
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2229. Sufpn mengabarkan kepada karni, dari Yahya bin

Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Al Qur'an
turun dengan ketentuan bahwa sepuluh persusuan yang diketahui

itu bisa menjadikan mahram. Kemudian ketenfuan ini diubah

59 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Persusuan, bab: Riwayrat tentang Persusuan,
2/508, no. 17). Malik berkata, "Hadits ini Udak diiadikan pegangan."

Hadits ini juga diriunyatkan oleh Muslim (p€mbalrasan: Percusuan, bab:
Keharaman dengan Lima Kali Persusuan, 2/LO57, r,o.. 24/1452) dari jalur Yah5ra bin
Yahya dari Malik dan seterusnyra.

Makna pernyataan "kalimat-kalimat ini mmih dibaca sebagai bagian dari Al
Qur'an" maksudnya adalah penghapusan dengan lima kali persusuan itu furun
belakangan sekali hingga saat Nabi $ wafat sebagran orang masih membacanya "lima
kali persusuan", serta menjadikannya Al Qur'an png dibaca karena dia belum
menerima kabar tentang penghapusannya lantaran baru saja turun.
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menjadi lima persusuan menjadikan mahram. Karena ifu, tidak ada

yang boleh masuk ke kamar Aisyah selain anak (persusuan) yang

telah genap lima kali persusuan."60

60 Silakan bandingkan dengan hadits sebelumnya.
Saya tidak menemukan redaksi, "Karena itu, Udak ada yang boleh masuk ke

kamar Aisyah,g, selain anak (persusuan) yang telah gmap lima kali persusuan" pada
selain AsySyaf i.

Akan tetapi, Abu Daud dalam hadits Aisyah meriwayatkan redaksi yang
menunjukkan maknanya, yaihr:

Abu Daud (pernbahasan: Nikah, bab: Ulama yang Mengharamkan Pemikahan
Akibat Persusuan terhadap Anak yang Sudah Besar, 2/549-5501dari jalur Ahmad bin
shalih dari Anbasah dari Yunus dari hnu syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah g
dan Ummu Salamah @ tentang kisah Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah dan
penlusuan istri Abu Hudzaifah terhadapnya sesudah Nabi $ bersabda kepadanya,
"Susuilah ia!" Kemudian dia menyusuinya sebanyak lima kali. Di dalamnya disebutkan:

Karena ifu Aisyah cgu memerintahkan anak-anak perempuan saudari-saudarinya
dan anak-anak perempuan saudara-saudaranlra agar mereka menyusui orang yang
Aisyah pikir dan ingin agar dia bisa masuk menemuinya meskipun sudah besar, yaitu
sebanyah lima kali persusuan. sesudah ihr anak yang disusui itu pun masuk ke rumah
Aisyah,p.

Malik meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dari lbnu Syihab dari Urwah
bahwa Abu Hudzaifah... Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya disebutkan: Rasulullah @ bersabda kepadanya, "Susuilah dia
sebangak lima kali per-susuan, sehingga dengan ihr dia menjadi anak dari jalan
persusuan." Aisyah Umnrui Mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang
dia ingin bertemu dengannya Karena ifu dia menyuruh saudarinya yang bemama
ummu Kultsum binti Abu Bakar fuh-shiddiq dan anak-anak perempuan dari
saudaranya unt'-rk menyusui orang yang dia sukai unfuk bertemu dia." (pembahasan:
Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah Besar,2/6A5-606, no. 12)

Ibnu Abdil Bar trerkata, "Hadits ini termasuk hadits yang tersambung sanadnya
karena Ulwah pemah bertemu dengan Aisyah 4a, dan isti-istri Nabi $ yang lain, dan
karena dia bertemu dengan Sahlah binti Suhail. Sanadnya disambungkan oleh
sekelompok periwayat. "
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2230. Suf5an mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj -aku menduga

dia dari Abu Hurairah-, dia berkata, ?ersuzuan tidak menjadikan

mahram selain yang menembus ke usus-usus. 6l

6r Sanad }rdtits slphihnarnun terhenti.
AsySyali'i meriwayatkan secara tersambtrng sanadrap dari jalur Jarir bin

AMullah dari Muhammad bin Ishaq dad hrahim bin Uqbah dari Hajjajbin Haijaj dari

Abu Hurairah:,&, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Pqwsan sdary/ak stu dan

dua iapn ddaHah manghamml<an. Tidak ada gng &ri persusuan

selain jang menebus ke usus-ttsus."
Hadits ini juga diriwayratkan oleh Al Bazzar &latt Mtls;llrdaya (hwa'id Musnad

Al Bazaa l/567). Da berkata, "Karni Udak mengetahuinyra dengan redaksi ini kecuali

dengan sanad ini. Hajiaj bin Hajjaj merupakan periwalat yang dikenal. Dia
meriwayatkannya dari ayahnya dan Abu Humirah. Dia iuga menlrdi surnber riwayat
bagi Urwah."

Al Haitsami dalam Mafina' Az-hvva'id (4/251) berkab, "Hadits ini diriwayatkan

oleh Al Baza4 dan dalam sanadnya terdapat lbnu Ishaq. Stahrsnp tsiqah ttupi db
mudallis. &dangkan para periwayrat selebihryn merupakan para periwayat bkPh."

At-Tirrnidzi meriwa5ratkan dan berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami,

Abu Zur'ah menceritakan k€eada kami, dari Hisyam bin [Jrulah, dari aphnp, dari

Fathimah binti Mun&ir dari Ummu Salamalr, dia berkab: Rasulullah $ bersabda,

"Tidak ada persusuan lang selain paanant tE ng menembus ke usts'
usus dan dilalotlan di pytilam, dan itu tajadi sdduan pryapilnn."

At-Tirmidzi b€rkata, "Status hadits lnen-slphk"" (S.nan AbTirmidzi,
pernbahasanr Persusuan, bab: Riwayat bahwa Persusuan Tidak Mengharamkan Selain

Terhadap Anak Kecil, Bukan Anak Fng Sudah Bemmur D.n Tahr.rn, 3/M9l
AI Albani berkata, "Sanad hadits shahih menurut krit€da Al Bukhad dan

Muslim."
Lth. N Inn'(6/2271
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2231. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi S

Jadi, ini merupakan riwayat penguat yang shahih dan menguatkan riwayat yang
terputus sanadnya dari hadits Abu Hurairah rg.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam Al Mawaid(h\m.1250) dari
jalur Abu Kamil Al Jahdari dari Abu 'Awanah dan seterusnya secara ringkas pada
redalisi, "Tidak berlaku persusuan selain gng menembus ke usus-usus-'61

Ibnu Majah melansir riwayat penguat dari hadits Abdullah bin Zubair sebagai
berikut:

Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Berlaku persusuan sesudah
Penyapihan, 1i626, no. 1946) dari jalur Harmalah bin yahya dari Abdullah bin wahb,
dia berkata: Ibnu lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Abu Asv.rad, dari urwah, dari
Abdullah bin Zubair, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tidak bertaku percusuan selain
yang menembus ke usus-usus."

Al Albani berkata, "sanad hadits l'awid, seluruh periwayatnya tsiqah dan
merupakan para periwayat lr'iuslim selain untuk l-.ahi'ah. Dia buruk hafalannya selain
dalam riwayat Al 'Abadilali (beberapa periwayat yang bemama Abdullah) darinya,
karena riwayat seperti itu stafusnya shahih, dan riwayat ini adalah bagian dari riwayat
tersebut."

l.jh. AlIntn'(6/2221
Ini juga mempakan riwayat penguat yarry shahih juga dan sanadnya terangkat

kepada Nabi $.
Dari uraian di atas kami menyimpulkan bahwa riwayat yang terangkat sanadnya

dari hadits Abu Humirah rg ini juga shahih"

158



AlUmm

bersaMa, "Safu dan dua isapan frdaHah meniadikan mahram

Tidak pula safu dan dua kali persusuan.'62

52 HR. hnu Hibban dalam AJ lhsan (pembahasan: Persusuan, bab: Berita tentang

Orang yang Tidak Pandai Menilai Hadits dan Tidak Mernahami Atsar yang Shahih

bahwa Khabar Hisyam yang Kami Sampaikan ihr Terpuhrs, Tidak Tersambung, T/39,
no. 422542261dan jalur AMah bin Sulaiman dari Hiq/am bin Urwah dari ayahnya

dari Ibnu Zubair dari Rasulullah * dan setemsnya. Juga dari jalur Muhammad bin

Dinar Ath-Thahir dari Hisyarn dari ayahnya dari Abdulhh bin Zubair dari Zubair

dengan mangangkat sanadnya kepada Nabi $. Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari

Hispm bin Urwah dari ayahn5n dari Aisyah 6, "Satu &n dua isapn frdaklah

menjadikan mahram.
Asy-Spf i meriwayatkan hadits ini dari ialur Anas bin lyadh dari Hisyam dalam

Ikhtilaf Malik Wasy$nfiI dalam bab tentang perilsuan. Sesungguhnya itu Rabf
berkata, Saya bertanya kepada AsySyaf i, "Apakah hnu Zubair mendengar dari

Nabi $?" Dia menjawab, "Ya, dan dia menghafalnya dari beliau. Pada waktu Nabi $
wafat, dia sudah berumur sernbilan tahun."

AI Baihaqi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Aslrq,afi'i itu benar, namtrn hnu
Zubair ig mengambilhadits ini dari Aisyah @ dari Nabi $."

Kemudian Al Baihaqi menyitimya dengan sanadqta dari Yahya bin Said dari

Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari lbnu Zubair dari Ais!,ah * dari Nabi $ dengan

redaksi yang sama. (Lih. Sr.man Al Kubm, pembahasan: Persrrsuan, bab: Ulama yang

Mengatakan bahwa Persusuan Tidak Mengharamkan Keqnli Lima Kali Petsusuan,

4/4s1.
Urwah juga meriwayatkannya dari Aisyah € secara terangkat sanadn5ra.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam .9zranlya (pernbahasan:

Nikah, bab: Berapa Kali Persusuan yang Mengharamkan?, 2/129) dari ialur Abdullah

bin Shalih dari l-aits dari Yunus dari hnu Syihab dad Uru/ah dad Ais]iah @ dari

Nabi $, beliau bersabda, "futu isapan dan dua iapan fi&lclah meniadikan mahnm.'
Al Albani berkata, "Sanad ha&b shahih menurut kriteria Al Bu}fiari dan

Muslim."
l-lf:.. Al hn'16/2791
Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Alryub dari Ibnu Abi Mulaikah dari

Abdullah bin Zubair dari Ai$,ah €, dia berkata: Ranrlullalr $ bersaMa, "&tu iapan
dan dua iapn frdaHah manjdikan mahmm."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Persrstnn, bab: Satu dan

Dua Isapan, 2/LO73-LO74, no. l7/145O1.
AtrTirmidzi sesudah riwayatrp berkata, "Stahr hadits hasan'shahih."

(pernbahasan: Persusuan, 3/ 4@7I
Sebagian ulama menganggap hadits ini simpang sftrr dan karena ifu ditolak; dan

bahwa sanad hadits ini berk..rsar pada Urwah.
L:h. AlJauharAn-Naqi ala Sunan Al &ihaqi(7/4*1.
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2232. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,
dari Untrah, bahwa Nabi S memerintahkan istri Abu Hudzaifah

untuk menyusui Salim sebanyak lima kali persusuan agar bisa
menjadi mahram dengan air susunya. Iski Abu Hudzaifah pun
melakukannya sehingga dia memandang Salim sebagai anaknya.63

Pemyataan ini tidak benar karena hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur
Urwah-sebagaimana dalam hadib Muslim, dan juga dari jalur ibnu Zubair:

Muslim meriwayatkan dari jalur Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Shalih bin
Abu Maryam Abu Khalil dari Abdullah bin Harits, bahwa Ummu Fadtrl menceritakan
bahwa Nabi $ bersabda, "&fu p*susuan abu dua persusuan, serb safu isapan atau
dua isapan fidaHah menj,adil<an mahnm."

Dalam riwayat Hammad bin salamah dari Qatadah dan seterusnya disebutkan,
"Satu kali kulum dan dua kali kulum tdaHah manjadikan mahmm.',

oleh karena jalur-jalur ini shahih sanadnya, hadis ini tidak jauh kemungkinannya
bahwa dia telah disarnpaikan dari semua jalur ini.

Atau, tambahan yang terdapat pada sebagiannya dan tidak terdapat dalam
sebagian yang lain dari segi sanad itu merupakan tambahan dari para periwayat tsiqah,
sehingga tidak ada bentumn yang menjadi syarat sebuah hadits disebut simpang siur.
Tambahan dari periwayat tsiqifi itu bisa diterima sebagaimana telah berlaku secara
baku dalam ilmu Ushul Hadits.

63 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang persusuan
Sesudah Besar,2/605) dalam sebuah hadits yang panjang dan diringkas Asy-Syafi.i di
sini. Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya seber,tar lagi dalam bab berikutrya dalam versi
yang panjang (no. 22341"
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2233. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa

Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanSn, bahwa Aisyah

mengirim dia, saat dia masih menpsu unfuk menemui saudarinya,

yaifu Ummu Kultsum. Ummu Kultsum lantas menyusuinya

sebanyak tiga kali persusuan. Kemudian Ummu Kultsum sakit

sehingga dia tidak menyusui Salim selain tiga kali. Karena itu aku

tidak bisa masuk ke ruangan Aisyah karena persusuanku belum

genap sepuluh kali persusuan.&

Aisyah,@ memerintahkan unhrk menyusui Salim sepuluh

kali karena ihr merupakan batas maksimal persusuan. Namun

persusuan terhadap Salim belum genap lima kali sehingga dia

tidak bisa masuk ke kamar AisSnh @. Barangkali Salim tunduk

64 Atsar ini diriuayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbatnsan: Persusuan, bab,

Menyusui Anak yang Masih Kecil, 2/6031. Di dahmqn disebutkan: Aistah 6u berkata,

"Susuilah dia sepuluh kali persusuan agar dia bisa masuk ke lomarlm."
Riu,a!,at Malik ini diikuti oteh hnu Jtra{ sebagaimana yrang ada WdaTand-
Atsar ini juga diriway"atkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafaya

(pembahasan: Persusuan, bab, Persgsuan 5nng Sedikit, 7/M9, no. 13928) dari jalw

Ibnu Juraii dari Nafi' dan setenrsnya dengan redaksi lrang serupa-
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dengan perkataan Aisyah,@ terkait sepuluh kali persusuan, lalu
dia dihapus dengan lima kali persusuan yang diketahui. Karena ifu
salim menceritakan dari Aisyah 'r& tentang apa yang dia ketahui
saja bahwa dia telah disusui sebanyak tiga kali sehingga dia tidak
bisa memasuki kamar Aisyah q. Dia tahu bahwa Aisyah g,
memerintahkan agar dia disusui sebanyak sepuluh kali. Karena ifu
dia berpikir bahwa yang menghalalkannya untuk masuk ke kamar
Aisyah,qu adalah persusuan sebanyak sepuluh kali. sedangkan
persusuan lima kami itu kami ambil dari Nabi S berdasarkan
cerita Aisyah cqp, bahwa hanya lima persusuan saja yang

mengakibatkan stafus mahram, dan bahwa ketentuan ini
dahulunya men:pakan bagian dari Al Qur'an.

Persusuan tidak mengakibatkan stafus mahram kecuali lima
kali persusuan yang terpisah-pisah. Yaifu anak yang disusui
menlusu, kemudian dia berhenti men5rusu, kemudian menyusu
lagi, kemudian berhenti men5rusu lagi. Setiap kali dia men!rusu
dalam ukuran yang bisa diketahui bahwa air susu telah sampai ke
rongga perutnya, baik sedikit atau banyak, maka itu dianggap
sebagai satu kali persusuan. Jika dia telah berhenti menyusu dan
melakukan persusuan dengan ukuran yang sama atau lebih, maka
itu dihifung sebagai satu kali persusuan.

Jika anak yang disusui telah menelan puting kemudian dia
lalai denga-n sesuatu sebentar kemudian dia kembali lagi, maka ifu
dihihrng sebagai satu kali persusuan. Penghentiarr tidak dihihrng
kecuali yang terpisah wakfunya secara nyata, sebagaimana orang
yang bersumpah bahwa dia tidak makan di siang hari kecuali safu
kali, dan temyata dia makan dan bemafas sesudah menelan
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makanan hingga dia makan lagi, maka itu dianggap sebagai satu

kali makan meskipun waktunya lama.

Seandainya dia memutusnya dengan wakfu yang jelas

sesudah makan makanan, baik sedikit atau banyak, kemudian dia

makan lagi, maka dia dianggap melanggar sumpah karena yang

demikian itu dianggap sebagai dua kali makan.

Seandainya anak yang disusui telah mengambil puting yang

satu kemudian mengisapnya, kemudian dia berpindah ke puting

yang lain dan mengisapnya, maka itu dihifung sebagai satu kali

persusuan karena persusuan ifu terkadang terdiri dari bemafas,

melepaskan dan kembali lagi. Sebagaimana makan dan minum

dilakukan dengan disela-sela nafas, dan ifu dihitung sebagai satu

kali makan. Dalam hal ini tidak dilihat sedikit atau banyaknya air
susu yang masuk" Asalkan sudah sampai ke rongga perut, maka

itu dihifung sebagai safu kali persusuan. Dan selama belum genap

lima kali persusuan, maka anak yang disusui tidak menjadi

mahram.

Wajur dan sa'utlfs ifu sama seperti persusuan karena

kepala adalah bagian dari rongga tubuh.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

mengharamkan dengan safu kali persusuan, sedangkan sebagian

ulama terdahulu mengatakan bahwa satu kali persusuan ifu sudah

mengharamkan?" Jawabnya adalah kami berpendapat demikian
berdasarkan apa yang kami ceritakan bahwa Aisyah q
menceritakan 'oahwa Kitab menetapkan stafus mahram dengan

6s Waiur berarti obat yang cara penggunaannya ditanfi dalam mulut kernudian
diminumkan air. Sa'rrt5 juga seperti itu.

Uh. (/4/ Qamui
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sepuluh kali persusuan, kemudian bilangan tersebut dihapus

dengan lima kali persusuan. Juga berdasarkan hadits yang kami
ceritakan bahwa Nabi S bersabda, "Safu l<ali persusuan dan dua

kali persusuan b'daHah menjadikan mahnm.'6 Rasulullah S
memerintahkan agar Salim disusui sebanyak lima kali persusuan

agar dia menjadi mahram.

Apa yang diceritakan Aisyah @ tentang Kitab dan apa yang

disampaikan Rasulullah $ itu menunjukkan bahwa persusuan

tidak mengakibatkan stafus mahram seandainya kurang dari apa

yang disebut persusuan. Tidak ada seomng pun yang memiliki
bobot hujjah di hadapan Nabi S. Sebagian ulama terdahulu

memang berpendapat sesuai yang diceritakan Aisyah @, tentang

Kitab itu, kemudian tentang Sunnah, tetapi apa yang diceritakan

Aisyah tentang Kitab kemudian tentang Sururah itu sudah

menctrkupi.

Jika ada lrang bertanya, "Apa padanan masalah ini?"
Jawabnya, Allah S berfirman,

ti6_i1il56fri66,Fr,
"Lakilaki yang mencwi dan perempuan tnng mencltr|

potonglah tangan kduanjn. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Sementara Nabi S menetapkan bahwa hukuman potong

tangan bedaku pada pencurian seperempat dinar dan barang yang

dicuri harus berada di tempat penyimpanan. Allah & juga

berfirman,

L64
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"Perempuan wng berzina dan laki-taki *rn bJrrinu, maka

deralah tiap-tiap seorang dai keduanya serafus kali dera- "(Qs. An-

Nuur [24]: 2)

Nabi @ merajam dua pelaku zina yang sudah menikah, dan

beliau tidak menderanya. Karena ifu kami berargumen dengan

Sunnah Rasulullah S bahwa yang dimaksud dengan hukuman

potong tangan bagi pencuri dan dera seratus kali bagi pelaku zina

adalah berlaku pada sebagian pencuri dan sebagian pelaku zina,

bukan siapa saja yang bisa disebut mencuri dan berzina. Demikian
pula, kami berargumen dengan Sunnah Rasulullah ;s bahwa yang

dimaksud dengan keharaman akibat persusuan adalah berlaku

unfuk sebagian anak yang disusui, bukan setiap anak yang bisa

disebut telah disusui.

2. Menyusui Anak yang Sudah Besar
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2234. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab

bahwa dia pemah ditanya tentang hukum menyusui orang yang

sudah besar. [-alu dia berkata: Urunh bin Az-Zubair mengabarkan

kepadalm bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah -salah
seorang sahabat Nabi $$ yang ikut perang Badar- telah

mengadopsi Salim yang biasa dipanggil Salim maula Abu
Hudzaifah, sebagaimana Rasulullah $ mengadopsi Zaid bin

Haritsah. Abu Hudzaifah menganggap Salim sudah seperti

anaknya sendiri, sehingga dia menikahkan Salim dengan anak

saudaranya, yaihr Fathimah binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah.

Ketika ifu Fathimah termasuk orang-orang yang pertama kali ikut
berhijrah, dia juga termasuk janda dari kalangan Quraisy yang

utama. Tatkala Allah ffi menurunkan ayat berkenaan dengan Zaid

bin Haritsah, Dia menurunkan, "Panggillah mereka (anak-anak

angkat itu) dengan (memakaf nama bapak-bapak mereka; itulah
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

saudaramu s@gama dan maula-maula-mu" (Qs. Al Ahzaab [33]:
5), maka setiap anak yang diadopsi dikembalikan kepada

bapaknya masing-masing. Jika tidak diketahui siapa bapaknya,

maka clikembalikan kepada para walinya. Sahlah binti Suhail, istri
Abu Hudzaifah dari Bani Amir bin Lu'ai menemui Rasulullah $
dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami dulu melihat Salim sebagai

anak yang masih kecil. Dia sering memasuki kediamanku saat aku

memal<ai pakaian sehari-hari dan kami tidak mempunyai rumah
kecuali safu. Menumtmu bagaimana keadaannya?" Rasululluh #
bersabda -Sebagaimana yang telah sampai kepada kami-,
" Susuilah dia sebanyak lima kali persusuan, sehingga dia menjadi
mahram, dari jalan persuswrn" Aisyah Ummul Mukminin lalu
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melakukannya terhadap orang-orang yang dia ingin agar anak

tersebut bisa bertemu dengannya. lalu dia menyrruh saudara

wanitanya, Ummu Kultsum dan anak-anak perempuan dari

saudaranya untuk menSrusui orang yang dia sukai untuk bertemu
dia, dari laki{aki dan wanita. Namun seluruh istri Nabi $ menolak

menjadikan penpsuan sebagai sarana agar seseorang boleh

bertemu dengan salah satu di antara mereka. Mereka lalu berkata,

"Tidak, demi Allah, menunrt pendapat kami perintah

Rasulullah $ kepada Sahlah binti Suhail tidak diberikan

kepadanya, kecuali sebagai keringanan dari Rasululluh # secara

khusus. Tidak seorang pun bertemu dengan kami hanya lantaran

persusuan semacam ini. "67

6z HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan
Sesudah bqar, 2/605-606, no. l2l.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang tersambung sanadnya

karena Urwah pemah bertemu dengan Aisyah @ dan ishi-ishi Nabi $ yang lain, dan
karena dia bertemu dengan Sahlah binti Suhail. Sanadnya disambungkan oleh
sekelompok periwayat. "

Al tsaihaqi berkata, "Hadits Malik statusnya mursal, namun sanadnya
disambungkan oleh Uqail bin Khalid, Syu'aib bin Abu Harnzah dan Yunus bin Yazid

dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah g.
Uh. Ma'rifah As-Sunan qn Al Atsar(6/931
Hadlts ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Menyuzui

Anak yang Sudah Besar, 2/1O76-LO77\ doli jalur Sufuan bin Uyainah dari
Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah 4u, dia berkata, "Sahlah binti Suhail

datang kepada Nabi @ dan berkata, "Saya melihat ada ketidaksukaan di wajah Abu
Hudzai{ah rnengenai masuknya Salim dengan leluasa ke rumah kami-dimana Salim

adalah anak asuhnya" Nabi $ pun bersabda, "Susuilah dial" Sahlah berkata,
"Bagaimana bisa aku menyusuinya sedangkan Salim itu sudah besar dan der,vasa?"

Rasulullalr # pu" tersen5mm dan bersabda, "Aku bhu bahwa dia itu lakiJaki gng
sudah deovasa."

Juga dari jalur AMul Wahhab Ats-Tsaqafi dari hnu Abi Mulaikah dari Qasim
derrgan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Susuilah dia agar kamu haram
bagimu dan agar hilang apa tnng ada di hati Abu Hudzaifah. " Kemudian dia kembali
dan berkata, "Aku sudah menyusuinya, sehingga apa yang menjadi ganjalan di hati
.{bu Hudzaifalr telah hilang. " (no. 2G27.iL4531
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Inilah khabar tentang sikap istui-ishi Nabi $ terkait

menlrusui anak yang sudah besar.

Ketentuan ini berlaku untuk Salim maula Abu Hudzaifah
se@ra khusus.

Jika ada png bertanya, 'Apa dalilryra pendapat yang Anda
sampaikan?"

Saya sampaikan hadits Salim yang disebut maula Abu
Hudzaifah dari Ummu Salamah dari Nabi S bahwa beliau

memerintahkan istri Abu Hu&aifah unhrk menyusuinya sebanyak

lima kali persusuan agar dengan ifu dia menjadi mahram.

2235. Dalam hadits tersebut Ummu Salamah berkata,
"Ketenfuan ifu berlaku untuk Salim secara khusus-"6

Al Bukhari menyambungkan sanad yang terputus di sini, dimana dia
m,arfirrayatkannya dari Yahp bin Bukair dari Laits dari t gail dari hnu syihab dari
Ufl,uah dari Ais!,ah *- Akan tetapi dia tidak menyebutkan kisah Salim, melainkan
hanya mengiq,r.aratkannyra. (Shahk Al Bukhari, pernbahasan: Peperangan, bab:
Khalifah Menceritakan Kepadaku, 3,/91, no. z[0OO)

Juga dari jalur Abu Yaman dari qru'aib dari Az-Zuhfi dad Urwah dari Aisyah 6
sebagainrana dahm hadits pertama. lshahih Al Bukhai, pernbahasan: Niloh, bab:
Kqssteraan dalam Agama,3/360, no. 5088)

ag Al Baihaqi ber.kata, "Sayn fxlak menerrrukan hadig Ummu Salamah dalam
riwayat Rabr. Al Mu?anni dalam .,4/ Mukhb$ar Al l{aba menycbutkan bahun Asy-
Syafi'i ketika disodori hadits ini mengatakan, 'Kami Udak merrfrrdi ketentuan ini berlaku
khusus berdasarkan hadits ini (hadits Malik). Akan tetapi, yang tsiqah
mengabarkan kepadalnr, dari lt{ia'mar, dari Az-zuhri, dari Abu Ltbaidah bin Abdullah
jaitu Ibnu Zam'ah- dari Zainab binti Abu Salamah dari ibunya yaitu Ummu
salamah, bahura dia merrceritakan hadits salim dari Nabi #. Ddam hadits ihr dia
berkata, "ltu adalah keringaran ktruqrs bagi safim." Aqrqrafi'i bq*at4 "Karena itu
kami berpegang pada hal ini secara yakin, bukan secara dugaan.'

Al Baihaqi b€rkab, "Aqrq/afi'i berperrdapat demikian karena hadits Malik
statusnya mutsl, padahal dia telah disambungkan sanadnya oleh uqail bin Khalid..."
sampai akhir Innipan kami dalam E.klmiihrrdts sebelumnya-
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Oleh karena dia dikeluarkan dari hukum umum, maka

sesungguhnya hukum khusus dan umum merupakan dua hal yang

berbeda. Secara nalar tidak boleh dipahami selain bahwa

persusuan terhadap anak yang sudah besar itu tidak

mengakibatkan stafus mahram. Oleh karena persusuan terhadap

anak kecil dan anak yang sudah besar ifu berbeda, maka harus

dicari dalil mengenai batasan wakfu yang apabila seorang anak

telah mencapai batasan waktur tersebut lalu'dia disusui, maka dia

tidak menjadi mahram.

Dalil tentang perbedaan antara anak yang masih kecil dan

yang sudah besar ditemukan dalam Kitab Allah &.
Allah @ berfirman,

Al Baihaqi juga berkata, "Di dalamnya ada cerita Urwah dari Ummu Salamah

dan istri-istri Nabi $ yang lain. Hanya saja dia tidak memastikan soal keringanan

bahwa dia berlaku khusus untuk Salim dalam cerita dari para istri Nabi $. Urwah

hanya mengatakan" Mereka berkata kepada Aisyah g, "Demi Allah, kami tidak

melihat hal itu. Bisa jadi keringanan itu hanya untuk Salim dari Rasulullah $, bukan

untuk orang lain." Masalah tersebut dalam riwayat yang diriwayatkan Urwah dari

Ummu Salamah dipastikan bahwa keringanan tersebut berlaku khusus bagi Salim."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Mengrsui

Anak yang .Sudah Besar, 2/lO7B, no. 3l/1454) dari jalur Abdul Malik bin Syu'aib bin
Al laits dari ayahku dari kakekku dari 'Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu
Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah bahwa iburrya yaihr Zainab binti Abu Salamah telah

mengabarkan kepadanya, bahwa ibunya yaitu Ummu Salamah istri Nabi S berkata,

"Para istri Ngbi $ enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak

yang telah dijadikan mahram karena persusuan. Dan kami berkata kepada Aisyah,
"Demi Allah kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keringanan yang

diberikan oleh Rasulullah S khusus untuk Salim. Oleh karena itu, udak ada seorang

pun yang mahram karena persusuan yang boleh masuk ke rumah kami dan melihat

kami."
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'Pam ibu hendaHah men5rusukan anak-anaknya selarna dua

tahun penuh, yaifu bagi tnng ingin menyempumakan penlasuan."
(Qs. Al Baqarah l2l:2331

Allah @ menetapkan batasan sempurna persusuan adalah

dua tahun penuh. Selanjukrya Allah S berfirman,

Y.* & fi i6 W,iV &.iG'- (,6 o9

"Apabila kduarya ingtn merympih (sebelum dua tahun)

dengan kerelaan kduanya dan permus5nwaratan, maka tidak ada

dosa abs "(Qs. Al Baqamh I2l:2331

Maksudnya adalah penyapihan sebelum dua tahun. Hal itu
rnenunjukkan bahwa keringanan dari Allah & untuk menyapih

anak sebelum dua tahun dilakukan dengan kesepakatan dari kedua
orang fua unfuk menyapihnya sebelum dua tahun. Yang demikian
ittr tldak dilakukan kecuali dengan pengamatan kedua orang fua
terhadap anak yang disusui, dimana keduanya melihat bahwa
penyapihan anak sebelum dua tahun itu lebih baik baginya

daripada menyempumakan persusuan karena adanya suatu

penyakit yang terjadi padan5a, atau pada perempuan yang

menln-rsuinya sedangkan anak tidak menerima air sustr perempuan

lain, atau hal-hal semacam itu.
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Allah telah menetapkan batasan waktu baginya, sehingga

hukum sesudah lewatnya batasan waktu ifu berbeda dengan

hukum sebelum itu.

Jika ada yang bertanya, "Apa contohnya?" Jawabnya,

Allah @ berfirman,

'u iC;nS & K$;.{,,6.ii c#;6ti
t$:L)i

"Dan apabila kamu di muka bumi, maka tidaHah

mengapa kamu mengqashar shalat. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

Mereka boleh mengqashar shalat dalam keadaan musafir.

Syarat qashar bagi mereka dalam keadaan yang disebutkan sifat-

sifatnya itu mengandung dalil bahwa hukum mereka di luar sifat

tersebut adalah tidak boleh qashar. Allah & juga berfirman,

";;3'\{$'ir#i7,<}55-5,{,-uTv
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru'. "(Qs. Al Baqarah 121:2281

Ketika perempuan-perempuan yang dithalak itu telah

melewati tiga kali eutu', maka hukum mereka sesudah lewatnya

batas tersebut berbeda dengan hukum mereka sebelum ifu.

Jika ada yang ber-lanya, "Tetapi Urwah mengatakan bahwa

istri Nabi 6Q! selain Aisyah,@ mengatakan, "Kami tidak melihat

perintah Nabi S kepada Salim ini kecuali sebagai keringanan bagi

Saiim." Jawabnya, perkataan Urwah dari sekelompok istri-istri
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Nabi $ selain Aisyah 6, itu tidak berbeda dari perkataan Zainab

dari ibunya, laitu bahwa ifu merupakan keringanan. Selain ifu ada

perkataan Ummu Salamah dalam hadits tersebut, "Keringanan

tersebut bersifat khusus." Juga ada tambahan dari perkataan

selainn5n, "Kami tidak melihatnya selain sebagai keringanan."
Selain ihr ada dalil Al Qur'an seperti yang saya sampaikan. Saya
juga menghafal dari sejumlah ulama yang saya jumpai bahwa

persusuan Salim ifu berlaku khusus.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada khabartentang hal ini
dari salah seorang sahabat Nabi S sesuai yang Anda katakan

tentang menlrusui anak yang sudah besar?" Jawabnya, "Ya."

-YYT1l1' *,f ,r;t,f UY6?f

Ul- lA, L-B.
2 ,/ td!:ri'i 't ei

t
I

)ti + a rfrr'; ,t JL,Frie Jb $_:
I

i*'r". ii.r Jt* ,gtr *crt fi;;iit
t / / '..i o c /

aq CUk J- qtbir J ;:" jt,y;
qru\'tt W Gil"-:rA ,1'*i t:K

.z.bz
l4;*.b

o

) J3

L74



AlUmm

dtp'oi)e Ur: t&\:t *tLAt ;';^L'Jt-
.t;"*St Lbt tva')t,Y

2236. Malik mengabarkan kepada kami, dari Anas, dari

Abdullah bin Dinar, dia berkata: Ketika aku bersama hnu Umar di

Darul Qadha' (mahkamah, pengadilan), ada seorang lelaki yang

mendatanginya dan bertanya mengenai hukum men5rusui orang

dewasa. Umar lalu menjawab, "Suatu ketika ada seorang lelaki

mendatangi Umar bin Al Khaththab dan berkata, 'Aku memiliki

seorang budak wanita yang aku gauli, lalu istrilm dengan sengaja

men5rusui budak wanita tersebut. Ketika aku ingin menggauli

budak itu, istriku berkata, 'Jangan kau lakukan, demi Allah aku

telah menyusuinya?'.' Lantas Umar berkata, 'Hukumlah istrimu itu

dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu unfuk yang

masih kecil'."59

69 Atsar ini diriwagratkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab:

Riwayat tentang Persusuan Sesudah Bqar,2/606 no. 13).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafrtya
(pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah Bqar,7/462, 13890) dari
jalur Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa ada secrang perempuan yang

rnenyrsui seorang budak perempuan milik suaminya agar dia bisa menjadikan budak
perempuan itu haram bagi suaminya. Suaminya ifu lantas menemui Umar dan
ceritakan kejadian ifu kepadanya. Umar pun berkata, "Sagra mendesakmu agar kamu

menghukum istimu saat kamu pulang, dan agar kamu menggauli budak
perempuanmu itu."

Para periwayat keduanya merupakan para periwayat hadits-hadits shahih.
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2237. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa dia berkata, 'Tidak ada persusuan kecuali bagi

anak yang disusui saat masih kecil."70

z z I or o /

-p J,t f CtI * ,.r$1 6?i -YYrv./

W1 G?f -yyy^
a I

I J.t*.,,-/ *
o

LJ.

/O/

d

'Jt* 
t:;: v1 Ur;f 6 6)t;AA lc ;,; (l

;; liA,y';t y,);c'bi )-# r.t
z-

/ / €t z / / // 1 , I z

G ott G Y! Gb, Y Jui tui J:a tr

70 Atsar ini diriwaya&an oteh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab:
Menyusui Anak yang Masih kecil, 2/@3, no. 6). Di dalamnya ada tambahan, "Dan
tidak bsrlaku persusuan unh.rk anak yang zudah besar."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya
(pernbahasan: Persusuan, bab, Tidak Berlaku Persusuan S€sudah Disapih, 7/465, no.
13905) dari lalur Malik dan setenrsnya. Di dalamnya ada tambahan yang tidak terdapat
&lam Al Muoradltln'.

Juga dari jalur Ma'mar dari Agyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku
tidak mengetahui persusuan itu berlaku kecerali saat masih kecil." (no. 13904).

Juga dari jalur lbnu Juraii dari Musa bin Uqbah dari Naff', bahwa lbnu Umar rg
berkata, 'Kami tdak mengetahui persusuan itu berlaku kecuali saat masih kecil."

Para periwayat dalam sanad-sanad ini merupakan para periwayat hadits-hadits
shahih.
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2238. Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin
Sa'id, bahwa Abu Musa berkata, "Menurutku persusuan terhadap
anak yang sudah besar itu menjadikannya sebagai mahram.,, Ibnu
Mas'ud berkata, "Uhatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada
lelaki ini!" Abu Musa bertanya, "Bagaimana pendapatmu dalam
hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak berlaku hukum
penwsuan kecuali dalam masa dua tahun." Kemudian Abu Musa
berkata, "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku
selama orang alim ini (lbnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah
kalian!"71

71 Atrar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: persusuan, bab:
Riwayat tentang Persusuan sesudah De'.r.rasa, 2/602, no. 14) dalam sanadnya terdapat
keterangan dari Yahya bin Said, bahwa ada seorang laki-laki Snng bertanya kepada
Abu Musa Al Asy'ari, "Aku mengisap air susu dari payudara istriku hingga masuk ke
dalam perutku. Abu Musa menjawab, 'Menurutku, ishimu itu telah hamm bagimu.'
AMullah bin Mas'ud rg[ lantas berkata... dan seterusnyra. dengan redaksi yang serupa.

Abu Umar bin Abdu! Bar berkata, "sanadnya terputus, tetapi dia tersambung dari
beberapa jalur yang lain."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq daram Mushannafnya
(pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah B*ar, 7/463464) dan
jalur Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Abu Athiyyah Al wadi'i, dia berkata: seorang
laki{aki datang kepada hnu Mas'ud dan berkata, "saat aku bersama istriku, dii
memeras susunya dari kedua payudaranya, lalu aku mengisapnya kemucian menelan
air susunya. Aku lantas mendatangi Abu Musa untuk bertan5ra kepadanya. Dia
menjawab. 'lstrimu itu haram bagimu.' orang itu melanjutkan: Kemudian hnu Mas,ud
berdiri, dan kami pun berdiri bersamanya hingga tiba di tempat Abu Musa. hnu
Mas'ud bertanya kepadanya, 'Apa yang karnu fatwakan kepada orang ini?' Abu Musa
pun menyarnpaikan apa yang dia fatwakan. ibnu Mas'ud berkata-sambil memegang
tangan laki-laki ihi, "Apakah orang ini masih dianggap sebagai anak yang disusuii
Persusuan itu hanya berlal,u untuk yang menumbuhkan daging dan darah." Abu Musa
pun berkata, "Janganlah kalian bertanya kepadaku..." dan seterusnya.

9
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Atsar ini juga diriwalratkan oleh Said bin Manshur dalam Sunan-nya

(pernbahasanr Nikah, bab: Riurayat tentang Anak Perernpuan Saudara Persusuan,

L/279) dari jalur Sufun dari Ismail bin Abu Khalid dari Abu Amru AsySSnibani,

bahwa ada seorang lah-lah yang memeprs susu dari payrdara istuinya, lalu dia

mengusapnlra hi.rgga t€rtdan dan rrasuk ke dalam tenggorokanny'a. Dia lantas

menemui Al Asy'ari, lalu Al Aslr'ari Hata, "Janganlah kamu mendekati istimu."
Kenrudian ada yang mernberirryra saran, 'Ternuilah hnu Mas'ud." Dia pun meniumpai

AMullah bin Mas'ud dan mengabarkan apa !,ang dikatakan Al Asy'ari. Abdullah bin

Mas'ud pun berkata, "Sesungguhnlra air susu tensebut bagns, tidak haram-"

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi S!,aibah dalaro Muslnnnafrtya
(pembahasan: Nikah, bab: Pemsus'uan,3/il8, no. L7029) dari jalur Abu Muawiyah

dari Ismail dari Abu Amru Aqrq/aibani, dia berkata: Abdullah berkata, "Persusuan

yang mengharamkan adalah grang menumbuhkan daging dan mengernbangkan

tulang."
Atsar ini juga diriwalptkan oleh Ad-Daruquthni deilr:rm Smannya (pernbahasan:

Persusuan, 4/173, no. 8) dari jalur Abu His!,am Ar-Rila'i dari Abu Bakar bin A3ry'asy

dari Abu Shalih dari Abq Aftiylrah Al Wadi'i, dia berkata: Seorang hki{ak datang

kepada Abu Musa... lalu dia menyebutkan redalsi seperti yang ada pada kami.

Meskipun dalam sanad ini terdapat Abu His,lram Ar-Rifa'i yang statusnya lemah,

narnun dia terkuatkan dengan dua mnad yang shahihsebelumnya.
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pqnbahasan: Nikah, bab: Menyursui

Anak yang Sudah besar, 2/U9, no. 2059) dari plur Abdussalam bin Muthahhar
bahwa Sulaiman bin Mughinh rnencerihkan kepada mereka dari Abu Mr.rsa Al Hilali
dari aSrahnya dari seorang anak AMullah bin Mas'ud dari hnu Mas'ud, dia berkata,

"Tidak berlaku persusuan keonli grang menguatkan hrlang dan menumbuhkan

daging." Abu Musa berkata, 'Janganlah kalian bertranp ke,pada kami saat orang alim

ini ada di tmgah kalian-"
Dalam sanad ini t€rdapat beberapa pqiu,afiat png tidak dikernl, karena Abu

Musa AI Hilali dan ayahnyn sama-satna Udak dikenal sebagaimana png dikatakan oleh

hnu Abi Hatim. Seorang anak Abdullah bin Mas'ud juga fidd{ dik€nal.

Ijh. Al Jarh vn At-Ta'dill9/438) dan Al In4ra'16/2241.

Sanad yang muquf hn shahih ini menguatkan riwayat png tersambung

sanadnya dari beberapa jalur riwayat yang lenrah, 1pitut
Al Humaidi (Musnad AMullah bin Mas'ud, l/4321dari jalur Waki' dari Sulaiman

bin Mughirah dari Abu Musa Al Hilali dan seterusqn secara terangkat sanadnya,

bahwa Rasulullah & b€rsabd4 "Tidak da Jatg mqrghammkan dari percusuan selain

yang menumbuhkan dag@hn mqgembangl@n tulang."
Abu Daud (pernbahasan dan bab lang sarna, no. 2060) dari Muhammad bin

Sulaiman Al Anbari dari Waki' seara terangkat sanadnya-

Ad-Daruquthni dalam $-nantya (p€rnbahasan dan bab yang sama, 4/L72-173,
no. 7) berbeda Nadhar bin $lrrnail dari Sulaiman bin Mughimh dan setenr-snya secara

terangkat sanadnya dengan redaksi, "Tidak bqtaku Hsusnn selain png manguatl<an

ftlang dan menumbuhl<an daqing."
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Batas pemisah antara anak kecil dan orang dewasa adalah
persusuan dalam usia dua tahun. Jika anak disusui dalam usia dua
tahun sebanyrak lima kali perstrsuan sebagaimana png telah saya
sampaikan, maka telah sempuma persusuan terhadapnya sehingga
dia menjadi mahram.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah anak tersebut
disusui dalam usia kurang dari safu tahun kemudian persusuannya
dihentikan kemudian dia dis,rsui lagi sebetum g€nap dua tahun,
atau dia disusui secara beruntun hingga dia disusui oleh
perempuan lain dalam usia dua tahr:n sebanSak lima kali
persusuan. seandainya dia disuzui secara berunfun dan tidak
disapih hingga selama tiga tahun, atau dua tahun, atau enarn
bulan, atau kurang dari ifu, atau lebih dari ifu, kemudian dia disusui
sesudah berusia dua tahun, maka persusuan tersebut tdak
mengakibatkan keharaman sarna sekali. Persusuan tersebut sama
kedudukannya dengan makanan dan minuman-

Seandainya dia disusui selama dua tahun sebanlnk empat
kali persusuan, lalu persusuan yang kelima atau lebih diberikan
sesudah dua tahun, maka persusuan tersebut tidak
mengharamkan- Tidak ada persusuan lrang menghammkan selain
yang sempuma lima kali dalam usia dua tahun- Persusuan dan
wmjw hukumnya sarna dalam hal menjadikan mahram. Jika air
susu dicampur ke dalam makanan lalu diberikan kepada anak, baik
susunya yang dominan atau makanannya yang dominan, manakala

Juga dari jalur Waki' dan seten-rsnya.
Hadits ini menurut mereka sernua berkisar pada Abu MusaAI Hilali dari aynhnlra,

dan keduanya mempakan periwayat yang tidak dikenal. S€e€rU itulah penlelasan Abu
Hatim Ar-Razi.

Akan tetapi, riwayat mauquf yang memiliki hukum naiu' ftt shahih menurut
kami.
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air susu tersebut telah sampai ke dalam rongga badannya, baik

susu tersebut dicampur dengan banyak air atau sedikit asalkan

sampai ke dalam rongga badannya, maka semua itu dianggap

sebagai persusuan. Seandainya air susu dijadikan keju kemudian

dia diberikan sebagai makanan, maka itu sama seperti persusuan.

Demikian pula seandainya air susu dijadikan sa'uth karena kepala

itu termasuk rongga badan.

Seandainya air susu disuntikkan ke dalam tubuh anak,

maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, itu dianggap sebagai rongga tubuh karena dia

dapat membatalkan puasa seandainya dia disuntikkan.

Kedua,apa yang sampai ke dalam otak itu seperti apa saja

yang sampai ke dalam lambung karena otak mengambil nutrisi dari

lambung. Sedangkan suntikan tidak seperti itu-

Seandainya seorang anak kecil diberi makan dengan air

susu seorang perempuan dengan cara dijadikan makanan satu kali,

dijadikan wajur satu kali, dijadikan sa'uth satu kali, dan disusukan

sahr kali, lalu diulang lagi hingga genap lima kali, maka ini

dihukumi sebagai persusuan yang mengharamkan. Masing-masing

sama kedudukannya dengan yang lain, baik semua ihr dilakukan

secara berturut-furut atau sdcara terpisah-pisah. Tetapi jika yang

kelima tidak terjadi kecuali sesudah genap dua tahun, maka dia

tidak mengharamkan. Jika yang kelima terjadi ketika disusui lalu

air susu sarnpai ke dalam rongga badannya, atau dengan cara yang

saya sebutkan sama kedudukannya dengan persusuan bersama

berlalunya dua tahun sebelum sempuma, maka dia telah

mengharamkan, meskipun hal itr: terjadi sekejap mata sebelum
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genap dua tahun, atau bersamaan dengan genapnya dua tahun,

asalkan sempumanya dua tahun tidak mendahuluinya.

3- Air Susu Orang Tua, I-^aki-laki dan Perempuan

Jika air susu muncul akibat kehamilan -dan saya tidak

menduga selain bahwa air susu itu muncul akibat kehamilan-,
maka air susu tersebut merupakan milik orang tua laki{aki dan

perempuan, sebagaimana anak itu milik orang tua laki{aki dan

perempuan. Dengan demikian saya melihat perempuan yang

memiliki susu ifu. Jika air susLrnya turun akibat anak yang lahir dari

seorang laki{aki, maka anak tersebut dihubungkan nasabnya

kepada orang hra laki{aki karena kehamilannya berasal dari laki-

laki tersebut. Jika ada seorang anak yang disusui dengan air susu

tersebut, maka anak yang dilahirkan dan anak yang disusui dengan

air susu tersebut dihukumi sebagai anak laki-laki yang merupakan

ayah nasab dari anak yang dilahirkan itu, sebagaimana anak

ditetapkan sebagai milik orang tua perempuil, dan sebagaimana

anak ditetapkan berasal dari orang tua lakilaki dan perempuan.

Jika air susu yang digunakan unfuk manyr.rsui anak tersebut

merupakan air susu seorang anak yang nasabnya tidak ditetapkan

dari laki-laki yang mengakibatkan kehamilan, maka saya

menggugurkan air susu tersebut, sehingga anak yang disusui tidak

menjadi anak bagi laki-laki lrang mengakibatkan kehamilan. Oleh

karena nasab yang kedudukannya lebih besar daripada persusuan,

maka gugurlah air susu yang ditempatkan pada kedudukan nasab

dalam hal keharaman. Karena Nabi @ bersabda, "Haram akibat
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persusuan apa yang haram akibat nasab. "Juga karena ada cerita

dari Aisyah cg tentang keharaman persusuan dalam Al Qur'an.

Jika seorang perempuan yang hamil dari zina melahirkan

anak, baik laki-laki yang berzina dengannya itu mengakui atau

tidak mengakui, lalu dia menyusui seorang anak, maka anak yang

disusuinya itu menjadi anaknya, tetapi dia tidak menjadi anak bagi

lak{aki yang berzina dengan perempuan tersebut. Namun, untuk

tataran sikap wara', saya memakruhkan laki-laki tersebut menikah

dengan anak-anak perempuan dari anak yang lahir dari zina yang

dilakukan laki-laki tersebut, sebagaimana saya memakruhkannya

unfuk menikah dengan anak yang lahir dari zina tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada hujjah tentang

pendapat yang Anda sampaikan itu?" Saya jawab, "Ya."

2239. Nabi S memutuskan anak budak perempuan

Zam'ah sebagai milik Zam'ah, dan memerintahkan Saudah untuk

berhijab darinya karena beliau melihat kemiripan anak itu dengan

Utbah. Karena itu anak tersebut tidak pemah melihat Saudah,

padahal Nabi $ juga memuhrskan bahwa anak tersebut menjadi

saudaranya Saudah, hingga Saudah wafat.72 Karena boleh saja

7z HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan trntuk Menautkan

Nasab Anak kepada Ayahnyra, 2/7391dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari

Aisyah @ istri Nabi $, bahwa dia berkata, "Utbah bin Abu Waqqash berpesan kepada

saudaranya, yaitu Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa anak budak perempuan Zam'ah itu
berasal darinya sehingga anak tersebut harus diserahkan kepada Sa'd bin Abu

Waqqash." Airyuh 4, melanju&an, "Lalu pada saat terjadi Fathu Makkah, Sa'd

mengambil anak itu dan berkata, "Dia adalah anak saudamku. Saudaraku telah

berpesan kepadaku tentang anak ini-" Abd bin 7am'ah lantas menemuinya dan

berkata, "Dia saudaraku dan anak budak perempuan ayahku. Anak ini dilahirkan di

atas kasur saudaraku-" Keduanya lantas mengaj'"rkan gugatan kepada Rasulullah S'
Sa'd berkata, "Ya Rasululiah, dia adalah anak saudaraku. Saudariku itu telah berpesan
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anak itu tidak melihat Saudah meskipun dia adalah saudara bagi

Saudah. Demikian pula, boleh saja anak yang lahir dari nikah tidak

melihat saudarinya. Yang menghalangi saja unhrk menghapusnya

adalah karena anak tersebut bukan anak dari Zam'ah manakala dia

berasal dari zina.

Seandainya seorang gadis yang belum pemah disentuh

dengan jalan nikah atau selainnya, atau seorang janda Snng tidak

diketahui pemah hamil tiba-tiba mengeluarkan air suzu, kemudian

keduanya menyusui seorang anak dengan air susu ifu sebanyak

lima kali, maka anak yang disusuinya itu menjadi anak keduanya,

sedangkan ayahnya tidak ada. Anak tersebut berbeda makna dari

anak zina meskipun dia memiliki ibu dan tidak memiliki ayah,

karena air susu yang digunakan unfuk menytrsuinya tidak furun

akibat zina.

Seandainya seorcng perempuan menlnrsui dalam keadaan

tidak diketahui suaminya, kemudian datang seorang laki{aki yang

mengalari bahwa dia telah menikahi perempuan tersebut dengan

kepadaku tentang anak ini." Sementara Abd bin 7-am'ah berkata, "Anak ini saudaralar

dan anak dari budak perempuan ayahku. Dia dilahirkan di atas kasur saudaraku."

Rasulullah # p,- bersabda, "Anak ini milikmu, wahai AM bin Zam'ah."

Kernudian Rasulullah $ bersabda, "Anak itu milik finsy (atatni gng manggauli

isfrnp), 3ru9 bazina itu dihakngi. " Kernudian beliau bersaMa kepada
Saudah bint Zarn'ah, "Mzihbkh dad arak itu" lantaran beliau melihat kemiripannln
dengan Utbah bin Abu Waqqash. Karena itu anak tersebut tidak pernah melihat

Saudah hingga berternu dengan Allah & (meninggal dunia)."

Hadits ini iuga dirirrayatkan oletr Al Bukhari (p€rnbahasan: Jual-Beli, bab: Tafsir
tentang AyatrAyat Mutas3nhibah,2nS, no. 2053) dari plur Malik dan seterusnya.

Hadits-hadits ini memiliki padanan, yaitu pada no. (22L8,2421,2523,2745,
4303, 6749, 6765, 68L7,71821.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak
Milik Firasy, dan Menghindari Syubhat, 2/708, no. 36/1457) dari jalur laits dari Ibnu
Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.
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pemikahan yang sah, serta mengakui anaknya, dan perempuan itu

pun mengakui pernikahan tersebut, maka anak ihr menjadi anak

perempuan tersebut sebagaimana anak ifu menjadi anak laki-laki

tersebut.

Seandainya ada seorang perempuan yang menikah dengan

secara tidak sah lalu dia melahirkan anak dari pemikahan tersebut,

dimana pemikahan dilakukan tanpa wali atau tanpa saksi-saksi

yang adil, atau bagaimana pun benhrk pemikahan yang tidak sah

selain pemikahan yang dilakukan di masa iddah dari suami yang

anak yang lahir ditautkan nasab kepadanya, atau perempuan

tersebut hamil lalu keluar air susu dan dengan air susu itu dia

menlrusui seorang anak, maka air susu tersebut merupakan air

susu lakilaki yang menikah secara tidak sah dan perempuan yang

men5rusui, sebagaimana bayi yang dikandung merupakan anak

laki{aki yang menikahi ibunya dengan pemikahan yang sah.

Seandainya seorang sedang menjalani iddabnya akibat

kematian suami yang menikahi dengan sah atau tidak sah, atau dia

dithalak oleh suaminya, kemudian di masa iddah itu dia menikah

dengan suami kedua dan digauli suaminya di masa iddabnya

sehingga dia hamil dan menghasilkan air susu, atau dia melahirkan

anak dan menyusui seorang anak lain dengan air susu itu, maka

anak itu dihukumi sebagai anaknya. Pendapat yang paling

mendekati kebenaran menurut saya adalah stafus anak tersebut

ditangguhkan untuk dihubungkan kepada kedua laki-laki tersebut

hingga anaknya dilihat oleh ahli nasab. Siapa di antara kedua laki-

laki ifu yang kepadanya ahli nasab menghubungkan nasab anak,

maka anak dihubungkan kepadanya, dan anak yang disusui itu
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menjadi anak yang kepadanya nasabnya dihubungkan, dan gugur

hubungan ayah bagi orang yang nasab anak digugurkan darinya.

Seandainya kandungan perempuan tersebut gugur dalam

keadaan belum tampak wujudnya, atau dia melahirkan anak tetapi

kemudian mati dan belum sempat dilihat oleh ahli nasab,

kemudian perempuan tersebut menyusui seorang anak, maka anak

yang disusui itu tidak dinyatakan sebagai anak bagi salah satu dari

kedua laki{aki tersebut (suami dan mantan suami) tanpa yang lain

secara hukum. Sebagaimana anak yang dilahirkan itu tidak

dihukumi sebagai anak salah satu dari keduanya. Untuk kehati-

hatiannya, sebaiknya anak yang disusui tidak menikah dengan

anak perempuan salah safu dari keduanya, dan agar salah satu

dari keduanya tidak melihat anak-anak perempuan dari anak yang

disusui dalam keadaan terbuka aumtnya, dan tidak pula melihat

anak yang disusui jika dia berjenis kelamin perempuan. Meskipun

demikian, dia tidak menjadi mahram bagi anak-anak perempuan

tersebut sehingga dia tidak boleh berduaan dan bepergian bersama

mereka.

Seandainya anak yang dilahirkan tetap hidup hingga bisa

dilihat oleh juru nasab lalu mereka mengatakan, "lni adalah anak

keduanya se@ra bersama-sama," maka urusan anak tersebut

ditangguhkan hingga dia menentukan sendiri nasab yang dia

inginkan di antara keduanya. Jika dia menautkan nasab dirinya

kepada salah sahr dari keduanya, maka terpufuslah dari laki-laki

lain yang dia tidak menautkan nasab kepadanya. Anak tersebut

tidak boleh meninggalkan penautan nasab kepada salah safunya,

melainkan dia dipaksa untuk menghubungkan nasab kepada salah

safunya. Jika dia meninggal dunia sebelum menautkan nasab, atau
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dia mencapai baligh dalam keadaan terganggu akalnya sehingga

dia tidak menautkan nasab dirinya kepada salah sahr dari

keduanya hingga dia mati sedangkan dia memiliki anak, maka

anaknya itulah yang menggantikan kedudukannya dalam

menautkan nasab kepada salah satu dari keduanya. Jika dia tidak

memiliki anak, maka warisannya ditangguhkan.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, anak yang disusui ifu berbeda dari anak yang

dilahirkan karena ditetapkan bagi anak atas ayah dan juga bagi

ayah atas anak hak-hak warisan, diyat, perwakilan darah, dan

pemikahan dengan anak perempuan, dan hukum-hukum lain yang

berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan itu. Sedangkan hak-

hak tersebut tidak ditetapkan bagi laki{aki yang men5rusui pada

anak yang disusui, atau sebaliknya. Barangkali inilah alasan

mengapa anak tersebut tidak ditautkan nasab kepada keduanya.

Barangsiapa yang mengikuti pendapat ini, maka dia menjadikan

anak yang disusui sebagai anak keduanya secara bersama-salna,

dan dia tidak mernberikan hak pilih kepada anak tersebut unhrk

menjadi anak bagi salah safunya tanpa terhubung kepada yang

lain. Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat sama

dalam masalah-masalah sebelumnya yang semakna.

Kedua, diberikan hak pilih kepada anak, sehingga siapa saja

di antara keduanya yang dia pilih untuk menjadi ayahnya maka

itulah ayahnya sekaligus menjadi ayah anak yang disusui.

Sementara anak yang disusui tidak boleh memilih selain ayah yang

dipilih oleh anak yang dilahirkan, karena persusuan itu mengikuti

nasab. Jika anak y'ang dilahirkan mati dalam keadaan belum

memilih nasab, maka anak yang disusui boleh memilih salah
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satunya sehingga yang dipilih ihrlah yang menjadi ayahnya,

sedangkan yang lain diputus hubungan keayahannya. Tetapi untuk

kehati-hatiannya, dia tidak boleh menikahi anak-anak perempuan

dari laki{aki yang tidak dipilihnya itu, dan anak-anak

perempuannya tidak menjadi mahram baginya sehingga dia tidak

boleh melihat mereka lantaran pufusnya hubungan keayahan

darinya.

Jika seorang perempuan meny-sui seorang laki-laki detruasa

dengan air susu seorang anak, lalu ayah anak yang dilahirkan itu

menampik nasab darinSra, lalu dia melakukan sumpah li'an

terhadap perempuan tersebut sehingga nasab anak ih.r diputuskan

darinya, maka dia tidak dihukumi sebagai aph bagi anak yang

disusui. Tetapi jika ayah tersebut menarik kembali nasabnya

kepada dirinya, maka dia dikenai sanksi had (atas tuduhan

zinanya), dan anak yang dilahirkan itu dihubungkan nasab

kepadanya, dan dia kembali dihukumi sebagai a3ah bagi anak yang

disusui dengan jalan persusuan.

Seandainya seorang perempu.u-I dithalak oleh suaminya

dalam keadaan telah digaulinya, atau ditinggal mati oleh suaminya

dalam keadaan dia menyusui dan dia sedang haidh saat men5rusui

itu sebanyak tiga kali haidh, dan air susunya tetap mengalir,

kemudian dia men5lusui seorang anak, maka anak yang disusui ihr

dihukumi sebagai anaknya dan anak suami yang mencerainya atau

mail. Air susu tersebut juga dihukumi berasal dari suami karena

belum ada suami lain yang menyenhrhnya.

Seandainya perempuan tersebut menikah dengan suami

lain sesudah air susunya berhenti, atau air susunya belum berhenti

tetapi sesudah itu berhent, kemudian dia digauli oleh suaminya itu
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sehingga air susunya menjadi deras tetapi tidak tampak kehamitan

padanya, maka air susu tersebut dihukumi berasal dari suami

pertama. Jika ada seorang anak yang dia susui, maka dia menjadi

anaknya dan anak suami pertama, bukan anak suami terakhir.

Jika perempuan tersebut telah digauli oleh snminla
sesudah susunya berhenti mengalir dari suami pertama, ksnudiam

air susunya kembali, maka ditanyakan kepada kaum perempum

tentang waktu dimana air susu keluar dan menunjukkan adanyla

kehamilan. Jika mereka mengatakan, "Seandainya kefnmilm
terjadi pada perempuan yang masih gadis atau sudah janda dan

belum melahirkan sama sekali, atau pada perempuan VanS pemaih

melahirkan itu tidak keluar air susunlra pada waktu tersehs
melainkan air susunya keluar pada bulan kedelapan ataur

kesembilan," maka air susu dihukumi sebagai milik suami Frtama
Jika dia tems mengalir, maka air suzu dihukumi sebagai milik
suami pertama hingga mencapai waktu dimana air sus.r muncr:il

dari kehamilannya yang terakhir.

Jika air susunya kembali keluar pada wakfu dimarm

semestinya dia keluar air susu dari kehamilannSa rcng terakh4
maka air susu tersebut tetap dihularmi sebagai air sLt$ suard
pertama dalam keadaan apapun, karena saya mengetahui denga
pasti akan air susu suami pertama, dan pada sisi yang hin sap
ragu air susu tersebut tercampur dengan air susu dari zuami yarg
lain. Tetapi saya lebih senang sekiranln dia anak yang disusui

menjaga diri dari anak-anak perempuan suami yang teral<hir pada

waktu sekarang.

Seandainya seorang laki-laki ragu apakah seomng
perempuan telah menyusuinya sebanyak lima kali penusuan,
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maka saya berpendapat bahwa sebaiknya dia tidak melihat
perempuan ifu dalam keadaan terbuka auratnya, dan dia tidak
menjadi mahram baginya karena sesuafu yang masih diragukan.
Seandainya dia menikahi perempuan tersebut atau salah seorang
anak perempuannya, maka saya tidak menghapus pernikahan itu
karena saya belum yakin bahun perempuan ifu adalah ibu baginya.

Seandainya air susunya telah terhenti dan tidak kembali lagi
hingga terjadi kehamilan yang kedua pada waktu yang

memungkinkan keluamya susu dari suami yang kedua, maka ada

dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertarna, air susu tersebut dihukumi berasal dari kehamilan
yang pertama dalam keadaan apapun. Jika air susu keluar lagi
karena digerakkan oleh sperma suami kedua, maka ifu seperti

keluamya air susu lantaran perempuan ifu menlralrangi seorang

anak sehingga air susunya keluar untuknya, atau dia meminum
obat, atau dia memakan makanan yang dapat meningkatkan
produksi air susu.

Kdua, jika air susu telah terhenti secara nyata kemudian

dia kembali lagi, maka dia dihukumi berasal dari suami yang

kedua.

Jika air susu tidak keluar dari suami kedua dalam keadaan

apapun, yang dengan air susu ifu dia menyusui anak hingga ibunya

melahirkan, maka air susu tersebut dihukumi berasal dari suami
pertama menurut sernua pendapat ini. Jika ada air susu yang

kembali keluar dan dengan ifu dia menytrsui meskipun sedikit,

maka air susu ifu dihukumi berasal dari kedua suami secara

bersama-sama. Barangsiapa yang tidak membedakan antara air
susu dan anak, maka dia mengatakan bahwa air susu tersebut
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milik suami pertama unfuk selama{amanya, karena belum ada

anak baru yang lahir. Anak yang disusui itu tidak dihukumi sebagai

anak suami kedua manakala dia telah dihukumi sebagai anak bagi

suami pertama dengan jalan persusuan. Sementara ulama yang

membedakan antara air susu dan anak mengatakan bahwa air susu

tersebut berasal dari keduanya secara bersama-sama.

Seandainya seorang perempuan dithalak dan air susunya

tidak berhenti, atau dia mengalami haidh dalam keadaan menyusui

kemudian dia telah haidh sebanyak tiga kali dan menikah dengan

suami lain, lalu dia digauli oleh suaminya ifu hingga hamil, namun

air susunya tidak berhenti hingga dia melahirkan, maka

sesungguhnya kelahiran tersebut telah memufus air susu yang

pertama. Jika ada seorang anak yang dia susui, maka anak ifu

menjadi anaknya dan anak suami terakhir. Anak yang disusui itu

tidak halal menikahi anak yang dilahirkan perempuan tersebut, dan

tidak pula anak yang dilahirkan oleh suami terakhir karena suami

terakhir ini adalah ayah anak yang disusui tersebut. Tetapi dia halal

menikahi anak dari suami pertama dari selain perempuan yang

men5rusuinya karena suami pertama ifu bukan ayahnya.

Seandainya seorang perempuan menyusui anak kecil

sebanyak empat kali, kemudian susunya diperah, kemudian

perempuan ihr mati, kemudian susu itu dijadikan wajur bagi anak

tersebut sesudah perempuan ifu mati, maka anak ini dihukumi

sebagai anaknya, sebagaimana dia dihukumi sebagai anaknya

seandainya dia menyusuinya lima kali saat masih hidup.

Seandainya persusuan yang kelima terjadi sesudah

perempuan yang menSrusui meninggal dunia, atau darinya diperah

susu sesudah dia meninggal dunia lalu dijadikan wajur, maka hal
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itu tidak menjadikan mahram karena mayrt tidak memiliki

perbuatan yang berdampak hukum dalam keadaan apapun.

Seandainya perempuan yang menynrsui itu tidur lalu diperah

susunya dan dijadikan wajur untuk anak yang disusui, maka

persusuan tersebut mengakibatkan stahrs mahram karena susu dari

perempuan yang masih hidup itu halal, dan yang tidak halal adalah

susu perempuan yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya

orang hidup yang tidur itu bisa melakukan pertuatan pidana

dengan cara dia berbalik .dan menimpa seseorang atau

menjatuhkan sesuahr padanya hingga membunuhnya, sehingga

perbuatannya itu dikenai dipt. Sedangkan seseorang tidak diberi

hak diyat akibat kejafuhan orang mati hingga orang itu ter,uas.

Orang yang tertimpa itu tidak diberi hak di!,at karena mayit fidak

dihukumi melakukan perbuatan pidana.

Seandainya perempuan yang meny.rsui belum

menyempumakan lima kali persusuan, lalu susunya diperas dalam

jumlah yang banyak hingga susunya terhenti, kemudian susu

tersebut dijadikan wajw r.mtuk anak yang disusui sebanyak dua

atau tiga kali hingga genap lima kali, maka hal itu tidak

mengakibatkan status mahram karena itu dianggap sebagai safu

susu dan karenanya tidak terjadi selain safu kali persusuan. Dia

tidak seperti air susu yang muncul lagi di payudara; setiap kali dia

keluar dari payudara maka timbul lagi air susu yang lain, sehingga

dengan demikian persusuan dapat dibedakan hingga lima kali.

RuUi' berkata: Dalam hal Gi ida pendapat lain, yaitu bahwa

jika susunya diperah lalu digunakan untuk men5rusui seorang anak

beberapa kali, maka setiap persusuan itu dihifung safu kali

manakala di antara dua persusuan itu ada jeda yang nyata. Hal itu
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itu seperti sarapan. Ketika seseorang sarapan, kemudian dia

berhenti dengan jeda yang nyata, kemudian dia makan lagi, maka

dihifung dua kali makan meskipun makanannya sama. Demikian

pula seandainya persusuan dihentikan dari bayi dengan jeda yang

nyata, meskipun air susunya safu.

Seandainya seorang taki-laki menikahi anak perempuan

yang masih kecil, kernudian anak perempuan disusui oleh ibu laki-

laki tersebut yang melahirkannya, atau disusui oleh suami

persusuannya, atau disusui oleh anak perempuannya, baik anak

perempuan nasab atau persusuan, atau disusui oleh istri anaknya,

baik anak nasab atau anak persusuan dengan air susu yang timbul

dari anaknya itu, maka anak perempuan tersebut haram baginya

unfuk selama{amanya, dan anak perempuan ifu berhak atas

setengah mahar darinya. Laki-laki tersebut berhak menuntut ganti

setengah mahar standar dari perempuan yang men! rsuinya, baik

perempuan yang men5rusui ihr sengaja merusak nikah atau tidak

sengaja. Karena setiap orang yang merusak sesuafu itu
menanggung nilai obyek yang dia msak, baik dia sengaja memsak

atau tidak sengaja. Nilai obyek dalam hal ini adalah setengah

mahar standar, karena itulah nilai yang dia rusak dari anak

perempuan tersebut yang menjadi tanggungan suaminya, baik nilai

setengah mahar standar itu lebih besar dari setengah mahar yang

dia bayarkan atau lebih sedikit jika dia telah menetapkan mahar

unfuk anak perempuan tersebut, atau dia tidak menyebutkan

nominalnya. Karena itulah batasan minimd yang wajib dibayarkan

suami kepada istri dalam keadaan apapun manakala menthalaknya

sebelum menyebutkan nominal mahar.

192



AlUmm

Saya tidak membebankan seluruh mahar pada lakilaki
karena manakala terjadi lantaran si istri disusui oleh perempuan

tersebut, karena kerusakan pemikahannya ifu bukan dianggap

sebagai perbuatan pidana kecuali dalam pengertian merusak

pemikahan. Perusakan pemikahan ifu dilakukan dengan persusuan

yang seandainya dilakukan sebelum laki-laki tersebut menikahi

anak perempuan tersebut maka hukumnya boleh. Perusakan

terjadi karena persusuan dilakukan sesudah pemikahan, dalam

pengertian bahwa kerusakan itu mengakibatkan kerugian bagi laki-

laki tersebut. Oleh karena itu adalah kerusakan yang membawa

kerugian baginya, maka saya membebankan pada perempuan

yang menpsui apa yang menjadi kewajiban suami dalam pokok

nikah, yaitu setengah mahar standar.

Yang menghalangi saya untuk membebankan pada

perempuan yang men! rsui setengah dari mahar yang disebutkan

adalah karena itu merupakan pemberian yang disertai

kecondongan hati. Denda atas sesuafu yang dirusak adalah harga

dari yang hams dibayarkan, dan saya tidak menambahkan sedikit

pun dari yang harus dia bayarkan. Seperti seandainya dia membeli

suafu barang dengan harga serafus, kemudian seseorang

merusaknya padahal barang tersebut sebenamya bemilai lima

puluh, maka dia tidak dikenai seratus.

Yang menghalangi saya unfuk membebankan pada

perempuan yang menlusui ihr kurang dari setengah mahar standar

atau mahar yang telah ditetapkan nilainya adalah karena

seandainya ayah anak perempuan yang dinikahi ifu bersikap

memihak kepada suami dalam mahar anaknya, maka suami

menanggung setengah mahar standar. Karena ifu saya Udak
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membebankan pada perempuan yang men5rusui selain dalam

ukuran yang harus ditanggung suami atau kurang dari ihl

manakala nilai dari setengah mahar standar kurang dari mahar

yang diberikan suami kepada istrinya.

Yang menghalangi saya untuk menggugurkan denda dari

perempuan yang menyusui meskipun suami belum menetapkan

mahar bagi istrinya adalah karena mahar tersebut merupakan hak

istri atas suami, seperti setengah mahar standar seandainya suami

menceraikan istri. Juga karena saya tidak memperkenankan

ayahnya istri untuk berpihak kepada suami dalam masalah mahar

anaknya. Saya hanya membebankan pada perempuan yang

menlrusui apa yang wajib dia tanggung dalam keadaan apapun,

dan saya batalkan darinya keberpihakan suami, sama seperti

hibahnya. Seorang istri berhak atas mut'ah (pemberian untuk

menyenangkan hati) hanya jika dia dithalak oleh suaminya sebelum

suaminya menyebutkan mahar standar baginya manakala istri

tersebut memiliki hak atas harganya sebagaimana dia memiliki hak

untuk memaafkannya. Adapun anak perempuan yang masih kecil,

dia tidak memiliki hartanya sendiri, dan ayahnya pun tidak boleh

bersikap memihak terkait anak perempuannya ihr dan terkait

hartanya.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

dan dia tidak menggaulinya hingga memadu istrinya ifu dengan

seorang anak kecil yang masih men!rusu, kemudian dia disusui

oleh istrinya, maka saya mengharamkan bagi suami tersebut

perempuan yang sudah menjadi ibu bagi anak perempuan tersebut

dalam keadaan apapun, karena perempuan yang menyusui itu
menjadi salah safu ibu bagi istrinya. Perempuan yang menSnrsui ihr
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tidak berhak atas setengah mahar dan tidak pula mut'ah karena

dialah yang merusak pemikahannya sendiri. Sementara

pernikahan dengan anak perempuan tersebut rusak tanpa terjadi

thalak, karena anak perempuan itu telah menjadi anaknya dan

juga anak ibunya bersamanya. Juga karena perempuan yang

menlrusuinya itu tidak menjadi ibu bagi anak perempuan tersebut,

dan anak perempuan ini menjadi anak bagi perempuan yang

menyusui kecuali dalam satu waktu. Dengan demikian, keduanya

dalam kasus ini sama seperti seorang laki-laki yang menikahi

seorang perempuan bersama anak perempuannya. Dengan

demikian, anak perempuan ifu berhak atas setengah mahar

lantaran kerusakan nikah, lalu suami menuntut kepada istrinya

yang menyusui anak perempuan ifu dengan setengah mahar

standar.

Seandainya seorang laki-laki menikahi dua anak perempuan

yang masih kecil, kemudian dua anak perempuan ihr disusui oleh

istrinya, dimana persusuan yang kelima dilakukan secara serentak,

maka pemikahan ibu tersebut rusak sebagaimana telah saya

paparkan, dan pemikahan dua anak perempuan itu juga rusak

secara bersama-sama. Masing-masing dari keduanya berhak atas

setengah mahar yang disebutkan untuknya. Sementara laki-laki

tersebut berhak menuntut kepada isfuinya berupa setengah dari

mahar masing-masing dari keduanya. Jika dia belum menyebutkan

mahar untr.rk masing-masing, maka masing-masing berhak atas

mahar standar. Tetapi laki-laki tersebut halal menikahi salah safu

darinya secara sendiri-sendiri karena keduanya merupakan anak

persusuan bagi seorang perempuan yang belum dia gauli-
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Seandainya seorang laki-laki memiliki tiga istri yang masih

kecil, kemudian iskinya yang lama menyrsui dua istri yang masih

kecil itu sebanyak lima kali, kemudian yang satunya lagi disisihkan

dan hanya disusuinya sebanyak tiga kali, maka persusuan tiga kali

itu tidak mengharamkan. Sedangkan dua istri lain yang disusui

sebanyak lima kali secara bersama-sama itu menjadi mahram,

karena istri yang ketiga ifu tidak disusui kecuali sesudah dua yang

lain menjadi haram bagi laki-laki tersebut, dan sesudah ibu haram

baginya. Dengan demikian, yang ketiga ifu bukan mempakan

saudari bagi dua anak perempuan ifu kecuali sesudah keduanya

haram bagi laki-laki tersebut. Selain ihr, dia tidak disusui sebanyak

lima kali oleh ibu kecuali sesudah ibu terthalak ba'in dat'. laki-laki

tersebut. Seandainya ibu menyusui salah satu dari mereka

sebanyak lima kali, kemudian dia men5rusui dua yang lain sebanyak

lima kali, maka ibu menjadi haram bagi laki-laki tersebut saat dia

menyusui anak perempuan yang pertama sebanyak lima kali

persusuan, karena dia telah menjadi ibu bagi istri-istrinya.

Sementara dua anak perempuan yang disusui sebanyak lima kali

secara bersama-sama ihr menjadi anak ibu, dimana ibu tidak

menjadi ibu kecuali dalam keadaan anak perempuan telah terikat

akad nikah dengan laki-laki tersebut dalam sahr waktu, sedangkan

dua anak perempuan itu bersaudara. Dengan demikian,

pemikahan keduanya terhapus secara bersama-sama. Keduanya

menjadi haram sesudah keduanya menjadi bersaudara secara

bersama-sama. Tetapi kemudian masing-masing dapat dipinang

secara sendiri-sendiri.

Jika perempuan itu menyusui dua anak perempuan yang

lain secara terpisah, maka keduanya tidak menjadi haram bagi laki-

laki tersebut secara bersama-sama, karena perempuan tersebut
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tidak menyusui salah safu dari anak perempuan kecuali sesudah

dia terpisah secara ba'in dan suaminya bersama anak perempuan
yang pertama. Akan tetapi, akad nikah bagi anak perempuan

yang disusui perempuan tersebut masih ada sesudah anak

perempuan yang pertama terpisah ba'in dali laki{aki tersebut.

Akad nikah anak perempuan yang disusui sesudahnya gugur

karena dia adalah saudari ishinya, sehingga dia seperti seorang

perempuan yang dinikahi dengan dimadu bersama saudarinya.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa jika

perempuan tersebut menSrusui ishi yang keempat sebanyak lima

kali, maka dia telah menyempumakan ishi yang ketiga dan

keempat dengan lima kali persusuan, dan dengan itu yang kelima

diharamkan. Seolah-olah laki-laki tersebut memadu antara dua

perempuan bersaudara dari jalan persusuan, sehingga akad nikah

mereka terhapus se@ra bersama-sama. Sesudah itu laki-laki

tersebut boleh menikahi siapa saja yang dia inginkan di antara

mereka.

Seandainya anak perempuan pertama disusui lima kali,

kemudian dua anak perempuan lainnya disusui lima kali se@ra

bersama-sama, maka ibu Snng mengrusui haram baE laki-laki

tersebut dalam keadaan apapun. Kemudian pemikahan anak

perempuan pertama terhapus bersama ibu. Dua anak perempuan

yang lain juga menjadi haram bagi laki-laki tersebut karena

keduanya telah menjadi dua saudara-saudara dalam safu wakfu

se@ra bersama-sama.

Seandainya mereka berjumlah tiga anak perempuan yang

masih kecil, dan sahr perempuan der,r.;asa yang belum digauli,

sedangkan perempuan denvasa ini memiliki anak-anak persusuan,
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kemudian dia menyrsui ketiga anak perempuan itu satu demi safu,

maka pernikahan ibu terhapus, dan dia tidak halal lagi dalam

keadaan apapun. Dia berhak atas setengah mahar. Sementara

suami berhak menuntut kepada anak perempuan yang

disempumakan persusuannya sebanyak lima kali terlebih dahulu

-istrinya yang mana saja yang disempurnakan- (menuntut)

dengan setengah mahar standar dan setengah mahar standar

ibunya. Jika mereka disempumakan persusuannya secara

bersama-sama, maka terhapuslah pemikahan mereka secara

bersama-sama. Sementara suami berhak menuntut kepada

masing-masing dari mereka setengah mahar ibu yang men5rusui.

Seandainya ada satu anak perempuan yang dinikahi, lalu

persusuannya disempumakan lima kali sebelum jelas penghapusan

nikah perempuan yang telah disempumakan persusuannya terlebih

dahulu, maka tidak terhapus pemikahan anak perempuan yang

disempumakan persusuan sesudahnya karena dia tidak disusui

hingga ibunya dan saudarinya terpisah secara ba'in darinya.

Kemudian pemikahan perempuan yang disempumakan

persusuannya sesudahnya dihapus karena dia telah menjadi

saudari istri yang telah ditetapkan pemikahannya, sehingga dia

rnenjadi saudari yang dinikahi secara dimadu dengan saudarinya.

Demikian pula dengan anak-anak perempuan dari

perempuan ihr dari jalur persusuan, dan cucu-cucu perempuannya".

Mereka semua menjadi haram akibat persusuan mereka,

sebagaimana mereka haram akibat persusuan perempuan tersebut.

Seandainya suami menggauli istrinya sedangkan saat ihr dia

menyusni mereka, atau mereka disusui oleh anaknya istrinya,

maka dia berhak atas mahar akibat telah terjadinya persetubuhan,

198



AlUmm

dan anak perempuan yang disusuinya dan yang disusui anaknya ifu
menjadi haram bagi suami tersebut, baik istri tersebut menyusui

dua anak perempuan secara bersama-sama, atau dia menyusui

ketiganya secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri; pemikahan

mereka rusak unfuk selama-lamanya, karena mereka telah menjadi

anak-anak bagi perempuan yang digauli suami tersebut. Demikian

pula dengan setiap perempuan yang disusui perempuan tersebut

dan oleh anak perempuan tersebut.

Seandainya masalahnya seperti itu, sedangkan suami belum

menggauli istrinya, kemudian mereka disusui oleh ibu istrinya, atau

nenek iskinya, atau saudari istrinya, atau anak perempuan

saudarinya, maka ketenfuannya sama seperti ketenfuan terkait

anak-anak perempuan istrinya manakala dia menyusui mereka,

sedangkan istrinya tidak menyrsui mereka. Pemikahan dengan

istrinya itu rusak, dan istrinya berhak atas setengah mahar standar

manakala dia belum menggauli istrinya. Dia berhak menuntut

setengah mahar kepada yang disempumakan persusuannya

pertama kali sebanyak lima kali di antara istri-istrinya karena dialah

yang menjadikan dirinya sebagai ibu bagi istrinya. Dengan

demikian, pemikahan perempuan yang disusui pertama kali dan

istrinya yang paling tua itu terhapus secara bersama-sama. Suami

lantas menuntut setengah dari mahar standar unfuk istri yang

pernikahannya rusak. Jika dia menSrusui mereka secara bersama-

sama, maka pemikahan mereka rusak selunfinya, dan dia berhak

rnenuntut atal setengah-setengah dari mahar mereka.

Masalah ini tidak berbeda dari masalah sebelumnya kecuali

dalam safu hal saja, yaitu bahwa istri-istrinya yang masih kecil itu
tidak haram baginya dalam keadaan apapun, dan dia boleh
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menikahi mereka dari awal dengan siapa saja di antara mereka

secara tersendiri (tidak boleh memadu), karena yang

mengakibatkan mereka haram baginya adalah saudari-saudari

iskinya dari jalan persusuan, atau anak-anak perempuan saudari

istrinya, atau saudari istrinya, sehingga dia hanya haram memadu

di antara mereka, sedangkan mereka tidak haram baginya

seandainya dinikahi secara sendiri.

Seandainya suami telah menggauli istrinya, maka haramlah

pemikahan dengan siapa saja yang disusui oleh ibu-ibu istrinya

dalam keadaan apapun. Tetapi dia fidak haram menikahi

perempuan-perempuan yang disusui oleh saudari-saudari ishin5ra

dan anak-anak perempuan saudara istrinya dalam keadaan

apapun. Dia juga boleh menikahi perempuan-perempuan yang

disusui oleh saudari-saudari istrinya jika dia mau asalkan secara

tersendiri. Pemikahan yang pertama di antara mereka dan istrinya

terhapus secara bersama-sama. Sedangkan pemikahan

perempuan-perempuan sesudahnya tidak rusak karena mereka

disusui sesudah ishinya terthalak ba'in dainya. Dengan demikian,

dia tidak dianggap memadu mereka dengan bibi mereka, baik dari

jalur ayah atau dari jalur ibu, kecuali di antara mereka ada safu

perempuan atau dua perempuan yang disusui secara bersama-

sama sehingga pemikahan keduanya rusak lantaran keduanya

menjadi bersaudara.

Seandainya ada perempuan aslng yang menpsui ishinya

yang masih kecil, maka hal itu tidak merusak pemikahan dengan

istrinya. Tetapi perempuan asing itu menjadi haram baginya unfuk

selamalamanya karena dia telah menjadi ibu bagi istrinya. taki-laki
tersebut juga haram unfuk memadu antara salah safu anak
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perempuan dari perempuan asing itu, baik dari jalan nasab atau

persusuan, (memadu) dengan istrinya yang telah disusui.

Jika seorang laki{aki menikahi perempuan yang masih

kecil, kemudian dia memadunya dengan bibinya dari jalur ayah,

atau dia telah menggauli bibi itu, maka lakilaki itu dan istrinya

yang masih kecil dipisahkan, dan dia udak berhak atas mahar

standar. Jika ibunya bibi itu menyusui anak perempuan tersebut,

maka saya tidak memisahkan antara laki{aki ihr dan perempuarl

yang masih kecil itu. Bibi tersebut telah menjadi mahram bagi

perempuan ifu, baik sebelum nikah atau sesudahnya. Yang

diharamkan adalah memadu keduanya. Adapun menikahi salah

safunya sesudah yang lain itu tidak haram.

4. Bab: Kesaksian dan Pengakuan Akan Persusuan

Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang dipandang

sebagai ulama yang masyhur berbeda pendapat bahwa kesaksian

kaum perempuan diperkenankan dalam perkara-perkara yanE

tidak boleh sengaja dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan

mahram di luar kesaksian. Mereka berpendapat demikian dalam

masalah persalinan perempuan dan cacat yang ada di balik

pakaiannya. Menunrt saya, persusuan ifu sama seperti ifu. Laki-laki

yang bukan mahram atau suami tidak boleh sengaja melihat

payudara perempuan, seclangkan seorang laki-laki tidak mungkin

bersaksi atas persusuan yang dilakukan seorang perempuan tanpa

melihat payudaranya. Karena searrdainya seorang laki-laki melihat

seorang anak menyusu sedangkan payurdara perempuan yang

menyusui terfutup, maka dimungkinkan anak tersebut men5rusu
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dan wathalits yang dibuat seperti puting payudara dan memiliki

ujung seperti ujung payudara, kemudian anak tersebut dimasukkan

ke lengan pakaiannya.

Karena itu, kesaksian perempuan dalam perkara persusuan

itu hukumnya boleh, sebagaimana kesaksian mereka dalam

perkara persalinan itu hukumnya boleh. Seandainya ada dua laki-

laki atau sah: laki-laki dan dua perempuan yang adil melihat hal

itu, maka kesaksian mereka diterima. Kesaksian kaum perempuan

tidak diperkenankan dalam kasus-kasus yang khusus disaksikan

oleh perempuan kecuali mereka berstatus merdeka, adil dan

baligh. Jumlah mereka juga harus empat perempuan karena ketika

Allah ffi membolehkan kesaksian mereka dalam masalah hutang,

Allah mendudukkan dua perempuan sebagai pengganti satu laki-

laki. Menurut pendapat ahli fatwa yang saya jumpai, kesaksian dua

Iaki-laki merupakan kesaksian yang sempurna dalam semua kasus

selain zina. Dengan demikian, dua perempuan itu selamanya

menempati kedudukan safu laki-laki manakala keduanya sah unfuk

bersaksi.
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73 Wathab berarti wadah air dari kulit kambing yang berumur satu tahun atau

lebih. (Lih. Al Qamull
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2240. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dari Atha', dia berkata, "Tidak sah kesaksian dari kaum

perempuan yang kurang dari empat orang."74

Jika ada empat perempuan yang bersaksi bahwa seorang

perempuan telah men5rusui perempuan lain sebanyak lima kali,

dan dia juga menyusui suaminya perempuan lain ifu lima kali, atau

suaminya mengakui bahwa perempuan tersebut menyusuinya lima

kali, maka dia dan istrinya dipisahkan. Jika dia terlanjur menggauli

istrinya itu, maka istrinya berhak atas mahar standar. Jika dia

belum menggaulinya, maka istrinya ifu tidak berhak atas setengah

mahar dan tidak pula mut'ah.

Demikian pula seandainya di antara kaum perempuan itu
(para saksi) ada saudarinya perempuan yang diberi kesaksian, atau

bibinya dari jalur ayah atau ibu. Karena kesaksiannya tidak ditolak,

kecuali kesaksian anak atau orang tua.

Jika perempuan itu menyangkal terjadinya persusuan,

sedangkan di antara para saksi itu ada anak perempuannya

perempuan itu dan ibunya, maka kesaksian mereka diterima, baik

suami menyangkalnya atau mengakuinya. Jika perempuan tersebut

mendakwakan persusuan sedangkan suami menyangkal, atau tidak

menyangkal, maka Udak sah kesaksian ibunya perempuan itu, ibu-

ibunya (nenek ke atas), anak perempuan, dan anak-anak

perempuannya (cucunya ke bawah). Dalam hal ini tidak ada beda

apakah persusuan ini teriadi sebelum akad nikah atau sesudahnya,

74 Atsar ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam (pembahasan,

Persusuan, bab, Kesaksian Perempuan terhadap Persusuan, T/483, no. 13972) dari
jalur Ibnu Juraii dari Atha', dia berkata, "Boleh kesaksian segala sesuatu yang tidak
bisa dilihat oleh kaum perempuan, dan tidak boleh kesaksian dari mereka kurang dari
empa-t perempuan."
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dan baik sebelum terjadi persefubuhan atau sesudahnya. Dalam

kasus ini perempuan tersebut tidak dipisahkan dari suaminya

kecuali dengan kesaksian empat orang perempuan yang

kesaksiannya diperkenankan, asalkan di antara mereka tidak ada

seorang musuh bagi pihak yang diberi kesaksian, dan tidak ada

saksi yang tidak adil.

Dalam hal itu boleh kesaksian perempuan yang menyusui

karena dia tidak memiliki kepentingan dan mudharat untuk ditolak

kesaksiannya. Demikian pula, kesaksian anak dan ibunya

perempuan yang menyusui itu hukumnya boleh. Namun kesaksian

mereka ditangguhkan hingga mereka bersaksi bahwa bayi yang

disusui ihr disusui sebanyak lima kali persusuan yang air susunya

masuk seluruhn5ra ke dalam rongga tubuhnya, atau sebagian dari

masing-masing persusuan itu masuk ke dalam rongga tubuhnya.

Kesaksian mereka terhadap hal itu bersifat longgar karena yang

dalam kesaksian ini tidak ada yang bisa dilakukan selain mereka

melihat terjadinya persusuan, dan pengetahuan mereka akan

sampainya air susu ke dalam rongga fubuh berdasarkan yang

tampak dari persusuan yang mereka lihat.

Seandainya ada anak kecil yang disusui kemudian dia

muntah, maka itu seperti dia disusui dan air susunya tetap tertahan

dalam tubuhnya.

Jika persusuan tidak disaksikan oleh empat orang

perempuan, maka saya tetap menganjurkan agar suami yang

diduga memiliki hubungan persusuan dengan istrinya itu unfuk

menceraikan istrinya jika telah pemikahan, atau mengurungkan

pernikahan jika belum terjadi demi kehati-hatian. Karena
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meninggalkan perempuan yang boleh dinikahi itu lebih baik

daripada menikahi perempuan yang haram dinikahi.

Seandainya dia menikahinya, maka saya tidak memisahkan

keduanya kecuali dengan kesaksian yang pasti bahwa telah terjadi

persusuan.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada khabar dari Nabi $
tentang hal ini?" Jawabnya adalah ya.
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2241. Abdul Maild bin Abdul Aiu mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah

mengabarkan kepadaku, bahwa Uqbah bin Al Harits mengabarkan

kepadanya, bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Abu Ahab,

lalu berkatalah seorang budak perempuan hitam, "Aku pemah
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menlrusui kalian berdua." Kemudian aku datang kepada Nabi $
dan mengadukan hal ifu kepada beliau. Beliau lantas berpaling

dariku. Aku pun berpindah tempat dan menceritakan hal itu
kepada beliau. Beliau lantas bersabda, 'Bagaimana lagi sedangkan

perempuan ini sudah mengakui bahwa dia telah menytsui kalian

berdua?'v5

Sikap Nabi S !,ang berpaling dari Uqbah bin Harits

tampaknya karena beliau tidak melihat bahwa kesaksian ini

merupakan kesaksian yang harus dia ikuti. Sedangkan sabda

Nabi,S, "Bagaimana lagi sedangkan perempuan ini sudah

mengakui bahwa dia telah menyusui kalian berdua?'Tampaknya

menunjukkan bahwa beliau tidak suka sekiranya Uqbah bin Harits

tetap hidup semmah dengan istrinya. Menumt sebuah riwayat,

perempuan ifu adalah saudarinya persusuan. Ini adalah makna

pendapat yang kami sampaikan, yaifu sebaiknya dia meninggalkan

istrinya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai pelaksanaan

suatu hukum.

75 HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Kesaksian Perernpuan yang
Menyusui, 3/363-364, no. 5104) dari jalur Ali bin Abdullah dari Ismail bin hrahim
dari A9ryub dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Ubaidah bin Maryam dari Uqbah bin
Harits -Abu Mulaikah berkrata: Saya juga telah mendengamya dari Uqbah, tetapi
hadits Ubaid lebih aku hafal- dia berkata, "Aku menikahi seorang perempuan, lalu
ada seorang perernpuan berkulit hitam mendatangi kami semya berkata,
"Sesungguhnya aku pemah mengnrsui kalian berdua." lalu aku pun segera mendatangi

Nabi $. Aku berkata, "Aku telah menikahi fulanah binti firlan, lalu kami didatangi oleh

seorang perempuan berkulit hitam dan dia berkala_padalu;56ngg.rhr4p airu pernah
menyusui kalian berdua.' Perempuan iiu flein6ohong." Beliau p* U""paing dariku,
lalu aku menghadap lagi l(e wajah beliau dan berkata, "SesungguhnSTa wanita itu
adalah pernbohong." Beliau bersabda, "Bagaimana lagi sdanglan dia tekh mangalrui
bahwa dia benar-bqtar telah menytsui kalian berdua? Tinggalkanlah fulanah itu!"
Ismail (periwayat hadits) memberikan isyarat dengan iari teluniuk dan jari tengahnyra
(unhfi menggambarkan laki-laki dan perernpuan yang telah manikah), menirukan
Ayy,rb."
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5. Pengakuan Tentang Persusuan

Jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang perempuan

adalah ibu persusuannya atau anak persusuannya, dan dia pun

tidak menikahi salah safu dari keduanya, nalnun perempuan yang

diakuinya sebagai ibunya itu telah melahirkan, atau dia memiliki air

susu yang diketahui air susu seperti ihr bisa digunakan untuk

menyusui, dia pun memiliki usia yang dimungkinkan perempuan

sepertinya men5rusui lakiiaki seperti itu seandainya dia lahir, atau

(jika anak persusuan) dia memiliki usia yang dimungkinkan untuk

disusui oleh istrinya atau budak perempuan yang melahirkan anak

unh"rknya seperti yang dia akui bahwa perempuan tersebut adalah

anak persusuan, maka dia tidak halal unfuk menikahi salah satu

dari keduanya unfuk selamalamanya secara hukum; dan tidak pula

anak-anak perempuan keduanya.

Seandainya dia berkata di tempat itu juga, "Aku kelim, atau

aku salah sangka," maka ucapannya tidak diterima karena dia

telah mengakui bahwa keduanya memiliki hubungan mahram

darinya sebelum ada sesuafu yang mengikatnya bagi keduanya

atau mengikat keduanya baginya. Demikian pula seandainya pihak

perempuan yang mengakui dan pihak laki-laki mendustakan,

kemudian pihak perempuan berkata, "Aku keliru." Karena pihak

perempuan itu mengakui persusuan dalam keadaan dimana dia

tidak sedang berusaha menolak mudharat atau menarik manfaat

dengan pengakuan tersebut; serta tidak ada sesuatu yang mengikat

bagi laki-laki tersebut dan tidak pula bagi dirinya dengan

pengakuannya ifu.
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Seandainya masalahnya sama, namun perempuan yang
diakui laki-laki tersebut telah menyusuinya itu berum pernah
melahirkan, atau pemah melahirkan tetapi usianya lebih muda dari
laki-laki tersebut sehingga perempuan seperti itu tidak mungkin
men5rusui laki-laki sepertinya dalam keadaan apapun, atau
perempuan yang diakui lakilaki tersebut sebagai anak
persusuannya ifu setara umumya atau lebih fua darinya atau
mendekati, dimana laki-lak seperti itu tidak mungkin memiliki
anak persusuan sepertinya, maka perkataan lakilaki dan
perempuan tersebut dalam keadaan-keadaan ini tidak berlaku.
t aki-laki tersebut juga tidak haram menikahi salah safu dari
keduanya, dan tidak pula anak keduanya. Dal$raan dan
pengakuannya hanya diterima terkait hal-hal yang mungkin.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah ucapannya itu
disangkal oleh perempuan yang diakuinya ifu atau dibenarkan;
atau yang mendal(rrakan adalah pihak perempuan, bukan pihak
lakilaki. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya laki-laki
tersebut berkata kepada laki-laki lain yang lebih tua darinya, "Dia
ini anakku," lalu laki-laki yang diakuinya ifu membenarkan, maka
dia tidak dinyatakan sebagai anaknya unfuk selama-lamanya.
Demikian pula seandainya dia berkata kepada seorang laki-laki
yang lebih muda darinya, "Dia ini ayahku," lalu laki{aki yang
diakui itu membenarkannya, padahal tidak ada hubungan nasab di
antara keduanya yang diketahui, maka laki-laki tersebut tidak
dihukumi sebagai ayahnya. saya hanya menerima pengakuan
terkait hal-hal yang mungkin terjadi.

seandainya masalah dakwaan keduanya sama, namun laki-
laki tersebut berkata, "Dia saudariku persusuan,,' atau pihak
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perempuan yang berkata, "Dia saudaraku persusuan," sedangkan

pengakuan tersebut terjadi sebelum dia menikahi perempuan itu,

baik perkataan tersebut dibenarkan atau didustakan oleh pihak

yang diakui, baik laki-laki atau perempuan, maka seluruhnya

hukumnya sarna. Tidak seorang pun dari keduanya yang halal

menikahi yang lain, dan tidak pula menikahi anaknya secara

hukum. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah, jika boleh

menikah seandainya keduanya sarna-sama tahu bahwa keduanya

telah berbohong; serta boleh menikahi anak keduanya. Seandainya

laki-laki tersebut mengakui bahwa perempuan ihr adalah

saudarinyra persusuan dari seorang perempuan yang tidak dia

sebutkan namanya, maka ucapannya ifu diterima. Dalam hal ini

saya tidak perlu melihat usia laki{aki dan perempuan ifu, karena

bisa jadi laki-laki tersebut lebih tua dari perempuan tersebut,

dimana perempuan yang men5rusui laki-laki tersebut berumur

panjang hingga menyusui perempuan tersebut dengan air susu

anak yang berteda dari air susu yang digunakan unfuk menyusui

laki-laki tersehrt. Demikian pula jika perempuan yanE diakui

sebagai saudari persusuan ihr lebih hra darinya.

Jika laki-lak tersebut menyebutkan narna perempuan yang

m€npsuinya, dimana dia berkata, "la menyusuiku dan fulanah,"

sedangkan tidak mungkin sama sekali perempuan itu

menyr.rzuin1n, atau tidak mungkin sama sekali perempuan ifu

menyrsui fr.rlanah dengan alasan yang saya sampaikan, yaifu

terpauhrya usia atau kematian perempuan yang dia klaim

rnenlruxri keduanya sebelum keduanya lahir, maka pengakuannya

itu Udak sah, sama seperti dalam masalah-masalah sebelum ini.

Saya memberlakukan pengakuan laki-laki dan perempuan hanya

daiam kasus yang mungkin. Saya tidak memberlakukan pengakuan
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keduanya dalam kasus yang tidak mungkin manakala pengakuan

keduanya tidak menimbulkan dampak apapun bagi yang satu

terhadap yang lain.

Seandainya laki-laki yang mengakui itu sudah memiliki

ikatan nikah dengan perempuan yang diakui, namun dia belum

menggaulinya hingga dia mengakui bahwa dia adalah anak

perempuannya, atau saudarinya, atau ibunya, sedangkan

pengakuan itu mungkin benar, maka saya bertanya kepada

perempuan itu. Jika dia membenarkannya, maka saya

memisahkan keduanya, dan saya tidak memberikan kepadanya

mahar atau mut'ah. Tetapi jika dia mendustakannya, atau dia

masih kecil namun ayahnya mendustakannya, atau ayahnya

mengakui dakwaan laki-laki tersebut, maka hukumnya sarna

karena dia tidak berhak membatalkan hak perempuan ifu.

Maksudnya, saya memisahkan keduanya dalam keadaan apapun,

dan saya menetapkan baginya setengah dari mahar yang

disebutkan karena laki-laki itu mengakui bahwa perempuan

tersebut haram baginya sesudah laki-laki tersebut berkarajiban

membayar mahar jika dia telah menggaulinya dan setengah mahar
jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya. Jadi, saya

menerima pengakuan lakilaki tersebut terkait hal-hal yang

mengakibatkan kerusakan bagi dirinya; dan saya menolak

pengakuannya dalam hal-hal yang menghilangkan keunjiban hak

atas dirinya.

Jika lakilaki tersebut ingin meminta perempuan tersebut

bersumpah, sedangkan perempuan tersebut telah baligh, maka

saya memintanya bersumpah bahwa dia bukan saudarinya dari
jalan persusuan. Jika dia bersumpah, maka dia berhak atas
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setengah mahar. Jika dia menolak bersumpah, maka laki-laki

tersebut bersumpah bahwa perempuan ifu adalah saudarinya dari

jalan persusuan, dan gugurlah darinya kewajiban setengah mahar.

Jika laki-laki tersebut menolak untuk bersumpah, maka dia

menanggung setengah mahar.

Jika ishinya itu masih kecil atau terganggu akalnya, maka

tidak berlaku sumpah padanya. Saya mengharuskan laki{aki

tersebut unfuk membayarkan kepadanya setengah dari mahar

yang disebutkan nominalnya. Jika istri yang masih kecil itu sudah

dev,rasa, maka saya memintanya bersumpah seandainya laki-laki

tersebut menginginkan.

Seandainya laki-laki tersebut belum menetapkan mahar bagi

istrinya, sedangkan istrinya masih kecil atau terbatasi hak

transaksinya, maka dia berhak atas setengah dari mahar standar

karena walinya tidak boleh menikahkan perempuan itu tanpa

mahar. Jika perempuan itu sudah baligh dalam keadaan tidak

terbatasi hak transaksinya, lalu dia dinikahkan dengan kerelaannya,

maka dia tidak berhak atas mahar, melainkan dia berhak atas

mut'ah.

Jika pihak perempuan yang mendalurakan persusuan,

maka saya memberi fatwa kepada pihak laki-laki agar bertakrua

kepada Allah & dan rneninggalkan pemikahan dengannya dengan

cara menjatuhkan thalak padanya agar perempuan ihr menjadi

halal bagi laki-iak lain seandainya perempuan itu berbohong. Dia

pun tidak merugi seandainya perempuan itu jujur- Saya tidak

mernaksanya secara hukum unfuk menceraikan istrinya karena

pemikahan telah mengikat perempuan ihr sehingga saya tidak

membenarkan ucapannya yang memsak hak suaminya. Namun
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saya meminta suami bersumpah kepada istri atas dakwaan istri

bahwa dia bukan saudarinya dari jalan persusuan. Jika suami

bersumpah, maka saya menetapkan pemikahan. Jika dia menolak

unfuk bersumpah, maka saya meminta isfuinya unfuk bersumpah.

Jika istrinya bersumpah, maka saya menghapus pemikahan, dan

tidak ada hak apapun bagi istri. Jika dia tidak mau bersumpah,

maka dia tetap menjadi istrinya laki-laki itu dalam keadaan

apapun.

Ketenhran ini berlaku manakala salah satu dari keduanya

tidak mengajukan saksi berupa empat perempuan atau dua laki-

laki, dan tidak pula satu laki-laki dan dua perempuan atas apa

yang dia dals rakan. Jika keduanya mengajukan saksi yang

diterima tentang hal itu, maka tidak ada sumpah di antara

keduanya. Pemikahan terhapus manakala ada saksi-saksi

perempuan atau saksi-saksi laki-laki yang bersaksi atas terjadinya

persusuan. Jika ada empat perempuan yang bersaksi atas

pengakuan seorang laki-laki atau seorang perempuan akan

terjadinya persusuan, maka kesaksian mereka tidak diterima

karena perkara ini (pengakuan) termasuk perkara yang hanya

disaksikan oleh laki-laki. Kesaksian kaum perempuan secara

tersendiri diterima hanya dalam perkara-perkara yang tidak

sepantasnya bagi laki{aki untuk melihat perkara di luar kesaksian.

Jika pengakuan disampaikan sesudah terjadi persetubuhan,

dan yang mengakui adalah pihak laki-laki, maka jika

pengakuannya itu didustakan oleh pihak perempuan, maka pihak

perempuan berhak atas mahar yang disebutkan nominalnya. Jika

pengakuannya dibenarkan oleh pihak perempuan, maka dia

berhak atas mahar standar, baik jumlahnya lebih banyak atau lebih
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sedikit daripada mahar yang disebutkan untuknya. Jika pihak

perempuan yang membuat pengakuan bahwa dia adalah saudari

suaminya dari jalan persusuan, maka dia tidak diberi mahar kecuali

ucapannya itu dibenarkan oleh suaminya sehingga dia berhak atas

mahar standar.

6. Orang Laki{aki y.ttg Menyusui dari Kedua
Susunya

Saya tidak berpikir sama kali bahwa laki-laki bisa

memproduksi air susu. Tetapi seandainya dia bisa memproduksi

air susu lalu dengan air susu ifu dia menyusui seorang anak

perempuan, maka saya memakruhkan baginya unhrk menikahi

perempuan itu dan juga anaknya. Jika dia terlanjur menikahinya,

maka saya tidak menghapusnya karena Allah & hanya

menyebutkan persusuan yang dilakukan oleh ibu, sedangkan ibu

itu berjenis kelamin perempuan. Ayah dan ibu merupakan dua

makhluk yang berbeda. Ayah disebut karena dialah yang

menanggung biaya persusuan.

Allah S berfirman,

" o_ jlt\ "#'4 ",;br :i,,lli S;
"Dan kewaiiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara yang makruf. "(Qs. Al Baqarah l2l 233\

Karena itu, hukum ayah tidak boleh disamakan dengan

hukum ibu, dan huln'rm ibu tidak boleh disamakan dengan hukum
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ayah dalam keadaan Allah ffi telah membedakan hukum-hukum

mereka.

7. Persusuan oleh Khuntsa (Hermaprodit)76

Menurut pokok madzhab yang salra ikut dalam masalah

khuntsa atau hermaprodit, jika yang dominan adalah laki-laki,

menikahi perempuan dan tidak keluar air susu, maka kami

menghukuminya sebagai lakilaki. Jika temyata dia keluar air susu

lalu dengan air susu itu dia men5rusui seorang anak, maka itu tidak

dianggap sebagai persusuan yang mengharamkan. Ifu sama seperti

air susu laki-laki karena kami telah menghulorminya sebagai laki-

laki. Adapun jika yang dominan adalah perempuan, dan dia pun

keluar air susu dengan jalan nikah atau selain nikah, kemudian

dengan air susu itu dia men5rusui seorang anak, maka persusuan

tersebut mengharamkan sebagaimana persusuan yang dilakukan

oleh perempuan.

Jika keadaannya musykil, maka dia boleh menikahi jenis

kelamin mana saja. Jika dia telah menikahi perempuan, maka saya

tidak membolehkannya menikah dengan jenis lain [aki{aki).

76 Khuntsa atau hermaprodit adalah omng yang mereka dua kemaluan, yaitu
kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Sedangkan khuntsa musykil adalah yang
tidak memiliki tanda-tanda yang menunjukkan jenis laki-laki atau perempuan.
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8. Bab: Pinangan Secara Sindiran

fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

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

Allah ffi berfirman,

"J )1:rir"8, b . 4 ;#,; \1 "w',&
"'$'rl..fr4

s5

.,--1) 'l
-/lllrr:-l

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

ifu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. "(Qs. Al Baqarah 12\ 235)

yans dimaksud dengan kalimat :;*l4ttJig adalah

berakhimya iddah.77

Tampak jelas dalam Kitab Allah & bahwa Allah

membedakan dalam hal hukum di antara hamba-hamba-Nya;

antara sebab-sebab perkara dan akad-akad perkara. Oleh karena

Allah telah membedakan keduanya, maka jelas bahwa tidak boleh

seorang pun yang menyamakan keduanya; dan bahwa suatu

perkara tidak rusak mengikuti kerusakan sebab manakala akad

perkara sah; dan tidak rusak pula akibat niat dalam perkara.

Perkara-perkara ifu tidak rusak kecuali karena suatu kerusakan

yang telah ada saat akad, bukan karena yang lain.

- 77 Kalimat selanjutnya dari penggalan ayat di atas adalah, e\4;\"'tii'
K:e"TJi'b-$ "Dan iangantah kanu berketetapan hati untuk berakad nikah

habis iddrt-nya." (Qs. At Baqarah l2l:235\

v**;
sebelum
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Tidakkah Anda melihat bahwa Allah mengharamkan akad

nikah hingga iddah berakhir, tetapi Allah tidak mengharamkan

sindiran dalam meminang di masa iddah. Allah juga tidak

mengharamkan menyebut narna perempuan yang sedang iddah,

bemiat unfuk menikahinya, dan mengutarakan niat pinangan

kepadanya. Niat menikahi merupakan jalan menuju nikah. Karena

ifu kami memperkenankan perkara-perkara dengan akadnya jika

hukumnya boleh, dan kami menolaknya karena faktor akadnya jika

tertolak. Kami tidak menggunakan sebab-sebab perkara dalam

hukum sama sekali. Karena ifu kami tidak memperkenankan

seorang laki-laki menikahi perempuan dimana dia tidak bemiat

untuk menahan istrinya itu kecuali satu hari saja, dan perempuan

yang dinikahi ifu pun tidak meniatkan kecuali seperti ihr. Demikian
pula seandainya keduanya bersepakat unhrk melakukan hal itu
meskipun tidak ada dalam syarat nikah. Seperti itulah pendapat

kami terkait thalak seandainya suami berkata kepada istrinya,
"Jalanilah iddahl" Ucapannya itu tidak dianggap sebagai thalak

kecuali disertai niat thalak, baik itu terjadi sebelum ada kemarahan

atau sesudahnya.

Oleh karena Allah fu mengizinkan unfuk meminang dengan

sindiran di masa iddah, maka jelas bahwa Allah melarang

meminang dengan terang-terangan di masa iddah. Allah

membedakan antara hukum sindiran dan terang-terangan. Karena

ifu kami berpendapat bahwa sindiran ifu selamanya tidak sama

kedudukannya dengan pemyataan terang-terangan dalam suafu

hukum kecuali orang berkata sindiran itu meniatkannya sebagai

pemyataan terang-terangan. Kami menghukuminya serupa dengan

thalak dari segi niat dan selainnya. Kami mengatakan bahwa ucapan

itu tdak menjadi thalak kecuali dengan niatorya, dan kami katakan
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bahwa kami tidak menjafuhkan sanksi had pada seseorang yang

melakukan sindiran fuduhan zina kecuali dia meniatkannya sebagai

tuduhan zina yang terang-terangan.

Firman A]lah, bir"+G,r "Dalam pada itu

kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara

rahasia" maksudnya adalah persetubuhan. Sedangkan firman

Allah &, Vt;1,1;ijfi,tr1y "Kecuali sekedar mensucapkan

(kepada mereka) perkataan yang makntf" maksudnya adalah

perkataan yang baik dan tidak mengandung unsur cabul di

dalamnya.

Contoh seandainya dia mengatakan, "Aku men!rukaimu,

aku memiliki persetubuhan yang bagus dan dapat memuaskan,"

maka ini-meskipun berupa sindiran-hukumnya dilarang karena

buruk. Sedangkan sindiran selain ini yang dapat dipahami pihak

perempuan sebagai ungkapan keinginan untuk menikahinya ifu

hukumnya boleh. Demikian pula dengan sindiran terhadap

penerimaan itu hukumnya boleh bagi perempuan. Dia tidak

dilarang untuk melakukan sindiran yang diperkenankan bagi pihak

laki-laki, dan pihak lakilaki tidak dilarang melakukan sindiran yang

diperkenankan bagi pihak perempuan.

Jika laki-laki meminang perempuan secara terang-terangan

dan pihak perempuan menjawabnya dengan terang-terangan pula,

atau tidak secara terang-terangan, sedangkan keduanya tidak

mengadakan akad nikah dalam dua keadaan tersebut hingga iddah

berakhir, maka nikahnya sah. Sedangkan pemyataan terang-

terangan dari keduanya secara bersama-sama ifu hukumnya

makruh. Pemikahan tidak rusak akibat pinangan terang-terangan
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yang hukumnya tidak mubah, karena pernikahan terjadi

belakangan sesudah pinangan, bukan pinangan ifu sendiri.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya ada seorang

perempuan yang bejat mengatakan, "Aku tidak mau menikah

dengan seorang laki-laki sebelum aku melihatnya telanjang, atau

sampai aku berkata cabul kepadanya lalu dia senang," kemudian

laki-laki tersebut telanjang di hadapannya atau melakukan sesuatu

yang haram kepadanya, kemudian perempuan ifu pun menikah
-dengannya, 

maka pernikahan tersebut sah. Apa yang keduanya

lakukan sebelum pemikahan ihr tidak merusak pemikahan dengan

sebab berupa sesuatu yang diharamkan. Karena pemikahan terjadi

belakangan sesudah terjadi penyebab ifu, sedangkan pemikahan

dan penyebab itu merupakan dua hal yang berbeda. Ini termasuk

perkara yang saya sampaikan bahwa segala sesuafu ifu halal dan

haram karena akadnya, bukan karena penyebabnya.

Kalimat sindiran yang diperkenankan Allah adalah selain

kalimat terang-terangan, yaifu seperti mengatakan, "Banyak laki-

laki yang mencarimu, mercintaimu, dan berharap kepadamu.

Kamu tinggal memilih, tidak perlu bersusah-payah. Sesungguhnya

saya pun sangat berhasrat dan mencintaimu." Atau kalimat-kalimat

sernakna dengan ini yang berbeda dari kalimat yang terang-

terangan.

Sedangkan kalimat terang-terangan ifu seperti, "Menikahlah

denganku jika kamu sudah halal, atau aku akan menikahimu jika

kamu sudah halal," atau kalimat-kalimat semacam ifu yang sudah

melewati batas sindiran, melainkan jelas-jelas sebagai pinangan,

tidak mengandung makna selain makna pinangan.
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Iddah yang di masa itu Allah memperkenankan pinangan

secara sindiran adalah iddah selepas kematian suami. Jika iddah

selepas kematian suami, maka tidak ada lagi suami yang

diharapkan kembali kepadanya dalam keadaan apapun. Saya tidak

senang sekiranya seorang laki{aki melakukan pinangan secara

sindiran terhadap seorang perempuan di masalah iddah akibat

thalak dimana suami yang menthalaknya tidak memiliki hak rujuk

kepadanya, sebagai benfuk kehati-hatian. Tidak ada keterangan

yang jelas bagiku bahwa hukumnya tidak boleh, karena suami

pertama sudah tidak lagi memiliki kewenangan terhadap

perempuan tersebut di masa iddabnya, sebagaimana dia tidak

memiliki kewenangan terhadap perempuan tersebut seandainya

dia telah selesai iddah. Adapun perempuan yang suaminya

memiliki hak rujuk kepadanya, tidak seorang laki-laki pun yang

boleh meminangnya dengan sindiran di masa iddah karena dia

memiliki banyak kesamaan makna dengan istri. Ada kalanya jika

dia dihadapkan pinangan dari laki-laki yang dia sukai, maka

dikhawatirkan dia mengaku bahwa iddabnya telah selesai

meskipun sebenamya iddabnya belum selesai. Keadaan yang

menurut saya tidak boleh meminang dengan sindiran, atau tidak

boleh meminang dengan terang-terangan, lalu iddabnya jatuh dan

perempuan itu menikah, maka pemikahan tetap sah sesuai alasan

yang telah kami sampaikan.
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9. Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad
Nikah dan yang Tidak

Allah fuberfirman kepada Nabi-Nya S,

6q,wwu$6
"Maka tatkala hid telah mengakhiri keperluan terhadap

istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia." (Qs.

Al Ahzaab [33]: 37)

Allah ffi berfirman,

(6.fiW"{$

"Dan daipadanya Allah menciptakan istrinya. " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 1)

H;ixfr(:"afi3
'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh istri-istrimu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

"d-ii''"fi-irig

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya herzina). " (Qs.

An-Nuur l24l:6')

' :;& €i:'5; #'$.'u ii'U *; @ oy
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'Kemudian iika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain-"(Qs. Al Baqarah [2]: 230)

J ?Ai ;s i'l tA- t;6,r,4 bL W';ftJ
"q;t1i gi oe <r(t 1AL W,J-

'Dan perempuan mukmin yang menyerahkan diinya

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai

pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang mukmin' " (Qs'

Al Ahzaab [33]: 50)

ij $Lfi,"t;rs K 6y S-r1" t it W-
lzz 1,.,. t, n 7 -(z -/4 ,.7 -, 1t| /e ."
V:-x; rb q'W "{3 6 €; % Jt,# n
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu mencampuinya maka sekali-kali tidak wajib

atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

menyempumakannya. "(Qs. Al Ahzaab [33], 49)

1 y #1 a; rL36.('63 C, \;* 1 5
G ,7 ,/

-\s tr
<i,/(-of*.,
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"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. "

(Qs. An-Nisaa' l4):22)

Allah @ menyebut nikah dengan dua kata, ya\tu nikah dart

tazwij (perkawinan). Allah .f2, berfirman, "Dan perempuan mukmin

yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau
mengawininya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50) Allah fi4 menjelaskan

bahwa penyerahan ini berlaku untuk Rasulullah @, bukan untuk

orang-orang muslim yang lain. Kata hibah atau penyerahan itu

mencakup makna Nabi S melakukan akad nikah terhadap

perempuan tersebut dengan cara perempuan tersebut

menyerahkan dirinya kepada beliau tanpa mahar.

Hal ini mengandung dalil bahwa nikah tidak sah kecuali

dengan kata nikah atau tazwij (kawin). Nikah tidak bisa dilakukan

dengan selain dua kata ini meskipun disertai niat perkawinan.

Nikah itu berbeda dari thalak yang bisa dijatuhkan dengan kata-

kata yang semakna dengan thalak asalkan disertai dengan niat

thalak. Alasannya adalah karena perempuan sebelum dinikahi itu
diharamkan kemaluannya, sehingga dia tidak menjadi halal kecuali

dengan kata yang disebutkan Allah dapat menghalalkan kemaluan

perempuan yang dinikahi, bukan dengan kata yang lain.

Perempuan yang telah dinikahi itu menjadi haram lantaran

pemyataan haram yang diungkapkan oleh suaminya, dimana kata

tersebut termasuk kata yang disebutkan Allah dari jalan Kitab-Nya
atau melalui lisan Nabi-Nya S.

Sunnah Nabi $ menunjukkan bahwa thalak itu bisa jatuh

dengan kata-kata yang serupa maknanya dengan thalak manakala

suami menginginkan thalak. Sedangkan dalam Kitab dan Sunnah,
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tidak boleh menghalalkan nikah kecuali dengan kata nikah atau

kawin. Jika fuan budak perempuan, atau ayah dari perempuan

gadis atau janda, atau walinya berkata kepada seorang laki{aki,

"Aku menghibahkannya kepadamu, atau aku menghalalkannya

bagimu, atau aku menyedekahkannya kepadamu, atau aku

memubahkan kemaluannya bagimu, atau aku alihkan kepemilikan

atas kemaluannya kepadamu, atau aku jadikan dia sebagai istrimu,

atau aku jadikan dia sebagai permintaan, atau aku berikan dia

kepadamu unfuk kau gunakan seluruh hidupmu, atau aku

membolehkannya bagimu selama kamu hidup, atau aku berikan

kemaluannya kepadamu," atau Kalimat-kalimat lain semacam itu,

atau kalimat-kalimat tersebut diucapkan oleh perempuan bersama

wali, dan diterima oleh laki-laki yang meminang bagi dirinya, dan

dia mengatakan, "Aku menikahinya," maka tidak terjadi

pemikahan di antara keduanya.

Tidak terjadi pemikahan untuk selama{amanya kecuali

dengan mengatakan, "Aku mengawinkanmu dengannya, atau aku

menikahkanmu dengannya," lalu suami mengatakan, "lqku terima

nikahnya, atau aku terima kawinnya"; atau laki-laki yang

meminang mengatakan, "Nikahkanlah aku dengannya, atau

nikahkanlah dia denganku," lalu walinya mengatakan, "Aku

menikahkanmu dengannya, atau aku mengawinkanmu

dengannya," dimana keduanya menyebut nama perempuan ifu

secara bersama-sama berikut nasabnya.

Seandainya dia berkata, "Aku datang kepadamu unfuk

meminang fulanah," kemudian walinya mengatakan, "Aku

menikahkanmu dengannya," maka ifu tidak dianggap sebagai
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pemikahan sebelum dia mengatakan, "Aku menerima pemikahan

dengannya."

Seandainya dia berkata, "Aku datang kepadamu unfuk
meminang fulanah. Karena itu, nikahkanlah aku dengannya," Ialu

walinya mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengannya," maka

terjadilah pemikahan. Dia tidak perlu rnengatakan, "Aku

menerima perkawinan dan pemikahan dengannya." Demikian
pula seandainya wali mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan

fulanah," kemudian mempelai laki-laki berkata, "Aku terima,"
sedangkan dia tidak mengatakan, "Perkawinan dengannya," maka

itu tidak dianggap sebagai nikah kecuali dia mengatakan, "Aku
menerima perkawinan dengannya. "

Seandainya peminang berkata, "Nikahkanlah aku dengan
fulanah," kemudian walinya mengatakan, "Sudah kulakukan," atau
"Aku penuhi permintaanmu," atau "Aku berikan kepadamu apa
yang kamu minta," maka ifu tidak dianggap sebagai pernikahan

hingga walinya mengatakan, "Aku telah menikahkan kamu
dengannya, atau aku telah mengawinkan kamu dengannya." Jika
rnempelai lakilaki berkata, "Kawinkanlah aku dengan fulanah,"
lalu walinya mengatakan, "Aku telah memberikan pemikahannya
kepadamu, atau aku telah memberikan kemaluannya kepadamu,

atau aku telah memberikan kepadamu umsannya, atau aku telah
meletakkan urusannya di tanganmu," maka itu tidak dianggap
sebagai pemikahan hingga walinya mengucapkan kalimat, "Aku
menikahkan kamu, atau aku mengawinkan kamu," dan sebelum
peminang mengatakan, "Nikahkanlah aku dengannya, atau
kawinkanlah aku dengannya." Jika kedua ucapannya ini telah
sama-sama disampaikan, maka terjadilah pemikahan.
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Demikian pula, pernikahan dengan anak yang masih kecil

dan dengan budak perempuan ihr tidak sah dengan ucapan para

wali mereka kecuali dengan kalimat yang mengakibatkan sahnya

pemikahan untuk orang-orang yang sudah baligh. Kedua betah

pihak sudah sama-sama mengatakan iiab nikah secara mutlak,

maka hukumnya boleh. Jika dalam akad nikah terdapat

pengecualian, maka hukumnya tidak boleh. Dalam pemikahan

tidak boleh ada hak pilih sama sekali. Misalnya adalah wali

mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah jika fulan

rela, atau aku menikahkanmu dengannya dengan syarat kamu

memiliki hak pilih di tempat akad ini, atau selama hari ini, atau

lebih dari satu hari, atau dengan syarat ftrlanah memiliki hak pilih,

atau aku menikahkan kamu dengannya jika kamu bisa

mendatangkan sesuatu demikian, atau kamu berbuat demikian,"

lalu dia melakukannya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai

pemikahan sama .sekali, melainkan wali perempuan harus

menikahkannya dengan pernikahan yang sah dan mutlak tanpa

pengecualian di dalamnya.
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10. Hal-hal yang Boleh dan yang Tidak Boleh
Dalam Nikah

Tidak boleh menikahkan kecuali antara perempuan tertentu

dengan laki-laki tertentu. Akad nikah sah pada saat itu juga, tidak

ditangguhkan dengan syarat atau selainnya, melainkan bersifat

mutlak. Seandainya seseorang memiliki dua anak perempuan,

kemudian dia dipinang oleh seorang laki-laki, lalu laki{aki ih.r

berkata, "Nikahkan aku dengan anak perempuanmu," kemudian

dia berkata, "Aku menikahkan kamu dengannya," sedangkan

ayah, anak perempuan yang dinikahkan dan suami sama-sama

saling membenarkan bahwa keduanya (ayah dan mempelai laki-laki

yang menikah) tidak mengetahui anak perempuan mana yang

dinikahkan, dimana ayah berkata kepada mempelai laki-laki,

"Anakku mana saja yang kamu inginkan, dialah istrimu," atau

mempelai laki-lak berkata kepada ayah, "Yang mana saja di

antara anakmu yang kamu inginkan, maka dialah yang engkau

nikahkan denganku," maka itu tidak bisa disebut sebagai

pemikahan. Demikian pula seandainya seseorang berkata,

"Nikahkanlah anak laki-lakiku," sedangkan dia memiliki dua anak

laki-laki, kemudian wali perempuan menikahkannya, maka itu
tidak dianggap sebagai pemikahan.

Seandainya mempelai laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku

dengan anak perempuanmu fulanah besok, atau saat aku datang

kepadamu, atau ketika aku masuk nmah, atau jika aku atau kau

berbuat demikian," kemudian wali fulanah mengatakan, "Aku

menikahkan kamu dengannya sesuai yang kamu syaratkan,"

kemudian mempelai laki-laki melakukan apa yang dia syaratkan,
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maka ifu tidak dianggap sebagai pernikahan. Seandainya keduanya

mengucapkan kalimat nikah secara bersama-sama, tetapi akad

tersebut tidak latuh saat itu juga, maka dia tidak jatuh sesudah

jangka waktu tertentu dan tidak pula sesudah syarat.

Seandainya mempelai laki-laki berkata, "Kawinkanlah aku

dengan anak yang dikandung istrimu," kemudian orang ittl
menikahkannya dengan anak yang dikandung istrinya, dan

temyata memang anak ihr lahir sebagai anak perempuan, maka itu

tidak dianggap sebagai pemikahan. Demikian pula seandainya dia

berkata kepada orang lain, "Kawinkanlah aku dengan anak yang

dilahirkan oleh istrimu," sedangkan istrinya ifu berada di negeri

bersama keduanya, atau tidak berada di tempat keduanya, lalu

keduanya saling membenarkan bahwa keduanya tidak saling

mengetahui saat akad nikah terjadi apakah istrinya orang ihr

melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan.

Demikian pula seandainya keduanya saling membenarkan

bahwa keduanya sama-sama tahu bahwa istrinya orang itu

melahirkan dua anak perempuan, sedangkan dia tidak menyebut

salah satu dari keduanya yang dia nikahkan. Tetapi manakala

keduanya mengucapkan kalimat nikah dengan anak perempuan

tertentu, maka pemikahan tersebut boleh. Misalnya adalah dia

menikahkan anak perempuannya yang bemama fulanah,

sedangkan dia tidak mereka anak perempuan yang bemama

fulanah selain satu orang.

Saya lebih senang bag, seseorang sebelum melakukan

pinangan serta setiap perkara yang diminta selain pinangan

sekiranya dia memuji Allah dan menyanjung-Nya, serta membaca

shalawat pada Rasul-Nya S, dan berpesan unfuk bertakwa
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kepada Allah &. Sesudah itu barulah dia mengutarakan

maksudnya. Saya juga lebih senang sekiranya peminang

melakukan hal itu kemudian langsung dinikahkan, dimana wali
perempuan menambahkan kalimat, "Saya menikahkan kamu
sesuai yang diperintahkan Allah &, yaitu menahan dengan cara

yang makruf atau melepaskan dengan cara yang ma'ruf." Jika dia
tidak menambahkan kalimat ini, melainkan hanya melakukan akad

nikah, maka pemikahan tersebut sah.
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2242. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Amr bin Dinar, dari lbnu Abi Mulaikah, bahwa apabila Ibnu Umar
menikahkan, maka dia mengucapkan kalimat, "Saya

menikahkanmu sesuai yang diperintahkan Allah Tabla, yaifu
menahan dengan cara yang makruf atau melepaskan dengan cara

yang baik.'78

78 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan:
Nikah, bab: Kalimat yang Diucapkan Saat Nikah, 6,2189, no. 10453) dari jalur
Muhammad bin Ajlan dari Sulaiman bin Abu Yahya, dia berkata: Aku meminang
kepada Ibnu Umar ig seorang budak perempuannya, dan dia tidak lebih dari sekedar
mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan ketenfuan kamu menahan dengan cara
yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik."
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11. Larangan bagi Seseorang untuk Meminang
Perempuan yang Telah Dipinang Saudaranya

2243. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Janganlah salah

seorang diantara kalian meminang perempuan yang dipinang oleh

saudaranya.'v9

79 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Pinangan,

2/523, no. 2l
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Seorang

Laki-laki Tidak Boleh Merninang Perempuan yang telah Dipinang Saudaranya, 3/373,
no. 5142) dari jalur Makki bin lbmhim dari hnu Juraij dari Nafi' dari hnu umar i$b,,

dia berkata, "Nabi $ melarang sebagian dari kalian menjual dengan menyaingi

penjualan sebagian yang lain; dan seorang laki{aki tidak boleh meminang perempuan

yang dipinang yang merninang sebelumnya ifu mengizinkan, atau yang meminang ifu

mengizinkannya."
Juga (pembahasan: Jual-Beli, bab' Larangan Meniual dengan Menyaingi

Penjualan Saudaranya, dan Menawar Barang yang Ditawar Saudaranya Hingga Dia

Mengizinkan atau Meninggdl<an,2/99, no. 2139) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari

Malik dan seterusnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman

Meminang Perempuan yang Dipinang Saudaranya Hingga Dia Mengizinkan atau

Meninggalkan, 2/7092-1034, no. 49/74721 dari jalur Laits dari Nafi' dari Ibnu

Umar.g, dari Nabi {$, "Janganlah sebagian dari kalian menjual dengan menyaingi

penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian meminang

perempuan yang dipinang sebagian yang lain."
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2244. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad

dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah @ bersabda, 'Janganlah salah

seorang diantara kalian meminang perempuan yang dipinang oleh
saudaranya.'8o

Juga dari jalur Yahya Al Qaththan dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar (g
dari Nabi g. Di dalamnya disebutkan, "Janganlah meminang perempuan yang
dipinang saudaranya kecuali saudamnya itu mengizinkan." (no. SO/l4lZl

a0 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang pinangan,
2/523, no. 1) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dan
seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Niliah, bab: Larangan
Meminang Pinangan saudaranya Hingga saudaranya itu Menikah atau Meninggalkan,
3/373, no. 5144) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al
A'raj dari Abu Hurairah i*, secara terangkat sanadnya, 'Janganlah sqeorang
meminang perempuan tang dipinang saudaran5n hingga saudaranzya ifu menikah atau
meninggalkan."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam shahifah Hatnmam lbni Munabbih (hlm. 540,
no- 112) dari Abu Hurairah;?., secara terangkat sanadnya, "Janganlah salah seorang
di antara kalian menjual dengan menyaingi penjualan saudamnya, dan jangan pula
meminang perempuan yang dipinang saudaranya."

Silakan baca hadits sebelumnya karena dia menguatkan hadits ini.
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2245. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata:

Ibnu Musayryib mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Nabi S bersabda, "Jangankh salah seorang diantara

kalian meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya.'8L

tJ | '. -e l^el3ll) U'. e Lj
arro 4Ur.-l -Y\tIo to J6,,

'";tLi ,t * y$)t l; *,ii ,rj
zz IL-f

8l HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: l-arangan Menjual dengan

Menyaingi Penjualan Saudaranya, 2/loo, no. 2l4Ol dari ialur Ali bin Abdullah dari

Sufuan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan dan bab yang sarna,

5l/1413l'dari jalur Sufuan bin Uyainah dan seterusnya.

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said dari Abu

Hurairah 4, (no.yang sama).
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2246. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami,

dari lbnu Abi Dzi'b, dari Muslim Al Khayyath, dari lbnu Umar,
bahwa Nabi 4$ melarang seorang laki-laki meminang pinangan

saudaranya hingga saudaranya itu menikah atau meninggalkan.82

Dari hadits-hadits ini tampak jelas bahwa barangsiapa yang

meminang seorang perempuan, maka orang lain tidak boleh

meminangnya hingga peminang itu meng2inkan atau dia

mengurungkan pinangan. Ada kemungkinan bahwa yang dilarang

82 HR. Al Humaidi (Musnad Abu Hunimh,2/421dartjahr Yazid dari lbnu Abi
Dzi'b dan setenrsnya. Dalam sanadnya terdapat Muslim AI lGabbath dengan ba', dan
redaksinya adalah, Rasulullah i$ melarang merrcegat kafilah, atau orang kota
menjualkan barang milik orang badui; melarang salah seorang di antam kalian
meminang perempuan yang dipinang saudaranya hingga saudaranya ifu menikahi atau
meninggalkan; seda shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam dan shalat
sesudah Shubuh hingga matahari naik atau tiba waktu Dhuha."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mujam N Kabir
{12/336) dari jalur Ali bin Ja'd dari hnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Abu Qasim Al Baghawi meriwayatkannya dalarn Al Ja'di5ryat dari Ali bin Ja'd,
namun dia tidak menyebutkan bagian redaksi yang sedang dibahas di sini, yaitu, "Dan
janganlah dia meminang..." dan seterusnya.

Lih. Al Ja'dgryat (2/324, no. 27 87)
Syaikh Ahmad Syakir berkomentar terhadap hadits N Musnad (7/89-90) bahwa

sanadnya shahih.
Para ulama berbeda pendapat tentang Muslim. Ada yang mengatakan Al

Hannath, ada yang mengatakan Al Khabbath, dan ada yang mengatakan Al Khayyath.
Yahya bin Ma'in berkata, "Muslim ini menjual khabat (sejenis bahan makanan)

dan gandum hinthah, dan dia juga seorang penjahit. Karena itu ketiga julukan itu ada
padanya."

]-jh. Al Mu'talaf Wal Mukhtalaf, karya Ad-Daruquthni (2/939-9401
Sedangkan Muhammad bin Ismail dalam hadits di atas adalah lbnu Abi Fudaik.

Dia merupakan salah satu periwayat Kitab Enam.
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Nabi S adalah seseorang meminang pinangan saudaranya dalam

safu keadaan, tidak dalam keadaan lain- Selanjutnya kami

mendapati Sunnah Nabi @ menunjukkan bahwa Nabi i$ hanya

melarangnya dalam safu keadaan, tidak dalam keadaan lain.
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2247. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Yazid maula Aswad bin Sufuan, dari Abu Salamah bin

233



AlUmm

Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa suaminya
menceraikannya secara ba'in, kemudian Nabi S men5mruhnya

untuk menjalani iddah di rumah Ummu Maktum. Beliau bersabda,
" Jika kamu sudah halal, beritahu aku!' Ketika aku sudah halal, aku
pun memberitahu beliau bahwa Abu Jahm dan Muawiyah
melamarku. Rasulullah $ bersabda, "Abu Jahm tidak pemah
melepaskan tongkahya dari pundaknya. Sedangkan Mu'awiyah ifu
miskin, tidak punya harta. Menikahlah kamu dengan (Jsamah. "
Dia tidak suka dengan Usamah, tetapi Nabi S bersabda,

"Menikahlah kamu dengan (Jsamah. " Dia pun menikah dengan
Usamah, lalu AIIah Tabla menjadikan kebaikan pada diri Usamah,
dan Fathimah binti Qais pun bahagia dengannya.s3

83 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Nafkah
Perempuan yang Dithalak, 2/580-581). Asy-Syafi'i meringkasnya di sini, dan dia
meriwayatkannya dalam Ar-Risalah seperti di sini.

Adapun redaksi hadits dalam Al Muwaththa 'adalah:
Abu Amr bin Hafsh menjatuhkan thalak 6a'r, kepadanya, padahal dia sedang

berada di syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya untuk mengirimkan gandum
kepadanya hingga menjadikan Fatimah marah kepada. Abu Amr berkata, "Demi Allah,
kamu tidak berhak atas apapun dariku." Fatimah bin eais lantas mendatangi
Rasulullah $ dan mengisahkan kejadian ihr kepada beliau. Beliau lalu bersabda,
"Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya." Kemudian beliau menyunrhnya
untuk menunggu masa iddabnya di rumah Ummu Syarik. setelah ihr beliau bersabda,
"Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Maka tunggulah masa
iddal'rmu di rumah Abdullah bin ummi Maktum, dia adalah seorang yang buta,
sehingga kamu dapat meletakkan pakaianmu di sisinya. Jika masa iddabmu telah
selesai maka beritahukanlah kepadaku." Fatimah berkata, "Ketika masa riddarlku telah
selesai, aku ceritakan kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abu Suftyan dan Abu Jahm
bin Hisyam telah melamarku. Rasulullah $) Ialu bersabda, 'Jahm itu seorang takiJaki
yang tidak pemah meletakkan tongkat dari pundaknya, sdangkan Muawiyah adatah
seorang lakiJaki miskin yang tidak mempunyai harta. Menikahlah dengan Usamah bin
Zaid!" Fatimah berkata, "sebenamya aku tidak menyukainya." Kemudian beliau
berkata lagi, "Mqtikahlah dengan [Jsamah bin Zaid!" Maka aku pun menikah
dengannya, dan temyata Allah menjadikan kebaikan di dalam pemikahan itu hingga
aku merasa bahagia."
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Tampak jelas bahwa keadaan dimana Rasulullah,S

meminang Fathimah unfuk Usamah ihr berbeda dari keadaan

dimana beliau me{arang pinangan. Perempuan yang dipinang tidak

memiliki dua keadaan yang berbeda hukumnya kecuali karena

perempuan yang dipinang ihr mengizinkan untuk dinikahkan

dengan laki-laki tertentu sehingga wali menikahkannya dan

pemikahan itu pun sah untuknya. Dalam keadaan ini seseorang

tidak boleh meminangnya hingga laki-laki yang meminangnya itu

mengizinkan atau dia mengurungkan pinangannya. Hal ini tampak

jelas dalam hadits lbnu Abi Dzl'b, dimana Fathimah memberitahu

Rasulullah S bahwa Abu Jahm dan Muawiyah telah

meminangnya. Saya tidak ragu bahwa pinangan salah satunya

terjadi sesudah pinangan yang lain, namun beliau tidak melarang

keduanya, dan tidak pula melarang salah safu di antara keduanya.

Kami pun tidak tahu bahwa Fathimah mengizinkan untuk

dinikahkan dengan salah satunya. Rasulullah S lantas

meminangnya untuk Usamah. Tidak mungkin beliau meminangnya

dalam keadaan dimana beliau melarang pinangan.

Setahu kami, beliau juga tidak melarang Muawiyah dan Abu

Jahm terkait tindakan yang keduanya lakukan. Padahal

kemungkinan besar salah satu dari keduanya meminang Fathimah

terlebih dahulu sebelum yang lain. Tetapi jika perempuan yang

dipinang telah mengizinkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-

laki tertentu, maka dalam keadaan itulah lakilaki lain tidak boleh

meminangnya. Izinnya janda disampaikan dengan ucapan,

sedangkan izinnya gadis ditandai dari sikap diamnya. Jika seorang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan
yang Dithalak Tiga Kali Tidak Berhak atas Nafl<ah, 2/77L41 dari jalur Yahya bin

Yahya dari Malik dan seterusnya.
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gadis memberi izin dengan ucapan, maka ifu merupakan izin yang

lebih kuat daripada sekedar diam.

Jika seorarlg perempuan berkata kepada walinya,
"Nikahkan aku dengan laki-laki yang menurutmu baik," maka tidak

ada larangan untuk meminangnya dalam keadaan ini karena dia

belum mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu.

Jika dia ditawari seorang lakilaki kemudian dia mengizinkan, maka

diu tidak boleh dipinang lagi. Jika wali menjanjikan kepada

seorang lakilaki unfuk menikahkannya sesudah ada kerelaan dari
giihak perempuan, maka dalam keadaan ini perempuan tersebut

tidak boleh dipinang.

Jika wali menjanjikan kepada seorang laki-laki tetapi
perempuannya tidak rela, maka tidak ada larangan unfuk
meminangnya jika perempuan tersebut termasuk golongan kaum

perempuan yang tidak boleh dinikahkan kecuali dengan

perintahnya. Sedangkan urusan gadis diserahkan kepada ayahnya,

dan urusan budak perempuan diserahkan kepada hrannya. Jika

ayahnya gadis atau tuannya budak perempuan menjanjikan kepada

seorang laki-laki unfuk menikahkannya, maka orang lain tidak
boleh meminangnya.

Barangsiapa yang saya katakan tidak boleh meminang

seorang perempuan, maka yang saya maksud adalah ketika dia

tahu bahwa perempuan tersebut telah dipinang dan telah memberi

izin. Ketika seorang laki-laki dalam keadaan dia dilarang meminang

ifu mengetahui keadaan yang sebenamya, tetapi dia tetap
melakukan pinangan, maka perbuatannya ifu dianggap maksiat

sehingga dia harus meminta ampun kepada Allah atas dosanya ih_r.

Namun, seandainya dia tetap menikahinya dengan pinangan itu,
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maka pemikahannya sah karena pemikahan merupakan sesuatu

yang terjadi belakangan sesudah nikah. Masalah ini termasuk

kategori masalah yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa

kerusakan itu hanya terjadi disebabkan oleh akad, bukan karena

sesuatu yang mendahuluinya meskipun berupa sebab baginya,

karena sebab dan peristiwa sesudahnya merupakan dua hal yang

berbeda.

L2- Pernikahan dengan Laki{aki yang Impoten,
Dikebiri dan Terpotong Kemaluannya

Saya tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda dari

seorarlg mufti yang saya jumpai bahwa istri laki{aki yang impoten

diberi penangguhan selama setahun. Jika suaminya menggaulinya,

maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia diberi pilihan antara

tetap hidup bersama suaminya atau berpisah dari suaminya-

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga

berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang

perempuan, tetapi kemudian lak-laki tersebut menggauli

perempuan lain dan tidak pemah menggauli istrinya itu, namun

istrinya ifu tidak mengadukan perkaranya kepada sultan, maka

keduanya tetap dalam hubungan pemikahan. Tetapi jika istrinya

itu mengadukan perkara kepada sultan dan menunfut cerai, maka

sultan memberinya penangguhan sejak hari keduanya mengadukan

perkara kepada sultan hingga setahun. Jika suaminya

menggaulinya sahr kali saja (dalam setahun), maka perempuan ihr

tetap menjadi istrinya. Tetapi jika suaminya tidak kunjrrng

menggaulinya, maka sultan memberikan pilihan kepada istrinya.
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Jika dia menginginkan pisah, maka sultan menghapus

pemikahannya, dan perpisahan terjadi dengan cara terhapus akad

nikahnya, bukan dengan jalan thalak, karena sultan menyerahkan

hak penghapusan akad kepada perempuan, bukan kepada laki-

laki. Tetapi jika perempuan itu ingin tetap hidup bersama

suaminya, maka dia hidup bersama suaminya. Sesudah itu dia
tidak diberi pilihan lagi sesudah dia tinggal bersama suaminya.

Alasannya adalah karena pilihan perempuan tersebut untuk tetap

tinggal bersama suaminya diartikan sebagai sikapnya

meninggalkan hak untuk berpisah dalam keadaan dimana dia
menuntut perpisahan. Jika dia memilih unfuk tetap bersama

suaminya sesudah sultan memufuskan unfuk menangguhkan dan

memberikan pilihan sesudah setahun, kemudian suaminya

meninggalkannya dan iddabnya telah berakhir, kemudian

suaminya menikahinya dengan pemikahan yang baru, kemudian

dia meminta unfuk diberikan penangguhan, maka dia diberi
penangguhan.

Jika perempuan tersebut tahu sebelum menikah dengan
suaminya bahwa suaminya impoten, kemudian dia rela menikah
dengannya, atau dia mengetahui hal itu sesudah menikah

kemudian dia rela tetap hidup bersamanya, kemudian dia meminta
untuk diberikan penangguhan, maka dia diberi penangguhan.

Sultan tidak memutus hak pilih perempuan ifu unfuk berpisah dari
suaminya kecuali sesudah batas wakhrnya tiba dan perempuan itu
memilih unfuk tetap hidup bersama suaminya. Karena tidak ada
seorang pun yang tahu tentang dirinya bahwa dia impoten hingga
dia diuji, karena ada kalanya seseorang melakukan hubungan

intim, kemudian berhenti melakukannya, kemudian melakukannya

lagi. Yang memutus hak pilih istri adalah karena dia meninggalkan
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hal tersebut sesudah dia memiliki hak untuk melakukannya tanpa

ada penghalang.

Seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang

laki laki, kemudian suaminya itu menangguhkannya, kemudian

perempuan tersebut diberi pilihan dan dia memilih untuk tetap

hidup bersama suaminya, kemudian suaminya menceraikannya,

kemudian istrinya rujuk kepadanya di masa iddah, kemudian dia

meminta untuk diberi penangguhan, maka dia tidak berhak karena

dia berada di sisi suaminya dengan akad dimana dia memilih untuk

tetap hidup bersama suaminya sesudah dijatuhkan kepufusan

hukum.

Rabi' berkata: Maksudnya, jika suami telah menyiramkan

spermanya pada istri, maka suaminya berhak rujuk, dan istrinya ifu

harus menjalani iddah meskipun persetubuhan tersebut tidak

sampai menenggelamkan kepala dzakamya.

Seandainya suaminya membiarkan istrinya hingga iddalr

nya berakhir, kemudian dia menikahinya dengan pemikahan yang

baru, kemudian istrinya itu meminta diberi penangguhan, maka

sultan memberinya penangguhan. Karena akad ini berbeda dari

akad dirnana perempuan tersebut meninggalkan haknya sesudah

ada kepufusan.

Jika suami telah menggauli istrinya satu kali saja dalam

akad nikah, kemudian istrinya meminta unfuk diberi penangguhan,

maka dia tidak diberi penangguhan untuk selamalamanya karena

suami telah menggaulinya dalam akad nikah. Dia tidak seperti laki-

laki yang menggauli perempuan lain tetapi tidak menggauli

istrinya. Karena hubungan intimnya dengan perempuan lain ifu

berbeda dari hubungan intimnya dengan istrinya sendiri.
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Seandainya suami yang impoten diberi penangguhan,

kemudian keduanya berselisih dimana suami mengatakan, "Aku

sudah menggaulihVd," sedangkan istrinya mengatakan, "Dia belum

menggauliku," maka jika istrinya ihr adalah janda, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan suami karena istrinya ifu ingin

menghapus nikahnya. Tetapi suami wajib bersumpah. Jika dia

bersumpah, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Sedangkan

jika dia menolak unfuk bersumpah, maka keduanya tidak serta-

merta dipisahkan hingga istrinya bersumpah. Jika istrinya

bersumpah, maka dia diberi pilihan. Jika istrinya tidak bersumpah,

maka dia tetap menjadi istri bagi suaminya. Seandainya dia masih

gadis, maka dia diberilah kepada empat perempuan yang adil. Jika

mereka mengatakan bahwa dia masih perawan, maka itu
menunjukkan kebenaran ucapannya bahwa suaminya belum

menggaulinya. Suami bebas memilih agar istrinya bersumpah

bahwa dia tidak pemah menggaulinya, kemudian keduanya

dipisahkan.

Jika istrinya tidak bersumpah, maka suamilah yang

bersumpah bahwa dia pemah menggaulinya. Sesudah itu dia tetap

hidup bersama istrinya, dan istrinya tidak diberi pilihan. Alasannya

adalah karena terkadang selaput perawan bisa kembali menumt

klaim para ahli manakala suami tidak menggauli istrinya secara

seksama. Batasan minimal yang mengeluarkan suami dari
pemberian batasan waktu adalah dia membenamkan kepala

kemaluannya ke dalam vagina. Hal itu sudah menjadikan istrinya

berstatus muhshan, serta dapat menjadikannya halal bagi suami

yang pertama seandainya dia menceraikannya tiga kali.

Seandainya dia menggauli istrinya pada duburnya, seberapa pun

dalamnya, maka hal ifu tidak mengeluarkannya dari pemberian

240



AlUmm

batasan waktu akibat terjadinya impotensi, karena itu bukan

mempakan hubungan intim yang dikenal dan mengakibatkan

halalnya istri bagi suami pertama.

Seandainya suami menggauli istrinya dalam keadaan haidh,

atau berihram, atau puasa, atau dia sendiri dalam keadaan ihram

atau puasa, maka dia dianggap telah berbuat dosa, dan dia tidak

tidak diberi penangguhan di dalamnya. Seandainya dia diberi

penangguhan lalu kemaluannya terpotong, atau dia menikahi

istrinya dalam keadaan telah terpotong kemaluannya, maka

istrinya diberi pilihan saat mengetahui hal itu antara tetap tinggal

bersamanya atau meninggalkannya.

Seandainya seorang laki-laki yang dikebiri diberi

penangguhan sedangkan kemaluannya tidak terpotong, atau dia

menikahi istrinya dalam keadaan dikebiri tetapi tidak terpotong

kemaluannya, maka istrinya tidak diberi pilihan hingga diberi

penangguhan seperti penangguhan untuk laki-laki yang impoten.

Jika dia menggauli istrinya, maka istrinya tetap menjadi istrinya.

Jika tidak, maka dilakukan terhadap seperti yang dilalrukan

terhadap laki-laki yang impoten. Seandainya dia menikahi istrinya

dan dia berkata, "Aku mandul," atau dia tidak mengatakannya

hinggai dia memiliki akad nikah kemudian dia mengakuinya, maka

istrinya tidak ada hak pilih.

Alasannya adalah karena dia tidak benar-benar tahu bahwa

dirinya mandul untuk selama-lamanya hingga dia meninggal dunia,

karena ada kalanya seorang laki-laki terlambat punya anak di

waktu muda, melainkan bam memperoleh anak saat sudah fua.

Istrinya tidak memiliki hak pilih terkait kelahiran anak. Hak pilih

hanya diberikan saat dia tidak diberi persetubuhan, bukan karena
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anak. Tidakkah Anda melihat bahwa kita tidak memberikan

penangguhan kepada orang yang diberi manakala dia menggauli

istrinya, padahal kemungkinan besar dia tidak bisa menghasilkan

anak.

Seandainya dia dikebiri dengan dipotong sebagian zakamya

dan tersisa sebagian yang lain tetapi masih bisa disebut sebagai

dzakar, namun dia tidak kunjung menggauli istrinya, maka dia

diberi penangguhan seperti penangguhan unfuk suami yang

impoten. Istrinya tidak diberikan hak pilih sebelum tiba batas

wakfu penangguhan untuk suami yang impoten, karena keduanya

memiliki kesamaan.

Jika ada khuntsa (hermaprodif buang air kecil seperti laki-

laki, kemudian dia menikah sebagai seorang laki-laki, maka

pemikahannya sah, dan iskinya tidak memiliki hak pilih. Namun

khuntsa tersebut diberi penangguhan seperti suami yang impoten
jika istrinya menghendaki. Jika jenis kelaminnya yang dominan

sulit ditentukan, maka boleh menikah dengan jenis kelamin mana

saja yang dia inginkan. Jika dia telah menikah dengan salah safu

jenis kelamin, maka dia tidak boleh menikah dengan jenis kelamin

lain. Dia mewarisi dan diwarisi sesuai jenis kelamin yang kami

putuskan saat dia menikah.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaifu bahwa

kami tidak mewarisinya selain pewarisan perempuan meskipun dia

menikah sebagai seorang laki-laki, karena dia tidak dalam keadaan

bebas memilih untuk menjadi laki-laki dimana kami memberikan

harta warisan kepadanya berdasarkan ucapannya.

Seandainya seorang perempuan telah dicumbu oleh

suaminya lalu dia berkata, "Suamiku belum menggauliku," maka

242



AlUmm

dia tidak berhak selain setengah mahar. Dia juga tidak wajib

menjalani iddah karena dia berpisah dari suaminya sebelum

digauli.

Jika seorang laki-laki menikah dengan khuntsa sebagai

seorang perempuan, sedangkan dia buang air kecil seperti

layaknya perempuan, atau jenis kelaminnya sulit ditentukan,

dimana khuntsa tersebut tidak menikah sebagai seorang laki-laki,

maka pemikahan tersebut sah dan suami tidak memiliki hak pilih

di dalamnya. Jika seorang khuntsa menikah sebagai seorang laki-

laki padahal dia buang air kecil seperti layaknya perempuan, atau

dia menikah sebagai seorang perempuan padahal dia buang air

kecil seperti layaknya laki-laki, maka pemikahan terhapus' Dia

tidak boleh menikah kecuali sesuai dengan caranya buang air kecil;

atau sekiranya dia sulit ditentukan jenis kelaminnya. Jika dia tidak

bisa ditentukan jenis kelaminnya, maka dia boleh menikah dengan

jenis kelamin mana saja yang dia inginkan. Jika dia telah menikah

dengan satu jenis kelamin, maka dia tidak boleh menikah dengan

jenis kelamin lain. Dia mewarisi dan diwarisi sesuai dengan

caranya buang air kecil.

13. Kewajiban Menikahkan Budak

Allah fr berfirman,

'lUyf ,E":d$it-K"6.ri'br{-J5
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiian diantara

kamu, dan orang-orang yang layak fterkawin) dari hamba-hamba
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sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba saha5mmu yang
perempuan "(Qs. An-Nuur l24l32\

Hukum-hukum Allah kemudian hukum-hukum Rasul-

Nya # menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan bagi para wali

-baik ayah atau selainnya- terhadap budak-budak perempuan

mereka yang janda.

Allah & berfirman,

){ i,'#'Lir;t*
)^,

t, 2 )'a
iJ+Lrbrr,Jir++ \5

i.tl:tu i;;i (ty't{.>j
r(+i

'Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya,

maka kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara

mereka dengan cara yang makruf. "(Qs. Al Baqarah l2l:232\

-#1 
e 

-#5 \7+-K 4;'{+*'jiL; # Gg

"o.sfi\

"Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurutyang patut "(Qs. AI Baqarah I2l:234)
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*3 *?rt Jr" Jut J;t'Jti -Y\t^
I zo..?,o 2d)t-:*r | {.t:tw, V. ,a.>a'sA

O.

o to

)

tQ1
2248. Rasulullah S bersabda, "Janda itu lebih berhak atas

dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis diminta izin terkait

dirinya.'84

Selain itu ada dalil-dalilyang lain.

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa para budak itu
menjadi kewenangan orang yang memiliki mereka, dan bahwa

mereka tidak memiliki kewenangan apapun atas diri mereka. Saya

tidak menemukan dalilyang mewajibkan untuk menikahkan budak-

budak laki-laki dan budak-budak perempuan yang shalih dan

shalihah, sebagaimana saya menemukan dalil untuk menikahkan

orang merdeka selain secara mutlak. Karena itu saya senang

sekiranya budak-budak laki-laki dan perempuan yang sudah baiigh

itu dinikahkan, khususnya yang shalih dan shalihah. Namun saya

tidak menemukan keterangan yang jelas bahwa seseorang dipaksa

melakukannya, karena ayat di atas mengandung kemungkinan

makna bahwa fujuannya bukan untuk mewajibkan.

84 Hadits ini telah disebutkan berikut takhnjttga pada no. (2211) bab:
Pemikahan oleh Para Wali.
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14. Poligami dan Pernikahan Budak

Allah @ berfirman,

t-

' "u, i;$ €t )14\'G & 4\Etliig?8r-r
'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,

dua, tiga atau empaf."(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Tampak jelas dalam ayat di atas bahwa yan$ menjadi mitra

bicara ayat ifu adalah orang-orang merdeka, sesuai dengan firman
Allah S selanjutnya,

"&jgJKyc'i'it:;;3;i,<it"rg,

'Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki. "(Qs. fur-Nisaa' [4]: 3)

Tidak ada yang memiliki budak selain orang-orang

merdeka. Dalam kalimat selanjutnya Allah @ berfirman,

@uUSl-,l:ilr!''
"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Yang bisa dianggap mungkin berbuat aniaya adalah orang

yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki harta.
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2249. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Abdurrahman maula Thalhah mengabarkan kepada kami, dia

adalah periwayat yang tsiqah, dari Sulaiman bin Yasar, dari

Abdullah bin Utbah, bahwa Umar bin Al Khaththab;.$ berkata,

"Budak laki-laki boleh menikahi dua perempuan."85

85 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pembahasan:

Hal-hal yang Berkaitan dengan Budak laki-laki dan Perempuan, bab: Berapa

Perempuan yang Boleh Dinil{ahi Budak l-aki{aki,7/274, no. 13132) dari jalur Ibnu

Juraij, dia berkata: Aku diberitahu bahwa Umar bin Khaththab:'$ bertanya kepada

orang-omng, "Dengan berapa perempuan budak boleh menikah?" Mereka sepakat

untuk tidak menambahkan lebih dari dua perempuan-"

Juga dari jalur hnu Uyainah dan seterusnya (no. 13134)-

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayryub dari lbnu sirin, bahwa Umar bin l(haththab rg,

bertanya kepada orang-orang, "Dengan berapa perernpuan budak halal menikah?"

Abdurrahman bin Auf menjawab, "Dua." Umar r$a diam, sepertinya dia rela dengan

pendapat itu dan menyukainya. Sebagian dari perempuan berkata: hnu Sirin berkata:

Umar iig berkata kepadanya, "Kamu sejalan dengan pendapat yang ada dalam

pikimnku." (no. 13135)
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Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mufti di berbagai

negeri" Budak tidak boleh menikahi lebih dari dua perempuan.

Demikian pula dengan orang yang belum sempuma kemerdekaan,

baik itu budak yang dimerdekakan setengah dari dirinya, budak

mukatab, budak mudabbar, atau budak yang ditangguhkan

kemerdekaannya hingga waktu tertentu. Poligami budak dengan

lebih dari dua istri itu sama dengan poligami orang merdeka

dengan lebih dari empat ishi; keduanya tidak berbeda. Jika orang

merdeka telah melewati empat istri, maka saya berpendapat

bahwa terhapuslah pemikahan dengan yang paling akhir di antara

mereka dan melebihi bilangan empat. Demikian pula terhapus

pemikahan budak dengan lebih dari dua istri.

Jika samar diketahui siapa yang pertama, maka istri yang

melebihi bilangan empat ihr saya batalkan pemikahannya. Jika

akad dilakukan secara bersama-sama terhadap lebih dari empat

istri, maka saya menghapus pemikahan mereka seluruhnya.

Seperti ihrlah yang saya lakukan terhadap budak ketika terjadi

kesamaran, dan ketika terjadi akad terhadap lebih dari dua istri

secara sekaligus. Inilah ketentuan yang berlaku dalam bab ini dan

masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepada bab ini.

Saya tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di

antara seorang ulama pun yang saya jumpai dan saya futurkan

pendapatnya bahwa budak laki{aki tidak boleh menikah kecuali

dengan seizin fuannya, baik fuannya ihl laki-laki atau perempuan.

Jika hrannya telah mengizinkan, maka dia boleh menikah.

Tuannya tidak perlu melakukan akad nikah unfuknya, melainkan

dia bisa melakukan akad nikah bagi dirinya sendiri jika dia mau

asalkan sudah diizinkan. Budak laki-laki boleh menikah dengan
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seizin tuannya hanya jika tuannya itu telah baligh dalam keadaan

tidak terbatasi hak transaksinya. Adapun jika dia terbatasi hak

transaksinya, maka budak tersebut tidak boleh menikah sama

sekali. Walinya tuan budak ihr juga tidak boleh menikahkan

budaknya menumt pendapat ulama yang mengatakan bahwa

menikahkan budak itu hukumnya sunnah, bukan fardhu.

Sedangkan menurut ulama yang mengatakan bahwa menikahkan

budak itu hukumnya fardhu, maka walinya tuan budak harus

menikahkan budaknya.

Jika budak miliki bersama antara dua orang, kemudian

yang sahr mengizinkan nikah lalu budak ifu menikah, maka

pemikahannya terhapus. Dia tidak boleh menikah sebelum kedua

pemiliknya sama-sama mengizinkan. Tuannya tidak boleh

memaksa budak laki{akinya untuk menikah. Jika dia

melakukannya, maka pemikahannya terhapus. Demikian pula, jika

tuannya menikahkan budaknya tanpa izinnya, kemudian budak itu

rela, maka pernikahannya tetap terhapus. Tetapi tuannya boleh

menikahkan budak perempuannya tanpa izinnya, baik budak

perempuannya itu masih gadis atau sudah janda. Jika fuannya

mengizinkan budak laki-laki untuk menikahi perempuan merdeka,

kemudian dia menikahi budak perempuan, atau mengizinkannya

untuk menikahi budak perempuan lalu dia menikahi orang

merdeka, atau meng2inkannya unfuk menikahi perempuan

tertenfu kemudian dia menikahi perempuan lain, atau

mengizinkannya unhrk menikahi perempuan dari suafu negeri

kemudian dia menikahi perempuan dari negeri lain, maka

pernikahan terhapus. Jika tuannya mengatakan kepada budak laki-

lakinya, "Menikahlah kamu dengan perempuan mana yang kamu

suka," kemudian dia menikah dengan perempuan merdeka atau
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budak perempuan dengan pemikahan yang sah, maka pemikahan

tersebut boleh.

Budak laki-laki yang diizinkan nikah oleh tuannya boleh

meminang unfuk dirinya sendiri; dia tidak seperti perempuan.

Demikian pula dengan orang yang terbatasi hak transaksinya.

Manakala dia telah diberi :zin oleh walinya, maka dia boleh

meminang bagi dirinya sendiri. Seandainya walinya

mengizinkannya unfuk menikahi seorang perempuan, atau walinya

berkata, "Siapa saja yang kamu inginkan," kemudian dia menikah

dengan perempuan yang diizinkan, atau menikahi seorang

perempuan di saat walinya mengatakan, "Menikahlah dengan

perempuan mana saja yang kamu inginkan," lalu dia memberinya

mahar lebih dari mahar standar, maka pernikahannya ihr tetap

berlaku. Sementara istrinya hanya berhak atas mahar standar,

tidak boleh lebih. Istrinya itu tidak berhak menghapus pemikahan,

karena pemikahan tidak bisa rusak karena faktor mahar dalam

keadaan apapun. Budak dituntut atas kelebihan di atas mahar

standar manakala dia telah dimerdekakan. Sedangkan istri tidak

memiliki jalan untuk menuntutnya saat dia masih menjadi budak

karena bertanya menjadi milik hrannya.

Seandainya seorang tuan melakukan kitabatP6 terhadap

budaknya, maka dia tidak memiliki jalan atas budak selama kitabah

itu tetap berlangsung, karena tuan tersebut tidak sempuma

kepemilikannya atas hartanya, dan bahwa hartanya itu
ditangguhkan hingga budak tidak mampu melunasi tebusan dirinya
sehingga dia kembali kepada fuannya, atau saat itu dia

x Kiabah berarti memerdekakan budak dengan cara budak itu menebus dirinya
secara bertahap. Jika tebusannya telah dilunasi, maka dia pun merdeka.
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dimerdekakan sehingga harta itu menjadi miliknya. Jika dia

dimerdekakan, maka istrinya berhak mengambil dari harta itu
selisih di atas mahar standar hingga dia memperoleh mahar yang

disebutkan baginya secara uhrh. Seandainya hal ini terjadi pada

orang merdeka yang terbatasi hak transaksinya, maka istrinya

tidak boleh menuntutnya karena kami menolak tindakan budak

lantaran hartanya merupakan milik orang lain, serta menolak

tindakan orang yang terbatasi hak transaksinya lantaran terjadinya

pembatasan hak transaksi padanya meskipun harta ihr adalah

miliknya.

Seandainya seseorang mengizinkan budak laki-lakinya

unfuk menikahi seorang perempuan, tetapi dia tidak menyebutkan

nama seorang perempuan dan tidak pula negerinya, lalu budaknya

itu menikahi perempuan dari negei lain, maka pernikahannya ifu

sah dan fuannya tidak berhak menghapus pernikahan tersebut.

Tetapi tuannya boleh mencegah budaknya untuk pergi ke negeri

tersebut. Jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya unfuk

menikahi seorang perempuan, maka mahamya diambil dari hasil

yang diperoleh budak itu. Tuannya tidak boleh mencegahnya

unfuk mencari uang dan memberikan mahar kepada istrinya,

bukan kepada tuan. Demikian pula dengan nafkah manakala dia

wajib menafkahi istri.

Jika budak yang diizinkan tuannya untuk menikah itu juga

diizinkan unfuk bemiaga, maka dia boleh memberikan mahar dari

harta yang ada di tangannya. Tetapi jika dia tidak diizinkan untuk

berniaga, maka fuannya boleh mengambil sesuatu jika berada di

tangannya karena harta tersebut adalah harta fuannya. Tetapi fuan

wajib membiarkan budaknya unhrk bekerja mencari mahar karena
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izinnya kepada budak unfuk menikah ifu juga merupakan izin

unfuk bekerja mencari mahar dan membayarkannya. Jika tuannya

mengizinkan budaknya unfuk menikah, maka dia boleh mengajak

budaknya itu bepergian dan mengufusnya ke tempat mana saja

yang dia inginkan. Tetapi ketika budaknya itu bersamanya di kota,

maka dia tidak boleh melarang budaknya ifu unfuk menemui

istrinya pada saat budaknya ihr tidak wajib memberikan pelayanan

kepada tuannya. Tuannya boleh melarang budaknya untuk

menemui istrinya pada saat budaknya itu wajib memberikan

pelayanan kepadanya. Tidak ada suatu pertanggungan yang

dibebankan pada diri budak dan harta tuannya seperti mahar dan

nafkah, melainkan budak itulah yang menanggungnya. Dia wajib

memikul pertanggungan sebagaimana pertanggungan wajib bagi

orang asing.

Jika seseorang mengizinkan budak laki{akinya untuk

menikahi seorang perempuan yang merdeka dengan mahar

sebesar seribu dirham, kemudian budaknya itu menikahinya

dengan mahar seribu dirham dan fuannya menanggung seribu

dirham itu, maka pertanggungan berlaku dan perempuan tersebut

berhak menunfut pertanggungan kepada fuannya. Sementara

budak tersebut tidak terbebas dari pertanggungan hingga

perempuan itu memperoleh pelunasannya. Jika hrannya menjual

suami perempuan ifu kepada perempuan itu sendiri, baik dengan

perintah suaminya atau tanpa ada perintah suaminya (menjual)

dengan seribu dirham yang menjadi mahar itu sebelum budak itu

menggaulinya, maka jual-beli ini batal karena akad jual-beli dan

seribu dirham itu jafuh secara bersamaan; yanE safu tidak

mendahului yang lain. Oleh karena perempuan itu tidak bisa

memiliki budak itu untuk selama-lamanya dengan hak seribu
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dirham yang definitif ihr karena hak hak tersebut batal lantaran

pemikahannya terhapus seandainya dia memiliki suaminya, maka

pembeliannya terhadap suaminya itu juga tidak sah. Dengan

demikian, seribu dirham ifu tetap pada keadaannya, budak itu

tetap menjadi milik tuannya, dan keduanya (budak dan istrinya)

tetap dalam hubungan pemikahan.

Rabi' berkata: jika seseorang mengizinkan budak laki{akinya

untuk menikah dengan mahar seribu dirham kemudian budaknya itu

menikah dan tuannya menanggung seribu dirham, kemudian

perempuan tersebut menunhrt seribu dirham kepada fuannya budak

sebelum budak ihr menggaulinya, kemudian fuannya tersebut menjual

suami perempuan ifu kepada perempuan ihr sendiri dengan harga

seribu dirham yang dibayar dengan mahamya, maka jual-beli tersebut

tidak sah, sedangkan pemikahan tetap pada keadaannya semula.

Alasannya adalah karena jika perempuan itu memiliki suaminya,

maka pemikahannya terhapus. Jika pemikahannya terhapus, maka

batallah haknya atas mahar. Manakala dia tidak memiliki mahar,

maka budak tersebut dibeli tanpa harga sehingga jual-beli tersebut

batal. Sedangkan pemikahan tetap pada keadaannya- Rabi' berkata,

Ini merupakan pendapat Asy-Syaf i, bahwa pemikahan tersebut

tetap pada keadaannya.

Tidak ada beda antara penjualan tersebut dilakukan dengan

seizin budak atau tanpa izinnya. Karena perempuan tersebut tidak

bisa memiliki suaminya unhrk selama-lamanya dengan uang seribu

dirham itu, dan tidak pula dengan sebagian darinya karena uang

seribu dirham ifu batal seluruhnya seandainya perempuan ifu

memiliki suaminya yang berstatus sebagai budak. Seandainya

budak ifu menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya, maka
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istrinya berhak atas setengah dari seribu dirham. Seandainya

masalahnya sama, lalu fuannya budak menjual budak ifu kepada
istrinya budak itu sendiri tanpa ada perintah dari budak dengan
harga seribu dirham (bukan berupa mahar) atau kurang dari itu
atau lebih dari itu, maka jual-beli tersebut sah, dan budak laki-laki
ifu menjadi miliknya. Perempuan ihr pun menanggung harga beli

budak tersebut. Sedangkan pemikahannya terhapus dari pihak istri

dan dari pihak tuannya yang tidak memiliki kewenangan untuk
menceraikan perempuan tersebut. Seandainya tuannya menjual
budaknya itu kepada istrinya dengan jual-beli yang tidak sah, maka
keduanya tetap berada dalam ikatan pemikahan.

Seandainya istri budak laki-laki itu adalah juga seorang
budak perempuan, dimana dia menikahi istrinya ifu dengan seizin

fuan istrinya, atau suami membelinya dengan seizin fuan suami,

maka pernikahan keduanya tetap ada. Demikian pula, jika budak
perempuan itu dihibahkan kepada suaminya, atau budak laki-laki
ifu dihibahkan kepada istrinya, atau suami atau istri ifu memiliki
pasangannya dengan jalan kepemilikan apapun, maka keduanya
tetap dalam hubungan pernikahan karena apa yang dimiliki
masing-masing ihr jatuh kepada fuannya, tidak menjadi miliknya
sendiri.

Seandainya sebagian dari diri suami berstafus merdeka,
kemudian istrinya membelinya dengan seizin orang yang memiliki
bagian budak dari suaminya, maka pemikahan terhapus karena
istri memiliki dari diri suaminya sebesar yang dimiliki suami dari
dirinya sendiri.

Jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya unfuk
menikah dengan perempuan yang dia kehendaki dan dengan
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bilangan perempuan yang dia inginkan, maka dia boleh menikahi

dua perempuan muslimah atau ahli Kitab atau dzimmi. Dia juga

boleh memadu perempuan merdeka dengan budak perempuan,

atau memadu budak perempuan dengan perempuan merdeka. Dia

boleh melakukan akad nikah dengan budak perempuan dan

perempuan merdeka secara bersama-sama. Tetapi dia tidak boleh

menikah dengan budak perempuan dari ahli Kitab- Budak

perempuan ahli Kitab tidak halal bagi laki-laki muslim kecuali dia

menggaulinya dengan jalan kepemilikan.

Jika seseorang berkata kepada budak lakilakinya, "Aku

menikahkan kamu," maka pernikahan ifu tidak sah baginya kecuali

budak itu mengizinkannya. Jika dia mengizinkan hrannya unfuk

menikahkan, atau budak memintanya untuk menikahkannya, lalu

tuan itu mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah atas

perintahmu," dan fulanah pun mendakwakan hal itu, lalu budak itu

mengatakan, "Kamu belum menikahkan aku dengan fulanah,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan budak dengan

disertai sumpahnya. Sedangkan perempuan tersebut harus

mengajukan bukti.

L5. Budak yang Memanipulasi Statusnya

Jika seorang budak meminang seorang perempuan dan

memberitahunya bahwa dia merdeka kemudian perempuan ifu

menikah dengannya, kemudian perempuan itu tahu bahwa

suaminya itu budak, maka dia dan para walinya memiliki hak pilih

antara tetap bersama budak ifu atau berpisah darinya. Jika

perempuan itu memilih pisah dari budak tersebut sebelum terjadi
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persefubuhan, maka dia tidak berhak atas mahar dan mut'ah.
Yang demikian itu merupakan penghapusan nikah tanpa disertai
thalak. Tetapi jika perempuan itu memilih untuk berpisah dari
budak tersebut sesudah terjadi persetubuhan, maka dia berhak atas
mahar standar. Jika budak tersebut melamar tanpa menyebutkan
stafusnya, lalu perempuan yang dilamar mengira bahwa dia
merdeka, maka perempuan tersebut tidak memiliki hak pilih.

Jika seorang laki-laki menikahi budak perempuan dalam
keadaan menganggapnya sebagai perempuan merdeka, maka
anak-anaknya tetap menjadi budak. Laki-laki tersebut bebas
memilih antara menceraikan istrinya atau menahannya. Tetapi jika
budak perempuan ifu menipunya terkait stafus dirinya dan berkata,
"Aku perempuan merdeka," maka anaknya lahir sebagai orang
merdeka- Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang ditipu
adalah laki-laki merdeka, atau budak, atau budak mukatab, karena
dia tidak menikah kecuali dalam keyakinan bahwa anaknya akan
lahir sebagai orang merdeka.

Jika orang lain yang menipu pihak laki-laki terkait status
perempuan, kemudian dia melahirkan beberapa anak, kemudian
laki-laki tersebut tahu bahwa istrinya seorang budak, maka anak-
anaknya merdeka. Tuannya berhak mengambil mahar standar dari
suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh menuntut kepada
pihak yang menipu atau terhadap istrinya. selanjutnya furannya
mengambil nilai anak-anak perempuan ifu pada saat mereka
dilahirkan, lalu suami menunfut nilai mereka kepada orang yang
menipu dalam pertanggungannya. Jika istrinya sendiri yang
menipunya, maka dia menunfut kepadanya dengan nilai anak-
anaknya yang telah diambil fuannya darinya manakala istrinya itu
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dimerdekakan. Dia tidak boleh menuntut istrinya selama masih

menjadi budak. Seandainya dia telah dibebani nilai anak-anaknya

ifu tetapi kemudlan tidak ada sesuatu pun yang diambil darinya,

maka dia tidak boleh menuntut apapun yang belum diambil

darinya.

16. Pengambilan Selir oleh Budak Laki{aki

Allah ffi berfirman,

../ /t

t, jl @txu?{l@t)wt*-;Artir5is
@6:,j1frfr9#rKt,

'Dan orang-orang yang meniaga kecuali

terhadap isti-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka

mereka dalam hal ini tiada tercela-" (Qs. Al

Mu'minuun [23]' 5-6)

Kitab Allah @ menunjukkan bahwa kemaluan yang Allah

halalkan ifu dicapai dengan salah satu dari dua jalan, yaitu nikah

dan kepemilikan budak. Allah & juga berfirman,

, C l' 3 +1,5 Cvt ^ui*;rt ;.>
*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat benindak terhadap sesuatu

pun. " (Qs. An-Nahl [16]: 75)
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2250. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi $ bersabda,

'Bamngsiapa yang menjual seorang budak, budak ifu
memiliki harta, maka hartanya ifu menjadi milik penjual, kecuali
p em b eli m en sya ra tka nnya.'87

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa budak tidak bisa

memiliki harta dalam keadaan apapun. Harta yang dikaitkan
kepada dirinya hanya sebatas penyandaran sebutan kepemilikan
kepadanya, tidak secara hakiki seperti perkataan 'anak-anakmu'

kepada seorang gUil, 'kambing-kambingmu' kepada seorang
penggembala, 'rumahmu' kepada orang yang mengurusi rumah.
Tidak halal bagi seorang budak untuk mengambil selir, baik
tuannya mengizinkan atau tidak mengizinkannya. Karena Allah {1
memperkenankan pengambilan selir hanya unfuk orang-orang
yang bisa memiliki hafta, sedangkan budak tidak bisa menjadi
pemilik harta sama sekali. Demikian pula dengan orang yang
belum sempuma kemerdekaannya, seperti budak laki{aki yang
dimerdekakan sebagian dari dirinya, atau budak mukata6, atau

87 Hadits ini tetah disebutkan berikut takhrijnyapada no. (1750) di awal bahasan
tentang Faraidh. Status hadits muttafaq alaih.
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budak mudabbar. Dia tidak halal menggauli budak perempuan

dengan jalan kepemilikan budak dalam keadaan apapun hingga dia

merdeka. Tetapi dia halal untuk menikah dengan seizin

pemiliknya.

Jika seorang budak laki{aki mengambil selir, maka tuannya

berhak merampas selir ihr darinya dan menikahkan budaknya ihr

dengan selir tersebut jika tuannya mau. Seandainya seorang budak

yang mengambil selir atau budak mukatab itu dimerdekakan,

sedangkan selimya itu telah melahirkan anak baginya, maka

selimya ifu tidak menjadi ummu walad hingga dia menggaulinya

sesudah merdeka lalu budak perempuannya itu melahirkan anak.

Seandainya seorang budak laki-laki yang dimerdekakan sebagian

dari dirinya menjadikan selir berupa seorang budak perempuan

yang diberikan tuannya kepadanya lalu budak perempuan ihl

melahirkan anak, kemudian budak laki-laki tersebut merdeka

seufuhnya, maka budak perempuan itu menjadi ummu walad

baginya karena budak lakilaki tersebut bisa memiliki.

Jika tuannya ingin mengambil darinya sebagian nilai budak

perempuan itu seukuran perbudakan yang ada pada diri budak

lakilaki itu, seperti seandainya tuannya menghibahkan budak

perempuan ih-r kepadanya sebelum dia merdeka sehingga dia

memiliki setengahnya, maka setengahnya itu menjadi miliknya

karena faktor kemerdekaan. Sedangkan tuannya berhak

mengambil setengah yang kedua karena apa yang dimiliki budak

ifu mempakan milik tuannya.

Jika seorang budak laki-laki atau orang yang belum

sempuma kemerdekaannya atau budak mukabb menggauli

seorang budak perempuan dengan jalan kepemilikan budak, maka
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nasab anak yang lahir ditautkan kepadanya, dan dia tidak dikenai
sanksi had karena faktor kesamaran. Jika dia merdeka dalam
keadaan dia memiliki budak perempuan ifu, maka dia boleh
menjualnya. Budak perempuan itu tidak menjadi ummu walad
baginya dimana dia dilarang untuk menjualnya. Seorang budak
perempuan tidak menjadi ummu walad kecuali dengan cara dia
menggaulinya sesudah dia merdeka dan memiliki.

2251. Jika ada yang bertanya, "Diriwayatkan dari Ibnu
Umar 4|a tentang pengambilan selir oleh budak laki-laki."
Jawabnya, benar, tetapi ada juga riwayat yang sebaliknya. Ibnu
Umar;Sa berkata, "Seseorang tidak boleh menggauli ummu walad
kecuali ummu walad yang jika mau maka dia bisa menjual, jika
mau maka dia bisa menghibahkannya, dan jika mau maka dia bisa
berbuat sesuka hati terhadapnya."88

88 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (7/274, no.
72836) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, "lbnu umar melihat
budaknya memiliki beberapa selir, tetapi dia tidak memarahi mereka."

Juga dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' bahwa Ibnu Umar rgu tdak melihat
adanya larangan terhadap hal itu, dan bahwa dia memerdekakan seorang budak laki-
laki miliknya yang memiliki dua selir. hnu Umar;ilg memerdekakan keduanya dan
berkata, "Janganlah kamu mendekati keduanya kecuali dengan jalan nikah."

Abdurrazzaq berkata, "Kami dikabari hadits ini oleh lbnu Juraij dari Nafi'." (no.
1284s)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Para Ulama tentang Budak yang Mengambil Seiir,
3/485, 76280) dari jalur Ibnu ulayyah dari Ayyub dari Nafi', dia berkata: Ibnu umar
melihat budak laki-lakinya mengambil selir dari hartanya, tetapi dia tidak
memarahinya-"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dalam afsar
yang sampai kepadanya dari Nafi' dari lbnu Umar ig, bahwa dia memerintahkan
budak-budaknya yang lakilaki unh:k mengambil selir."

Lih. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(5/277-272)
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2252. Jika ada yang bertanya, "Diriwayatkan pula dari hnu
Abbas.S." Saya jawab, Ibnu Abbas berkata demikian kepada

seorang budak yang menceraikan istrinya. Ibnu Abbas r$a berkata,

"Kamu tidak berhak menjafuhkan talak." hnu Abbas r$ menyuruh

budaknya itu untuk menahan istrinya, tetapi dia menolak sehingga

hnu Abbas berkata, "Budak itu milikmu." Ibnu Abbas

menganggap halal budak perempuan itu dengan jalan

kepemilikan."89

Maksudnya, budak perempuan itu halal baginya dengan

jalan nikah, dan budak tersebut tidak rnemiliki hak unh.rk

menjatuhkan talak.

Adapun atsar yang digunakan Asy-Syafi'i untuk membantah atsar di atas terdapat

dalam Al Muwaththa'.
Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Apa

yang Dilakukan terhadap Ummu Walad Ketika Dijual, dan Syarat Padanya,2/6t6, no.

5) dari jalur Nafi' dari AMullah bin Umar dan seterusnya.
89 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan

dan bab yang sama, 7/275, no. L28441dari jalur Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas.g, dia berkata, "Tidak ada larangan bagi budak laki-laki

untuk mengambil selir."
Juga dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku,

bahwa Abu Ma'bad mantan sahaya Ibnu Abbas mengabarinya, bahwa ada seorang

budak laki-laki milik lbnu Abbas yang merniliki istri yang mempakan budak perempuan

Ibnu Abbas juga. Kemudian dia menceraikan istrinya ihr secara 6a'in. Ibnu Abbas

lantas berkata, "Kamu tidak memiliki hak thalak. Kembalilah kepada istrimu." Namun

dia menolak sehingga Ibnu Abbas berkata, "Budak itu milikmu." hnu Abbas

menganggap halal budak perempuan itu dengan jalan kepernilikan, tetapi budak laki-

laki itu tetap menolak. (no. 12843)
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya

(pembahasan: Nikah, bab: Budak l-aki-laki yang Menikah Tanpa Izin Tuannya, 7/242-
243, no- 805) dari jalur sufuan dari Amr bin Dinar dari Abu Ma'bad dengan redaksi

yang serupa.
Juga dari jalur Sufuan dari Amr bin Dinar dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa

budak lakilaki tidak berhak menjatr.rhkan thalak kecuali dengan seizin hlannya. Dia

lantas menyebutkan firman Nlah, "Allah membuat PennnPamaan dazgan seoftng
hamba sahaya yang dimitih 5nng tidak dapat bertindak terhadap sauatu pun-" (Qs.

An-Nahl [15]: 75) (no. 807)
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Argumen dalam hal ini adalah makna yang ditunjukkan oleh

Kitab dan Sunnah seperti yang saya sampaikan. Sementara Anda
mengklaim bahwa jika ada budak laki-laki yang menjatuhkan

thalak, maka thalaknya itu jatuh dan istrinya tidak lagi halal

baginya sesudah dua kali thalak atau tiga kali.

L7 . Penghapusan Pernikahan Suami-Istri yang
Salah Satunya Masuk Islam

Allahtp berfirman,

Ul,?i\{ii'";^}-;:r,"#L*sii-tir4
'",{":4"i*+L';s,KtlL:$k;ri*-i"$*:fig

'Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami-

mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang
kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. "
(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Dia juga berfirman,

jffi&iKj{;
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'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir-" (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10)

Ayat ini hrmn dalam perjanjian damai antara Nabi {$ dan

penduduk Makkah yang saat itu masih menyembah berhala.

Mengenai firman Allah, "Maka hendaklah kamu uii (keimanan)

mereka- Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka

jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)

beriman-.. " maksudnya adalah tawarkanlah iman kepada

perempuan-perempuan itu. Jika mereka menerimanya dan

mengakuinya, maka kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-

benar beriman. Seperti ifulah manusia mengetahui sisi yang

tampak saja. Allah ffi berfirman, 'Allah lebih mengetahui tentang

keimanan mereka- " Maksudnya tentang rahasia-rahasia keimanan

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak diberi

hak untuk memutuskan hukum berdasarkan aspek yang tidak

tampak. Makna kedua ayat tersebut sama.

Jika suami-istri sama-sama penyembah berhala, maka siapa

saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah

dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu

masuk Islam sesuai dengan firman Allah, "Mereka tiada halal bagi

orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halalpula bagi

mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60], 10) Juga sesuai dengan

firman Allah, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir- " (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10) Dimungkinkan akad nikah terhapus

manakala persefubuhan dilarang sesudah keislaman salah safu dari

keduanya, karena jika yang safu muslim dan yang lain musymk
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maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal.

tetapi dimungkinkan juga akad nikah tidak terhapus kecuali yang

tertinggal dari keduanya itu menyatakan tetap pada agamanya

dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu
tersebut telah habis sedangkan dia belum masuk Islam maka
pemikahan keduanya terhapus. Tidak boleh mengatakan bahwa

hubungan antara suami-istri itu tidak terpufus hingga yang

tertinggal masuk Islam itu melewati satu jangka waktu tertentu,

kecuali berdasarkan khabar yang mengikat.

2253. Saya dikabari oleh sekelompok ulama Quraisy, para

ulama ahli sejarah perang, dan lain{ain dari sejumlah ulama
sebelum mereka bahwa Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Man
saat Rasulullah $ menaklukkan tempat tersebut. Dengan

penaklukan tempat tersebut dan penduduknya yang masuk Islam,

maka tempat tersebut menjadi negeri Islam. Sedangkan saat itu
istrinya yang bernama Hindun binti Utbah masih kafir di Makkah,

dimana Makkah saat itu masih menjadi negeri yang wajib
diperangi. Kemudian Abu Sufyan bin Harb mendatangi istrinya
unfuk mengajaknya masuk Islam, tetapi istrinya itu memegang
jenggotnya dan berkata, "Bunuhlah orang fua sebelum satu tahun
ini!" Hindun bertahan pada sikapnya itu selama beberapa hari
sebelum masuk Islam, hingga akhimya dia masuk Islam dan
berbaiat kepada Nabi S. Keduanya pun tetap pada pemikahan

mereka.9o

e0 Hadits ini telah disebutkan berikut takhijtryapada no. (zll7) dalam bahasan
tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang istri yang masuk Islam
sebelum suaminya dan suami yang masuk Islam sebelum istrinya.
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2254. Kami juga dikabari bahwa Rasulullah S memasuki

Makkah lalu mayoritas penduduknya masuk Islam dan Makkah

pun menjadi negeri Islam. Saat itu istri Ikrimah bin Abu Jahal dan

istri Shafwan bin Umayyah masuk Islam, sedangkan suami

keduanya lari ke arah laut dari jalur Yaman dalam keadaan kafir

menuju negeri kafir. Kemudian keduanya datang dan masuk Islam

sesudah lama kemudian. Shafwan sendiri ikut dalam Perang

Hunain dalam keadaan kafir, tetapi pemikahannya dengan istrinya

tetap berlaku.gl

Semua itu terjadi dalam keadaan istri-istri mereka telah

digauli dan iddah mereka belum berakhir. Saya tidak mengetahui

adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa yang belakangan ihr

tidak kunjung masuk Islam sedangkan iddah istrinya telah berakhir,

maka terputuslah tali pemikahan di antara keduanya, baik yang

masuk Islam itu yang keluar dari negeri yang wajib diperangi

sedangkan yang bertahan pada agamanya tinggal di negeri yang

wajib diperangi, atau yang bertahan ifu yang keluar dari negeri

yang wajib diperangi, atau keduanya sama-sama keluar dari negeri

yang wajib diperangi, atau keduanya sama-sama tinggal. Suafu

negeri tidak berdampak terhadap hukum halal dan haram sama

sekali. Yang menimbulkan dampak hukum halal dan haram adalah

perbedaan agama.

Kata Marr dimaksud adalah Marr Zhuhran sebagaimana disebutkan dalam riwayat

lain. Tempat ini merupakan bagian dari Makkah.
el Hadits ini telah disebutkan berikut takhnjnya pada no. (2118) dalam bahasan

tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang istri yang masuk Islam

sebelum suaminya dan suami yang masuk Islam sebelum istrinya'
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18. Cabang Penjelasan Tentang Keislaman Salah
Satu dari Suami-Istri Sebelum yang Lain dalam

Masa Iddah

Jika suami-istri sama-sama musyrik penyembah berhala,

atau sama-sama Majusi Arab, atau sama-sama luar Arab dari selain

Bani Israil dan keduanya memeluk agama Yahudi atau Nasrani,

atau agama musyrik apapun yang keduanya anut selama keduanya
bukan berasal dari Bani Israil, atau keduanya mengikuti agama

Yahudi dan Nasrani, kemudian salah satunya masuk Islam sebelum

yang lain sedangkan suami telah menggauli iskinya, maka suami
tidak boleh lagi menggauli istrinya dan pernikahan tersebut
tertangguhkan pada iddah. Jika yang tertinggal itu masuk Islam

sebelum iddah istri berakhir, maka pemikahan keduanya tetap
berlaku. Jika yang tertinggal itu tidak masuk Islam hingga iddah
istri berakhir, maka tali pemikahan di antara keduanya terpufus.
Terputusnya pernikahan ini karena terhapus, bukan karena thalak.

Perempuan tersebut boleh menikah saat ifu juga dengan
siapa saja yang dia inginkan. Sedangkan suami boleh menikahi
saudarinya dan empat istri selainnya. Adapun iddah perempuan ifu
sama seperti iddah perempuan yang dithalak. Jika perempuan ifu
menikah sebelum iddahtya selesai, maka pemikahannya
terhapus. Jika suami yang menikahinya itu telah menggaulinya,
maka dia berhak atas mahar standar. Jika yang belakangan itu
masuk Islam sebelum iddahnya berakhir, maka istrinya tetap
menjadi istrinya, tetapi dia harus menjauhi istrinya hingga berakhir
iddahrrya dari pemikahan yang msak, baik perempuan itu yang
masuk Islam sebelum suaminya, atau suaminya yang masuk Islam
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sebelum dia. Jika suami yang masuk Islam di antara keduanya,

maka dia tidak boleh menikahi saudari istrinya di masa iddah

istrinya. Jika dia melakukannya, maka pemikahan tersebut

terhapus.

Demikian pula, dia tidak boleh menikah dengan empat

perempuan selainnya. Tetapi jika perempuan itu yang masuk Islam

sedangkan suaminya tertinggal, kemudian dia menikahi saudari

istrinya atau empat perempuan selainnya, kemudian dia masuk

Islam dan istri-istri ifu juga masuk Islam sebelum istrinya yang

pertama selesai iddahnya, maka dia menahan empat di antara

mereka yang dia suka dan menceraikan sisanya.

Suami-istri yang beragama Yahudi dan Nasrani dalam hal

ini sama seperti suami-istri yang menyembah berhala manakala

istri masuk Islam sebelum suami. Tetapi jika suami masuk Islam

sebelum istrinya, maka pemikahan keduanya tetap berlaku karena

laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani.

Suami dalam hal ini sama saja apakah dia berstahrs

merdeka atau budak. Jika salah seorang dari Bani Israil adalah

musyrik dan mengikuti agama selain agama Yahudi dan Nasrani,

maka dia seperti para penyembah berhala yang kami paparkan.

19. Hubungan Badan, Thalak, Kematian dan Bisu

Jika seorang suami penyembah berhala menggauli istrinya

kemudian salah safu dari keduanya masuk Islam, kemudian salah

satu dari suami-istri ifu meninggal dunia, maka keduanya tidak

saling mewarisi. Jika suami yang meninggal dunia, maka istri
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menyempumakan iddahnya sejak terputusnya tali pemikahan
berupa iddah thalak, bukan iddah kematian. Jika yang tertinggal
itu mengalami bisu atau gangguan akal hingga iddah istri berakhir,
maka terpufuslah tali pemikahan di antara keduanya. Seandainya
dia menyatakan Islam tetapi dia tidak memahaminya, maka
terpufuslah tali pernikahan di antara keduanya. Tali pemikahan
tidak bertahan kecuali dia masuk Islam dalam keadaan dia
memahami Islam.

Demikian pula, seandainya yang tertinggal itu masih kecil
dan belum baligh, lalu dia menyatakan masuk Islam, maka tali
pernikahan di antara keduanya terputus. Seandainya dia
menyatakan masuk Islam dalam keadaan mabuk, maka
pernikahan keduanya tetap berlaku karena saya memberlakukan
keislaman orang yang mabuk, tetapi saya menjatr.rhinya hukuman
mati seandainya dia tidak konsisten pada keislamannya. saya tidak
memberlakukan keislaman orang yang terganggu akalnya bukan
karena mabuk. Di sisi lain, saya tidak memberlakukan keislaman
anak kecil, tetapi saya tidak menjafuhinya hukuman mati
seandainya dia tidak konsisten. Seandainya suami yang masuk
Islam sedangkan istrinya tertinggal dalam keadaan terganggu
akalnya atau belum baligh, kemudian dia menyatakan masuk
Islam, maka saya memutuskan tali pemikahan di antara keduanya.

Seandainya istri masuk Islam dalam keadaan telah baligh
dan tidak terganggu akalnya kecuali akibat mabuk khamer atau
nabidz yang memabukkan, maka pemikahannya tetap berlaku
karena saya memaksanya unfuk masuk Islam dan saya akan
menjafuhinya hukuman mati seandainya dia tidak melakukannya.
Seandainya dia minum obat yang mengandung racun hingga
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hilang akal lalu dia murtad, atau suami yang melakukan hal itu lalu

dia murtad, atau salah satu dari keduanya musyrik kemudian

masuk Islam kemudian sadar tetapi sesudah itu dia tetap pada

agamanya yang lama, maka saya tidak menetapkan hukum bagi

murtad dan keislaman keduanya pada saat akal keduanya hilang-

Keduanya sama seperti keadaan sedia kala, yaifu mengikuti agama

yang dia anut semula hingga keduanya mengganti agama yang lain

dalam keadaan keduanya berakal sehat.

20. Batas Waktu Thalak dalam Iddah

Jika salah satu dari suami-istri masuk Islam, maka kami

menangguhkan pemikahan pada iddah, lalu suami menthalak

istrinya, maka thalak tersebut ditangguhkan. Jika yang tertinggal di

antara keduanya itu masuk Islam di masa iddah istn, maka

terjadilah thalak. Tetapi jika dia tidak masuk Islam hingga iddah

istri berakhir, maka thalaknya tidak berlaku karena kita tahu bahwa

yang tertinggaldi antara keduanya itu tidak masuk Islam hingga tali

pemikahan keduanya terpuh-ts, dan bahwa saat ifu suami

menthalak perempuan yang bukan istrinya lagi'

Demikian pula seandainya suami melakukan ila' atau

zhiha?Z, maka tindakannya itu ditangguhkan. Jika yang tertinggal

di antara keduanya itu masuk Islam di masa iddah istri, maka r/a'

atau zhihar tersebut berlaku. Tetapi jika tali pemikahan sudah

terputus, maka ila'atau zhihar tidak berlaku. Jika salah satu dari

92 ila'berarti sumpah suami unhrk tidak menggauli isuinya. Sedaogkan zhihar

adalah menyamakan istri dengan punggung ibunya dengan fujuan untuk

mengharamkan dirinya menggauli iskinya.
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suami-istri masuk Islam, kemudian istri melakukan khulu93
terhadap suaminya, maka khulu' tersebut ditangguhkan. Jika yang

tertinggal itu masuk Islam, maka khulu'berlaku. Tetapi jika yang

tertinggal itu tidak masuk Islam hingga tali pemikahan di antara
keduanya terputus, maka khulu'batal, dan kompensasi yang

diambil suami harus dikembalikan.

Demikian pula, seandainya suami memberikan pilihan
kepada istri lalu iski memilih thalak, atau suami menyerahkan

urusan istri kepada laki-laki lain lalu laki-laki lain itu
menceraikannya, maka thalak tersebut ditangguhkan sebagaimana

yang saya paparkan. Seandainya istri membebaskan suami dari
mahar tanpa ada thalak, atau istri menghibahkan sesuafu kepada
suami, maka pembebasan mahar dan hibah tersebut sah,

sebagaimana hal-hal tersebut boleh dilakukan antara suami dan
istri yang dithalak.

2L. Bersetubuh di Masa lddah

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam sedangkan

istrinya tidak masuk Islam di masa iddah, lalu dia menggauli
istrinya, maka hubungan badan itu diharamkan baginya lantaran
beda agama. Dia dihalangi unfuk mendekati perempuan tersebut
hingga dia masuk Islam, atau dia terthalak ba'in darinva. Jika
istrinya masuk Islam di masa iddah, maka istrinya tidak berhak atas

mahar karena kita tahu bahwa laki-laki tersebut menggaulinya

93 Khulu'berarti gugatan perpisahan dari istri dengan cara istri membayarkan
kompensasi kepada suami.
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dalam keadaan dia sebagai istrinya, sehingga dia tidak berhak atas

mahar. Tetapi jika istri tidak masuk Islam hingga iddahrrya selesai

sejak hari suaminy,ra masuk Islam, maka terputuslah tali pernikahan

di antara keduanya, dan istrinya itu berhak atas mahar standar. Dia

harus menyempumakan iddah+ryasejak hari terjadinya hubungan

badan, dimana dia menjalani iddah sejak hari suaminya masuk

Islam. Demikian pula seandainya perempuan itu yang masuk Islam

sedangkan suaminya yang tetap kafir manakala perempuan

tersebut mengajukan gugatan kepada kami.

22. Nafkah di Masa lddah

Jika istri masuk Islam sebelum suami, kemudian suami

masuk Islam dalam keadaan istri masih menjalani iddah, maka

keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Jika suami masuk

Islam sesudah iddah, maka putuslah tali pemikahan di antara

keduanya. Istri berhak mendapat nafkah dari suami di masa iddah

dalam dua kasus tersebut karena istri tertahan pada suami dan

karena suami kapan saja bisa masuk Islam sehingga keduanya

tetap dalam hubungan pemikahan. Seandainya suami yang masuk

Islam sedangkan istri yang tertinggal kemudian dia masuk Islam di

masa iddah, atau dia tidak masuk Islam hingga iddahnya berakhir,

maka dia tidak memperoleh nafkah di hari-hari dia dalam keadaan

kafir karena dialah yang menghalangi dirinya dari suami.

Seandainya suami membayarkan nafkah kepadanya di masa iddah

tetapi dia tidak kunjung masuk Islam, kemudian suami ingin

memintanya kembali kepadanya, maka hukumnya tidak boleh

karena ih-r merupakan pemberian sukarela kepada istri dan suami
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telah menyerahkannya kepada istrinya. Tetapi seandainya suami
menyerahkan nafkah kepada istrinya dengan syarat dia masuk
Islam, lalu istrinya ifu masuk Islam, atau dia tidak masuk Islam,
maka suami berhak memintanya kembali karena tidak ada upah
bagi seseorang unfuk masuk Islam kecuali pemberi
menyerahkannya secara sukarela.

Seandainya keduanya berselisih tentang keislaman, dimana
istri mengatakan, "Aku telah masuk Islam sejak kamu masuk
Islam, dan engkau tidak memberiku nafkah," sedangkan suami
mengatakan, "Tidak, melainkan kamu masuk Islam hari ini,,' maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai
sumpahnya, dan dia tidak wajib memberi nafkah kecuali istrinya
mengajukan bukti atas perkataannya sehingga kami mengambilkan
nafkah unhrk istri dari suami sejak hari yang ditunjukkan bukti
bahwa dia masuk Islam.

23. Suami Tidak Menggauli Istrinya

Seandainya suami-istri sama-sama penyembah berhala
sedangkan suami belum pemah menggauli istrinya meskipun
keduanya sudah berduaan, maka saya menangguhkan perkara
keduanya. Jika suami masuk Islam sebelum istri, maka terpufuslah
tali pernikahan di antara keduanya, dan istri berhak atas setengah
mahar jika suami telah menyebutkan mahar yang halal bagi istri.
Jika suami telah menyebutkan mahar yang haram, maka istri
berhak atas setengah dari mahar standar. Jika tidak ada
penyebutan mahar, maka dia berhak atas mut'ah karena
penghapusan nikah terjadi dari pihak suami.
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seandainya keduanya masuk Islam secara bersama-sama,

maka keduanya tetap dalam ikatan pemikahan. Jika keduanya

datang sebagai rnuslim secara bersama-sama, sedangkan kami

tahu bahwa salah satu di antara keduanya masuk Islam terlebih

dahulu tetapi kami tidak mengetahui siapa, maka tali pemikahan di

antara keduanya terpufus, dan istri tidak berhak atas setengah

mahar hingga kami mengetahui bahwa suami masuk Islam terlebih

dahulu. Seandainya istri mendakwakan bahwa suaminya masuk

Islam terlebih dahulu, sedangkan suami mengatakan, "Tidak,

melainkan istriku yang masuk Islam terlebih dahulu," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai

sumpahnya, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Alasannya

adalah karena akad telah terjadi sehingga kewajiban setengah

mahar tidak batal kecuali istrinya itu masuk Islam sebelumnya.

Seandainya keduanya datang kepada kami sebagai muslim lalu

suami mengatakan, "Kami masuk Islam Secara bersama-sama,"

sedangkan istrinya mengatakan, "Salah safu di antara kami masuk

Islam terlebih dahulu," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Ucapan istri terkait

penghapusan nikah tidak diterima-

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu pemikahan terhapus

hingga keduanya saling membenarkan, atau ada bukti atau

kesaksian yang menunjukkan bahwa keduanya masuk Islam secara

bersama-sama, karena keislaman dapat menghapus akad nikah

kecuali dilakukan secara bersama-sama. Jadi, siapa saja di antara

keduanya yang mendalffvakan penghapusan nikah, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai

sumpahnya. Seandainya perempuan yang mengatakan, "Kami

masuk Islam secara bersama-sama," sedangkan suami
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mengatakan, "Tidak, melainkan salah safu di antara kami masuk
Islam terlebih dahulu," maka pemikahan terhapus dengan
pengakuan suami bahwa pemikahan tersebut terhapus. sedangkan
perkataan suami terkait mahar tidak dibenarkan atau diterima. Dia
didenda unfuk membayarkan setengah mahar sesudah istrinya
bersumpah bahwa keduanya masuk Isram secara bersama-sama.

Seandainya suami menyaksikan keislaman istri kemudian
suami datang dan berkata, "Aku masuk Islam bersamanya,,' maka
dia dibebani kesaksian dan bukti. Jika dia bisa mengajukan bukti,
maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika dia tidak mengajukan
bukti sedangkan kami mengetahui keislaman istri sebelum
mengetahui keislaman suami, maka istri bersumpah bahwa
suaminya tidak masuk Islam kecuali sebelumnya atau sesudahnya,
lalu tali pemikahan di antara keduanya terpufus. Siapa saja di
antara keduanya yang kami bebani bukti bahwa keislaman
keduanya terjadi secara bersama-sama, atau bukti terkait waktu
keislaman dirinya unfuk menunjukkan bahwa keislaman keduanya
terjadi secara bersama-sama, maka buktinya tidak diterima hingga
para saksi memastikan bahwa keduanya masuk Islam secara
bersama-sama. Jika mereka bersaksi bagi salah safu dari
keduanya, bukan unfuk yang lain, bahwa dia masuk Islam pada
hari demikian bulan demikian saat matahari terbenam, tidak maju
dan tidak mundur, atau saat matahari terbit, tidak maju dan tidak
mundur, sedangkan keislaman yang rain juga diketahui terjadi pada
waktu tersebut, maka kami menetapkan pemikahan di antara
keduanya. Jika mereka mengatakan, "Saat matahari terbenam,
atau tergelincir, atau terbit," maka pemikahan tidak bertahan
karena bisa jadi keislaman keduanya terjadi pada dua wakfu,
dimana yang safu terjadi sebelum yang lain.
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24. Perselisihan di Antara Suami-Istri

Seandainya suami telah memasuki kamar istrinya dan

menggaulinya, kemudian keduanya datang kepada kami secara

bersama-sama sebagai dua orang Islam, lalu istrinya mengatakan,

"Dahulu kami masuk Islam kemudian aku masuk Islam sebelum

suamiku, atau dia masuk Islam sebelum aku, lalu iddah)<u berakhir

sebelum yang tertinggal di antara kami masuk Islam," sedangkan

suami mengatakan, "Kami tidak lain sudah Islam sejak awal," atau

dia mengatakan, "Dahulu kami musyrik, kemudian kami masuk

Islam Secara bersama-sama," atau "Salah safu dari kami memang

masuk Islam sebelum yang lain, tetapi iddah ishiku tidak habis

hingga yang tertinggal di antara kami masuk Islam," maka jika istri

mengajukan bukti, maka bukti istri itulah yang dipegang. Jika dia

tidak mengajukan bukti, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami. Perkataan istri unh.rk merusak pernikahan tidak

diterima karena keduanya saling membenarkan akan terjadinya

akan nikah, tetapi kemudian istri mendal$/akan terhapusnya akad

nikah. Seandainya suami yang mendakwakan terhapusnya akad

nikah, maka akad nikah terhapus berdasarkan pengakuannya.

Sedangkan ucapannya terkait setengah mahar tidak diterima

meskipun dia belum menggauli istrinya, melainkan istrinya

bersumpah lalu mengambil setengah mahar darinya'

Seandainya seorang perempuan dan seorang laki-laki kafir

kemudian keduanya datang kepada kami dalam keadaan telah

masuk Islam, dan keduanya saling membenarkan akan terjadinya

pernikahan saat masih kafir, sedangkan perempuan tersebut

termasuk golongan perempuan yang halal bagi laki-laki itu dalam
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keadaan apapun, maka dia tetap menjadi istrinya. Seandainya
keduanya saling menyangkal, maka istrinya harus mengajukan
bukti akan terjadinya pemikahan, atau pengakuan dari masing-
masing keduanya akan terjadinya pemikahan, atau pengakuan dari
pihak yang menyangkal di antara keduanya akan terjadinya
pemikahan, kemudian perempuan ifu tetap menjadi istrinya.

25. Mahar

Jika suami-istri yang musyrik nikah dengan mahar yang
boleh bagi seorang muslim unfuk dibayarkan sebagai mahar, lalu
suami ifu telah menggauli istrinya, kemudian pemikahan di antara
keduanya terpufus, lalu keduanya masuk Islam, maka mahar
tersebut tetap menjadi milik istri, apapun itu. Jika istri telah
menerima mahar, maka itu berarti dia telah terlunasi haknya. Jika
dia belum menerimanya, maka dia mengambilnya dari suami. Jika
keduanya saling menyangkal dalam soal mahar dimana suami
mengatakan, "Dia sudah menerimangd," sedangkan istri
mengatakan, "Aku belum menerimanya," maka perkataan yang
dipegang adalah perkataan istri, sedangkan suami hams
mengajukan bukti. Demikian pula seandainya pernikahan tidak
terhapus, atau salah safu dari keduanya masuk Islam sedangkan
yang lain tidak masuk Islam. Jika maharnya rusak, maka istri
berhak atas mahar standar.

Jika mahamya berupa sesuatu yang hararn seperti khamer
dan sejenisnya, sedangkan istri belum menerimanya, maka dia
berhak atas mahar standar. Jika istri menerimanya sesudah salah
safu dari suami-istri masuk Islam, maka istri berhak atas mahar

276



uLg)i a I\i \i"'.;i'ti1i ct; 6-5i Q;6-

@'*S.K

AlUmm

standar. Seorang muslim tidak boleh memberikan khamer dan

tidak pula mengambil khamer. Jika istri telah menerimanya saat

keduanya masih musyrik, maka itu telah berlalu dan istri tidak

berhak selain ifu, karena Allah aP berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan tinggakan sisa iba (yang belum dipungat) iika kamu orang-

orang yang beiman. "(Qs. Al Baqarah l2l278)

Jadi, Allah telah membatalkan riba yang bertemu dengan

masa Islam, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk

mengembalikan riba yang telah terambil sebelum Islam. Jika

mahamya berupa beberapa rotl khamer dan telah diambil

sebagiannya di wakfu musyrik dan tersisa sebagiannya, maka dari

suami diambil setengah dari mahar standar. Demikian pula jika

yang tersisa adalah sepertiga, atau dua pertiga, atau kurang dari

ifu, atau lebih dari itu. Ishi berhak menuntut sisanya dari mahar

standar, dan salah sahr dari keduanya tidak boleh mengambil

khamer di masa Islam seandainya orang Islam memberikannya

kepada orang musyrik, atau orang musyrik memberikannya

kepada orang Islam.

Jika salah satu dari keduanya mengambilnya di masa Islam,

maka dia hams menumpahkannya, dan dia tidak

mengembalikannya kepada orang yang mengambilnya sama

sekali, kecuali khamer tersebut berubah menjadi cuka tanpa ada
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campur tangan dari manusia, sehingga cuka ifu harus

dikembalikan kepada orang yang memberikannya karena itu
adalah harta definitifnya yang telah berubah menjadi cr-rka.

Sementara istri meminta kembali mahar standar. Tetapi
seandainya khamer ifu berubah menjadi cuka karena perbuatan

manusia, maka saya menumpahkannya, dan istrinya itu tidak
boleh mengonsumsinya dan tidak pula mengembalikannya. Dia
hanya menuntut sisa mahar.

Jika suami-istri muslim, di negeri manapun keduanya
tinggal, baik di negeri Islam atau di negeri yang wajib diperangi,
lalu salah safu di antara keduanya murtad, maka ketenfuan dalam
hal ini sama seperti ketenfuan terkait dua suami-istri penyembah

berhala yang salah satunya masuk Islam; tidak berbeda sedikit pun
terkait terhapusnya pemikahan dan keharaman yang lain. Karena
dia semakna dengan hukum yang diputuskan Rasulullah gS terkait
suami-istri ahlul harbi yang salah safunya masuk Islam sebelum
yang lain, bahwa pemikahan keduanya tetap terjaga seandainya
yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam sebelum iddah
istri berakhir. Saya mendapati dalam Sunnah Rasulullah $ bahwa

akad nikah di saat musyrik ifu tetap berlaku, dan bahwa akad
nikah dalam istri juga berlaku. Saya juga mendapati dalam hukum
Allah @ keharaman perempuan-perempuan muslimah bagi laki
laki musyrik, dan keharaman perempuan-perempuan musyrik
penyembah berhala bagi laki-laki muslim. Saya mendapati salah
safu dari suami-istri manakala murtad, maka pemikahan tersebut
haram.

Tidak ada perbedaan terkait siapa di antara suami-istri yang
masih Islam, baik istri terlebih dahulu atau suami. Lakilaki muslim
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tidak halal menggauli perempuan kafir, dan perempuan muslimah

tidak halal digauli oleh laki-laki kafir. Jadi, masalah ini (murtadnya

salah satu dari suami-istri) memiliki semua makna hukum Nabi'6$,

tidak berbeda satu huruf pun dalam soal halal dan haram. Jika

suami murtad sesudah menggauli istrinya, maka dia dihalangi

untuk mendekati istrinya lagi. Jika iddah istrinya berakhir sebelum

suami kembali kepada islam, maka pemikahannya terhapus- Jika

istri yang murtad, atau keduanya sama-sama murtad, atau salah

safu dari keduanya murtad sesudah yang lain, maka ketentuannya

sama; selamanya saya melihat iddah. Jika iddah berakhir sebelum

keduanya menjadi muslim, maka saya terhapus pernikahan

keduanya. Jika keduanya masuk Islam sebelum iddahnya berakhir,

maka pemikahan keduanya tetap.

Asy-Syafi'i berkata tentang dua orang muslim yang salah

safunya murtad, dan dua orang kafir harbi yang salah safunya

masuk Islam, kemudian yang murtad itu mengalami bisu atau

gangguan akal sebelum kembali ke Islam' Jlka iddah berakhir

sebelum yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam, maka

terputuslah pertalian di antara keduanya. Jika pemikahan tidak

tetap berlaku kecuali keduanya sama-sama muslim sebelum

berakhimya iddah, maka sesungguhnya iddah tersebut berakhir

sebelum keduanya sama-sama menjadi muslim. Seandainya yang

murtad di antara keduanya menjadi bisu sedangkan suami sudah

menggauli istrinya sebelum murtad dalam keadaan tidak hilang

akal, lalu dia melakukan isyarat masuk Islam dengan isyarat yang

bisa dipahami, dan dia juga mengerjakan shalat sebelum

berakhimya iddah, maka kami mempertahankan pemikahan

keduanya. Jika yang menjadi bisu adalah suami, lalu dia bisa bicara

dan berkata, "lsyaratku itu bukan untuk masuk Islam, dan shalatku
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ifu bukan karena iman," melainkan karena suafu alasan yang dia

sampaikan, maka kami menetapkan kewajiban mahar padanya,

dan kami memisahkan keduanya jll<a iddah sudah berlalu.

Jika iddah belum berlalu, maka kami menghalangi

keduanya hingga iddah pertama berakhir. Jika dia menggauli

istrinya sesudah murtad, maka kami menetapkan mahar yang lain,

lalu ishinya menghadapi iddah dari persetubuhan yang lain itu.
Sesudah istrinya menyempumakan iddahaya dari yang pertama,

maka dia menjalani iddah dari yang kedua. Jika suami masuk Islam

di masa iddah yang terakhir, maka suami tidak boleh
mempertahankan nikah di dalamnya karena istri hanya menjalani

iddah dari pemikahan yang tidak sah. Tetapi seandainya suami

masuk Islam di sisa-sisa iddah yang pertama, maka pemikahan
keduanya tetap berlaku.

Jika istri yang murtad kemudian dia memberi isyarat masuk

Islam dengan isyarat yang bisa dipahami serta mengerjakan shalat,

lalu suaminya dibiarkan mendekatinya, dan suaminya pun
menggaulinya, lalu perempuan itu berkata, "lsyaratku bukan unhfi
masuk Islam, dan shalatku bukan shalat Islam," maka perkataan

istri untuk menghapus pemikahan ifu tidak diterima. Sekarang dia
dianggap sebagai murtad sehingga dia diminta bertaubat atau
dijatuhi hukuman mati. Jika di masa iddahrrya itu dia kembali

kepada Islam, maka keduanya tetap dalam pemikahan.

Jika suami yang murtad lalu dia melarikan diri, lalu ishinya
telah menyelesaikan iddah, kemudian suami datang sebagai

muslim dan mengaku bahwa dia masuk Islam sc.bulan sebelum dia
datang, dimana wakh-r tersebut jafuh sebelum berlalunya masa

iddah istrinya, sedangkan iddahaya sekarang telah selesai, lalu
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istrinya ifu menyangkal keislamannya kecuali pada wakfu dimana

dia telah keluar dari iddah. maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan istri clengan disertai sumpahnya. Sedangkan suami

harus mengajukan bukti. Ketika akad nikah di antara dua orang

kafir terhapus lantaran salah satu di antara keduanya masuk Islam,

atau di antara dua orang Islam ketika salah safunya murtad dengan

berakhimya iddah, maka perempuan boleh menikah saat itu juga,

dan laki-laki boleh menikah dengan saudarinya perempuan itu dan

dengan empat perempuan selainnya.

26. Penghapusan Pernikahan Antara Suami-lstri
Karena Faktor Kafir Hanya Terjadi Sesudah lddah

Selesai

Seandainya suami-istri sama-sama Nasrani atau Yahudi

Bani Israil, lalu suami masuk Islam, maka pemikahannya tetap

seperti sedia kala karena perempuan Yahudi dan Nasrani

hukumnya halal bagi laki-laki muslim. Dia tidak haram menikahi

perempuan tersebut sejak awal. Seandainya istri yang masuk

Islam, maka masalahnya seperti masalah suami-istri yang

penyembah berhala. Ketika istri masuk Islam, maka suaminya

dihalangi untuk mendekatinya. Jika suaminya masuk Islam di masa

iddah, maka keduanya tetap dalam pernikahan. Jika suami tidak

masuk Islam hingga iddah selesai, maka terputuslah tali

pemikahan di antara keduanya. Jika suami belum menggauli

istrinya, maka terputuslah tali pemikahan seandainya istri lebih

dahulu masuk Islam karena saat ifu istri tidak wajib menjalani

iddah.
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Seandainya lakilaki muslim memiliki istri perempuan

Nahudi atau Nasrani, lalu isfuinya ihr murtad kepada agama Majusi
atau zindiq (atheis) sehingga iskinya ihr menjadi orang yang tidak
halal bagi suaminya, maka dia dalam hal terhapusnya pemikahan
sama seperti perempuan muslimah yang murtad. Jika dia kembali
kepada agama lama yang dia tinggalkan dari agama Yahudi atau
Nasrani sebelum iddahnya selesai, maka dia menjadi halal bagi
suaminya. Jika dia tidak kembali hingga iddahtya selesai, maka
terpufuslah tali pemikahan di antara keduanya.

Adapun orang Arab atau orang luar Arab -bukan dari
kalangan Bani Israil- yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani
ifu sama seperti penyembah berhala dalam hal terhapusnya
pemikahan serta terkait hukum halal dan haram darinya. Iddah
perempuan merdeka seluruhnya sarna, baik dia seorang muslimah
atau seorang ahli Kitab atau penyembah berhala, baik dia menjadi
istri bagi suami penyembah berhala yang masuk Islam atau tidak
masuk Islam manakala dia bermahkamah kepada kami. Iddah
setiap budak perempuan juga sama, baik dia muslimah atau ahli
Kitab. Tidak halal bagi laki-laki muslim untuk menikahi budak
perempuan dari kalangan ahli Kitab. tidak halal pula bagi lakiJaki
merdeka harbi menikahi budak perempuan harbi. setiap orang
yang tunduk kepada hukum kami, maka kami menghukuminya
dengan hukum Islam.

Seandainya suami-istri sama-sama harbi ahli Kitab,
kemudian suaminya masuk Islam, maka keduanya tetap dalam
hubungan pemikahan. Tetapi saya memakruhkan pemikahan
dengan perempuan-perempuan ahlul harbi. Seandainya seorang
muslim menikahi perempuan harbi dari kalangan ahli Kitab, maka
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saya tidak menghapus pemikahan tersebut, melainkan hanya

memakruhkannya, karena saya khawatir sekiranya dia dipaksa

oleh orang-orang kafir harbi untuk meninggalkan agamanya, atau

mereka menzhaliminya. Saya juga khawatir sekiranya anaknya

dijadikan budak atau dipaksa keluar dari agamanya. Sedangkan

negeri itu sendiri tidak mengharamkan dan tidak pula

menghalalkan sesuafu. Seandainya pemikahan dihukumi halal dan

haram karena faktor negeri, tenhrlah dia haram menikahi

perempuan muslimah yang tinggal di negeri yang wajib diperangi,

sedangkan pemikahan tersebut tidak haram baginya. Faktor negeri

tidak menghalalkan suatu pernikahan dan tidak pula

mengharamkannya. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan

adalah faktor agama, bukan faktor negeri.

27 - Seorang Laki-laki yang Masuk Islam dalam
Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri

Allah @ berfirman,

b'9, 3;G', €t ):4i -G 
F 4$\1i;Sr:6

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,

dua, tiga atau empaf."(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)
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2255. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

bahwa Rasulullah $ bersabda kepada seorang laki-laki dari bani

Tsaqif yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri,
"Tahanlah empat istri, dan ceraikanlah selebihnya.'94
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ea Hadits ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no. (2108) dalam bab
tentang orang kafir harbi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat
orang istri, dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik-
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2255. Seorang periwayat yang tsiqah -yaitu Ibnu Ulayryah

atau selainnya- mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari
Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah
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masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri. Nabi ?# lantas

bersabda kepadanya, "Tahanlah empat, dan ceraikanlah -atau

tin gga lka n lah-s e I e bih nya.'95

a G-r
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2257. Orang yang mendengar Muhammad bin

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dia mengabarkan dari

Abdul Majid bin suhail bin Abdunahman bin Auf dari Naufal bin

Muawiyah...96

e5 Hadits ini telah disebutkan berikut takhnjttya pada no. (2lo7l dalam bab

tentang orang kafir harbi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari ernpat

orang istri, dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik'
96 Ini adalah sanad untuk hadits sebelumnya pada no. (2109) dalam bahasan

tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang omng kafir harbi yang

masuk Islam dalam keadaan merniliki lebih dari empat istri: Dari Naufal bin Muawiyah

Ad-Dailami, dia berkata: Aku masuk Islam dalam keadaan memiliki lima istri, kemudian

Rasulullah $ bersabda kepadaku, "Tahantah empat, yang mana saja yang kamu

inghkan di antara mereka, dan ceraikanlah selebihnya!" Kemudian aku menjumpai

yang paling lama bersamaku, sudah fua renta, mandul, dan sudah bersamaku sejak

enam puluh tahun; kemudian aku mencerainya."

Saya tidak menemukan talfirij hadits ini. perlu dicatat bahwa di tempat tersebut

Asy-Syafi'i berkata: Aku dikabari oleh orang yang mendengar hnu Abu Zinad.

Sedangkan di sini Asy-syaf i mengatakan: saya dikabari oleh orang yang mendengar

Muhammad bin AMurrahman.
Ibnu Abi Zinad nama aslinya adalah Abdurrahman, bukan Muhammad bin

Abdurrahman. Dalam At-Tadzkirah karya Al Husaini tidak ada orang yang bemama

Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Zinad, yang merupakan sumber riwayat bagi

Asy-Syafi'i. Ibnu Abi Zinad ini meninggal dunia pada tahun 174 H. Saat itu Asy-Syaf i

,F ')t
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Sunnah Rasulullah 6$ menunjukkan bahwa pembatasan

Allah terhadap bilangan istri sampai empat orang itu menunjukkan
keharaman bagi seorang laki-laki untuk memadu lebih dari empat
istri. sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa pilihan dalam
kasus memiliki lebih dari empat istri itu diserahkan kepada suami.
Dengan demikian, suami boleh memilih yang paling lama usia
pemikahannya, atau yang paling bam, serta memilih siapa di
antara dua perempuan bersaudara, baik akad dia lakukan secara
serentak atau terpisah, karena Allah telah memaafkan mereka atas

akad yang telah lalu.

Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi S tidak bertanya
kepada Ghailan mengenai siapa di antara mereka yang dia nikahi
terlebih dahulu? Beliau memberinya kebebasan memilih saat dia
masuk Islam dan saat istri-istrinya masuk Islam unfuk menahan
empat di antara mereka, tanpa mengatakan siapa di antara
mereka yang terlebih dahulu dia nikahi? Atau, tidakkah Anda
melihat bahwa Naufal bin Muawiyah mengabarkan bahwa dia
menceraikan istri yang paling lama menemaninya di antara
mereka?

"'&Ut itt "J't "'#Xt t as'j-s -yyoA

,1; hr J:" i/t i;:ti )sf ;+)'&i trl

.cs71it 'db::r;v rn(: 'e*-'Ji 'i*,,r

berusia empat belas tahun sehingga sangat dimungkinkan bahwa Asy-sgnfi,i benar-
benar mendengar riwayat darinya.
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2258. Diriwayatkan dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami,

bahwa dia masuk Islam dalam keadaan memperistri dua

perempuan bersaudara. Nabi d& lantas menyuruhnya untuk

menahan siapa saja diantara keduanya yang dia inginkan dan

menceraikan yarlg lain.97

97 Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dengan sanadnya insya' Allah dalam bab

tentang pn*ikuhan orang musyrik. Dia berkata: hnu Abi Yahya mengabarkan

kupadaku, dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Wahb AlJaisyani, dari Khirasy, dari Ad-

Dailami atau hnu Ad-Dailami, dia berkata, "Aku masuk Islam dalam keadaan

memperistri dua perempuan bersaudara. Aku bertanya kepada Nabi $, kemudian

beliau mengnrruhku untuk menahan siapa saja di antara keduanya yang saya inginkan

dan menceraikan yang lain."
Abu Daud dan selainnya meriwayatkan hadits ini demikian:

Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: orang yang Masuk Islam dalam Keadaan

Memiliki lsh.i Lebih dari Empat Orang atau Dua Perempuan Saudara-saudara, 3/678\
dari jalur Yahya bin Ma'in dari wahb bin Jarir dari ayahnya dari Yahya bin Ayyub dari

Yazid bin Abu Habib dari Abu Wahb Al Jaisyani dari Dhahhak bin Fairuz dari agnhnya,

dia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam dalam keadaan

memperistri dua perempuan bersaudara." Beliau bersabda, "Ceraikanlah siapa saia

Snng kamu ingin cerai di antara keduanya!"
AI Baihaqi dalam Ma'nfah As-sunan wa Al Atsar (5/316-317) sesudah

menyebutkan riwayat dari jalur Abu Daud berkomentar, "Sanad hadits shahih. Riwayat

ini diperkuat dengan riwayat Abdullah bin Lahi'ah dari Abu Wahb Al Jaisyani." (Silakan

lihat riwayat hnu-lahi'ah dalam Sunan Ad-Daruquthni,3/273-274, no. 105-109)-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (pembahasan: Nikah, bab,

Seseorang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memperistri Dua Perempuan

Bersaudara, 3/427\ dari jalur Yahya bin A947ub dan seterusnya'

Juga dari jalur lbnu L-ahi'ah dari Abu Wahb Al Jaisyani dan seterusnya (no. 1129-

1130). Dia berkata, "Status hadits .6asan-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Majah (pembahasan: Nikah, bab,

Seseorang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memperistri Dua Perempuan Saudara-

saudara, 1)SZl, no. 1950-1951) dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah dan

setenrsnya; dan dari jalur Ibnu tahi'ah dan setenrsnya.

Hadit. ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam N,Iisan (pernbahasan:

Nikah, bab: Pemi[ahan orang-orang Kafir, 9/462) dari jalur Yahya bin AyTub dan

setemsnya.
Nama Abu wahb Al Jaisyani Al Mishri dan Dhahhak bin Fairuz disebutkan

namanya oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat(6/297,4/387l,'
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Hadits yang saya sampaikan itu menunjukkan bahwa setiap
akad yang dilakukan di masa jahiliyah dan mereka anggap sebagai
pemikahan ifu hukumnya boleh manakala pemikahan tersebut
boleh dilakukan sejak awal di masa Islam dalam keadaan apapun.
Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa dalam akad tersebut ada
dua hal. Pertama, akad yang sudah terlewatkan di masa jahilivah.

Kedua, perempuan yang tetap terikat dengan akad. yang sudah
terlewatkan itu tidak bisa dikembalikan manakala yang tetap
bertahan dengan akad yang terlewatkan itu hukumnya boleh dalam
keadaan apapun. Yang demikian itu sama seperti hukum Allah &
terkait riba.

Allah @ berfirman,

bLg;Ji'u e ti V:l'r'"ii \i3 WE <j i'i 6G-

@*S-X
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Altah

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang Jnng beriman. "(Qs. Al Baqarah IZI: 2ZBl

Tidak boleh dikatakan bahwa jika seseorang masuk Islam
dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri maka dia menahan
istri-istri yang pertama lantaran akad dengan mereka ifulah yang
sah. Alasannya adalah karena tidak ada safu akad pun di masa
jahiliyah yang sah bagi seorang muslim karena dia dipersaksikan
oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi, sebagaimana yang saya
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sampaikan, pemikahan tersebut ditolerir bagi mereka sebagaimana

riba yang telah terjadi di masa lalu ditolerir.

Jadi, selama suatu akad ihr mereka pandang sebagai akad

nikah, maka hukumnya sama, tidak berbeda sama sekali. Perintah

Allah ffi untuk mengembalikan riba yang tersisa mengandung dalil

bahwa riba yang telah diambil di masa jahiliyah itu tidak

dikembalikan karena dia telah terlaksana di masa jahiliyah-

Sedangkan yang sudah diakadkan tetapi belum terjadi serah terima

hingga Islam datang ihr harus dikembalikan.

Seperti itulah hukum Rasulullah $, yaitu ditentukan oleh

faktor sempumanya akad bagi mereka, meskipun akad seperti ifu

tidak sah menurut Islam dalam keadaan apapun. Jika akad nikah

dengan perempuan yang dinikahi itu sah menumt Islam dalam

keadaan apapun, maka akad tersebut sempuma. Beliau

memerintahkan untuk menahan dengan akad yang terlaksana di

masa jahiliyah. Jika akad ihr tidak boleh dilakukan dari awal di

masa Islam dalam keadaan apapun, maka tindakan menikmati

objek yang diakadkan itu hukumnya tidak boleh karena dia berupa

objek yang berwujud, sebagaimana tidak boleh mengambil riba di

masa Islam karena riba merupakan oblek yang berwujud dan tidak

terlanjur ada.

28. Pernikahan Orang Musyrik

Jika ada laki-laki musyrik yang mengadakan akad nikah

dalam keadaan musyrik dengan cara apapun akad itu dilakukan,

dan perempuan bagaimana pun yang dia nikahi, lalu yang
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tertinggal di antara suami-istri ifu masuk Islam, lalu perempuan
tersebut menjalani iddahrrya sehingga iddahnya tidak selesai

melainkan keduanya dalam keadaan telah memeluk Islam, maka
jika suami boleh menikahinya sejak awal pada saat keduanya
sama-sama masuk Islam, maka pemikahan tersebut tetap berlaku.

Suami tidak berhak menghapusnya kecuali dengan mengadakan

thalak. Tetapi seandainya suami tidak boleh menikahinya sejak

awal keduanya sama-sama masuk Islam dalam keadaan apapun,
maka pemikahan yang dilakukan dalam keadaan musyrik itu
terhapus. Seandainya telah berlalu satu waktu sesudah keduanya
sama-sama masuk Islam dimana lakilaki tersebut halal menikahi
perempuan tersebut sejak awal, maka pemikahan dengan cara
syirik itu hukumnya tidak halal, tetapi halal memulai pemikahan
yang lain dalam Islam kecuali pemikahan yang saya sampaikan,
yaitu dengan lebih dari empat perempuan karena ifu merupakan
perkara lain.

Akad saat masih mus5rik itu tidak dipersoalkan masalah ada

wali atau tidak ada wali, dengan saksi atau tanpa saksi, serta
dengan cara apapun pernikahan itu dihukumi tidak sah dalam
Islam, atau nikah yang diharamkan, atau nikah selainnya yang
dibatasi waktunya dengan selain kematian. Dalam hal ini tidak ada
perbedaan antara pernikahan oleh laki-laki harbi, dzimmi atau
pemegang perjanjian damai. Demikian pula, mereka juga sama

dalam hal mahar, thalak, zhihar dan ila'. Tetapi pemegang
perjanjian damai dan selainnya berbeda dalam beberapa hal yang
akan kami jelaskan nanti, insya'Allah.
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29. Cabang Penjelasan Tentang Pernikahan Orang-
orang Musyrik

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di masa

iddahrrya di negeri yang wajib diperangi dalam keadaan keduanya

musyrik, maka saya perlu melihat lebih jauh jika keduanya sama-

sama masuk Islam. Jika perempuan itu telah keluar dari iddah,

maka pemikahannya berlaku karena pada saat itu laki-laki tersehut

boleh menikahinya sejak awal. Tetapi jika perempuan itu masih

menjalani sebagian dan iddahtya, maka pemikahannya terhapus.

Dia tidak boleh menikah dengan lak-laki tersebut atau laki-laki lain

sebelum menyempumakan iddah, karena saat ifu laki-laki tersebut

tidak boleh menikahinya dari akad sewa. Jika lakilaki yang

menikahinya itu telah menggaulinya di masa iddah, maka dia

menyempumakan iddah dari lakFlaki tersebut, lalu dia memasuki

iddah dari suami sebelumnya. Karena seandainya keduanya tidak

sama-sama masuk Islam kecuali sesudah iddah+tya berlalu dari

suami pertama, maka saya menetapkan pemikahan tersebut. Saya

tidak menolak pemikahan tersebut dengan alasan iddah

sebagaimana Saya menolaknya di masa Islam karena faktor iddah,

baik saat itu juga atau sesudah waktu yang lama.

Seandainya suami-istri masuk Islam secara bersama-sama

sedangkan suami memiliki empat selir (budak perempuan yang

dinikahi), maka jika dia dalam keadaan lapang, maka terhapuslah

pemikahan dengan mereka semua. Demikian pula seandainya dia

dalam keadaan susah tetapi tidak khawatir jatuh ke dalam zina.

Jika dia dalam keadaan sulit dan tidak memperoleh biaya unh-rk

menikahi perempuan merdeka, sedangkan dia khawatir jahrh ke
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dalam zina, maka dia menahan salah safu di antara mereka,
sedangkan pernikahan yang lain terhapus. Jika sebagian dari
mereka saja yang masuk Islam, maka ditunggu keislaman
selebihnya. Barangsiapa yang keislamannya terjadi bersamaan

dengan keislaman suami sebelum berlalunya iddah istri yang

masuk Islam, maka suami memiliki hak pilih di dalamnya.

Seandainya seorang laki{aki masuk Islam dalam keadaan

memperistri seorang ibu dan anak perempuannya, maka jika dia
telah menggauli salah satu dari keduanya, maka pemikahan
keduanya haram baginya untuk selama-lamanya. Jika dia telah
menggauli ibunya saja, maka anak perempuannya menjadi anak
bawaan dari seorang istri yang telah dia gauli. Jika dia telah
menggauli anak perempuannya saja, maka ibunya menjadi ibu
mertua dari seorang istri yang telah dia gauli. Jika dia belum
menggauli salah safu di antara keduanya, maka dia boleh menahan
anak perempuannya jika dia mau, tetapi dia tidak boleh menahan
ibunya, baik ibunya itu dia nikahi terlebih dahulu atau terakhir
manakala dua akad tersebut telah terjadi di masa musyrik. Oleh
karena boleh menikahi salah satu di antara keduanya dalam Islam
dalam keadaan apapun, maka boleh juga menikahi anak
perempuan sesudah ibu manakala dia belum menggauli ibu. Tetapi
dia tidak boleh menikahi ibu meskipun dia belum menggauli anak
perempuannya karena ibu stafusnya samar.98

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan
memiliki ibu dan anak perempuannya, sedangkan dia telah

98 Maksudnya adalah disebutkan secara samar dalam firman Ailah, "Dan ibu-ibu
dari istri-isbi kalian-" (Qs. An-Nisaa' [4):23) Di sini dia disebutkan tanpa keterangan
syarat bahwa suami belum menggauli istinya yang merupakan anak perempuan ibu
dimaksud.
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menggauli keduanya dengan jalan kepemilikan, maka dia haram

menggauli keduanya unhrk selama-lamanya. Seandainya dia telah

menggauli ibunya saja, maka dia haram menggauli anak

perempuannya. Seandainya dia telah menggauli anak

perempuannya saja, maka dia haram menggauli ibunya. Tetapi dia

boleh menahan mereka dalarn kepemilikannya meskipun haram

baginya kemaluan mereka atau kemaluan perempuan yang haram

baginya di antara mereka.

Seandainya dia masuk Islam dalam keadaan memiliki

seorang perempuan dan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur

ibu, baik dia telah menggauli keduanya atau belum menggauli

keduanya, atau dia telah menggauli salah satu di antara keduanya

dan belum menggauli yang [ain, maka semua ifu hukumnya sama.

Dia boleh menahan siapa saja di antara keduanya yang dia

inginkan, dan menceraikan yang lain. Tidak ada hukumnya

makruh dari keduanya kecuali yang dimakruhkan dari memadu

antara dua perempuan saudara-saudara. Masing-masing dari

keduanya hukurnnya halal dinikahi secara sendiri-sendiri sesudah

yang lain. Demikian pula dengan dua perempuan bersaudara.

Manakala seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki

dua perempuan bersaudara, maka keduanya tidak berbeda dari

seorang perempuan dan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur

ibu.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan

memiliki budak perempuan dan perempuan merdeka, atau

memiliki selir perempuan dan perempuan merdeka, lalu mereka

sama-sama masuk Islam di masa iddah, maka pemikahan dengan

selir ifu terhapus, sedangkan pernikahan dengan perempuan
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merdeka tetap, baik dia dalam keadaan sulit dan takut zina atau

tidak sulit dan tidak takut zina. Karena saat itu dia telah memiliki
istri berupa perempuan merdeka sehingga dia tidak boleh

menikahi saat itu juga budak perempuan sama sekali. Seandainya

masalahnya sama, tetapi dia telah menceraikan tiga kali istrinya
yang merdeka sebelum istrinya ifu masuk Islam, atau sesudah

istrinya masuk Islam, baik dia sendiri telah masuk Islam atau

belum, padahal saat ifu dia dalam keadaan sulit dan takut zina,

kemudian dia dan selirnya masuk Islam secara bersama-sama,

maka saya menangguhkan pemikahan mereka.

Jika keislamannya dan keislaman istrinya yang mereka itu
sama-sama terjadi di masa iddahrtya, maka pemikahan dengan
selir itu terhapus, sedangkan perempuan yang merdeka itu tertalak
tiga kali, karena kami tahu bahwa perempuan yang merdeka itu
adalah istri. Dia berhak atas mahar yang disebutkan nominalnya
jika suaminya telah menggauli, dan dia tidak halal bagi suaminya
itu hingga dia menikah dengan suami yang lain. Tetapi jika
keislaman keduanya tidak te4adi secara bersama-sama hingga
iddahaya selesai, maka pemikahan dengan perempuan yang

merdeka itu terhapus tanpa thalak. Thalak tidak jahrh padanya

karena kami tahu ketika iddah telah berlalu sebelum keduanya

sama-sama masuk Islam bahwa sebenamya suami ifu menthalak
seseorang yang bukan istrinya.

Selanjutnya dia memilih salah satu dari selir-selimya itu jika
memang dia boleh menikahi budak perempuan saat itu. Adapun
jika keislamannya dan keislaman mereka semua terjadi secara
bersama-sama, sedangkan dia tidak termasuk orang yang boleh
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menikahi budak dari awal (saat ifu), maka pemikahan dengan

mereka terhapus secara bersama-sama.

Seandainya dia memiliki beberapa budak perempuan atau

safu budak perempuan, kemudian dia masuk Islam sedangkan saat

itu dia termasuk orang yang tidak boleh menikahi budak

perempuan, lalu keislamannya dan keislaman budak perempuan

ifu terjadi secara bersama-sama dalam keadaan dimana dia boleh

menikahi budak dari awal, maka dia boleh menikahi budak

perempuan di antara budak-budak perempuan yang masuk Islam

secara bersamaan dengannya. Dia juga boleh menikahi seorang

budak perempuan meskipun sebagian dari mereka masuk Islam

sebelum sebagian yang lain.

Jika dia memperoleh kelapangan sesudah sulit untuk

mendapatkan biaya menikahi perempuan merdeka, maka tidak

haram baginya menahan salah seorang di antara mereka, karena

saya melihat keadaannya ketika dia dan mereka masuk Islam

secara bersama-sama. Jika waktu keislaman mereka berbeda-beda,

maka siapa saja di antara mereka yang masuk Islam dalam

keadaan laki{aki tersebut boleh menikahinya, maka dia boleh

menahan salah satu di antara mereka. Dia tidak boleh menahan

salah safu di antara mereka yang masuk Islam dalam keadaan dia

tidak halaluntuk menahan salah seorang di antara mereka.

Jika dia memiliki istri seorang budak perempuan dan

beberapa perempuan merdeka, atau beberapa perempuan

merdeka dan beberapa selir, sedangkan dia termasuk orang yang

boleh menikahi budak perempuan, kemudian keislamannya terjadi

secara bersama-sama dengan keislaman salah seorang budak

perempuan atau lebih, maka saya menangguhkan mereka. Jika
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ada seorang perempuan merdeka yang masuk Islam di masa

iddahnya, maka terhapuslah pemikahan dengan seluruh budak
yang masuk Islam dan yang tertinggal. Jika keislaman laki-laki
tersebut tidak terjadi secara bersama-sama dengan keislaman
seorang istrinya yang merdeka di masa iddah, maka dia memilih
safu di antara budak-budak perempuannya itu jika dia termasuk

orang yang halal menikahi budak perempuan. Karena yang saya

pertimbangkan adalah hari dimana dia dan budak perempuan itu
masuk Islam secara bersama-sama.

Jika pada waktu itu dia boleh dari awal menikahi budak
perempuan tersebut, maka saya menetapkan hak baginya untuk
menahan budak perempuan tersebut jika dia mau. Tetapi jika dia
tidak termasuk orang yang boleh menikahinya pada waktu itu,
maka saya tidak menetapkan pemikahan budak perempuan itu
bersama laki-laki tersebut dengan akad pertama dalam jangka

wakfu sesudahnya.

Seandainya mereka dimerdekakan sebelum mereka
merdeka, maka mereka seperti orang yang dinikahinya sejak awal
dalam keadaan mereka berstatus merdeka. Demikian pula,
seandainya mereka masuk Islam sedangkan laki-laki tersebut kafir,
namun keislamannya dan keislaman mereka tidak terjadi secara

bersama-sama hingga mereka dimerdekakan, maka dia seperti
orang yang menikahi sejak awal dalam keadaan mereka semua
berstah-rs merdeka.

Seandainya seorang budak laki-laki memiliki empat selir,
kemudian dia dan mereka masuk Islam, maka kepadanya
dikatakan, "Tahanlah dua di antara mereka, dan ceraikanlah
sisanya!" Seandainya dia memiliki beberapa istri yang berstafus
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merdeka, kemudian dia dan mereka masuk Islam secara bersama-

sama, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin

berpisah darinya, maka kepadanya dikatakan, "Tahanlah dua di

antara mereka, dan ceraikanlah sisanya!" Demikian pula

seandainya mereka terdiri dari budak perempuan dan perempuan

merdeka, baik muslimah atau ahli Kitab.

Seandainya mereka ifu budak lalu mereka dimerdekakan

sebelum budak laki-laki itu masuk Islam, lalu mereka memilih

untuk berpisah darinya, maka itu hak mereka karena mereka

memang boleh melakukan hal tersebut sesudah budak laki-laki ifu

masuk Islam. Sedangkan iddah mereka sama seperti iddahtya
perempuan-perempuan merdeka. Mereka harus menjaga diri sejak

hari mereka memilih berpisah darinya. Jika keislaman budak laki-

Iaki itu bersamaan dengan keislaman mereka di masa iddah, maka

iddah mereka sama seperti iddah perempuan-perempuan merdeka

sejak hari mereka memilih berpisah darinya. Tetapi jika

keislamannya tidak berbarengan dengan keislaman mereka di

masa iddah, maka iddah mereka sama seperti iddah perempuan

merdeka sejak hari keislaman yang paling pertama masuk Islam,

karena penghapusan nikah terjadi sejak hari itu, manakala

keislaman keduanya tidak bertemu di masa iddah. Iddah mereka

sama seperti iddah perempuan merdeka dalam keadaan apapun,

karena iddah tidak habis hingga mereka menjadi perempuan

merdeka.

Jika mereka tidak memilih untuk berpisah darinya dan tidak

pula tetap bersamanya, maka mereka diminta untuk memilih

manakala keislamannya dan keislaman mereka terjadi secara

bersama-sama. Jika keislaman mereka terjadi terlebih dahulu
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sebelum keislamannya lalu mereka mernilih tinggal bersamanya

kemudian dia masuk Islam, maka mereka diberi pilihan ketika dia

masuk Islam. Mereka berhak unfuk berpisah darinya. Alasannya

adalah karena sebelumnya mereka memilih unhrk tetap
bersamanya padahal saat ifu mereka tidak memiliki hak pilih.

Mereka memiliki hak pilih hanya ketika keislaman mereka dan

keislamannya terjadi secara bersama-sama.

Seandainya keislaman mereka dan keislamannya terjadi

secara bersama-sama sedangkan mereka masih menjadi budak,

kemudian mereka dimerdekakan pada saat ifu juga, kemudian

mereka memilih pisah darinya, maka hukumnya tidak boleh

manakala datang sedikit saja dari waktu dunia dimana keislaman

mereka dan keislamannya terjadi secara bersama-sama.

Seandainya keislaman mereka dan keislamannya serta

kemerdekaan mereka dan kemerdekaannya terjadi secara

bersama-sama, maka mereka tidak memiliki hak pilih. Demikian
pula, seandainya keislaman mereka dan keislamannya terjadi

secara bersama-sama, kemudian mereka dimerdekakan tetapi
mereka tidak menjatuhkan pilihan hingga dia dimerdekakan, maka

mereka tidak memiliki hak pilih.

Seandainya seorang budak laki-laki memiliki empat istri

perempuan merdeka, lalu keislamannya dan keislaman empat
istrinya ifu terjadi secara bersama-sama, seperti mereka masuk

Islam bersamanya dalam satu kalimat atau dengan kalimat-kalimat
yang terpisah, kemudian dia dimerdekakan, maka dikatakan

kepadanya, "Pilihlah dua di antara mereka, dan ceraikanlah dua
yang lain!" Dalam hal ini tidak ada beda apakah dia dimerdekakan

di masa iddah atau sesudah iddah mereka selesai. Karena dia
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berstatus budak pada hari keislamannya dan keislaman mereka

terjadi secara bersama-sama, sedangkan dia tidak boleh beristri

lebih dari dua.

Demikian pula seandainya keislamannya dan keislaman dua

orang di antara mereka terjadi secara bersama-sama di masa

iddah, kemudian dia dimerdekakan, kemudian dua yang lain

masuk Islam di masa iddah. Dia tidak boleh menahan selain dua

istri saja, yaitu dua istri yang mana saja yang dia suka, baik yang

masuk Islam pertama kali atau yang masuk Islam terakhir kali,

karena itu merupakan akad yang terjadi saat masih menjadi budak.

Akad saat masih berstatus budak itu hanya berlaku

untuknya dalam kasus keislamannya dan keislaman istri-istrinya

terjadi secara bersama-sama sebelum berlalunya iddah, sehingga

tidak ditetapkan baginya dengan akad di masa berstatus budak itu

selain dua istri saja. Jika dia telah memilih dua, maka dia telah

meninggalkan dua istri yang tidak dia pilih. Selanjutnya dia boleh

menikahi keduanya saat itu juga dia keduanya mau. Alasannya

adalah karena ini merupakan pemikahan dari awal sesudah dia

menjadi merdeka, sehingga di masa merdeka itu dia boleh

memadu empat istri.

Jika budak laki-laki menikahi budak perempuan dalam

keadaan musyrik, kemudian budak laki-laki itu dimerdekakan,

kemudian dia memiliki istrinya, baik seluruhnya atau sebagiannya,

atau istrinya itu yang dimerdekakan lalu dia memiliki suaminya,

baik seluruhnya atau sebagiannya, kemudian keislaman keduanya

bertemu di masa iddah, sedangkan suami sebelum ihr masih

bertahan dalam kekafiran dengan hubungan nikah, maka tidak

berlaku lagi pemikahan di antara keduanya.
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Jika seorang lakilaki menikah dalam keadaan musyrik
kemudian dia menggauli istrinya, kemudian suami masuk Islam
sebelum istri, atau istri masuk Islam sebelum suami, maka
hukumnya sama. Pernikahan tersebut ditangguhkan pada iddah.
Jika yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam sebelum
iddah istri berakhir, sedangkan nikah tersebut termasuk nikah yang
boleh dilakukan sejak awaldi masa Islam, dimana di antara mereka
itu tidak ada perempuan yang tidak boleh dimadu, maka
pernikahannya berlaku. Demikian pula seandainya mereka
berstatus merdeka, antara safu hingga empat. Suami tidak
diperintahkan memilih dalam keadaan mereka tetap menjadi istri-
istrinya- Dia bebas memilih antara menahan mereka atau
menceraikan mereka. Jika dia meninggal dunia, maka mereka
mewarisinya. Jika mereka meninggal dunia, maka dia mewarisi
mereka. Jika dia berkata, "Aku telah menghapus pernikahan
mereka, atau pemikahan salah seorang di antara mereka,,, maka
ucapannya itu ditinjau lebih jauh. Jika dia mengatakan, "yang saya
maksud adalah menjatuhkan thalak padanya," maka jafuhlah
thalak padanya, dan itu sesuai dengan bilangan thalak yang dia
maksudkan. Tetapi jika dia mengatakan, "yang saya maksud
adalah pemikahan dengan mereka ihr tidak sah," maka itu bukan
thalak. Dia harus bersumpah bahwa dia tidak bermaksud
menjatuhkan thalak.

Jika dia memiliki lebih dari empat iski kemudian dia masuk
Islam, lalu ada safu istri yang masuk Islam di masa iddah, talu dia
berkata, "Aku memilih unfuk menahannya," kemudian ada istri
lain yang masuk Islam, lalu dia berkata, "Aku memilih untuk
menahannya," hingga dia berkata seperti itu terhadap empat
istrinya, maka itu hukumnya boleh baginya, dan pemikahan
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mereka berlaku lantaran pilihannya terhadap mereka. Sedangkan

pemikahan selebihnya terhapus. Seandainya setiap kali ada sah-r

istrinya yang masuk Islam dia berkata, "Aku memilih unfuk

menghapus pemikahannya," maka penghapusannya itu

ditangguhkan. Jika mereka masuk Islam secara bersama-sama,

atau dia tidak berkata demikian hingga mereka semua masuk Islam

secara bersama-sama, atau sebagian masuk Islam sebelum

sebagian yang lain namun masing-masing dari mereka masuk

Islam sebelum iddahtya selesai, maka lakilaki tersebut disuruh

memilih dan dikatakan kepadanya, "Pilihlah empat di antara

mereka yang kamu inginkan, dan ceraikanlah sisanya, karena

penghapusan yang kamu laki-laki itu dianggap sebagai

penghapusan terhadap orang yang kamu pilih untuk kamu hapus.

Tetapi kamu tidak boleh menghapus mereka kecuali yang kamu

maksud adalah thalak. Kamu tidak harus menghapus mereka."

Jika dia menahan empat di antara mereka, maka terhapuslah

pemikahan terhadap selebihnya tanpa ada thalak, karena dia

dipaksa untuk meninggalkan istri yang lebih dari empat, sehingga

apa yang dipaksakan padanya ihr tidak dianggap sebagai thalak.

Kami menetapkan akad baginya berdasarkan pilihannya, karena

Sunnah memberinya pilihan untuk menahan siapa saja yang dia

inginkan di antara mereka sehingga kami pun mengikuti Sunnah.

Sebaiknya dia mengatakan, "Aku menahan fulanah dan

fulanah, atau aku menahan akad fulanah, atau aku menetapkan

akad fulanah," atau kalimat-kalimat semacam ifu. Jika dia berkata

demikian terhadap empat istrinya, maka terhapuslah akad

selebihnya. Seandainya dia berkata, "Aku membatalkan istri-isfui

yang saya pilih unhrk saya tahan, dan saya memilih selebihnya

(yang mulanya tidak dia pilih)," maka yang selebihnya itu sudah
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putus darinya sehingga tidak ada jalan baginya untuk memiliki

mereka kecuali dengan pernikahan yang baru. Tetapi kami

menangguhkannya terkait pemyataannya, "Aku membatalkan istri-

isti:i yang saya pilih." Jika yang dia maksud adalah thalak, maka

jatuhlah thalak, dan ifu sesuai dengan bilangan thalak yang dia

inginkan. Tetapi jika dia berkata, "Aku tidak memaksudkannya

sebagai thalak, melainkan saya bermaksud bahwa saya melihat

adanya kebebasan memilih bagi saya," atau selain itu, maka dia

harus bersumpah bahwa dia tidak memaksudkan thalak, dan

ucapan itu pun tidak dianggap sebagai thalak.

Perempuan-perempuan yang pernikahannya terhapus

Iantaran dipilihnya perempuan-perempuan yang lain itu wajib

menjalani iddah yang dimulai sejak terhapusnya pemikahan

mereka karena mereka telah digauli. Pemikahan mereka terhapus.

Jika dia berkata, "Aku tidak memaksudkan ucapanku ifu untuk

menetapkan akad fulanah," serta istri-istri yang dia katakan seperti

itu, atau dia mengatakan, "Saya memilih fulanah," atau perkataan

semacam ifu yang menunjukkan penetapan akad mereka tanpa

menetapkan akad selebihnya dari mereka, maka terhapuslah akad

selebihnya secara hukum, dan tidak ada dikenai pertanggungan.

Sedangkan akad istri-istri yang dia nyatakan pilihannya terhadap

mereka itu tetap berlaku; dan dia pun memiliki hak untuk

menggauli mereka karena pernikahan mereka tetap berlaku, tidak

hilang kecuali dia menghapusnya, sedangkan dia belum

menghapusnya.

Yang dapat menghapus akad adalah pilihan kepada selain

mereka, sedangkan dia tidak memilih selain mereka. Saya lebih

senang sekiranya dia membuat pilihan yang baru terhadap mereka,
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sehingga hal itu menjadi penghapus terhadap selebihnya, yaitu

perempuan-perempuan yang telah dia hapus akadnya secara

hukum. Sedangkan pertanggungan dalam hal ini adalah antara

dirinya dengan Allah &. Jadi, ada kelonggaran baginya untuk

menahan istri-istri yang telah dia hapus pemikahannya dengan

cara mengadakan pilihan yang baru terhadap mereka, atau dia

menghapus dalam hubungannya dengan Allah pernikahan dengan

istri-istri yang kami pufuskan mereka sebagai istri-istrinya.

Hukumnya adalah seperti yang saya sampaikan-

Seandainya dia telah memilih empat kemudian dia berkata, "Saya

tidak bermaksud memilih mereka, dan saya memilih empat

selebihnya," maka kami memberlakukan padanya empat istri yang

telah dia pilih terlebih dahulu, dan kami menganggap pilihannya

terhadap yang terakhir batal. Seperti seandainya dia menikahi

seorang perempuan lalu dia berkata, "Aku tidak memaksudkan

pernikahannya sebagai akad nikah," maka kami memberlakukan

pemikahan ini padanya karena itulah yang tampak dari

ucapannya. Ucapannya ini lebih menjelaskan bahwa pernikahan

tersebut halal baginya daripada perempuan yang dinikahinya sejak

awal, karena pemikahan dengan mereka itu tetap berlaku kecuali

dia menghapusnya, sedangkan dia belum menghapusnya.

Seandainya dia masuk Islam bersama delapan istrinya, lalu

dia berkata, "Aku menghapus akad nikah dengan empat orang di

antara mereka" dan dia menyebutkan nama-nama mereka, maka

akad istri-istri yang tidak dia hapus itu tetap berlaku. Saya tidak

membufuhkan perkataannya, "Aku menetapkan akad selebihnya,"

dan tidak pula perkataannya, "Aku memilih selebihnya."

Sebagaimana ketika jumlah istrinya empat orang lalu dia dan
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mereka masuk Islam secara bersama-sama, saya tidak

membutuhkan perkataannya, "Aku menetapkan akad mereka,"

karena mereka ih-r tetap sebagai istrinya dengan akad pertama,

dan karena terjadinya keislaman suami-istri secara bersama-sama

di masa iddah.

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki

empat istri, dan di antara mereka ada dua perempuan bersaudara

serta seorang perempuan dan bibinya, maka kepadanya dikatakan.
"Tahanlah salah safu dari dua perempuan bersaudara ifu, serta

salah satu dari dua perempuan yang merupakan bibi dan

keponakan itu, lalu ceraikanlah selebihnya!"

Jika dia memiliki empat istri selain mereka, maka

kepadanya dikatakan, "Tahanlah empat, selama kamu tidak
menahan dua perempuan bersaudara secara bersama-sama, atau

seorang perempuan dan bibinya secara bersama-sama!"

Demikian pula, seandainya mereka adalah budak-budak

perempuan Yahudi atau Nasrani dari Bani Israil, maka terhapuslah

pernikahan mereka karena dia tidak boleh menikahi mereka dari

awal dalam Islam.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan

memiliki empat orang istri, dimana dia telah menggauli empat

perempuan di antara mereka dan belum menggauli empat yang

lain, baik mereka masuk Islam sebelumnya atau sesudahnya, hanya

saja keislaman istri-istri yang belum dia gauli seluruhnya terjadi

sebelumnya atau sesudahnya, maka tali pernikahan antara dia dan

istri-istrinya yang belum dia gauli itu terputus. Sedangkan tali
pemikahan dengan istri-istrinya yang sudah dia gauli ifu tetap
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berlaku. Dia seperti seorang laki-laki yang masuk Islam dalam

keadaan memiliki empat istri tanpa merniliki istri-istri yang lain.

Seandainya masalahnya sama, kemudian mereka masuk

Islam sebelumnya, atau dia masuk Islam sebelum mereka,

kemudian dia menggauli salah safu dari mereka yang belum

pemah dia gauli, maka hubungan intimnya dengan perempuan

tersebut diharamkan, dan dia harus membayar mahar standar

untuknya karena hubungan badan yang syrbhat itu. Alasannya

adalah karena hubungan badan tersebut dilakukan sesudah

terputusnya tali pemikahan di antara keduanya, dan dia tidak

boleh menyentuh istrinya itu lagi. Tetapi dia boleh menikahinya

dari awal manakala dia tidak memiliki empat istri selain

perempuan itu dan tidak pula perempuan yang haram dia madu

bersama perempuan ihr. Perempuan tersebut berhak atas mahar

standar akibat terjadinya hubungan badan, dan dia harus menjalani

iddah. Nasab anak dihubungkan kepada laklaki tersebut jika ada

anak. Keduanya tidak dikenai sanksi hadlantaran hubungan badan

terjadi secara syubhat atau samar.

30. Meninggalkan Pjlihan Dan Tebusan Di
Dalamnya

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki

lebih dari empat istri, kemudian sebagian dari mereka masuk

Islam, maka dia diminta untuk memilih di antara mereka dan

selebihnya. Kami tidak menangguhkannya dalam memilih hingga

mereka semua masuk Islam di masa iddah mereka alau iddah

mereka selesai sebelum mereka masih Islam. Kemudian dia
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diminta memilih manakala keislamannya dan keislaman lebih dari
empat istri terjadi secara bersama-sama. Dia boleh memilih unfuk
menahan empat istrinya yang masuk Islam, sehingga hal itu
menjadi penghapus bagi pemikahan istri-istri selebihnya yang

tertinggal, baik mereka rnasuk Islam sesudah ifu atau tidak masuk

Islam. Demikian pula, seandainya dia memilih safu atau dua, maka

dia diberi penangguhan terhadap selebihnya, dan dia memilik hak
pilih terhadap selebihnya hingga genap empat.

Jika mereka berjumlah delapan orang kemudian empat di
antaranya masuk Islam, lalu dia mengatakan, "Saya memilih untuk
menghapus pemikahan mereka dan menahan selebihnya selain

mereka," maka saya menangguhkan penghapusan tersebut. Jika
empat selebihnya masuk Islam di masa iddah mereka, maka akad
empat istri pertama terhapus dengan penghapusan yang

sebelumnya. Jika iddah mereka berlalu sebelum mereka masuk

Islam, maka masalahnya seperti sebelumnya. Jika dia
memaksudkan ucapannya itu untuk menjafuhkan thalak, maka itu
adalah thalak. Jika dia tidak memaksudkannya untuk menjatuhkan

thalak, maka dia harus bersumpah, dan mereka tetap menjadi istri-
istrinya.

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki
lebih dari empat istri, kemudian mereka masuk Islam juga, maka

dia diperintah unfuk memilih. Jika dia mengatakan, "Saya tidak
memilih," maka dia ditahan hingga dia memilih, dan dia wajib
memberi mereka nafkah dari hartanya karena dia menjadi
penghalang bagi mereka dengan akad yang telah terjadi
sebelumnya. Sementara sultan tidak berhak menjafuhkan thalak
atas namanya, sebagaimana sultan berhak menjaflfikan thalak atas
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nama sahaya. Jika selama ditahan itu dia tetap menolak unfuk

memilih, maka dia diberi sanksi ta'zir dan ditahan selama{amanya

hingga dia merr,ilih. seandainya akal sehatnya hilang selama

ditahan, maka dia dilepaskan, tetapi istri-istrinya tetapi dinafkahi

dari hartanya hingga dia sadar lalu memilih atau mati. Demikian

pula, seandainya dia diberi penangguhan untuk memilih hingga

akal sehatnya hilang, maka jika dia mati sebelum memilih, maka

kami memerintahkan mereka secara bersama-sama unfuk

menjalani iddah yang paling lama antara empat bulan sepuluh hari

atau tiga kali haidh, karena di antara mereka itu ada empat istri

yang ditinggal mati suaminya dan ada empat istri yang terhapus

akadnya, sedangkan masing-masing tidak diketahui siapa

orangnya.

Warisan unhrk empat istri ditangguhkan hingga mereka

berdamai. Jika sebagian dari mereka rela dengan perdamaian

sedangkan yang lain tidak rela, sedangkan jumlah istri yang rela

kurang dari empat orang atau empat orang, maka kami tidak

memberikan apapun kepada mereka. Karena seandainya mereka

rela lalu kami memberi mereka setengah warisan atau kurang,

maka dimungkinkan mereka adalah orang-orang yang memang

tidak berhak. Jika lima orang di antara mereka rela dengan

perdamaian, lalu mereka mengatakan, "Kita tahu bahwa salah

seorang di antara kita berhak atas seperempat warisan, sehingga

berilah kami seperempat warisan unhrk istri," maka saya tidak

memberi mereka apapun hingga mereka sama-sama mengakui

bahwa mereka tidak memiliki hak atas tiga perempat sisanya dari

warisan istri. Jika mereka melakukannya, maka saya memberi

mereka seperempat dari warisan istri, dan saya menyerahkan tiga

perempat lainnya dari warisan istri kepada tiga istri selebihnya
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dengan dibagi secara sama di antara mereka. Jika yang rela

dengan perdamaian berjumlah enam orang, sehingga dengan

demikian mereka rela dengan setengah bagian, maka saya

memberi mereka setengah bagian. Jika yang rela adalah tujuh
orang sehingga dengan demikian mereka rela dengan tiga

perempat, maka saya memberi mereka tiga perempat. Sedangkan

seperempat yang lain saya berikan kepada sisanya.

Saya mengatakan bahwa saya tidak memberikan apapun
kepada seorang pun di antara mereka hingga mereka rela dengan

afuran seperti yang saya sampaikan ifu karena sesungguhnya

mereka (kefujuh istri yang menerima perdamaian) telah memutus

hak-hak mereka dari istri-istri selebihnya. Jika saya memberi

mereka hak-hak mereka hingga mencapai tiga perempat, maka
jika saya menangguhkan bagian seperempat unhrk safu istri, maka
itu berarti saya memberi mereka haknya dan menahan hak bagi
yang satu, sedangkan dia tidak rela terhadap mereka. Dan jika

saya memberikan seperempat kepadanya, maka ifu berarti saya

memberinya sesuatu yang diambil oleh dua istri tanpa ada tindakan
dari mereka menyerahkan bagian itu kepadanya. Maksimal dia
hanya memperoleh bagian untuk safu orang, dan bisa jadi dia tidak
merrrperoleh bagian apapun. Oleh karena mereka telah
memufuskan hak-hak mereka dari selebihnya, maka saya tidak
memberikan kepada istri yang safu selain apa yang boleh saya

berikan kepadanya, baik ifu berupa haknya, atau hak mereka yang

mereka tinggalkan unfuknya, atau berupa hak milik sebagian dari
mereka yang mereka tinggalkan unfuknya.

Seyogianya bagi ayah dari anak perempuan yang masih
kecil dan wali yatim untuk mengambilkan baginya setengah dari
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warisan seorang perempuan jika dia diminta berdamai atas warisan

ihr manakala tidak diketahui bukti yang jelas; tidak mengambil

kurang dari itu baginya.

Jika istri-istri ihr yang mati atau salah seorang di antara

mereka, sedangkan suami yang masih hidup, maka dikatakan

kepadanya, "silakan kamu menghapus pernikahan siapa saja di

antara mereka yang kamu inginkan, dan ambillah warisan istri-istri

yang tidak kamu hapus pemikahannya." Warisan suami

ditangguhkan setiap kali salah seorang di antara istri-istrinya

meninggal dunia hingga dia memilih empat istri lalu dia mengambil

warisan mereka. Jika sebagian dari mereka atau para ahli waris

sebagian dari mereka mendakwakan sesudah kematiannya bahwa

suami tersebut telah menghapus pemikahan salah seorang

perempuan di antara mereka, maka dia bersumpah bahwa dia

tidak melakukannya, dan sesudah ifu dia mengambilwarisannya.

31- Istri Yang Terhapus Nikahnya Karena Faktor
Akad Dan yang Tidak TerhaPus

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan

memiliki seorang istri yang akadnya tidak mutlak, lalu istrinya itu

masuk Islam, maka dia tidak boleh mempertahankan pernikahan

perempuan itu karena dia belum mengadakan akad nikah

padanya. Misalnya adalah dia menikahinya secara mut'ah.

Seseorang yang menikah secara mut'ah itu tidak memiliki

kewenangan atas istri untuk selamanya, melainkan dia hanya

memilikinya dalam jangka waktu tertentu, tidak pada waktu yang

lain. Atau seperti laki-laki yang menikahi perempuan dengan
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syarat pihak perempuan memiliki hak pilih; atau laki-laki lain atau

perempuan lain yang memiliki hak pilih, atau laki{aki tersebut
yang memiliki hak pilih. Karena semua ini safu makna bahwa

suami tidak memiliki kewenangan terhadap istrinya dengan akad
tersebut secara mutlak. Seandainya perempuan yang menikah
secara mut'ah ifu membatalkan syaratnya dari suami sebelum salah

safu dari keduanya masuk Islam, kemudian suami masuk Islam,

maka perempuan tersebut tetap tidak menjadi istrinya karena dia
belum mengadakan akad baginya untuk pemikahan yang selama-

lamanya, dan dia belum mensyaratkannya pada perempuan
tersebut dalam akad. Seandainya keduanya sepakat untuk
membatalkan syarat sebelum salah satu dari keduanya masuk Islam
kemudian keduanya masuk Islam secara bersama-sama, maka
pemikahan tetap terhapus kecuali keduanya melakukan
pemikahan yang baru saat masih musyrik.

Demikian pula dengan syarat-syarat yang saya sebutkan
bersamanya, yaihr syarat hak pilih bagi suami, atau bagi istri, atau
bagi keduanya secara bersama-sama, atau bagi selain keduanya
secara sendiri-sendiri atau bersama keduanya, selama pemikahan
tersebut tidak bersifat mutlak, manakala keduanya membatalkan
syarat tersebut. Jika keduanya tidak membatalkan syarat tersebut,
mal<a pemikahan tidak berlaku. Dia tidak berbeda dengan nikah
mut'ah dalam hal apapun.

Seandainya seorang laki{aki menikahi seorang perempuan
saat musyrik tanpa saksi atau tanpa wali yang mempakan muhrim
bagi mempelai perempuan, lalu keduanya masuk Islam, atau
dengan cara pemikahan apapun yang kami nilai tidak sah dalam
Islam dalam keadaan apapun selain nikah yang kami sebutkan,
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yaitu nikah yang di dalamnya kami tidak memberikan kepada

suami kewenangan atas istri unhrk selama-lamanya, sedangkan

pemikahan dengan cara tersebut hukumnya sah bagi mereka

meskipun mereka juga mempraktekkan pernikahan yang lebih sah

dari ifu, kemudian keduanya bersama-sama masuk Islam, maka

keduanya tetap dalam hubungan pemikahan.

Seandainya seorang laki-laki menguasai seorang

perempuan dengan cara apapun kemudian apapun' atau

perempuan itu yang mera!runya sehingga dia menggauli

perempuan itu lalu dia tinggal bersamanya, atau perempuan itu

melahirkan darinya seorang anak, atau tidak melahirkan,

sedangkan hal itu tidak dianggap sebagai pernikahan menurut

mereka, kemudian keduanya masuk Islam di masa iddah, maka hal

ihr tetap tidak dianggap sebagai pemikahan bagi mereka, dan

keduanya harus dipisahkan menurut mereka. Perempuan tersebut

tidak berhak atas mahar kecuali dia digauli sesudah Islam dengan

jalan syubhat sehingga dia berhak atas mahar standar. Karena saya

tidak memutuskan hak apapun bagi perempuan tersebut atas

sesuahr yang telah terlanjur terjadi di masa syirik. Pemikahan

tersebut tidak berlaku baginya manakala itu bukan dianggap

sebagai pemikahan bagi mereka atau bagi laki-laki itu sendiri

manakala keduanya bukan merupakan pemegang perjanjian damai

yang pada keduanya berlaku hukum istri. Semua ketentuan ini

berlaku manakala seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

musyrik dalam keadaan laki{aki itu juga musyrik.

Adapun jika dia seorang muslim, kemudian dia menikahi

perempuan musyrik penyembah berhala, atau dia seorang musyrik

kemudian dia menikahi seorang perempuan muslimah, kemudian
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dia telah menggaulinya, kemudian keduanya sama-sama Islam di
masa iddah, maka pemikahan terhapus dalam keadaan apapun
karena akad tersebut diharamkan sejak awal lantaran perbedaan

agama. Pernikahan tidak berlaku kecuali dengan adanya
pemikahan lain di kemudian hari. Seandainya dia telah menalak
istrinya di masa syirik dalam dua masalah tersebut, maka talak itu
tidak berlaku bagi istrinya.

Jika seorang lakilaki dari negeri yang wajib diperangi
masuk Islam sedangkan iskinya kafir, kemudian laki-laki tersebut
murtad dari Islam sebelum istrinya masuk Islam, maka jika istrinya
masuk Islam sebelum iddahtya selesai dan laki{aki itu juga

kembali kepada Islam sebelum idahnya berakhir sehingga
keduanya sama-sama menjadi muslim di masa iddah, maka
keduanya tetap dalam hubungan pemikahan. Jika suami masuk
Islarn sebelum istrinya kemudian dia murtad kemudian dia masuk
Islam lagi dalam keadaan iddah istrinya belum selesai, kemudian
istrinya masuk Islam di masa iddah, maka keduanya tetap dalam
hubungan pemikahan. Jika suami tidak masuk Islam hingga iddah
selesai, maka pernikahannya terhapus. seandainya istrinya masuk
Islam dalam keadaan suami murtad, lalu iddahrya selesai dalam
keadaan suami tetap murtad, maka pemikahannya terhapus.
seandainya suami kembali kepada Islam sesudah iddah istrinya
selesai, maka pernikahannya terhapus dan iddahtya juga selesai

sehingga dia boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang dia
inginkan. Iddahrtya dimulai sejak suami masuk Islam. Demikian
pula seandainya istri yang masuk Islam terlebih dahulu kemudian
dia murtad; keduanya tidak berbeda. Tidak ada beda pula apakah
yang murtad di antara keduanya itu tetap tinggal di negeri Islam
atau bergabung dengan negeri kaum musyrikin; baik dia telah
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ditawari untuk kembali kepada Islam atau belum ditawari. Jika

yang murtad ihr masuk Islam lagi sebelum iddah istri selesai, maka

keduanya tetap dalam hubungan pemikahan.

Perempuan yang murtad dipercayai ucapannya terkait

berakhimya masa iddahrrya di waktu yang memungkinkan,

sebagaimana perempuan muslimah dipercayai ucapannya terkait

berakhirnya masa iddah di waktu yang memungkinkan. Dalam hal

ini tidak ada perbedaan apakah yang murtad adalah istri atau

suami. Jika suami belum pernah menggaulinya lalu dia murtad,

atau istrinya murtad, maka pernikahan di antara keduanya

terhapus dengan kemurtadan siapa saja di antara keduanya karena

tidak ada iddah. Jika suami yang murtad, maka istri berhak atas

setengah mahar karena kerusakan pernikahan terjadi dari pihak

suami. Seandainya istri yang murtad, maka dia tidak berhak atas

mahar karena kerusakan pernikahan terjadi dari pihak istri. Setiap

pasangan suami-istri sama ketentuannya dalam masalah ini.

Pengaruh murtadnya orang yang mabuk akibat khamer

atau nabidz yang memabukkan dalam menghapus pemikahan

istrinya ifu sama seperti murtadnya orang yang sadar- Sedangkan

murtadnya orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk ihr

tidak menghapus pemikahan.

32. Thalaknya Suami yang Musyrik

Oleh karena Rasulullah S memberlakukan akad nikah

musyrik dan mengakuinya tetap bertahan di masa Islam, maka

tidak boleh mengatakan pendapat selain bahwa thalaknya suami
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yang musyrik ifu juga berlaku. Karena thalak itu berlaku mengikuti
berlakunya nikah, dan gugur mengikuti gugumya nikah.
Seandainya sepasang suami-iski masuk Islam dalam keadaan
suami telah menceraikan istrinya di masa syirik sebanyak tiga kali,
maka istrinya itu tidak lagi halal baginya hingga istrinya menikah
dengan suami yang lain. Jika suami tersebut menggaulinya
sesudah thalak tiga kali di masa syirik, maka dia tidak berhak atas
mahar karena kami membatalkan apa yang dirusak laki{aki
tersebut dari milik perempuan tersebut di waktu syirik.

Seandainya suami masuk Islam kemudian dia menggauli
istrinya itu sesudah thalak tiga kali, maka istrinya wajib menjalani
iddah, nasab anak ditautkan kepada suami, keduanya dipisahkan,
dan istri berhak atas mahar standar. Rabi' berkata: Ketentuan ini
berlaku jika ada toleransi karena ketidaktahuan.

Jika suami telah menceraikannya satu atau dua kali
kemudian keduanya masuk Islam, maka thalak yang dia jahrhkan

di masa syirik itu tetap dihitung, dan dilanjutkan di masa Islam.
Seandainya dia menthalak istrinya tiga kali di masa syirik,
kemudian mantan istrinya itu telah menikah dengan suami lain,
lalu suami lain ini telah menggaulinya lalu dia menceraikannya atau
mati, kemudian dia dinikahi oleh suaminya yang menceraikannya,
maka suaminya memiliki tiga kesempatan thalak sebagaimana
yang berlaku dalam Islam. Jika pemikahan tersebut sah menurut
mereka, maka kami memberlakukannya dalam Islam, selama dia
tidak menikahi muhrim, serta bukan nikah mut'ah atau yang
semakna dengannya.

Seandainya suami melakukan ila' di masa syirik kemudian
keduanya masuk Islam sebelum berlalu empat bulan, maka ketika
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telah genap empat bulan sejak ila' ihl, maka dia diberi

penangguhan seperti orang yang melakukan ila' diberi

penangguhan dalam Islam.

Seandainya empat bulan telah berlalu sebelum keduanya

masuk Islam, kemudian keduanya masuk Islam, kemudian istri

meminta agar suami diberi penangguhan, maka suami diberikan

penangguhan pada saat ihr juga karena batas wakfu ila'telah

lewat. Seandainya suami melakukan zhihar terhadap istrinya di

masa syirik kemudian keduanya masuk Islam dalam keadaan suami

telah menggauli istrinya, baik sesudah Islam atau sebelumnya, atau

dia tidak menggaulinya, maka saya memerintahkan unfuk

menjauhi istrinya hingga dia membayat kaffarah atas zhihar.

Seandainya suami menuduh zinanya betzina di masa syirik

kemudian keduanya masuk Islam, kemudian keduanya mengajukan

perkara kepada kami, maka saya katakan kepadanya, "Silakan

kamu lakukan sumpah li'an." Tetapi saya tidak memaksa suami

untuk melakukan sumpah li'an karena tidak ada sanksi had bagi

istri seandainya dia mengaku berzina di masa syirik, dan dia tidak

memiliki pengaruh terhadap perpisahan. Perpisahan teriadi hanya

ketika suami melakukan sumpah li'an. Jlka suami tidak melakukan

sumpah li'an, makatidak ada beda apakah saya mendustakan diri

suami itu atau tidak mendustakannya. Saya tidak memaksanya

unttrk melakukan sumpah li'an, tidak menjatuhkan sanksi .6ad

padanya, dan tidak pula menjafuhkan sanksi ta,zir padanya.

Alasannya adalah karena dia menuduh istrinya berzina di waktu

syirik, sedangkan saat itu tidak berlaku sanksi had dan ta'zir

padanya.
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Seandainya suami berkata kepada istrinya di waktu musyrik,
"Kamu tertalak jika kamu memasuki rumah ifu," kemudian istrinya
itu memasuki rumah dimaksud, baik di waktu musyrik atau
sesudah Islam, maka istrinya itu terthalak, dan apa yang dikatakan
suami di waktu musyrik itu berlaku baginya, sebagaimana
perkataan suami sesudah Islam ifu juga berlaku baginya. Tidak
berbeda dalam hal tersebut.

Seandainya seorang lakiiaki menikahi seorang perempuan
di waktu musyrik dengan suatu mahar tetapi dia tidak
menyerahkan mahar itu kepada istrinya, atau tanpa mahar,
kemudian dia menggauli istrinya dalam dua kasus tersebut,
kemudian istrinya meninggal dunia sebelum mahamya diberikan,
kemudian suami masuk Islam lalu para ahli waris istrinya meminta
mahar yang telah dia sebutkan atau mahar standar, maka mereka
tidak berhak atas apapun. Alasannya adalah karena saya tidak
menetapkan hak bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain
terkait sesuafu yang sudah terlanjur di waktu musyrik dan perang.

33- Pernikahan Kafir Dzimmi

Akad nikah di antara sesama orang-orang kafir dzimmi
selama tidak mereka ajukan kepada kami ifu seperti pemikahan
orang-orang kafir harbi. Apa saja yang mereka sahkan sebagai
pemikahan, kemudian mereka masuk Islam, maka kami tidak
menghapus pemikahan di antara mereka manakala pemikahan
tersebut boleh dilakukan dari awal sesudah Islam dalam keadaan
apapun, baik dengan wali atau tanpa wali, baik dengan saksi atau
tanpa saksi. Setiap nikah yang menumt mereka hukumnya boleh
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itu kami hukumnya boleh manakala perempuan yang dinikahi itu

memang boleh dinikahi sesudah Islam dalam keadaan apapun'

Demikian pula seandainya pemikahan dilakukan di masa

iddah, dan hal itu boleh bagi mereka, kemudian keduanya tidak

masuk Islam hingga iddah berakhir. Tetapi jika keduanya masuk

Islam di masa iddah, maka saya menghapus pemikahan keduanya

karena pemikahan seperti ihr tidak boleh dilakukan dari awal

sesudah istri dalam keadaan apapun. Demikian pula, seandainya

dia menikahi perempuan muhrimnya atau istri ayahnya kemudian

keduanya masuk Islam, maka saya menghapus pemikahan

tersebut karena pemikahan itu tidak boleh dilakukan dari awal

sesudah Islam dalam keadaan apapun. Demikian pula, jika dia

menikahi seorang perempuan yang telah dia thalak tiga kali

sebelum istrinya itu menikah dengan suami lain dan telah

digaulinya. Jika salah seorang di antara mereka masuk Islam dalam

keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka kepadanya

dikatakan, "Tahanlah empat istrimu yang kamu inginkan, dan

tinggalkanlah selebihnya! "

Demikian pula dengan mahar mereka' Jika suami

membayar mahar dalam bentuk khamer, daging babi atau sesuatu

yang dapat dijadikan harta benda bagi mereka, baik bangkai atau

bukan, asalkan dia memiliki harga di antara mereka, lalu suami

telah menyerahkannya kepada istrinya, kemudian suami masuk

Islam, lalu istrinya meminta mahar lagi, maka dia tidak berhak atas

mahar selain yang telah dia terima. Oleh karena akad yang dapat

merusak pernikahan saja ditolerir, maka terlebih lagi mahar yang

tidak merusak pemikahan itu lebih kuat alasannya untuk ditolerir.

Tetapi seandainya istri belum menerima sedikit pun dari mahar
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tersebut kemudian keduanya masuk Islam, maka jika mahamya ifu
halal diberikan sesudah Islam, maka mahar itulah yang menjadi
hak istri, tidak ditambahkan. Jika mahar tersebut tidak halal, maka
istri berhak atas mahar standar. Jika istri telah menerima mahar
sedangkan mahamya ifu tidak halal, kemudian suami
menceraikannya sebelum terjadi persefubuhan, atau sesudah
keduanya masuk Islam, maka suami tidak berhak menuntut
kembali apapun dari istrinya. Demikian pula jika yang masuk Islam
adalah istri, sedangkan suami tertinggal. Seorang muslim tidak
boleh mengambil sesuatu yang haram, dan tidak pula
memberikannya.

Jika istri belum menerima mahar yang haram itu kemudian
keduanya masuk Islam lalu suami menceraikannya, maka istri
berhak menunhlt setengah dari mahar standar. Jika suami yang
masuk Islam sedangkan istri ahli Kitab, maka keduanya tetap
dalam hubungan pemikahan. Jika orang-orang musyrik menikah
kemudian mereka masuk Islam, maka saya tidak menghapus
pemikahan seorang pun di antara mereka. Jika lakijaki yahudi
menikahi perempuan Nasrani, atau laki-laki Nasrani menikahi
perempuan Yahudi, atau laki-laki Majusi menikahi perempuan
Yahudi atau Nasrani, atau laki-laki penyembah berhala menikahi
perempuan ahli Kitab, atau laki-laki ahli Kitab menikahi
perempuan penyembah berhala, maka saya tidak menghapus
pemikahan mereka jika mereka masuk Islam.

Demikian pula, seandainya sebagian dari mereka lebih
utama nasabnya daripada sebagian yang lain, lalu mereka saling
menikah di wakfu musyrik dengan pemikahan yang sah menumt
mereka, kemudian mereka masuk Islam, maka saya tidak
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menghapus pemikahan karena faktor perbedaan nasab, seberapa

pun jauhnya perbedaan tersebut. Oleh karena mereka ditolerir

terkait hal-hal yang dapat merusak akad dalam Islam, maka

sesungguhnya perbedaan nasab itu lebih ringan kerusakannya'

Jika ada perempuan Nasrani menjadi istri laki-laki penyembah

berhala, atau perempuan penyembah berhala menjadi istri laki-laki

Nasrani, maka anak laki-lakinya tidak boleh dinikahkan dengan

perempuan muslimah, her,van sembelihan anak tersebut tidak boleh

dimakan, dan anak perempuannya tidak boleh dinikahi laki-laki

muslim karena dia bukan ahli Kitab mumi. Tetapi dia tidak ditawan

lantaran adanya jaminan keadaan bagi salah satu orang fuanya.

Seandainya ahli Kitab mengajukan gugatan hukum kepada kami

sebelum mereka masuk Islam, maka kami wajib menjalankan hukum

Islam di antara mereka, baik yang datang kepada kami adalah suami

atau istui. Jika pemikahan belum terjadi, maka kami fidak

menikahkan mereka kecuali dengan sal<si-saksi yang muslim, mahar

yang halal, wil yang memiliki ke'.r.renangan, baik ifu ayah atau

saudara yang tidak ada kerabat yang lebih dekat darinya, serta han:s

seagarrra dengan perempuan yang dinikahi.

Jika agama wali dan perempuan yang dinikahkan berbeda,

maka dia tidak bisa menjadi wali baginya. Jika wali muslim

sedangkan perempuannya musyrik, maka dia tidak bisa menjadi

wali baginya. Perempuan tersebut hams dinikahkan dengan

kerabatnya yang paling dekat dan seagama dengannya. Jika dia

tidak memiliki kerabat, maka dia dinikahkan oleh hakim karena

pemikahan oleh hakim merupakan keputusan hukum atas

perempuan ifu. Kemudian kami memperlakukan para wali mereka

seperti kami memperlakukan para wali perempuan muslimah.
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Jika mereka mengajukan perkara kepada kami sesudah
terjadi pemikahan, sedangkan perempuan yang dinikahi ifu boleh
dinikahi sejak awal saat mereka mengajukan perkara kepada kami
dalam keadaan apapun, maka kami memperkenankan pemikahan
tersebut, karena akadnya telah berlangsung di waktu syirik dan
sebelum mereka mengajukan perkara kepada kami. Tetapi jika
pemikahan tersebut tidak boleh dalam keadaan apapun, maka
kami menghapusnya. Jika mahamya berupa sesuafu yang
diharamkan dan suami telah membayamya sesudah nikah, maka
istri tidak ditetapkan berhak selain mahar itu. Tetapi jika suami
belum membayamya, maka kami menetapkan bagi istri mahar
standar atas suami.

Seandainya seorang perempuan meminta dinikahkan
dengan laki-laki yang tidak setara derajatnya dengannya,
sedangkan para walinya menolak, maka dia dilarang menikah
dengan laki-laki tersebut. Tetapi jika dia telah menikah dengan
laki-laki tersebut sebelum perkaranya dialukan kepada kami, maka
kami tidak menolaknya manakala pemikahan seperti ifu dianggap
sah bagi mereka, lantaran akadnya sudah terlanjur terjadi.

Jika mereka mengadukan perkara kepada kami dalam
keadaan suami telah menthalak tiga kali atau safu kali, atau
melakukan ila' terhadapnya, atau melakukan zhihar, atau
menuduhnya berzina. maka kami menjafuhkan padanya hukum
seperti hukum bagi seorang muslim yang memiliki istri muslimah.
Kami menghanrskan padanya apa yang kami haruskan pada laki
laki muslim. Dalam membayar kaffarah zhihar, tidak cukup
baginya selain memerdekakan budak mukmin. Jika dia hanya
memberi, maka tidak cukup kecuali dengan memberi makan
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kepada orang-orang mukmin. Sedangkan puasa tidak cukup

unfuknya dalam pembayaran kaffarah, karena puasa tidak dicatat

pahalanya baginya dan tidak bermanfaat bagi orang lain.

Tidak ada sanksi had bagi seseorang yang menuduh zina

perempuan musyrik. Dia juga tidak harus melakukan sumpah .Ir'an

dan tidak dikenai sanksi tahir. Seandainya mereka mengajukan

perkara kepada kami sesudah suami menceraikannya tiga kali,

kemudian suami menahannya dan menggaulinya, maka jika yang

demikian itu hukumnya boleh bagr mereka, maka kami

menetapkan mahar standar bagi istri lantaran terjadinya

persetubuhan tersebut. Tetapi jika hal itu tidak boleh bagi mereka,

sedangkan suami telah memerkosanya, maka kami menetapkan

mahar standar bagi istri lantaran terjadinya persehrbuhan. Jika hal

itu dianggap sebagai zina bagi mereka sedangkan suami tidak

memerkosanya, maka kami tidak menetapkan mahar baginya.

Kami memisahkan keduanya dalam semua kasus tersebut'

Jika orang kafir dzimmi menikahkan anaknya yang masih

kecil, baik laki{aki atau perempuan, maka keduanya tetap dala-m--.."----

hubungan keduanya. Boleh bagi mereka dari pemikahan tersebut

apa saja yang boleh bagi umat Islam-

Jika seorang muslimah menikah dengan laki-laki orang kafir

dzimmi, maka pemikahan tersebut terhapus, dan keduanya harus

diberi sanksi yang mendidik tetapi tidak sampai kepada sanksi

hadd. Jika laki-laki itu sudah menggaulinya, maka dia berhak atas

mahar standar. Jika seorang muslim menikah dengan perempuan

kafir dari selain ahli Kitab, maka pernikahan terhapus. Laki-laki

muslim tersebut diberi sanksi yang mendidik kecuali dia termasuk

orang yang ditolerir lantaran ketidaktahuan. Jika dia menikahi
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perempuan ahli Kitab dari kalangan orang-orang kafir harbi, maka
saya memakruhkannya tetapi pemikahan tersebut sah.

34- Pernikahan Orang Murtad

Jika seorang muslim murtad kemudian dia menikahi
seorang muslimah atau perempuan murtad, atau perempuan
musyrik ahli Kitab, atau perempuan penyembah berhala, maka
pemikahannya batal, baik keduanya atau salah satu dari keduanya
masuk Islam, atau keduanya sama-sama tidak masuk Islam. Jika
suami tidak menggaulinya, maka istri berhak atas mahar standar,
nasab anak ditautkan kepada suami, dan tidak ada sanksi hadd-
Jika suami belum menggaulinya, maka tidak ada mahar, baik itu
setengah mahar atau mut'ah. Jika suami telah menggaulinya,
maka istri berhak atas mahar standar, tetapi persefubuhan tersebut
tidak menjadikannya berstafus muhshan. persefubuhan tersebut
juga tidak menghalalkan perempuan tersebut bagi suaminya yang
pertama seandainya suaminya yang pertama ifu menceraikannya
tiga kali, karena pernikahan tersebut tidak sah. saya menilainya
tidak sah karena laki-laki tersebut mus5rrik, tidak halal menikahi
seorang muslimah; atau dia seorang musyrik yang tidak dibiarkan
tetap pada agamanya sama sekali. Dia tidak seperti orang kafir
dzimmi yang diberi jaminan keamanan karena membayar jial*..
Dia dibiarkan mengikuti hukumnya selama tidak bermahkamah
kepada kami. Dia juga bukan seorang kafir harbi yang boreh
dibiarkan tetap pada agamanya dan dilepaskan sesudah ditangkap.
sebaliknya, dia adalah seorang musyrik yang wajib dibunuh, dan
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tidak seorang pun yang boleh melepaskannya; dan tidak boleh

pula untuk tidak membunuhnya dan mengambil hartanya-

Tidak bolei.r menikahi perempuan murtad. Jika dia menikah

kemudian dia digauli, maka dia berhak atas mahar standar,

sedangkan pemikahannya terhapus. Alasan penghapusan

pemikahan perempuan yang murtad sama seperti alasan

penghapusan pemikahan laki-laki murtad.
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PEMBAHASAN MAHAR

1. Penjelasan Umum Tentang Mahar

Allah ffi berfirman,

'{Z'etrb14t$v2
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita Aang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.,, (es. An-
Nisaa' 141:4)

Allah @ berfirman,

+rFsri#;A(i j'r" jli6"tytiit-.js
"Karena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka

dan berilah maskawin mereka menurut yang pafut,, (es. Aur-
Nisaa' l4lt 251
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*'u-*? #:i\:$,r; s ?l:\'553( F'.*
<rf$ Lf';6'Gh .4 W\ \3 (iy! :

]4r;, @r (>141 q:3r'4 J:J aV

'%)a\rA?isVu6s-bb'iL

Dia juga berfirman,

'Dan iika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang

lain, sedang kamu telah membeikan kepada seseorang di antara

c
1.2
^-b_)t

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaifu)

mencai istri-isti dengan hartamu untuk dikawini bukan unfuk

berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di

antara mereka, beikanlah kepada mereka maharnya (dengan

sempurna) sebagai suatu kewaiiban "(Qs- An-Nisaa' [4]:241

Dia juga berfirman,

'LA#\it7i2;1,1#"i4fif;$;
"Dan ianganlah kamu men5rusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

Dia juga berfirman,
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mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil
kembali daripadanya barang sedikit pun "(Qs. An-Nisaa' I4l:20)

Dia juga berfirman,

tf" eA {fi J4 q j.4i & 6;v 3c;i

&'A*1;1:(q;e^.
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan mereka (taki-laki)

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-hki)
telah menalkahkan sebagian dari harta mereka. " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 34)

Dia juga berfirman,

!#4ffiti;;{-L<,,j2-V_ {

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah
menjaga kesucian dirinya hingga Allah memampukan mereka
dengan karunia-Nya. "(Qs. An-Nuur 1241: 33)

Allah 4L memerintahkan para suami untuk memberikan

mahar kepada istri-istri mereka. Kata ajr (upah) sama maknanya
dengan shidaq, dan shidaq sama maknanya dengan ajrdan mahar.
Itu adalah istilah yang disebut dengan banyak kata. Karena itu,
dimungkinkan perintah pembayaran mahar berlaku pada orang
yang telah menyebutkan nilainya, bukan pada orang yang belum
menyebutkan nilainya, baik dia telah menggauli atau belum
menggauli, karena mahar adalah hak yang diwajibkan seseorang

326



Al Untm

atas dirinya sehingga dia tidak boleh menahan sedikit pun darinya

kecuali dengan alasan yang diberikan Allah keduanya, yaitu dia

menjatuhkan thalak sebelum terjadi persetubuhan.

Allah & berfirman,

7i o) o/( nzz i.l )r-: i
3l 2:-->S -\s3 jo-o.--r dt E,t It lr.-i( ,/

OPJ-,-db OLt

'v*aiti'tfir{ -a;^"') J'JY-"{i(' :" 7i'L'i
UAii'-'rL

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu

bercampur dengan mereka, padahal sesunggahnya kamu sudah

menenfukan maharnya, maka bayarkh seperdua dari mahar yang

telah kamu tentukan itu, kecuali iika istri-istrimu itu memaalkan

atau dimaalkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. "(Qs. Al

Baqarah l2l237)

Dimungkinkan pula mahar hukumnya wajib karena faktor

akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum

menggauli istrinya. Dimungkinkan pula mahar itu tidak wajib unhrk

selamanya kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri,

dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan

mahar. Oleh karena perintah mahar ifu mengandung tiga

kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat unfuk

dipegang adalah yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah atau Ijma'-

Kami sendiri berargumen dengan firman Allah &,
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'J{ v# 5,1,i;5 { Ycrai'ifu oyK{, t|S
*;-a/fiuJ,fi i3:i .;ti:ii(yr:,3-;et:l/S;y;,taj

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceratkan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menenfukan mahamya. Dan hendaklah
kamu berikan suafu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Onng
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaifu pemberian menurut yang
patut. "(Qs. Al Baqarah [2]:236)

Maksudnya, akad nikah itu hukumnya sah meskipun tanpa
menyebutkan nilai mahar. Alasannya adalah karena thalak tidak
jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. oleh karena boleh
melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal ini
menjadi dalil tentang perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli
tidak sah kecuali dengan harta tertentu yang definitif, sedangkan
nikah sah tanpa menyebutkan mahar. Kami berargumen bahwa
akad nikah itu sah dengan ucapan nikah, dan bahwa mahar tidak
dapat merusak akad nikah unfuk selama-lamanya.

Oleh karena demikian ketenfuannya, maka seandainya
seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang tidak
diketahui atau berupa sesuafu yang haram, maka sesungguhnya
pemikahan tersebut ditetapkan dengan ucapan, dan pihak
perempuan berhak atas mahar standar manakala dia telah digauli.
Mahar tidak wajib dibayarkan oleh suami yang menthalak
manakala dia tidak menyebutkan nilai mahar dan belum
menggauli. Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad
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dan persefubuhan meskipun suami tidak menyebutkan mahar

berdasarkan firman Allah &,

?-z -)L-q,c..:tJ OJ?1\;S i,t t#t:;^ '{;t3

"u-t;t5(giw411tr:633-
'Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai

pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang muhnin. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya adalah nikah dan persetubuhan tanpa mahar.

Firman Allah, Yr\Si-'tb'St 7#11.j "sedang kamu telah

memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang

banyak" (Qs. An-Nisaa' 141 20) menunjukkan bahwa tidak ada

batasan dalam mahar, baik sedikit atau banyak, karena Allah tidak

menyebutkan larangan terhadap qinthar yang berarti harta yang

banyak, serta tidak menyebutkan batasan minimal. Hal ihl

ditunlukkan oleh Sunnah dan qiyas terhadap ijma' dalam masalah

ini. Jadi, batasan minimal yang boleh dibayarkan sebagai mahar

sama dengan batasan minimal sesuatu yang biasa dijadikan

manusia sebagai harta benda; apa yang dianggap dirusak oleh

seseorang milik orang lain itu memiliki nilai; dan apa yang biasa

diperjualbelikan di antara manusia.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya tentang pendapat

ini?" Jawabnya adalah sabda Nabi S,
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L- 3i.,; q :E dLAt \i':t -yyol
zjlo

.t:rt^1it y. -+t;6iG ent jrl
2259. " Tunaikanlah penghubung-penghubung itu!" Ada

yang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan penghubung-

penghubung itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesuafu

yang sama-sama diteima dengan rela oleh para keluarga.'99

s9 HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, S/zM, no. 10) dari
jalur Shalih bin Abdul Jabbar dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani dari
ayahnya dari lbnu Abbas, dia berkata: Rasulullah S bersabda, "Nl<ahkanlah budak-
budak kalian!"Beliau bersabda demikian tiga kali. Kemudian ada yang bertanya, "Apa
iil bla'iq di antara mereka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sauatu gng saling
diteima dengan rela oleh para keluarga makipun berupa sebatang ka5ru arak."

Ibnu Qaththan berkata, "Shalih bin Abdul Jabbar tidak diketahui hal ihwalnya.
Sederngkan Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani statusnya lemah." Al
Bukhari berkata, "Hadits ini munkar. "Ulama yang berpendapat demikian mengatakan
bahwa hadits ini mahuk sebagaimana yang disarnpaikan Al Bukhari dalam At-Tarikh
Al Ausath.

sementara ayahnya tidak pasti sifat adilnya, melainkan kelemahannya tampak
dari apa yang dia katakan. /J-ih. Al Wahm Wal Auham,3/503-5041

Lih. Al Marasil karya Abu Daud (hlm. 185). Abu Daud berkata: Hannad
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufi7an, dari Umair
Al Khats'ami, dari Abdul Malik bin Mughirah Ath-Tha'ifi, dari hnu Al Bailamani, dia
berkata: Rasulullah S membaca firman Allah, "Berikantah maskawin (mahar) kepada
wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembenlan dengan penuh kerelaan. "(es. An-Nisaa'
l4l 4l Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi pengikat di antara
mereka?" Beliau menjawab, " sesuafu yang diterima dengan rela oleh para keluarga.-

ibnu Hajar dalam At-Talkhish (3/t9O) berkata, "Sanad hadits sangat lemah
karena dia berasal dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani dari
ayahnya- Ada perbedaan tentang jalur riwayat ini. ada yang mengatakan berasal dari
Ibnu Al Bailamani dari Ibnu Umar. Hadits ini dilansir oleh Ad-Daruquthni dan Ath-
Thabrani... Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari hadis Abu Said Al Khudri, narnun
sanadnya juga lemah. Sementara Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Umar dengan
sanad yang lemah juga."

Ad-Daruquthni meriwayatkan beberapa hadits penguatnya, demikian pula Al
Baihaqi:
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Kata 'alaq tidak digunakan selain sesuatu yang bisa

dijadikan harta benda meskipun sedikit. Kata mal (harta) dan kata

alaq tidak digunakan selain unhrk sesuatu yang memiliki nilai yang

diperjualbelikan, dan apabila dirusak oleh seseorang maka dia

harus membayarkan nilainya meskipun sedikit; serta sesuafu yang

tidak dibuang oleh manusia dari harta benda mereka seperti fulus

dan semisal itu. yang kedua adalah setiap manfaat yang dimiliki

Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 3/242-2431dari lalur Abdullah

bin Waqid Abu Qatadah dari Abdullah bin Mu'ammal dari Abu Zubair dari Jabir, dia

berkata, "Sungguh kami menikahi perempuan dengan mahar beberapa nampan atau

dua nampan gandum."
Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Waqid Abu Qatadah Al Harrani. Al

Bukhari berkata, "Para ulama tidak berkomentar tentangnya." Dia juga mengatakan,
"Mereka meninggalkannya." Abu Zur'ah dan Ad-Daruquthni berkata, "Statusnya

dha'if. Diiwayatkan pula dari hnu Ma'in, tetapi riwayat ini tidak memiliki bobot."
Selain itu, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Mu'allam Al Makhzumi Al Makki.

An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni mengatakan statusnya lemah. Seperti itu pula

keterangan dalam Al Mizan.
Juga dari jalur Ali bin Ashim dari Abu Harun Al Abdi dari Abu Said, dia berkata:

Kami bertanya kepada Rasulullah $ tentang mahar untuk para wanita. Beliau

menjawab, "Sesuatu saja gng diteima dengan damai oleh keluarga mereka. "

Dalam sanadnya terdapat Ali bin Ashirn. Ya'qub bin Syaibah berkata, "Para

sahabat kami berbeda pendapat tentangnya." Dalam sanadnya juga terdapat Abu
Harun Al 'AMi. Nama aslinya adalah Umarah bin Juwain. Ibnu Al Jauzi berkata,
"Menurut Hammad bin Zaid, dia pendusta." Penilaian yang sama juga disampaikan Az-

Zaila'i. Ahmad berkata, "Tidak berbobot," Ibnu Ma'in berkata, "Lemah." hnu Hibban

berkata, "Dia meriwayatkan dari Abu Said sesuatu yang bukan haditsnya." Al Jauzajani

berkata, "Pendusta dan perekayasa." Seperti itulah penjelasan dalam Al Mizan.

Juga dari jalur Ya'qub bin Atha' dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata, "Kami menikah di zaman Rasulullah $ dengan mahar segenggam makanan-"

Ya'qub bin Atha' dinilai lernah oleh Ahmad. Abu Hatim berkata, "Dia tidak
kuat." Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa Ya'qub bin Atha'
lemah. Seperti ihr pula penjelasan dalam Al Mizan.

Al Baihaqi ddam Swan AJ Kubra (pembahasan: Mahar, bab: Sesuahr yang Boleh

Dijadikan Mahar, 7 /240) dari jalur Yahya bin Adam dari Syarik dari Ismail bin Muslim

dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas r$, dia berkata, "Jika kamu rela

dengan siwak dari lieiyu arak, maka itu menjadi mahar bagimu."

Saya katakan, semua ini menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar sanad.
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dan halal harganya seperti penyewaan rumah atau yang semakna

dengan rumah, yaifu yang halalsewanya

Pemberian mahar dalam ukuran sedang itu lebih kami
sukai. Saya senang sekiranya seseorang tidak memberikan mahar
melebihi mahar yang diberikan Rasulullah S kepada ishi-istri

beliau, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau, yaifu lima
rafus dirham, sebagai upaya mencari berkah dengan cara menelani
setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah @.
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2260. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Yazid bin Abdullah bin AI Had, dari Muhammad bin
Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari Abu salamah, dia berkata: Aku
bertanya kepada Aisyah, "Berapakah mahar Nabi #?', Dia
menjawab, "Mahar beliau untuk istri-istri beliau sebesar dua belas

uqiph dan satu nasy." Dia bertanya, "Tahukah kamu apa ifu
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nasy?" Aku menjawab,

uqiwh."loo

"Tidak." Dia berkata Setengah
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100 gp. muslim (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 2/1042, no.78/14261 dan
jalur AMul Aziz bin Muhammad dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di
dalamnya ada tambahan redaksi, "ltulah lima rahrs dirham, dan inilah mahar

Rasulullah $ kepada ishi-ishi beliau."
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2261. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa ketika
Rasulullah $ Uba di Madinah, beliau membagikan tempat-tempat

tinggal kepada orang-orang, namun diantara mereka bagian

Abdurrahman bin Auf jatuh pada Sa'd bin Rabi'. Sa'd lantas

berkata kepadanya, "Kemarilah aku akan berbagi denganmu atas

hartaku, aku akan ceraikan unfukmu istriku yang kamu suka, dan

aku akan mencukupimu sehingga tidak perlu bekerja."

Abdurrahman pun berkata, "Semoga Allah memberkahi keluarga

dan harta bendamu. Tunjukkan saja kepadaku dimana pasar." Dia
pun pergi ke pasar dan berhasil memperoleh sesuatu. Dia lantas
meminang seorang perempuan dan menikahinya. Rasulullah 6S

bertanya kepadanya, "Berapa mahar yang kamu beikan saat
menikahinya, wahai Abdunahman?" Dia menjawab, "Satu biji
emas." Beliau bersabda, 'Adakanlah walimah meskipun dengan

seekor kambingt'lot

101 p1p. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Walimah Meskipun dengan Seekor
Kambing, 3/379, no. 5157) dari jalur Ali bin Al Madini dari Sufi7an bin Uyainah dan
seterusnya.

Dalam hadits Al Bukhari terdapat keterangan yang gamblang mengenai
penceritaan Humaid kepada Sufiyan bin Uyainah dan penceritaan Anas rg kepada
Humaid. Dengan demikian, hilanglah stahrs hdlls pada keduanya.

Muslim meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Qatadah dan Humaid. Takhnj-
nya ada pada hadits berikutnya.
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2262. Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Humaid Ath-Thawil menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik,

bahwa Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi # dalam

keadaan masih ada sisa-sisa wama kuning di hrbuhnya.

Rasulullah # puo bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia

mengabarkan kepada beliau, bahwa dia telah menikahi seorang

perempuan dari golongan Anshar. Rasulullah ffi bertanya,

"Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" Dia menjawab,
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"Emas seberat biji kurma." Rasulullah # pun bersabda kepadanya,
"Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambingt'Loz

Dapat dipahami dengan jelas dalam Kltab Allah fr bahwa

laki-laki yang menikahi dan telah menggauli itu wajib membayar
mahar sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Allah lantas

membuat ketetapan terkait para hamba sahaya bahwa mereka
dinikahi dengan seizin fuan-fuan mereka, dan mereka juga diberi
mahar.

Allah s berfirman,

c

4i4;AJia'#+i,z:i;it3
"Maka istrtistri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)
sebagai suafu kewajiban "(Qs. An-Nisaa' l4l: 24)

Allah & juga berfirman,

102 HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: pewamaan Kuning bagi L-aki-laki
yang Menikah, 3/376, no. 5153) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan
seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama,
2/1042-1043) dari jalur Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas dengan redaksi yang
serupa, dan di dalamnya terdapat redaksi, "semoga Allah memberkahimu."

Juga dari jalur Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dengan redaksi
yang serupa tanpa kalimat "bekas wama kuning".

Juga dari jalur SFr'bah dari Qatadah dan Humaid dari Anas dengan redaksi yang
senrpa dengan hadits sebelumnya.

Juga dari jalur syu'bah dari Humaid dengan redaksi yang sempa dengan hadits
sebelumnya.

Juga dari jalur Nadhar bin Syumail dari Syu'bah dari Abdul Azizbin Shuhaib dari
Anas dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah $ melihatku dalam keadaan
ada tanda-tanda keceriaan perkawinan. Aku lantas berkata, "Aku telah menikahi
seorang perempuan dari golongan Anshar." Beliau bertanya, "Berapa mahar yang
kamu berikan kepadanya?" Aku menjawab, "Emas seberat satu biji kurma."

Juga dari jalur lain (no.79-83/14271
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"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya

kepada Nabi. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya adalah ketentuan tersebut berlaku khusus bagi

Nabi S dengan jalan hibah tanpa mahar. Allah menginformasikan

bahwa kekhususan tersebut hanya untuk Nabi gs, bukan untuk

orang-orang mukmin lainnya.

Jadi, pemikahan mana yang terjadi tanpa mahar, maka dia

berlaku. Manakala perempuan menunfutt mahamya, maka dia

harus diberi mahar standar. Demikian pula, jika suami telah

menggaulinya sedangkan suami belum menetapkan mahar

baginya, maka dia berhak atas mahar standar. Tidak terlepas

kemungkinan bahwa suami menikahi seorang perempuan tanpa

mahar kemudian dia menceraikannya sebelum terjadi

persetubuhan sehingga perempuan yang dinikahi ihr berhak atas

mut'ah. Ifulah kasus dimana Allah mengeluarkan suami dari

kewajiban setengah mahar yang disebutkan manakala dia

menjatuhkan talak sebelum menggauli istrinya. Dalam semua kasus

ini tidak ada perbedaan apakah istrinya itu perempuan merdeka

muslimah, atau dzimmi, atau budak muslimah, atau budak

mudabbar, atau budak mukatab, atau setiap orang yang belum

sempuma kemerdekaannya.

Allah @ berfirman,
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'Jika kamu menceraikan isti-istrimu sebelum kamu

bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah

menenfukan mahamya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan rtu "(Qs. Al Baqarahl2l237)

Allah & menyerahkan hak menetapkan mahar kepada

suami. Hal ifu menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan

kerelaan istri, karena penetapan mahar ifu keharusan suami

terhadap istri. Mahar tidak berlaku bagi suami dan ishi kecuali

dengan kesepakatan keduanya. Allah tidak membuat batasan
dalam ukuran mahar. Kitab Allah ffi menunjukkan bahwa ukuran

mahar adalah sesuai yang disepakati di antara dua mempelai,

sebagaimana harga jual-beli adalah seperti yang disepakati oleh

dua pelaku jual-beli. Seperti itulah yang ditunjukkan Sunnah
Rasulullah S. Dalam setiap mahar yang disebutkan, tidak boleh

selain berupa suafu harga.

Setiap yang boleh dijadikan oblek jual-beli atau sewa

dengan suatu harga itu boleh dijadikan mahar. Sedangkan yang

tidak boleh dijadikan objek jual-beli atau sewa itu tidak boleh

diladikan mahar. Jadi, mahar hanrs berupa sesuatu yang diketahui
(definitif), dan berupa benda tertentu yang halal dijual secara tunai
atau secara tempo, baik sedikit atau banyak. Seorang laki-laki
boleh menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar safu

dirham, atau bahkan kurang dari safu dirham, atau berupa sesuafu
yang dilihatnya lebih sedikit daripada nilai dirham dan barang
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terkecil yang memiliki harga, manakala perempuan yang dinikahi

ihr rela dan dia termasuk orang yang memiliki kewenangan atas

hartanya.

Seorang perempuan boleh dinikahi dengan mahar berupa

suami menjahitkan pakaian unfuknya, atau membangunkan

sebuah rumah unhrknya, atau melayanlnya selama sebulan, atau

melakukan suatu pekerjaan unfuknya, atau mengajarinya Al

Qur'an dalam ul<uran tertenfu, atau mengajari budaknya dengan

suatu keahlian, atau hal-halsemacam itu.
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2263.Malik -nnnublrkan kepada kami, dari Abu Hazim,

dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada
Rasulullah S dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyerahkan

diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan ifu berdiri lama hingga

ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah,

nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan."
Rasulullah S lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah

kamu mempunyai sesuafu yang dapat dijadikan mahar unfuknya?'
Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuahr kecuali
kain sarung ini." Rasulullah S bersabda, "Jika kamu memberikan

kain sarung ifu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah
yang lain." Laki-laki ifu mengadu, "Aku tidak mempunyai sesuatu
pun." Beliau bersabda lagi, "Gdlah walau hanya sekedar cincin
besi." laki{aki ihr lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun.
L^aki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan apapun."
Rasulullah S bertanya, "Apakah kamu mempunyai hafalan dari
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surah Al Qur'an?' l-aki-laki ifu menjawab, "Ya, aku hafal surah ini

dan ifu." -Dia menyebutkan surahnya-. Rasulullah @ lalu

bersabda, "Aku akan menikahkan kamu dengan wanita ifu dengan

mahar hafalanmu dari surah At Qur'un.'Lo3

Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu

dirham, tetapi dia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan"
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2264. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah $

bersabda, "Berikanlah ala'iq (pemak-pemik). " Para sahabat

bertanya, "Apa itu ala'if" Beliau menjawab, "Sesuafu yang

diterima dengan rela oleh para keluarga."\04

103 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar, 2/5251

dari jalur Abu Hazim bin Dinar dan setemsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Bukhari (pembahasan: Nikah, bab' sultan

adalah Wali, 3/370, no. 5135) dari jalur Abdullah bin Yusu{ dari Malik dan seterusnya;

dan Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 2/lo4o-lo4l) dari jalur Abu Hazim

dengan redaksi yang serupa. Dalam sebagian redaksinya disebutkan, " Pergilah, kamu

telah diben kewenangan atas perempuan ini dengan hafalan Al Qw'an yang ada

padamu."
104 gu6lL ini telah disebutkan berikut takhrijaya pada no. (2259).
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2265. Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Barangsiapa yang mencari kehalalan (menikah) dengan

safu dirham (sebagai mahar), maka dia telah memperoleh

1rn6u1u1ur.'LoS

105 93. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Nikah, bab:
Pendapat Ulama tentang Mahar Perempuan, 3/492, no. 7/238l, dari jalur Waki' dari
hnu Abi tabibah dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa
yang mencari kehalalan... " Seperti inilah yang terhrlis dalam naskah cetakan. Selain
ada kekurangan di dalamnya, redaksi ini juga salah h.rlis, dimana dia mengatakan: Dari
Ibnu Abi t-abid. Al Baihaqi menisbatkan hadits ini kepada hnu Abi Syaibah menumt
sanad yang benar.

Riwayat selebihnya ada pada Ibnu Abi Syaibah: Dia berkata: Aku mendengar
Waki' berfatwa dengan hadits ini. Dia mengatakan, "laki-laki boleh menikahi
perempuan dengan mahar satu dirham."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Sunan Al Kubra (pernbahasan:

Mahar, bab: Barang yang Boleh Dijadikan Mahar, 7 /238, no. 143721 dari jalur Waki'
dari Yahya bin Abdunahman bin Abu L-abibah dari kakeknya yaitu Abu tabibah bahwa
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Batangsiapa Smng mencari kehalalan
dengan satu dirham (sebagai mahar), mal<a dia telah memperoleh kehalalan
(maksudnya nikah)."

Pengarang Al Jauhar An-Naqi mengatakan, "Selain perbedaan ini (maksudnya
antara riwayat Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Al Baihaqi), ada perbedaan pula
rrrengenai nama anaknya Abdurrahman. Al Baihaqi dan selainnya mengatakan
namanya adalah Yahya. Sedangkan Ibnu Mandah dalam Ma'nfah Ash-Shahabah
mengatakan namanya adalah Hasan. Seperti itu pula pendapat pengamng Al Isti'ab.
Ath-Thahawi dalam Ahkam Al Qur'an menyebutkan hadits ini kemudian dia berkata,
"Sanadnya tidak dipastikan oleh para ahli riwayat."

hnu Hajar dalam At-Talkhish mengatakan, "Hadits ini dilansir oleh hnu Syahin
dalam An-Nikah karyanya dari jalur Jariyah bin Haram dari Yahya dari ayahnya dari
kakeknya dengan redaksi, "Nikah dengan mahar dua dirham
atau lebih."

l.:h. At-Talkhish (3/190, no. 1551)
Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Jabir yang disebutkan oleh Abu

Daud:
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2266. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah #
membolehkan pemikahan dengan mahar sepasang sandal.1o5

Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Sedikit Mahar, 2/585, no. 2110)dari jalur

Yazid ftin Harun) dari Musa bin Muslim bin Ruman dari Abu Zubair dari Jabir bin

Abdullah bahwa Nabi $ bersabda, "Barangsiapa 5ang memberikan secakup sawiq

atau kurma keing unfuk mahar seorang peremPuan, maka dia telah memperoleh

kehalalan. "
Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya terdapat Musa bin Muslim, statusnya

lemah."
Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Salah seorang periwayat Abu Daud keliru

namanya. Dia menyebukrya Musa bin Muslim bin Ruman, padahal yang benar adalah

Shalih bin Muslim bin Rumah. Ahmad meriwayatkannya dalam Al Musnad squai
nama yang benar."

Sebenamya, tidak ada kekeliruan dalam riwayat Abu Daud dengan bukti

komentar Abu Daud sesudahnya, dimana dia menjelaskan omng yang

meriwayatkannya dari Shalih bin Rumah.
Sebenamya juga, namanya itu diperselisihkan. (Silakan baca komentar terhadap

Shalih bin Muslim bin Ruman dengan dikutip dan Ta'jil Al Manfa'ah dalam .4/-

Tadzkinh 2/7 3O'7 31, no. 2853).
105 HR. At-Tirmi&i (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar

perempuan, S/4L7412) daii lalur Yahya bin Said, Abdurrahman bin Mahdi dan

Muhammad bin Ja'far, dari Syr'bah, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Abdullah bin

Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa ada seorang peremPuan dari Bani Fazarah

yang menikah dengan mahar dua sandal. Rasulullah$ lantas bertanya, "Apakah

kamu merelakan diimu dan hartarnu dengan sepasang sandal?' Dia menjawab, "Ya."

Nabi,$ pun memperkenankannya."

At-Tirmi&i berkata, "Dalam bab ini ada riwayat dari Umar, Abu Hurairah, Sahl

bin Sa'd, Abu Said, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrad Al Aslami "9."
Abu Isa berkata, "Hadits Amir bin Rabi'ah statusnya hasan-shahih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Majah (pernbahasan, Nikah, bab: Mahar

Perempuan, l/6081dari jalur Sufuan dari Ashim dan seterusnya-

l)h. Al Ja'diyyatlL/26L, no. 871) dari jalw Ali bin Ja'd dari Syu'bah dari Ashim

dan seterusnya.
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2257. Telah sampai kepada kami bahwa Umar bin Al
Khaththab;ga berkata tentang tiga genggam kismis, "lni adalah
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Al Bushiri dalam Mishbah Az-Zujajah (l/1221berkata, "Ashim bin Ubaidullah
meskipun menjadi sumber riwayat bagi Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah, namun dia
dnilai munkaroleh Al Bukhari dan Abu Hatim."

Akan tetapi Al Hafizh Abdul 'Azhim Al Mundziri berkata, "Meskipun Ashirn ihr
lemah haditsnya; namun sebagian ahli Hadits memberlakukan haditsnya, dan dinilai
shahih oleh At-Tirmi&i. "

Dalam Al llalkarya hnu Abi Hatim (L/424, no. 12761dijelaskan, "Saya bertanya
kepada ayahku tentang Ashim bin Ubaidullah. Dia menjawab bahwa statusnya munkan
Menurut sebuah pendapat, dia tidak memiliki sebuah hadits ynng bisa dijadikan
pegangan. Saya lantas bertanya, 'Apa 5nng mereka tentang darinya?' Ayahku
menjawab, 'Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa
seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa dua sandal, lalu
Nabi S memperkenankannya. Padahal hadits tersebut munkar."'

Dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa At-Tirmi&i menilainya hasan-
shahih karena hadits-hadits lain dalam bab ini yang dia isyaratkan, bukan karena dia
terlalu gampang dalam menilai, sebagaimana penilaian sebagian ulama lain. Kami
memahami bahwa At-Tirmidzi tidak menilainya shahih lantamn ada Ashim-
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri, melainkan dia menilai shahih haditsnya
karena faktor hadits lain.

Lo7 Saya udak menemukannya pada selain Asy-Syaf i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (5/3761
dan Sunan Al KubmlT/z40\.
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2268. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin

Musa, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dia berkata: Ada

seorang laki-laki yang menjadikan budak perempuan sebagai

selirnya, kemudian ada seorang laki-laki lain yang berkata,

"Berikan budak perempuan itu kepadaku." laki-laki pertama

lantas menceritakannya kepada Sa'id bin Musayyib, lalu Sa'id

berkata, "Tidak halal seorang perempuan yang dihibahkan bagi

seseorang sepeninggalan Nabi $. Seandainya orang itu
memberinya mahar berupa cambuk atau lebih dari ifu, niscaya

hukumnya boleh."1o8

108 Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Srz:all-nya

(pembahasan: Nikah, bab: Menikah Budak PeremPuan yang Masih kecil, l/2O5, no-

640) dari jalur sufuan dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya

disebutkan, "Kemudian seorang laki-laki berkata, "Hibahkanlah dia kepadaku." Orang

ihr menjawab, "Dia untukmu."
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya

(pembahasan: Nikah, bab: Mahalnya Mahar, 6/179, no. 10414) dari jalur hnu
Uyainah dan seterusnya secara ringkas dari Yazid dari Ibnu Musayyib, "Seandainya dia

memberinya mahar berupa seutas cambuk, tenfulah perempuan ifu halal baginya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Mahar Perempuan, 3/493) dari

jalur Ibnu Uyainah secara ringkas seperti yang ada pada Abdurrazzaq-
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2269.lbrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Aku bertanya kepada Rabi'ah tentang barang yang

boleh diberikan sebagai mahar dalam nikah. Dia menjawab, "Satu

dirham." Aku bertanya, "Bagaimana jika kurang dari ifu?" Dia
menjawab, "Setengah dirham." Aku bertanya, "Bagaimana jika

kurang dari itu?" Dia menjawab, "Boleh, walaupun satu biji
gandum atau segenggam g"ndum."109

r09 Saya fldak menernukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam Srznar Al Kubn(7/24L1dan Ma'rifah As-Sunan w-a Al Aaar(5/3761
dari jalur Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalarn Ma'rifah As-Sunan um Al Atsarmenyebutkan bahwa Asy-Syafi'i
menyebutkan atsarini di ternpat lain.

Dia berkata: Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada karni, dia berkata: Aku
bertanya kepada Rabi'ah, 'Berapa ukuran minimal mahar?" Dia menjawab, "Apa yang
diterima dengan rela oleh para keluarga?" Aku bertanya, "Meskipun satu dirham?" Dia
menjawab, "Meskipun setengah dirham." Aku bertanya, "Meskipun kurang dari ihr?"
Dia menjawab, "Meskipun segenggam gandum atau sebiji gandum."

Llh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(5/376-377)
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2. Mahar yang Rusak Sebelum Diserahkan

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

dengan mahar tertenhr yang disebutkan, maka mahar tersebut

telah latuh kewajibannya, baik dia meninggal dunia atau istrinya

meninggal dunia, baik sesudah dia menggaulinya atau belum

menggaulinya. Jika berupa tunai, maka mahar harus dibayar fuirai-

Jika berupa hutang, maka mahar jatuh sebagai hutang. Jika

berupa takaran, maka mahar harus berupa takaran. Jika berupa

barang yang disebutkan sifat-sifatnya, maka dia harus berupa

barang tersebut.

Jika mahar berupa barang tertentu, seperti budak laki-laki

atau perempuil, unta, atau sapi, kemudian objek-objek tersebut

rusak di tangan suami sebelum dia menyerahkannya, kemudian dia

menceraikannya sebelurn menggaulinya, maka istri berhak atas

setengah dari nilainya pada saat terjadi akad nikah. Itulah hari

dimana istri memilikinya selama suami tidak melakukan tindakan

yang menghalangi bagi istri. Jika istri menuntutnya lalu suami

menolak untuk memberikannya, maka suami dianggap mengambil

tanpa izin sehingga istui berhak atas nilai tertinggi yang pemah

dicapai objek tersebut.

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

bahwa suami menetapkan mahar berupa sesuatu, lalu sesuahr

tersebut rusak sebelum istri menerimanya, maka dia berhak atas

mahar standar. Seperti seandainya istrinya ifu membeli sesuatu

darinya lalu sesuafu tersebut rusak sebelum istrinya itu
menerirnanya, maka dia meminta kembali harga yang telah dia

berikan. Seperti itulah istri merninta kembali kemaluannya, dan itu
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merupakan harga yang karenanya suami membayarkan mahar,
yaitu mahar standar.

Rabir berkata: Ini adalah pendapat yang paling akhir dari
Asy-Syafi'i.

Rabi' berkata: Jika dia menikahinya dengan mahar berupa
jasa penjahitan pakaian tertenfu kemudian pakaian ihr rusak, maka

istri berhak atas upah standar dari menjahit baju tersebut.

Pekerjaan menjahitnya itu dinilai pada waktu dia menikahi istrinya,

sehingga dia menanggung upah standar.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat ini dan
berkata, "Dia berhak atas mahar standar."

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika suami menetapkan
mahar berupa sesuafu tetapi dia tidak menyerahkan sesuatu ihr
kepada istrinya hingga sesuafu tersebut rusak di tangannya, maka
jika dia telah menggauli istrinya, maka istrinya berhak atas mahar
standar. Jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka
istrinya berhak atas mahar standar. Istrinya hanya berhak
menuntut sesuahr yang dimilikinya dengan kemaluannya, sehingga

dia meminta kembali harga dari kemaluan itu, seperti seandainya

dia membeli sesuatu dengan harga safu dirham kemudian sesuafu

tersebut msak, maka dia meminta kembali apa yang telah dia
bayarkan. Karena dia belum diberi pengganti dari harga satu

dirham itu. Karena itu, demikian pula dia meminta kembali apa
yang telah dia beri, yaifu kemaluan, dan bentuknya adalah mahar
standar. Ini merupakan pendapat terakhir dari Asy-Syafi'i.

Jika dia menikahinya dengan mahar berupa sesuatu yang

tidak bisa dijadikan upah, seperti pihak perempuan mengatakan,
"Aku mau menikahimu dengan mahar engkau mendatangkan
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kepadaku budakku yang melarikan diri atau untaku yang kabur,"

maka syarat tersebut tidak boleh, tetapi pemikahannya tetap

berlaku, dan istri berhak atas mahar standar. Alasannya adalah

karena tindakan mendatangkan objek yang kabur itu bukan

merupakan sewa yang wajib dan berlaku baginya, serta bukan

merupakan sesuatu yang memiliki batas akhir yang bisa diketahui.

Sedangkan pengalihan kepemilikan kemaluan dari istri kepada

suami ihr seperti dia memberikan kepada suami uang safu dinar

dengan syarat dia melakukan salah satu dari dua hal ini. Jika suami

mampu mendatangkan objek yang diupahkan, maka suami berhak

atas satu dinar. Jika dia tidak dapat mendatangkan objek tersebut,

maka dia tidak memperoleh satu dinar. Dia tidak memiliki dinar

tersebut kecuali dia berhasil mendatangkan objek yang diupahkan

kepada istrinya. Padahal istrinya telah mengalihkan kepemilikan

atas kemaluannya kepadanya sebelum dia mendatangkan objek

yang diupahkan ih-r.

Dalam setiap kasus dimana saya menetapkan mahar

standar bagi istri dari suami manakala suami meninggal dunia atau

istri meninggal dunia, baik sesudah te4adi persetubuhan atau

sebelumnya, lalu dalam kasus itu suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka istri berhak atas setengah mahar yang

disebutkan, dan setengah dari barang yang dijadikan mahar

untuknya jika masih ada. Jika sudah terlepas dari tangan, maka dia

berhak atas setengah dari mahar standar. Misalnya, seandainya

suami menikahinya dengan mahar berupa pekerjaan menjahit

suahl pakaian, kemudian pakaian tersebut rusak, maka istri berhak

atas setengah mahar standar karena kemaluannya dihukumi

sebagai harga. Jika sewa batal lantaran kemsakan oblek, maka istri

349



Al Unrm

berhak atas setengah dari harga sewa sebagaimana yang berlaku

dalam jual-beli.

Jika suami telah memenuhi mahamya, dan dia

memberikannya dalam benfuk dinar atau dirham, kemudian dia

menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia berhak meminta

kembali setengahnya. Jika dinar atau dirham itu telah rusak, maka

setengah dari padanannya. Demikian pula dengan makanan yang

ditakar dan ditimbang. Jika tidak ditemukan padanannya, maka

setengah dari nilainya.

3. Suami yang Telah Membayar Mahar Kemudian
Dia Mencerai Istrinya Sebelum Menggaulinya

Jika suami menetapkan mahar kepada istri dalam benhrk

dinar atau dirham, dan dia telah menyerahkan dinar atau dirham

itu kepada istrinya, kemudian dia menceraikannya sebelum dia

menggaulinya, sedangkan dinar dan dirham itu masih ada

barangnya dan belum berubah, keduanya pun saling

membenarkan bahwa itu adalah dinar yang diberikan suami, maka

suami berhak meminta kernbali setengahnya. Demikian pula jika

rnahamya berupa perak atau emas batangan. Jika ada sebagian

darinya yang berubah di tangan istri, baik perak itu dipendam

sehingga menjadi usang dan berkurang, atau emasnya terlempar

ke dalam api sehingga berkurang, atau emas dan perak itu
dibentuk sehingga nilainya bertambah atau bobotnya berkurang

dalam api, maka semua itu hukumnya sarna; suami berhak

menuntut setengah padanannya pada hari dia menyerahkan mahar
itu kepada istri.
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Alasannya adalah karena istri memilikinya karena faktor

akad, dan menanggungnya karena faktor penyerahan. Dengan

demikian, dia berhak atas pertambahannya dan menanggung

penyusutannya. Jika suami berkata dalam kasus men1rusut, "Aku

mau mengambilnya dalam keadaan menyusut," maka istri tidak

boleh menahannya dari suami kecuali dalam safu kasus, yaifu

ketika penyusutan terjadi pada timbangan sedangkan barangnya

bertambah. Dalam kasus ini suami tidak boleh mengambilnya

dalam keadaan bertambah pada barangnya. Pertambahan itu

terjadi pada harta istri. Kecuali istri mau menyerahkan dalam

keadaan bertambah tetapi belum berubah dari keadaannya. Suami

tidak boleh mengambil selain dalam keadaan seperti itu.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri dalam

benhrk perhiasan yang ditempa atau bejana dari perak atau emas,

lalu mahar tersebut pecah, maka ketentuannya seperti yang saya

sampaikan. Ishi hams mengembalikan kepada suami setengah

nilainya pada hari suami menyerahkannya dalam benfuk sudah

ditempa.

Seandainya mahar berupa dua bejana, kemudian salah

safunya pecah dan yang lain masih ufuh, maka ada dua pendapat

tentang hal ini, yaitu:

Pertama, suami boleh meminta kembali setengah nilainya

kecuali dia mau menjadi sekutu bagi istri atas bejana yang tersisa,

dan mempertanggungkan istri setengah dari nilai bejana yang

rusak.

Kedua, dia menjadi sekutu atas sisanya dan

mempertanggungkan istri atas setengah dari nilai barang yang
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rusak. Dia tidak memiliki hak selain itu. Ini merupakan pendapat

yang paling benar di antara dua pendapat.

Seandainya istri telah menambahkan suafu penrbahan atau

suafu unsur lain ke dalam dua bejana itu, maka dia harus

memberikan kepada suami setengah dari nilai keduanya pada hari

suami menyerahkan keduanya kepada istri. Jika dua bejana terbuat

dari perak kemudian keduanya pecah, kemudian suami menthalak

istri, maka suami meminta kembali setengah dari nilai dua bejana

itu dalam keadaan tertempa oleh emas. Jika keduanya terbuat dari

emas, maka suami menuntut istri setengah dari nilai keduanya

dalam keadaan ditempa dalam benfuk perak. Alasannya adalah

karena suami tidak boleh mengambil perak dengan perak yang

lebih banyak timbangannya daripada perak tersebut. keduanya

tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah terima.

Seandainya mahamya berupa fulus atau bejana dari

perunggu, besi atau timah, maka itu tidak berbeda ketenfuannya.

Hanya saja, nilai semua ini diukur dengan mata uang yang paling

banyak berlaku dalam negeri, apakah itu dinar atau dirham. Dalam

kasus ini salah satu pihak boleh meninggalkan pihak lain sebelum

menerima nilai barang tersebut, karena dia tidak sempa dengan

penukaran mata uang, serta tidak serupa dengan sesuatu yang

mengandung riba nasi'ah.

Demikian pula, seandainya suami memberikan mahar

berupa kayu lalu kayu itu belum berubah hingga suami menthalak

istrinya, maka suami menjadi sekufu bagi istrinya atas setengah

dari kayu tersebut. Tetapi seandainya kayu ifu telah berubah

karena usang, membusuk, atau men5rusut, seberapa pun
pen5rusutannya, maka istri wajib memberikan kepada suami

352



AlUmm

setengah dari nilainya dalam keadaan normal, kecuali suami mau

menjadi sekuhr bagi istri atas setengah dari barang-barang yang

telah mengrusut tersebut, sehingga iski tidak boleh menghalangi

suami unhrk mengambilnya. Ketenfuan terkait kayu sama seperti

ketentuan terkait bejana emas manakala sebagiannya rusak dan

sebagian yang lain masih tersisa.

Demikian pula, jika nilainya bertambah karena telah dibuat

menjadi pintu, peti atau selain ifu, maka barang tersebut menjadi

milik istri. Sedangkan suami menuntut setengah dari nilainya pada

hari suami menyerahkan kayu kepada istrinya. Jika istri ingin

menyerahkan setengahnya dalam benfuk pintu dan menjadikan

suami sebagai sekufu atas setengahnya dalam benhrk peti, maka

suami tidak wajib menerimanya kecuali dia rela, meskipun peti dan

pintu tersebut lebih banyak nilainya daripada kayu. Karena ka5m

memiliki kegunaan yang tidak dimiliki peti dan pintu. Suami juga

tidak harus mengalihkan haknya kepada benda lain meskipun lebih

besar harganya daripada haknya. Kalu dalam kasus ini tidak

serupa dengan dinar dan dirham yang masih utuh; emas tersebut

dan emas lain memiliki kegunaan yang sama.

Demikian pula seandainya suami memberikan mzfiar dalam

benfuk pakaian lalu pakaian tersebut usang, maka suami menunfut

setengah nilainya kecuali suami mau menjadi sekutu istri atas

setengah pakaian tersebut dalam keadaan usang, sehingga istui

tidak boleh menghalangi suami unfuk mengambilnya karena harta

suamilah yang berkurang.

Seandainya suami memberikan mahar dalam benfuk kain

kemudian istri telah memotongnya atau mencelupnya sehingga

nilainya bertambah akibat dipotong dan dicelup, atau berkurang,
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maka hukumnya sama; suami menuntut setengah dari nilainya.

Seandainya suami ingin menjadi sekutu bagi istri atas kain yang

sudah dipotong atau diwamai ihr dalam keadaan telah men5rusut,

atau istri ingin agar suami menjadi sekutu baginya atas kain

tersebut dalam keadaan bertambah nilainya, maka masing-masing

tidak dipaksa menerimanya kecuali dia menghendaki. Karena kain
yang belum dipotong dan belum diwamai ifu memiliki manfaat

yang tidak dimiliki kain yang sudah dipotong dan diwamai. Ada

kalanya kain tersebut berubah dari keadaannya saat suami

memberikannya kepada istri.

Demikian pula, seandainya suami memberikan mahar

kepada istri dalam benfuk benang kemudian istri menenunnya,

maka suami menunfut kembali setengah dari nilai benang yang

sepadan dengannya jika dia memiliki padanan. Jika dia tidak

memiliki padanan, maka suami menunfut kembali setengah dari

nilainya pada saat suami menyerahkannya. Setiap kasus dimana

saya mengatakan suami meminta kembali setengah dari nilainya,

maka yang menjadi ukuran adalah nilai pada hari suami

menyerahkannya. Sedangkan penyusutan dan pertambahan yang

terjadi sesudahnya tidak dipertimbangkan, karena istri dihukumi
sebagai pemilik barang pada saat terjadi akad, dan dia dikenai

pertanggungan pada hari terjadinya serah terima manakala suami

menceraikannya. Istri harus membayar setengahnya jika barang

masih utuh, atau setengah nilainya jika sudah rusak.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa

bafu bata, kemudian istri menggunakannya unfuk membangun

rumah; atau suami memberikan mahar berupa kayu kemudian istri

memasukkannya ke dalam bangunan; atau suami memberikan
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mahar berupa batu lalu istri memasukkannya ke dalam bangunan,

sedangkan barang-barang tersebut masih berwujud, maka barang-

barang tersebut :;udah menjadi milik istri, dan suami meminta

kembali setengah dari nilainya pada hari suami menyerahkannya

kepada istri. Alasannya adalah karena istri membangun dengan

bahan bangunan yang telah dia miliki, sedangkan suami berhak

atas setengahnya karena faktor thalak.

Istri telah menggunakannya dalam keadaan dia telah

memilikinya, sehingga barang-barang tersebut tidak dikeluarkan

dari tempatnya kecuali istri menghendaki. Jika barang-barang

tersebut keluar dalam keadaan seperti keadaannya semula, maka

suami menjadi sekufu atas barang-barang tersebut. Tetapi jika dia

keluar dalam keadaan men5rusut, maka suami tidak dipaksa unfuk

mengambilnya kecuali dia menghendakinya, dan dia berhak atas

setengah nilainya.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan

mahar suami melayani fulan selama sebulan, lalu dia telah

melayaninya selama setengah bulan, kemudian fulan yang

dilayaninya itu meninggal dunia, maka istri memiliki hak atas

setengah dari mahar standar unfuknya yang diambil dari harta

suami. Seandainya dia dinikahi dengan mahar berupa suami

membawanya di atas unta tertentu ke suafu negeri, lalu suami

membawanya hingga setengah perjalanan, kemudian unta tersebut

mati, maka istri berhak atas setengah dari mahar standar unh-rknya

yang diambil dari harta suami. Setengah mahar standar ifu sama

seperti harga yang telah diwajibkan suami dengan pengangkutan

tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya istri menyewa

unta suami sebesar sepuluh dirham, kemudian unta itu mati di
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tengah perjalanan, maka istri berhak meminta kembali lima

dirham?

4. Mahar Berupa yang Bisa Bertambah

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa

budak perempuan dan budak laki-laki yang masih kecil lalu kedua

budak ifu menjadi besar, atau dua budak yang tidak pandai dan

tidak bisa bekerja lalu keduanya menjadi pandai dan bisa bekerja,

atau dua budak yang tadinya buta kemudian menjadi melek, atau

keduanya terkena sakit belang kemudian sembuh, atau mengalami

suatu mudharat lalu mudharatnya itu hilang, atau sebaliknya

keduanya dalam keadaan sehat lalu keduanya mengalami suafu

penyakit, atau muda lalu menjadi fua, atau cacat pada badan

keduanya, dimana yang dimaksud dengan penyusutan dan

pertambahan adalah yang bersifat permanen pada badan, bukan

pada selain badan, kemudian suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka kedua budak itu tetap menjadi milik istri.

Tetapi istri harus memberi suami setengah dari nilai dua budak ifu,

dimana nilainya diukur pada hari dia menerima keduanya, kecuali

istri berkenan memberikan keduanya kepada suami dalam keadaan

keduanya telah mengalami pertambahan, sehingga suami tidak

memiliki hak selain itu. [-ain halnya jika pertambahan itu
mengubah keduanya, seperti dahulunya kecil lalu menjadi besar

secara mencolok. Alasannya adalah karena budak yang kecil itu
memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh budak yang besar

badannya. Dalam kasus ini suami berhak atas setengah dari nilai

budak.
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Jika kedua budak ifu mengalami penyr-rsutan, maka ishi

membayarkan kepada suami setengah dari nilai keduanya, kecuali

suami berkenan mengambil keduanya dalam keadaan men5rusut

sehingga istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambil

keduanya, karena istri hanya berhak menghalangi suami unfuk

mengambil pertambahannya. Adapun budak yang mengalami

penyusutan dari yang diberikan suami kepadanya, istri tidak

berhak menghalangi suami unhrk mengambilnya. Jika kedua budak

itu dahulunya kecil lalu menjadi besar, maka istri berhak

menghalangi suami unfuk mengambil keduanya meskipun

keduanya mengalami penyusutan, karena kecil dan besar

merupakan dua sifat yang berbeda, dimana masing-masing

memiliki kegunaan yang berbeda.

Seandainya kedua budak itu tetap pada keadaan keduanya,

namun keduanya mengalami suatu cacat, maka istri tidak boleh

menghalangi suami unfuk mengambil keduanya dalam keadaan

cacat, karena yang demikian ifu bukan merupakan perubahan dari

kecil dan besar. Yang besar tetap pada keadaannya semua,

sedangkan yang sehat itu lebih baik daripada yang cacat. Semua

ini berlaku selama qadhi belum memufuskan agar suami

mengambil setengah dari budak. Tetapi jika qadhi telah

memutuskan bahwa suami mengambil setengah dari budak lalu

istri menghalanginya, maka istri bertanggungjawab atas apa yang

terjadi pada budak saat berada di tangannya. Jika budak itu mati,

maka istri menanggung setengah dari nilai budak. Jika budak itu

mengalami cacat, maka suami mengambil setengahnya dan

mempertanggungkan kepada istri setengah dari cacat. Ketenfuan

ini berlaku dalam semua masalah dalam bab ini serta masalah-

masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.
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Pohon kurma dan pohon lain yang mengalami

pertambahan dan penyusutan dalam semua ini sama seperti budak

laki-laki dan perempuan, tidak berbeda dalam hal apapun.

Seandainya mahar berupa budak perempuan kemudian suami

telah menyerahkannya kepada istri lalu budak perempuan itu
melahirkan, atau berupa temak betina lalu dia melahirkan anak

saat berada di tangan istri, kemudian suami menceraikannya tiga

kali sebelum menggaulinya, maka istri berhak atas anak temak dan

anak budak perempuan tersebut. Hewan ternak tentu mengalami

pertambahan atau pen5rusutan, sehingga dia menjadi hak iski.
Sedangkan suami meminta kembali setengah dari nilai budak dan

temak tersebut, dimana nilainya dilihat pada hari suami

menyerahkannya kepada istri.

L-ain halnya jika suami berkenan mengambil setengah dari
budak perempuan yang dia serahkan kepada istri dalam keadaan

mengalami penyusutan, sehingga ifu menjadi hak suami; kecuali
pen5rusutan budak perempuan itu disertai perubahan dari kecil
menjadi besar, sehingga penytsutannya ifu disebabkan faktor cacat

atau perubahan badan. Tetapi jika penyusutan itu terjadi akibat
bertambahnya usia, maka sesungguhnya dari sisi lain ihl
merupakan suafu pertambahan. Suami tidak boleh mengambil

pertambahan. Pertambahan itu terjadi saat objek menjadi milik
istri. Jika suami menyerahkan budak dalam keadaan sudah tua
sehingga penyusutan adalah karena tua atau renta, maka suami
boleh mengambilnya karena sifat renta merupakan pen5rusutan

seluruhnya, bukan pertambahan. Suami tidak dipaksa unfuk
mengambil objek yang mengalami penyusutan kecuali dia
berkenan.
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Demikian pula dengan budak perempuan manakala dia

melahirkan sehingga dia mengalami penyusutan akibat kelahiran

ifu, lalu suami memilih unhrk mengambil setengahnya dalam

keadaan menyusut; keduanya tidak berbeda dalam hal apapun.

Hanya saja, jika anak budak perempuan itu masih kecil, maka

suami mengambil setengah dari nilai budak ifu agar budak tersebut

tidak terpisah dari anaknya pada hari dimana suami meminta

pelayanan budak perempuan itu. Karena saya tidak memaksa

suami pada hari gilirannya agar anak tersebut disusui dan diasuh

oleh budak lain sehingga budak perempuan itu akan tersita

wakfunya dan tidak bisa melayani suami tersebut. Di sisi lain, saya

tidak menghalangi persusuan bagi anak tersebut karena dapat

menimbulkan mudharat baginya. Karena ihr, saya tidak

menetapkan bagi suami selain setengah dari nilai budak

perempuan itu.

Jika anak-anak budak perempuan tersebut sudah besar,

maka suami boleh meminta kembali setengah dari ibunya, tetapi

suami tidak dipaksa untuk melakukan hal itu karena budak

perempuan tersebut sudah menjadi ibu sehingga keadaannya

berbeda dari keadaannya sebelum dia melahirkan. Jika budak

perempuan itu mengalami pertambahan sesudah melahirkan,

maka istri tidak dipaksa untuk memberikan setengah dari budak

perempuan itu kepada suami, melainkan istri boleh memberinya

setengah dari nilai budak perempuan tersebut. Namun jika istri

memberikan kepada suami setengah dari budak tersebut secara

sukarela, atau budak perempuan ifu tidak mengalami

pertambahan, maka budak perempuan ifu boleh dipisahkan dari

anaknya pada hari dimana suami berhak atas pelayanan budak

tersebut. Jika setengah dari budak perempuan itu jafuh kepada
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suami, maka anak yang dilahirkannya menjadi milik bersama

antara suami dan istri tersebut.

Demikian pula jika budak perempuan, hewan temak dan

budak lakilaki yang dijadikan mahar itu menghasilkan suatu hasil.

Atau, mahamya berupa kebun kurrna lalu dia menghasilkan buah.

Buah kurma yang dihasilkannya itu menjadi milik istri, tanpa

melibatkan suami, karena terjadinya buah-buahan itu dalam

kepemilikan istri. Tetapi seandainya budak perempuan itu dalam

keadaan mengandung, atau hewan ternak itu dalam keadaan

bunting, maka suami berhak atas setengah dari nilainya yang

diukur pada hari dia menyerahkan budak perempuan atau hewan

temak itu kepada suami, karena itu terjadi belakangan saat objek

berada dalam kepemilikan istri. Saya tidak memaksa suami juga-
jika istri menginginkan-untuk mengambil budak perempuan

dalam keadaan hamil atau mengarnbil hewan temak dalam

keadaan bunting karena ada kekhawatiran terhadap kondisi hamil

dan bunting itu.

Selain itu, hewan temak yang tidak bunting memiliki

kegunaan yang tidak dimiliki hewan temak yang bunting. Kami
juga tidak memaksa istri -seandainya suami menginginkan-

unfuk memberikan kepada suami budak perempuan yang hamil

dan hewan temak yang bunting, dalam keadaan budak perempuan

atau hewan temak ifu lebih besar pertambahannya daripada

keadaannya yang tidak hamil atau bunting. Budak perempuan itu

mengalami pen5rusutan di satu keadaan dan mengalami

pertambahan di keadaan lain.

Seandainya mahamya berupa kebun kurma, dimana suami

menyerahkannya dalam keadaan tidak berbuah, lalu kebun kurma
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itu berbuah, maka seluruh buahnya menjadi milik istri,

sebagaimana dia memiliki anak temak, penghasilan budak, dan

anak budak perempuan. Jika suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, sedangkan kebun kurma itu mengalami

pertambahan, maka suami meminta kembali setengah dari nilai

kebun kurma ifu yang diukur pada saat dia menyerahkannya

kepada istri. Lain halnya jika ishi berkenan untuk memberikan

setengah kebun kurma itu dalam keadaan telah mengalami suafu

pertambahan pada keadaannya dimana ishi mengambil kebun

kurma tersebut, yaitu dalam keadaan masih remaja. Suami tidak

berhak selain setengahnya. Tetapi jika kebun kurma itu mengalami

pertambahan sedangkan dia telah layu dan sifat remajanya hilang,

maka suami tidak harus menerimanya. Karena meskipun kebun

kurma itu mengalami pertambahan pada hari ihr dengan buahnya,

namun dia mengalami perubahan ke arah penyusutan dari segi

keremajaannya, sehingga suami tidak dipaksa unfuk mengambilnya

kecuali dia berkenan.

Suami dipaksa untuk mengambilnya hanya jika istui

menyerahkan kebun kurma dalam keadaan yang sama seperti saat

dia mengambilnya, yaitu dalam keadaan remaja atau lebih bagus

lagi, serta bukan mengalami penyusutan akibat peninggian. Jika

suami menthalak isti dalam keadaan kebun kurma belum berubah

keremajaannya, atau dia telah mengalami penyusutan dalam

keadaan keluar mayangnya, lalu suami ingin mengambil

setengahnya dengan mayangnya, maka hukumnya tidak boleh.

Sama seperti budak perempuan yang hamil dan hewan temak

yang bunting; suami tdak boleh mengambilnya karena adanya

pertambahan akibat hamil dan bunting. Hewan temak bunting itu

berbeda dari kurma yang keluar mayangnya karena mayang tidak
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menguban pohon kurma dari safu keadaan unhrk selamalamanya,

kecuali dengan pertambahan. Ada atau tidak adanya mayang pada

pohon kurma tidak memiliki pengaruh.

Jika istri ingin menyerahkan setengahnya kepada suami

dalam keadaan telah keluar mayangnya, maka suami tidak

memiliki hak selain ifu sesuai alasan yang kami sampaikan, yaitu

perbedaan antara pohon kurma dengan anak temak dan

kehamilan, dalam arti bahwa mayang ihr tidak lain adalah suafu

pertambahan, dan dia bukan merupakan sesuatu yang mengubah

pohon kurma itu sendiri.

Jika pohon kurma telah berbuah dan telah tampak kualitas

dan kematangannya, maka ketentuannya sama. Demikian pula

dengan setiap pohon yang diberikan suami kepada istri sebagai

mahar, lalu pohon tersebut berbuah, maka ketentuannya tidak

berbeda; istri dan suami berhak atas setengah dari nilainya, kecuali

istri berkenan unhrk menyerahkan setengahnya kepada suami dan

setengah buahnya, sehingga suami tidak berhak selain ihr

rnanakala pohon belum bembah karena telah meninggi dan

menjadi ramping. Jika dia telah menjadi ramping atau menyusut

karena suatu cacat yang terjadi padanya, maka suami tidak harus

mengambil dalam keadaan seperti ihr.

Seandainya pada wakfu suami menthalak istri dan pohon

berbuah ifu istri ingin mengatakan, "Aku akan memetik buahnya!"

lalu suami mengambil setengah pohon, maka hukumnya boleh

manakala pemetikan buah itu tidak mengakibatkan kemsakan
pada pohon di kemudian hari. Tetapi jika pemetikan buah ihr

mengakibatkan kerusakan bagi pohon di kemudian hari, maka

suami tidak harus mengambilnya dalam keadaan cacat kec,uali dia
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berkenan. Seandainya iski berkenan untuk membiarkan pohon

hingga dia memetik buahnya kemudian dia menyerahkan setengah

pohon kepada suami, maka suami tidak harus menerimanya

karena pohon bisa jadi rusak sampai waktu tersebut. Dia tidak

harus menerima huk ya yang tunai itu ditangguhkan, kecuali dia

berkenan. Dalam semua keadaan ini suami mengambil setengah

dari nilai kebun manakala kedua pihak tidak saling rela selain itu.

Seandainya suami berkenan memberikan penangguhan kepada

istri hingga dia memetik buah kemudian suami mengambii

setengah dari pohon dan kebun kurma, maka istri tidak harus

menerimanya karena dua alasan, yaifu:

Perbn4 pohon dan kebun kurma itu mengalami

pertambahan hingga waktu panen.

Kedua, ketika suami menceraikannya dalam keadaan mahar

mengalami suatu pertambahan, dimana suami dihalangi unfuk

mengambil mahar itu, maka istrilah yang menjadi pemilik mahar

itu, bukan suami. Hak suami terkadang bisa dialihkan kepada

nilainya, sedangkan istri tidak harus menerima sekiranya haknya

dialihkan kepada selain yang menjadi haknya pada saat jatuh

thalak, sedangkan suami tidak memiliki hak di dalamnya.

5. Mahar yang Tidak Diserahkan Hingga Dia
Bertambahan atau Berkurang

R.abi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: AqrSyafi'i
berkata: Seandain5n suami mernberikan mahar benrpa budak

perempuan atau her,van temak, n unun dia tidak menyerahkan mahar
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ihr kepada isbinya hingga budak perempuan atau hennn temak ihr

menghasilkan kefurunan di tangannya, kemudian dia menthalak

istrinya sebelum menggaulinya, maka isfuinya berhak atas selunrh

kefunrnan ifu, sedangkan suami tidak berhak sama sekali. Karena

budak perempuan dan her,ran temak itu menghasilkan ketunrnan

dalam kepemilikan istui. Sedangkan her,rnn ternak itu harus dilihat

terlebih dahulu. Jika dia tetap dalam keadaannya seperti sedia kala

saat suami menetapkannya sebagai mahar unfuk isfui, atau

mengalami pertambahan, maka her,rnn temak ihr tetap menjadi milik

ishi, dan suami hanya berhak merninta kembali setengah dari her,van

temak tersebut, bukan keturunannya.

Jika hewan ternak itu mengalami pen5rusutan dari
keadaannya saat suami menetapkannya sebagai mahar bagi istri,

maka istri memiliki hak pilih. Dia bebas memilih antara mengambil

dari suami setengah nilai hewan temak yang diukur pada hari
suami menetapkannya sebagai mahar, atau mengambil

setengahnya dalam keadaan telah mengalami penyusutan.

Demikian pula seandainya mahamya berupa budak perempuan

lalu dia melahirkan anak, atau budak laki-laki lalu dia menghasilkan

pemasukan.

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

istri bebas memilih antara mengambil setengahnya dalam keadaan

mengalami pen5msutan, atau meminta kembali setengah dari
mahar standar. Ini merupakan pendapatnya yang paling shahih di
antara dua pendapat, serta merupakan pendapatnya yang paling

akhir.

Jika keturunan hewan temak atau anak budak perempuan

ifu mati di tangan suami atau mengalami pen5msutan, sedangkan
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istri telah meminta suami untuk menyemhkannya tetapi dia

menolak unfuk menyerahkannya, maka suami menanggung nilai

tertinggi yang pemah dicapai objek tersebut, serta menanggung

pengrsutan. Suami menyerahkannya seperti pertanggungan orang

yang mengambil tanpa izin, karena dia harus menyerahkannya

tetapi dia menolak untuk menyerahkannya.

Seandainya suami telah menawarkan kepada istri untuk

menyerahkan budak perernpuan kepadanya, lalu istri meminta

agar budak perempuan ifu tetap berada di tangan suami sebelum

dia menerimanya dari suami, atau suami tidak menolak untuk

menyerahkan budak perempuan itu dan ishi juga tidak

memintanya, maka ada dua pendapat dalam kasus ini, yaitu:

Pertama, suami tidak menanggung budak perempuan itu
jika mengalami pen5rusutan, dan istri memiliki hak pilih antara

mengambilnya dalam keadaan mengalami pen5rusutan, atau

membiarkannya. Jika budak perempuan itu mati, maka dia

mengambil mahar standar.

Kedua, suami dihukumi sebagai orang yang mengambil

tanpa izin, tetapi dia tidak berdosa seperti dosanya orang yang

mengambil tanpa izin. Alasannya adalah karena suami terkena

pertanggungan terhadapnya, dan tidak ada yang bisa

mengeluarkannya dari pertanggungan kecuali dengan cara

menyerahkan mahar kepada isfui atau kepada wakilnya istri

dengan seizinnya. Jika suami telah menyerahkannya kepada istri

atau wakilnya dengan seizin istri, kemudian istri

mengembalikannya kepada suami sesudah itu, maka mahar

tersebut dihukumi sebagai amanah di tangan suami sehingga dia

tidak dikenai pertanggungan terhadapnya dalam keadaan apapun.
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Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istri, lalu istri

mengembalikannya sesudah ifu, maka mahar ihr ada pada suami.

Biaya yang dia keluarkan untuknya itu Udak dia tuntutkan kembali,

dan dia dianggap melakukannya secara sukarela. Manakala terjadi
perbuatan pidana terhadap mahar saat berada di tangan suami,
lalu dia mengambil dendanya, maka istri memiliki hak pilih. Dia
bebas memilih antara mengambil dendanya ifu karena denda itu
dimiliki karena faktor hartanya; atau dia membiarkan denda itu
pada suami karena objek mahar telah menyr:sut dari keadaan saat

dia memilikinya. Jika suami menghalangi iski untuk
mengambilnya, maka istri boleh membebankan pertanggungan

pada suami atas penyusutan yang terjadi di tangan suami.

Apa yang dijual suami dari oblek mahar atau keturunan
hewan temak, lalu yang dijual ihr ditemukan lagi, maka jual-beli

dibatalkan. Jika dia sudah terlepas dari tangan, maka istri berhak
atas nilainya dari suami karena suami dikenai pertanggungan

atasnya. Suami tidak boleh mengambil pembayaran yang dia
terima dari menjual objek tersebut, karena dalam hal ini dia
bertindak di luar kewenangan; dan karena seandainya oblek yang

dijual itu masih ada, maka jual-beli dibatalkan.

Seandainya istri ingin memperkenankan jual-belinya

manakala telah terjadi, maka jual-beli tersebut tetap tidak sah.

Suami tidak halal untuk memiliki pembayaran karena sesuatu yang

bukan miliknya ihr tidak bisa mengeluarkannya dari pertanggungan

kecuali dengan cara mengembalikannya kepada mifua jual-belinya,

atau mitra jual-belinya itu menghibahkan kepadanya.

Jika dia bertemu dengan mitra jual-belinya dalam keadaan
barang telah terlepas dari tangan, maka pembeli bertanggungjawab
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atas nilainya, dimana dia dan pembeli saling mengimpaskan

dengan barang itu dari harga jual-beli keduanya, lalu keduanya

saling mengembalikan selisih pada siapa saja di antara keduanya.

Misalnya, harga barang seratus dinar sedangkan nilai sebenamya

delapan puluh. Dengan demikian, pembeli menuntut penjual

sebesar dua puluh. Demikian pula, seandainya harganya delapan

puluh sedangkan nilainya seratus, maka penjual menunfut pembeli

yang di tangannya barang tersebut rusak sebesar dua puluh.

Saya membedakan antara harga penjualan dari harta istui

dan denda yang diambil suami atas perbuatan pidana terhadap

harta istri karena istri dalam kasus terjadinya perbuatan pidana

terhadap hartanya tidak memiliki hak selain denda, atau dia

meninggalkan denda itu. Sedangkan dalam kasus hartanya dijual,

dia berhak meminta kembali barangnya. Jika barang ihr sudah

terlepas dari tangan, maka dia berhak atas nilainya. Dia tidak

berhak atas hasil penjualan jika hartanya lebih tinggi nilainya

daripada hasil penjualannya, karena dia tidak boleh

memperkenankan jual-beli yang dilakukan suami. Sedangkan

selisih dari harga jualnya itu menjadi milik pembeli dalam jual-beli

yang tidak boleh, .karena dia menjamin kepada suami dalam

bentuk nilai.

Seandainya suami memberikan mahar berupa kebun kurma

atau pepohonan, nalnun dia fidak menyerahkannya kepada

istinya hingga tanaman tersebut berbuah di tangannya, lalu dia

menempatkan buah-buahan ihr dalam botol dan meletakkan di

atasnya shaqllo yang diambil dari kebun kurma isbi, atau dia

llo Sh*, berarti perasan kurma basah sebelum dirnasak. Jika sudah dimasak,

maka dia disebut ru6.
l-jrh. (Al Mishbah Al Munil
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menempatkannya dalam sebuah kamng, maka istri boleh
mengambil buah-buahan itu dengan shaqr dan mengambilnya
dalam keadaan telah dikemas. Sedangkan suami boleh
mengeluarkannya dari botol dan karung karena itu adalah
miliknya. Jika dia mengeluarkannya, maka dia tidak boleh
membahayakan buah-buahan yang ada. Jika dia mengeluarkan
dari keranjang lalu rusak dan tidak tersisa sedikit pun yang bisa

digunakan, maka istri boleh mengambilnya dan mengeluarkannya
dari kantongnya, serta mengambil kekurangannya dari suami
karena suami telah merusaknya, kecuali suami rela membiarkan
wadahnya ifu.

Demikian pula setiap buah-buahan yang ditata atau
dikemas oleh suami seperti yang saya gambarkan di atas. Jika
suami mengemas buah-buahan dengan rubb dari dirinya sendiri,
maka istri boleh mengambil buah-buahan dan memisahkan nrb6
darinya jika tidak membahayakan buah-buahan itu dan tidak
menguranginya sedikit pun. Jika hal ifu mengurangi buah-buahan
yang ada, maka istri boleh melepaskan rubb,lalu dia mengambil
nilai kekurangannya seberapa pun besamya dan upah pelepasan
buah-buahan dari rubb, karena suamilah yang bertindak di luar
kewenangan.

Setiap bencana yang terjadi pada buah-buahan saat berada
di tangan suami, seperti kebakaran, belalang, atau selainnya, maka
suami bertanggungjawab terhadapnya. Jika buah-buahan itu
memiliki padanannya, maka dia menanggung padanannya. Jika
dia tidak memiliki padanan, maka dia menanggung nilainya. Jika
masih ada sisa dari buah-buahan, maka dia menanggung nilai
pen5rusutan. Suami seperti orang yang mengambil tanpa izin
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dalam kasus dimana dia tidak dimintai pertanggungan.

Keadaannya tidak berbeda dari keadaan orang yang mengambil

tanpa izin kecuali dalam sahr hal, dimana dia ditolerir karena

adanya kesamaran jika dia termasuk orang yang tidak tahu, atau

dia melakukan interpretasi tetapi interpretasinya itu keliru.

Seandainya suami menetapkan mahar berupa budak

perempuan lalu dia menggauli budak perempuan ihr hingga

melahirkan anak, kemudian dia menthalak istrinya sebelum terjadi

persetubuhan, dan dia berkata, "Saya pikir kamu tidak memiliki

budak itu kecuali setengahnya hingga kamu digauli, lalu saya

menggauli budak itu; dan saya melihat bahwa saya memiliki

setengahnya," maka anak tersebut dinilai unh.rk dibebankan pada

suami di hari dia dilahirkan, lalu nasabnya ditautkan kepada suami.

Sementara istrinya berhak atas mahar yang setara dengan budak

perempuan itu.

Istri bebas memilih antara mempertahankan budak

perempuan itu sebagai budak sehingga dia menjadi milik istri, atau

mengambil nilainya yang paling tinggi antara pada hari suami

menetapkannya sebagai mahar atau pada hari suami

rnenghamilinya, lalu budak perempuan itu jatuh ke tangan suami.

Budak perempuan itu tidak menjadi ummu walad bagi suami

dengan kelahiran anak tersebut. Dia tidak menjadi ummu walad

bagi suami kecuali dengan jalan persefubuhan yang sah. Saya

memberikan hak pilih kepada ishi karena kelahiran telah

mengubah keadaan budak perempuan dari keadaannya semula

pada hari suami menetapkannya sebagai mahar, yaitu sebelum

budak perempuan itu melahirkan.
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Seandainya suami memberikan mahar berupa tanah, lalu

dia telah menyerahkan tanah itu kepada istrinya, lalu istrinya telah

menanaminya atau meminta orang lain menanaminya, atau dia

telah meletakkan benih di dalamnya, kemudian suami

menceraikannya sebelum menggaulinya, sedangkan di tanah

tersebut ada tanaman yang sudah berdiri, maka suami meminta
kembali setengah dari nilai tanah. Saya tidak menjadikan haknya

dari tanah sebagai hak yang ditangguhkan, sedangkan sebenarnya

haknya itu tunai.

Saya juga tidak mengharuskan suami unhrk menunggu

tanah hingga kosong kemudian dia mengambil setengahnya.

Karena jika tanah ihr terpakai dalam kepemilikan istri, maka

haknya berubah menjadi benhrk nilai, tidak berubah kepada selain

nilai kecuali kedua pihak sepakat sehingga apa yang keduanya
sepakati ifu hukumnya boleh. Demikian pula seandainya istri telah

membajaknya dan belum menanaminya. Seandainya dia telah

menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka suami
berhak nilainya yang diukur pada hari dia menyerahkan tanah itu
kepada iskinya.

Seandainya istri telah menanaminya dan telah

memanennya, kemudian suami menceraikannya dalam keadaan

tanah tersebut telah dipanen, maka dia berhak atas setengah dari
tanah ini, kecuali tanaman pada tanah tersebut menjadi nilai

tambah baginya, sehingga suami tidak boleh mengambil tanah

dalam keadaan mengalami suatu pertambahan kecuali istri
berkenan sehingga pada saat itu suami tidak berhak selainnya. Jika
tanaman itu mengakibatkan penyusutan pada tanah, maka suami

berhak atas setengah dari nilainya. Suami tidak harus
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mengambilnya dalam keadaan men5nrsut kecuali dia berkenan

unhrk mengambilnya. Jika dia berkenan untuk mengambilnya,

maka dia boleh mengambilnya dalam keadaan lanrang, sehingga

pada saat itu istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambil

setengah dari tanah.

6. Mahar dan Jual-Beli

Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar seribu

dirham dengan syarat istrinya memberinya seorang budak yang

harganya setara seribu dirham, lalu istri menyerahkan budak ihr

kepada suami dan suami menyerahkan seribu dirham kepada istri,

kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka

ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Perbma, mahar yang disebutkan besarannya itu sama

seperti jual-beli, sehingga tidak berbeda dalam kasus ini. Ulama

yang berpendapat demikian beralasan bahwa dalam syarat sesuafu

yang disebutkan itu boleh dilakukan apa yang boleh dilakukan

dalam jual-beli, dan tidak boleh dilakukan apa yang tidak boleh

dilakukan dalam jual-beli. Dengan demikian, kami

memperkenankan sekiranya nikah itu disertai jual-beli yang lain,

dan kami tidak menceraikannya karena suami memiliki seluruhnya.

Jika kepemilikan dalam mahar itu bisa batal karena faktor thalak,

maka bisa jadi kepemilikan dalam jual-beli itu juga batal karena

faktor syufah. Selanjutnya, kami tidak menghalangi akad yang

mengandung syfah unfuk disamakan dengan jual-beli dalam

selain aspek ini. Yang demikian ifu hukumnya boleh, dan kami

tidak menghapus mahar istri, serta tidak mengembalikannya
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kepada mahar standar. Mahar itu sesuai dengan kerelaan kedua

pihak.

Kedua, mahar tidak boleh dibarengi dengan jual-beli. Jika
terjadi hal semacam ini, maka kami memberlakukan nikah, tetapi

menetapkan mahar standar bagi istri. Obyek yang dijual itu harus

dikembalikan seandainya masih ada. Jika sudah tidak ada, maka

yang dikembalikan adalah nilainya. Pendapat ini dipegang oleh

Asy-Syafi'i.

Dasar pengetahuan tentang hal ini adalah Anda mengetahui

nilai budak yang dialihkan kepemilikannya oleh suami kepada

istrinya, bersamaan dengan pengalihan kepemilikan dari istri
kepada suami atas akad nikahnya. Jika nilai budak adalah seribu,

sedangkan mahar standar untuk perempuan sepertinya adalah

seribu, maka mahar yang berjumlah seribu ifu dibagi unfuk nilai
budak dan mahar standar bagi istri. Dengan demikian, budak ifu
dijual dengan harga lima ratus dirham, sedangkan mahamya
sebesar lima rahrs dirham. Dengan demikian, budak ifu terlaksana
penjualannya dengan harga lima ratus dirham, sehingga apabila

suami telah menerima budak ifu dan menyerahkan uang seribu

dirham, kemudian dia membatalkan istrinya sebelum

menggaulinya, maka dia meminta kembali mahar sebesar dua

rahrs lima puluh dirham, dan ihrlah setengah dari mahar yang dia
berikan.

Seandainya budak itu mati di tangan istri sebelum suami

menerimanya, maka jual-beli batal, dan suami meminta kembali
dari istri lima ratus dirham, sedangkan sisanya merupakan mahar
untuk istri. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya,

maka suami meminta kembali darinya dua rafus lima puluh
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dirham. Jika dia belum menyerahkan mahar, maka dia harus

menyerahkan dua rafus lima puluh dirham kepada iskinya.

Seandainya budak itu tidak mati, tetapi dia mengalami suatu cacat,

maka suami memiliki hak pilih untuk mengambilnya dalam

keadaan cacat dengan semua harganya, atau membatalkan jual-

beli terhadapnya.

Seandainya suami menetapkan mahar untuk istri berupa

budak tertenfu dengan syarat istri menambahkan kepadanya seribu

dirham, maka masalah ini sama seperti masalah pertama. Perlu

dilihat terlebih dahulu. Jika nilai budak itu seribu sedangkan mahar

standar untuk ishinya seribu, sedangkan tambahan yang diberikan

istri kepada suami sebesar seribu, maka ishi berhak atas setengah

budak dengan jalan mahar, dan setengah budak yang lain sebagai

pengganti unhrk seribu yang dia berikan. Jika suami

menceraikannya sebelum terjadi persefubuhan, maka suami

menunfut kepadanya seperempat dari budak itu, dan istri berhak

atas tiga perempat budak, yaitu setengahnya untuk seribu dan

seperempahya unfuk setengah mahar.

Ulama yang membolehkan akad ini beralasan, "Yang

menghalangi saya untuk membatalkan jual-beli seluruhnya

manakala sebagiannya batal akibat talak adalah karena saya

menjadikan apa yang diberikan suami ifu tertagi untuk mahar dan

jual-beli. Bagian yang untuk mahar dan setengah dari mahar itu

seperti bagian yang telah dikonsumsi, karena pemikahan tidak bisa

dibatalkan sebagaimana jual-beli dibatalkan. Jadi, saya tidak boleh

menolak jual-beli seluruhnya saat sebagiannya telah dikonsumsi.

Saya hanya boleh menolak jual-beli seluruhnya jika objek jual-beli

itu masih ada. Jika sebagiannya telah lenyap, maka saya tidak
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mengembalikannya sisanya sama sekali. Karena jika saya

mengembalikan maka itu berarti saya membatalkan jual-beli dan
mengembalikan sebagian dari objek jual-beli, tidak sebagian yang

lain."

Seandainya suami menikahi iskinya dengan mahar berupa
budak tertentu ditambah uang seribu dirham dengan syarat istrinya
itu memberikan kepadanya seorang budak tertentu dan seratus

dinar, lalu keduanya melakukan serah terima sebelum keduanya
berpisah, maka pernikahan tersebut sah. Sedangkan nilai budak
yang menjadi mahar itu dikalkulasi bersama uang seribu dirham.
Jika harganya seribu dirham, maka ifu berarti maharnya dua ribu.
Selanjutnya nilai dua ribu ini dibagi unhrk mahar standar bagi istri
dan unhrk harga budak yang diberikan istri bersama serafus dinar.
Jika mahar standar unfuknya adalah seribu, nilai budak yang
diberikan istri kepada suami seribu, sedangkan nilai serafus dinar
itu setara dengan dua ribu dirham, maka budak yang diberikan istui

itu dijual dengan harga lima rafus, serafus dinar dijual dengan
seribu dirham, dan mahamya lima ratus. Karena semua ifu
dihitung unhrk budak yang dijadikan mahar untuk istri, dan uang
seribu dirham itu dimiliki dengan seluruhnya. Jadi, apa yang
diberikan istri kepada suami, yaifu akad nikah, budak dan uang
serafus dinar ifu dinilai dengan budak dan seribu dirham.

Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka
istri harus menyerahkan serafus dinar dan budak ifu, dan suami
meminta kembali dari istri sebesar dua rafus lima puluh dirham
dari seluruh harta yang diberikannya kepada istri, yaifu budak dan
seribu dirham; masing-masing diambil sesuai porsinya. Dengan
demikian, dari seribu dirham yang diberikannya itu dia
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memperoleh seratus dua puluh lima; dan dari budak yang

diberikannya itu dia memperoleh serafus dua puluh lima dirham.

Itulah harganya. Jika kedua pihak tidak melakukan serah terima

sebelum keduanya berpisah, maka mahar tersebut tdak sah

karena dia mengandung penukaran mata uang yang ditangguhkan.

Suatu kansaksi yang mengandung penukaran mata uang itu tidak

boleh dilakukan sekiranya kedua pihak berpisah sebelum

melakukan serah terima. Sedangkan bagi istri mahar yang standar.

Seandainya suami memberinya mahar seribu dengan syarat

istri mengembalikan kepadanya seribu atau lima ratus, maka

pemikahan tersebut berlaku sedangkan mahamya batal sehingga

istri berhak atas mahar standar. Tidak boleh menukar dirham

dengan dirham kecuali dalam ukuran yang diketahui serta secara

sama. Setidaknya yang terjadi dalam akad ini adalah lima ratus

dirham itu terbayarkan dari seribu unhrk sesuafu yang tidak

diketahui pada waktu akad lual-beli.

ndakkah Anda melihat bahwa mahar standar bagi istri itu
seribu, sehingga lima rafusnya difutupi dengan sepertiga dari

seribu, dan masih sisa seratus; sedangkan lima ratus yang lain

ditutupi dengan tujuh rafus? Seandainya mahar standar bagi istri

adalah lima rafus, maka hukumnya tidak boleh karena transaksi

terjadi dalam keadaan tidak diketahui porsi dirham yang diberikan

istri kepada suami dari dirham yang diberikan suami kepada istri.

Dalam keduanya tidak sah hingga akad penukaran dipisahkan dari

akad jual-beli. Dengan demikian, dirham dibayar dengan dirham
yang sama dari timbangan dengan timbangan, sedangkan

mahamya dapat diketahui ukurannya di luar dirham tersebut.
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Jika penukaran terjadi antara dinar dengan dirham, dan itu
dibayarkan secara funai dimana keduanya melakukan serah terima
sebelum berpisah, maka tidak dilarang. Karena tidak ada larangan

selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain asalkan secara

funai dengan tunai.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar pakaian

seharga seribu dirham dengan syarat istri menambahkan kepada

suami sebesar seribu dirham, sedangkan mahar untuk perempuan
sepertinya adalah seribu dirham, maka setengah pakaian ifu dijual

kepada istri dengan harga seribu, sedangkan setengahnya lagi

dijadikan sebagai mahar. Jika suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka istri memperoleh Uga perempat pakaian.

Yaitu setengahnya dia peroleh dengan jalan jual-beli, sedangkan

setengah dari setengahnya yang lain dia peroleh sebagai setengah

dari mahar.

Rabi' berkata: Semua pendapat ini ditinggalkan karena Asy-

Syafi'i telah menariknya dan beralih kepada pendapat yang lain.

Seandainya suami menceraikannya sebelum menggaulinya
sedangkan dia belum menyerahkan pakaian kepada iski hingga
pakaian ihr rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan

seribu dirham yang telah dia terima dari istri. Jika dia belum

menerimanya, maka dia tidak menyerahkan apapun darinya.
Alasannya adalah karena apa yang dibeli istri dari suami itu telah

rusak sebelum dikuasai sehingga ishi tidak wajib menanggung

harganya. Selanjutnya suami memberi istri setengah dari mahar
standar yang diambil dari nilai pakaian tersebut, yaifu seperempat

dari nilai pakaian, yaifu dua ratus lima puluh dirham. Ketentuan ini
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berlaku unfuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah

lain yang diqiyaskan kepadanya.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar ayahnya

istri (yang dijadikan budak) sedangkan harga ayahnya itu setara

dengan seribu dirham, atau dengan mahar berupa anaknya istri

sedangkan harga anaknya ifu setara dengan seribu dirham, dengan

syarat istri mengembalikannya kepada suami seribu dirham,

sedangkan mahar standar unfuk istri adalah seribu, lalu suami

menyerahkan ayahnya istri kepada isfui atau belum

menyerahkannya, maka hukumnya sama; pemikahan berlaku dan

mahamya boleh. Sementara ayahnya ifu merdeka begitu istui

memilikinya karena suami mengalihkan kepemilikan atas ayah

kepada istri pada saat dia memiliki akad nikah atas isti.

Demikian pula dengan anaknya istri jika itu yang dijadikan

mahar. Iski wajib memberikan kepada suami seribu dirham yang

dia tambahkan. Jika suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya dua rafus

lima puluh, dan ihr merupakan setengah dari maharnya. Karena

ayahnya itu dijual dengan harga lima ratus dirham. Ayah tersebut

mumi menjadi milik istri ketika dia merdeka, sehingga mahar istri

sebesar lima rafus. Karena ifu suami meminta kembali setengahnya

dari isbi, yaitu dua ratr-rs lima puluh dirham.

Jika ada yang bertanyra, "Saya melihat Anda menempatkan

mahar pernikahan sama kedudukannya dengan jual-beli,

sedangkan Anda mengatakan bahwa dua pelaku jual-beli memiliki

hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika demikian, laki{aki

dan perempuan memiliki hak pilih terhadap mahar selama

keduanya belum berpisah." Jawabnya adalah udak.
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Jika dia bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?"

maka jawabnya adalah, Kami-tanpa ada seorang ulama pun yang

kami ketahui berbeda pendapat dari kami-menjadikan pemikahan
seperti jual-beli yang objeknya telah rusak. Kami mengatakan

bahwa manakala mahar tidak diketahui ukurannya, maka istri
berhak atas mahar standar, sedangkan pemikahannya tidak
dibatalkan. Ini seperti pendapat kami terkait penjualan sesuafu

yang tidak diketahui nilainya dan rusak di tangan pembeli; dan

terkait jual-beli yang diketahui ukuran obleknya dimana ada hak
pilih bagi pemiliknya berupa nilai objek tersebut. Oleh karena
hukum nikah adalah akadnya tidak bisa dibatalkan, maka kami
menetapkan hukum bahwa nikah itu seperti jual-beli yang

objeknya telah rusak di tangan pembelinya. Tidakkah Anda
melihat bahwa seandainya seseorang membeli budak dari orang
lain dengan syarat dia memiliki hak pilih pada hari ifu atau saat ihr
juga, lalu budak itu mati sebelum masa hak pilih berlalu, maka
pembeli tetap menanggung harganya. Nikah tidak bisa dibatalkan
karena tidak ada barang yang dikembalikan. Nikah itu bukan
barang, dan dua pihak yang menikah itu tidak memiliki hak pilih
sesuai alasan yang telah kami sampaikan.

Seandainya suami menikahi istri dan menetapkan mahar
unfuknya sebesar seribu dirham dengan syarat istri
mengembalikannya kepadanya lima rafus dirham, maka
pemikahannya berlaku sedangkan mahamya batal. Istri tersebut
berhak atas mahar standar, baik keduanya telah melakukan serah
terima sebelum berpisah atau belum melakukan serah terima.
Karena porsi lima ratus dirham dari seribu dirham itu tidak
diketahui, karena uang lima rafus dirham ifu dibagi unfuk seribu
dan untuk mahar standar. Demikian pula, seandainya suami
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menikahi istri dengan mahar seribu dengan syarat istri

mengembalikan kepadanya seribu, maka maharnya batal. Masalah

ini sama dengan masalah sebelumnya, ditambah alasan lain bahwa

seandainya mahamya seribu dan dibalas dengan seribu dengan

disertai tambahan, maka terjadilah riba akibat adanya tambahan;

atau nikah terjadi tanpa ada porsi mahar. Dengan demikian, istri

berhak atas mahar standar, sedangkan jual-beli terhadap seribu

dirham itu batal.

Demikian pula seandainya dia menikahi istrinya dengan

mahar seratus irdab gandum hinthah dengan syarat istri

mengembalikan kepadanya seratus irdab gandum hinthah, atau

kurang dari ihr, atau lebih dari itu. Demikian pula, setiap mahar

yang diberikan suami kepada ishi lalu istri mengembalikan sesuafu

yang sama, yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain

dihukumi sebagai riba, maka hukumnya tidak boleh. Dalam semua

masalah ini mahar tidak sah sebelum menyebutkan porsi mahar

dari uang yang diberikan suami kepada istri dan porsi apa yang

suami ambil dari istri. Jika suami memberikan mahar sebesar

seribu dengan syarat porsi mahar istri sebesar lima rafus, lalu istri

mengembalikan kepada suami lima rafus unhrk pembayaran lima

rafus, sedangkan perhrkaran ini terjadi pada objek yang selisih

sebagiannya atas sebagian yang lain dihukumi riba, maka ada dua

pendapat di dalamnya, yaifu:

Pertama, hukumnya boleh. Ulama yang berpendapat

demikian juga mengatakan bahwa seandainya seorang laki-laki

memberi mahar untuk dua perempuan sebesar seribu dirham,

maka pemikahannya berlaku, dan seribu dirham itu dibagi di

antara keduanya sesuai dengan mahar standar keduanya. Jadi,
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keduanya memperoleh seukuran mahar standar masing-masing.

Dengan demikian, perempuan yang mahar standamya seribu

memperoleh sepertiga dari seribu, dan perempuan yang mahar
standamya dua ribu memperoleh dua pertiga dari seribu.

Seandainya suami memberikan mahar istrinya berupa ayah

istrinya, maka ayahnya itu merdeka saat terjadi akad nikah
padanya, dan keduanya fidak perlu berpisah sebagaimana
perpisahan diperlukan dalam jual-beli. Pengalihan kepemilikan
kepada iski atas mahar terjadi karena faktor akad. Jika ada cacat

pada ayah yang bisa mengurangi sepersepuluh nilainya, maka istri
meminta dari suami sepersepuluh dari mahar standamya.
Seandainya suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka
suami meminta kembali dari istri setengah dari nilai ayahnya pada

waktu iskinya ifu menerimanya.

Demikian pula, seandainya ayahnya meninggal dunia, maka
suami meminta kembali setengah dari nilainya pada hari istri
menerimanya, dan kemerdekaannya tidak dibatalkan. Demikian
pula, seandainya istri pailit, atau suami memberikan mahar kepada
istri berupa ayahnya dalam keadaan istri pailit kemudian suami
menceraikannya, maka suami tidak memperoleh setengahnya, dan
tidak pula orang-orang yang berpiutang dari ayahnya, karena
ayahnya itu dimerdekakan pada saat itu juga begitu
kepemilikannya telah sempuma dengan jalan akad. Seandainya
suami memberinya mahar berupa ayahnya dalam keadaan dia
terbatasi hak kansaksinya, maka pemikahan berlaku sedangkan
mahar berupa ayahnya itu batal, karena tidak ditetapkan baginya
kepemilikan atas ayahnya, dan dia berhak atas mahar standar.
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Demikian pula seandainya dia terbatasi hak transaksinya

lalu dia diberi mahar berupa ibunya atas perintah ayahnya,

sedangkan ayahnya merupakan walinya, atau diperintahkan oleh

seorang walinya selain ayah. Karena ayahnya atau walinya yang

lain tidak boleh memerdekakan budak atas namanya, dan tidak

pula membelikannya budak yang dimerdekakan atas namanya,

baik budak itu anaknya atau orang tuanya.

Seandainya dia tidak terbatasi hak transaksinya, lalu suami

memberinya mahar berupa ayahnya yang bemilai seribu bersama

seribu dirham yang lain, kemudian suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya setengah dari

nilai ayahnya, yaitu lima ratus dirham, dan lima rafus dirham yang

lain yang merupakan setengah dari seribu dirham. Seandainya

suami memberinya mahar berupa ayahnya yang harganya setara

dengan seribu dirham dengan syarat dia memberikan ayahnya

suami kepada suami dimana ayahnya suami itu berharga seribu

dirham, sedangkan mahar standar unfuk istri tersebut adalah seribu

dirham, maka ifu berarti ayahnya suami dijual kepada suami

dengan mahar standar istri dan dengan ayahnya-

Adapun setengah dari ayahnya ishi menjadi hak istri

dengan jalan mahar, sedangkan setengah yang lain ditukar dengan

ayahnya suami. Dengan demikian ayah keduanya dimerdekakan

secara bersama-sama. Jika suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya seperempat

dari nilai ayahnya istri, yaitu dua rafus lima puluh dirham, dan itu

merupakan setengah dari porsi dirham standar.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa

budak laki-laki yang berharga seribu dirham, sedangkan mahar
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standar istri setara seribu dirham, dengan syarat bahwa istri
menambahkan kepadanya seorang budak yang bemilai seribu
dirham, lalu suami mendapatkan cacat pada budak yang diberikan
ishi, maka ada dua pendapat tentang halini, yaitu:

Pertama, suami mengembalikannya dengan setengah dari
budaknya yang dia berikan kepada istri, karena budak istri dijual
dengan setengah budaknya suami. Sedangkan istri memperoleh
setengah dari budak yang diberikan suami kepadanya. Jika suami
menceraikannya, maka suami meminta kembali dari istri
seperempat dari budak yang dia berikan sebagai mahar, yaitu
setengah dari mahar suami kepada ishi. Sedangkan isti
memperoleh seperempat dari budak tersebut karena itulah
setengah dari mahamya.

Kedua, ketika pertukaran tersebut boleh di;adikan sebagai
jual-beli atau nikah, atau jual-beli atau sewa, maka hal itu tidak
boleh seandainya kepemilikan atas budak yang diberikan sebagai

mahar ifu batal karena adanya cacat yang karenanya budak itu
boleh dikembalikan, atau karena temyata budak tersebut hak
orang lain, atau karena suami menceraikannya sehingga suami
berhak atas sebagian dari budak tersebut, kecuali seluruh transaksi
batal.

Dengan demikian, istri mengembalikan kepada suami apa
yang telah dia ambil dari suami, dan suami mengembalikan kepada
istri apa yang telah dia ambil dari isti. sesudah itu istri berhak atas
mahar standar. Seperti seandainya seseorang membeli dua budak
lalu temyata salah satunya merupakan hak orang lain, maka jual-
beli atas budak yang kedua juga batal. Atau dia menemukan cacat
pada salah satu budak, lalu dia memutuskan unfuk
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mengembalikannya, maka jual-beli terhadap budak yang kedua
juga batal manakala dia tidak ingin menahan budak dalam keadaan

cacat.

Kdua,177 seorang laki{aki tidak boleh mengadakan akad

nikah dengan suafu mahar dengan syarat istri memberinya

sesuatu, baik sedikit atau banyak, baik dengan jalan jual-beli, upah,

sewa, atau pembebasan dari sesuafu yang menjadi hak istri atas

suami. Alasannya adalah karena jika suami telah memberikan

mahar kepada istri sebesar dua ribu dirham, sedangkan mahar

standar baginya adalah seribu dirham, lalu istri memberinya

seorang budak yang bemilai seribu dirham, kemudian suami

menceraikannya sebelum menggaulinya, maka batallah setengah

dari porsi mahar standar baginya, sedangkan setengah yang lain

tetap. Jika saya menjadikan jual-beli sebagai bagian dari mahar,

maka batallah setengahnya. Saya tidak menemukan sesuatu yang

digabungkan oleh safu transaksi itu batal melainkan secara

bersama-sama; dan dia tidak dihukumi boleh kecuali secara

bersama-sama.

Jika saya menjadikannya batal seluruhnya, maka

sesungguhnya dia batal tanpa ada cacat, sedangkan setengah dari

porsi akad nikah ifu tidak bisa batal. Karena itu ketentuan ini

terbantah dengan apa yang saya sampaikan, dan ifu lebih baik

daripada batal sebagian transaksi sedangkan yang lain tidak batal.

Jika saya tidak menjadikannya batal dalam keadaan apapun, maka

itu berarti saya memperkenankan jual-beli bersama mahar tanpa

ada kepemilikan. Padahal, sebagian darinya telah batal, dan jual-

beli te4adi padanya dengan porsi dari harga yang tidak diketahui

111 Ini adalah kelanjutan dari poin: Pertama, hukumnya boleh.
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ukurannya. Karena mahar standar untuk istri tidak diketahui

dengan persis sebelum ditanyakan atau dibandingkan dengan

perempuan lain.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi, ada kalanya safu transaksi

mencakup dua budak secara bersama-sama. Apa tanggapan

Anda?" Jawabnya, benar. Keduanya berstafus budak, lalu

keduanya tetap dijadikan budak secara bersama-sama. Ketika

transaksi terhadap salah satunya batal, maka batal pula kansaksi

terhadap yang lain ketika jual-beli belum sempuma. Sedangkan

nikah tidak seperti ini.

Rabi' berkata: Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-

Syafi'i. Kami juga berpegang pada pendapat ini.

Barangsiapa yang berpegang pada pendapat ini, maka dia

tidak memperkenankan seorang laki-laki menikahi dua perempuan

dengan mahar seribu dirham tanpa menjelaskan berapa bagian

untuk masing-masing istri dari seribu dirham tersebut. Tetapi saya

tetap memberlakukan nikah dalam setiap kasus yang saya

sampaikan, dan saya menetapkan bagi setiap perempuan yang

dinikah dengan cara ini mahar standar jika suami meninggal dunia

atau telah menggaulinya, serta setengah dari mahar standar jika

suami menceraikannya sebelum menggaulinya. Demikian pula,

ulama tersebut tidak memperkenankan seorang laki-laki menikahi
seorang perempuan dengan mahar seribu dirham dengan syarat

istrinya itu membebaskannya dari sesuafu yang menjadi hak istri
atas surami sebelum nikah. Seorang laki-laki juga tidak boleh

menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dirham

dengan syarat istri melakukan suafu pekerjaan kepada suami.

Seorang laki-laki juga tidak menikahi seorang perempuan dengan
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mahar seribu dirham dengan syarat suami melakukan suatu

pekerjaan bagi istri.

Alasannya adalah karena semua mempakan gabungan

nikah dan sewa, sedangkan porsi nikah dan porsi se'.r.ra tidak

diketahui; serta mempakan gabungan nikah dan pembebasan hak,

sedangkan porsi nikah dan porsi pembebasan hak tidak diketahui.

Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan

masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Rabi' berkata: Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Jika seorang istri diberi mahar berupa budak laki{aki atau

budak perempuan, kemudian istri menjadikan keduanya sebagai

budak mukatab,lTz atau memerdekakannya keduanya, atau

menghibahkan keduanya, atau menjual keduanya, atau menjadikan

keduanya sebagai budak mudabbar, atau keduanya keluar dari

kepemilikan istri, kemudian suami menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka budak-budak tersebut tidak dikembalikan

manakala suami menceraikannya sebelum menggaulinya. Namun

suami meminta kembali dari istri setengah dari nilai budak-budak

yang telah dia maharkan kepada istri, dimana nilainya diukur pada

waktu dia menyerahkan budak-budak itu kepada istrinya.

Seandainya ishi menjadikan budak laki-laki atau budak perempuan

sebagai budak mudabbar, kemudian dia menarik tadbil\3,
kemudian suaminya menceraikannya, sedangkan budak tersebut

ll2 3u6uL mul<atab berarti budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk
menebus dirinya secara angsuran dalam jangka waktu tertmfu. Jika angsurannya telah
lunas, maka dia merdeka.

lrs Sr6uL mudabbar berarti budak yang dimerdekakan oleh hrannya, dimana
kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia. Tindakan tuannya itu disebut
tadbir.
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tetap dalam keadaannya semua, maka suami meminta kembali

setengah dari budak tersebut.

Jika suami menceraikannya sebelum istri menank tadbir,

maka suami tidak dipaksa untuk mengambil budak tersebut

meskipun sesudah ifu istri membatalkan tadbir, karena setengah

mahar telah menjadi milik suami. Sementara budak laki-laki atau

budak perempuan tersebut terhalang bagi suami karena tindakan

tadbir istri. Pemiliknya (suami) tidak dipaksa untuk membatalkan

tadbir. Oleh karena suami tidak dipaksa untuk mengambilnya,

maka haknya diganti dengan setengah dari nilai budak tersebut.

Jadi, haknya tidak berpindah kepada budak yang telah menjadi

harga dengan kehendak istri, manakala suami tidak ingin

mengambil budak lakilaki atau budak perempuan tersebut. kepada

suami dikatakan, "Batalkan tadbiL"

7 - Pemasrahan Diri

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

berkata: Definisi pemasrahan diri yang apabila suami melakukan

akad nikah dengan cara seperti itu maka dapat diketahui bahwa itu

merupakan pemasrahan diri dalam nikah adalah seorang laki-laki

menikahi seorang perempuan yang berstatus janda dan memiliki

kewenangan atas dirinya (menikahinya) dengan kerelaannya,

dimana suami tidak menyebutkan mahar, atau suami berkata

kepadanyra, "Aku menikahimu tanpa mahar." Nikah dengan cara

ini hukumnya sah. Tetapi seandainya suami telah menggaulinya,

maka dia berhak atas mahar standar. Jika dia tidak menggaulinya

hingga dia menceraikannya, maka istrinya itu tidak berhak atas
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mut'ah, dan tidak pula setengah mahar. Demikian pula dalam
pernikahan ini suami berkata, "Aku menikahimu, dan bagimu hak
pada dirimu seratus dinar mahar." Ucapan ini dihukumi sebagai

pemasrahan, bahkan lebih dari pemasrahan. Suami tidak wajib

membayar seratus dinar, sehingga apabila istri mengambil serafus

dinar dari suami, maka dia harus mengembalikannya dalam

keadaan apapun. Jika suami meninggal dunia sebelum

menyebutkan mahar unfuk istrinya, atau istrinya yang meninggal

dunia, maka hukumnya sarna.

2270. Diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau

memufuskan perkara Barwa' binti Wasyiq yang menikah tanpa

mahar, lalu suaminya meninggal dunia. Beliau memutuskan

Barwa' memperoleh mahar standar unfuk perempuan sepertinya,

dan beliau juga memutuskan bahwa dia memperoleh warisan.1l4

114 HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Orang Menikah Tanpa
Menyebutkan Mahar Hingga Meninggal Dwia, 2/588-590, no- 21741 dari jalur
Utsman bin Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufun dari Firas dari Asy-
Sya'bi dari Masruq dari Abdullah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang
perempuan lalu laki{aki itu mati meninggalkannya tanpa sempat menggaulinya,
padahal dia belum menentukan mahar untuk istrinya. AMullah berkata, "Dia berhak
atas mahar utuh, perempuan itu wajib menjalari iddah, dan dia memperoleh warisan."
Ma'qil bin Sinan berkata, "Aku mendengar Rasulullah r$ menruhrskan demikian dalam
kasus Barwa' binti Wasyiq."

Juga dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Yazid bin Harun dan hnu Mahdi
dari Sufi7an dari Manshur dari hmhim dari Alqamah dari Abdullah dengan redaksi yrang

sama. (no. 2115)Sufuan dimaksud adalah Sufi7an Ats-Tsauri.
Sanad ini sesuai dengan l<riteria AslfSyaiLhani.
Juga dari jalur Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Khilas dan Abu Hassan

dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa AMullah bin Mas'ud r9... dengan redaksi
yang sama.

Akan tetapi, dalam sanad ini dijelaskan bahwa orang-orang gnng menceritakan
kisah Barwa' dari Rasulullah $ adalah orang-orang dari Asyja'. Di antara mereka
adalah Jarrah dan Abu Sinan. (no. 2L16)
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Al Albani berkata, "Sanad hadits shahih, seluruh periwayatrya tsiqah dan
menrpakan para periwayat Muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat
tentang Seorang taki-laki yang Menikahi Seorang Perempuan [-alu Dia Mati Sebelum
Menentukan mahar Baginya, 3/441, dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Yazid bin
Habbab dari Sufuan dan setemsnya.

At-Tirmi&i berkab, "Status hadrts hasan-shahih."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, bab:

Kebolehan Menikah Tanpa Mahar, 6/L2L, no. 3354) dari jalur Zaidah bin Quddamah
dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dan Aswad, keduanya berkata: Abdullah bin
Mas'ud datang... dengan redaksi yang serupa.

Abu Abdurrahman (An-Nasa'i) berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seorang

ahli Hadits yang menyebut nama Aswad dalam hadits ini selain Zaidah." (lni

merupakan tambahan dari periwayat yang tepercaya sehingga diterima)
Juga dari jalur Yazid dari Sufuan dari Manshur dan seterusnya (no. 3355).
Juga dari jalur Sufi7an dari Firas dari Asy-Syra'bi dari Masruq dan setemsngra (no.

3356)
Juga dari jalur Ali bin Mushir dari Daud bin Abu Hindun dari fuy$n'bi dari

Alqamah dari Abdullah dan setenrsnya (no. 3357)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pernbahasan' Nikah, bab:

Seseorang yang Menikah Tanpa Menentukan mahar Bagi Isbinya Kernudian Dia Mati
dalam Keadaan Seperti ltu, 1,/609) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari
Abdurmhman bin Mahdi dari Sufuan dari Firas dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam N Musbdmk (2/180-181)dari
jalur Daud bin Abu Hindun dan setemsnya. Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih
menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh A&-Dzahabi.

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufun dari Fims dan setemsnya.
Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menumt kriteria Al Bukhari dan

Muslim." Pmilaiannya ihr disepakati oleh A&-Dzahabi.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban (pembahasan: Nikah, bab: Mahar,

9/4LO-4L1, no. 4099) dari jalur Manshur dan setenrsnya.
Juga dari jalur Daud bin Abu Hindun dan seterusnya. (no. 4101)
Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. (no. 4098)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Jarud dalam N Mwbqa (hlm. 294, no.

718) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan setemsnya; dan dari jalur Sufuan dari
Manshur dan setemsnya.

Seperti ihrlah, hadits ini dinilai shahih oleh banyak imam seperti yang Anda lihat,
sebagaimana dia dinilai shahih oleh hnu Hajar dan Al Baihaqi. hnu Hajar berkata,
"Tidak ada kesamaran tentang keshahihan sanadnya." W- At-Talkhish Al Habir,
3/L971

Al Baihaqi dalam As-Sunan Al l{abirberl<ata. "Perbedaan dalam menyebut nama
orang yang meriwayatkan kisah Barwa' binti Wasyiq dari Nabi #i fidak melernahkan
hadits ini. Karena seluruh riwayat ini sanadnya shahih. Bahkan pada sebagian
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sanadnya ada keterangan yang menunjukkan bahwa sekelompok orang dari Asyla'
bersaksi atas hal itu. Sepertinya sebagian riwayat menyebutkan satu orang di antara
mereka, sebagian yang lain menyebutkan dua orang, dan sebagian yang lain tidak
menyebut. Hal semacam itu tidak menolak hadits. Seandainya bukan karena status
tepercaya periwayat yang meriwayatkannya dari Nabi #, tentulah kegembiraan
Abdullah bin Mas'ud dalam meriwayatkan hadits ini tidak memiliki makna. Allah
Mahatahu."

Al Hakim berkata: Syaikh kami Abu Abdullah berkata, "Seandainya aku
berjumpa dengan syariat, tentulah aku berdiri di hadapan orang-orang dan berkata,
"Hadits ini shahih. Jadi, berpeganglah pada hadits ini."

l'jh. AlMustadnk(2/780)
Selain itu, hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Uqbah bin Amir, yaitu:
Abu Daud (pembahasan' Nikah, bab: Orang yang Menikah Tanpa Menyebut

Mahar Hingga Dia Meninggal Dunia, 3/590-5971dari jalur Muhammad bin Salamah
dari Abu Abdurrahman Khalid bin Abu Yazid dari Zaid bin Abu Anisah dari Yazid bin
Abu Habib dari Martsad bin Abdullah dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi $ bersabda
kepada seorang laki{aki, 'Apakah kamu rela aku menikahkah kamu dengan fulanah?"
Dia berkata, "Ya." Beliau bertanya kepada wanita tersebul "Apakah kamu rela aku
nikahkan kamu dengan fulan?" Perempuan tersebut menjawab, "Ya." Kemudian laki-
laki tersebut menggaulinya dalam keadaan belum menenfukan mahar dan belum
memberikan sesuatu pun kepadanya. Padahal dia termasuk orang-orang yang
menyaksikan perdamaian HudaibiSyah, sedangkan orang yang menghadiri perdamaian
Hudaibiyryah itu memiliki bagian di Khaibar. Kemudian dia kedatangan tanda-tanda
kematian, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *B telah menikahkanku dengan
fulanah sedangkan aku belum menenfukan mahar unfuknya dan belum memberikan
sesuatu pun kepadanya. Aku meminta persaksian kalian bahwa aku telah memberikan
kepadanya bagianku di Khaibar sebagai mahar. Kemudian perempuan tersebut
mengambil bagian tersebut dan menjualnya seratus ribu."

Dalam sebuah riwayat di awal hadits Nabi $ bersaHa, "Sebaik-baiknya
pemikahan adalah yang paling mudah."

Abu Daud berkata, "Hadits ini dikhawatirkan mempakan hadits tambahan karena
kondisinya tidak demikian. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dala,rn Al Mustadmk(2/l8l-L821dali
jalur Muhammad bin Salamah dan setenrsnya. Al Hakim berkata, "Stahs hadits shahih
menurut laiteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-
Dzahabi.

AI Albani berkata, "Sebenamya hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim
saja, karena Muhammad bin Salamah dan Khalid bin Abu Yazid tidak dilansir
haditsnya oleh Al Bukhari ddarn Shahih Al Bukhari;'

lih. Al hwa'(6/3451
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al lhsan (pembahasan:

Nikah, bab: Wali, 9,/381) dari jalur Muhammad bin Salamah dan seterusnya.
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Seandainya hadits ini valid, tentulah hadits ini menjadi

pegangan yang paling kuat bagi kami. perkataan seseorang sama

sekali tidak mengandung hujjah di hadapan Nabi S meskipun

jumlah mereka banyak. Tidak pula dengan qryas. ndak ada sikap
yang benar terhadap perkataan Nabi S$ selain ketaatan kepada

Allah dengan cara menerima ucapan beliau. Tetapi seandainya

hadits ini tidak valid dari Nabi S, maka tidak seorang pun yang

boleh menilai valid dari beliau hadits yang tidak valid. Saya tidak

menghafal hadits ini sama sekali dari jalur riwayat yang valid. Satu

kali disebut nama Ma'qil bin Yasar, satu kali disebut nama Ma'qil
bin Sinan, dan safu kali disebut dai beberapa oftng Asyja'tanpa
disebutkan namanya.

Oleh karena hadits ini tidak valid, maka jika suami atau istri
meninggal dunia, maka istri tidak berhak atas mahar, sedangkan

suami berhak atas warisan dari istri jika ishi meninggal dunia, dan

istri juga berhak atas warisan dari suami jika suami meninggal

dunia. Sernentara istri tidak berhak atas mut'aills ketika suami

meninggal dunia karena istri tidak dithalak. Mut'ah hanya diberikan
kepada perempuan yang dithalak.

Jika suami mengadakan akad nikah dengan mahar yang

disebutkan besarannya, atau tanpa mahar tetapi kemudian suami

menyebutkan mahar kepada istrinya dan dia rela, atau istri
mengajukan gugatan kepada sultan lalu hakim menenfukan mahar
baginya, maka itulah yang menjadi mahamya, dan dia berhak atas

warisan.

Ll5 74u1'u1, berarti pemberian sekedamya dari suami kepada isti yang bertujuan
unhrk merryenangkan hati.
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2271. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha' berkata: Aku

mendengar hnu Abbas ditanya tentang perempuan yang ditinggal

mati suaminya dalam keadaan suami telah menenfukan mahamya.

hnu Abbas berkata kepadanya, "Dia berhak mendapatkan mahar

dan warisan."116
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116 HR. Abdurrazzaq dalarn Mushannafnya (pembahasan: Nikah, bab: Orang
yang Menikah Tetapi Tidak Menggauli dan Tidak Menentukan mahar hingga Dia
Meninggal Dunia,6/294, no. 10897)
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2272.Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', Uun*u

anak perempuan Ubaidullah bin Umar dan ibunya, yaifu anak
perempuan Zaid bin Al Khaththab, dia (anak perempuan
ubaidullah bin umar) merupakan istri anak laki-laki Abdullah bin
Umar. Kemudian anak Abdullah ifu meninggal dunia tanpa sempat
menggauli iskinya dan tidak menyebutkan mahar baginya. hu
perempuan ifu lantas menunfut mahamya. hnu Umar berkata
kepadanya, "Dia tidak berhak mendapatkan mahar. Seandainya
dia berhak mendapatkan mahar, tentulah kami tidak menghalangi
kalian unfuk memperolehnya, dan tentulah kami tidak
menzhaliminya." Namun ibu perempuan itu tidak mau menerima
kepufusan tersebut. Mereka lantas menjadikan Zaid bin Tsabit
sebagai hakim di antara mereka, lalu dia memutuskan bahwa
perernpuan tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, namun dia
berhak mendapatkan warisan. " 1 17

117 66ur ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbahasan: Nikah, bab: Riwayrat
tentang Mahar dan warisan, 2/527, no. 10) Di dalamnya disebutkan, "seandainya dia
berhak atas mahar, tentulah kami Udak menahannya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalarn Mushannafnya (pembahasan
dan bab yang sama, 6/292, no. 10889) dari jalur Ubaidullah dan Abdullah bin Umar
dari.s, bahwa Ibnu Umar menikahkan anak laki-lakinya yang bemama waqid, raru
anaknya itu meninggal dunia sebelum menggauli iskinya atau menentukan mahar. hnu
Umar lantas tidak menentukan mahar untuk istinya itu. Namun ibunya perempuan itu
bersikeras untuk mengajukan gugatan. Kemudian Abdurmhman bin Zaid mendatangi
hnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, "lbun5n per€rnpuan ifu bersikeras untuk
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2273. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin

As-Sa'ib, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdu Khair tentang

seorang laki-laki yang dipasrahi (dalam umsan mahar), lalu dia

meninggal dunia tanpa sempat menenfukan mahar. Abdu Khair

mengajukan gugatan kepadamu, dan kepufusannya mengikuti apa yang kamu
katakan." hnu Umar berkata, "Aku tidak senang sekiranya kalian meninggalkan suafu

hak jika memang hak itu milik kalian." Kernudian ibunya perempuan ihr mengajukan
gugatan kepada Zaid bin Tsabit, dan Zaid pun tidak menentukan mahar bagi

perempuan tersebut. Dia hanya menetapkan warisan bagi perempuan tersebut, dan
perempuan tersebut harus menjalani iddah."

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari hnu Umar dengan redaksi yang sama.
(no. 10890)

Juga dari jalur Ibnu Jumij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan redaksi yang
serupa. Dia menyebutkan bahwa hnu Umar menikahkan anak perempuan Ubaidullah
bin Umar. (no. 10891)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunatnya
(pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikah Lalu Dia Meninggal Dunia
Sebelum Menenhrkan mahar bagi Istrinya, 1/266, no. 9251 dari jalur Husyaim dari
Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Ibnu Umar menikahkan anak laki-
lakinya dengan anak perempuan saudarinya, yaitu Ubaidullah bin Umar. Saat itu anak
laki-lald lbnu Umar masih kecil, dan dia belum menentukan mahar bagi isbinya. Tidak
lama kemudian, anaknya lbnu Umar ifu meninggal dunia. Pamannya anak perempuan
itu lantas menggugat hnu Umar kepada Zaid bin Tsabit. hnu Umar berkata kepada
Zaid, "Sesungguhnya aku menikahkan anakku, dan aku bemiat dalam hati untuk
bertuat baik kepadanya, namun dia meninggal dunia sebelum itu tanpa sempat
menenhrkan mahar bagi perempuan tersebut." T:iid berkata, "Kalau begihr,
perempuan tersebut berhak atas warisan jika anakmu memiliki harga. Dia juga wajib
menjalani iddah, dan dia tidak berhak atas mahar."

L.&
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menjawab, "Sang istri tidak berhak selain warisan." Kami tidak
ragu bahwa ini adalah pendapat 611.118

Asy-Syafi'i berkata: Sufuan berkata: Kami Udak tahu
apakah perkataan kami tidak ragu itu bemsal dari perkataan Ali,
atau dari perkataan Atha', atau dari perkataan Abdu Khair.

Dalam nikah ada cara lain yang terkadang masuk ke dalam
sebutan pemasrahan, sedangkan itu bukan pemasrahan yang

118 6Lut ini dirir,vayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafn5ra (pernbahasan
dan bab yang sama, L/265-266, no.922l dari jalur Khalid bin Abdullah dari Atha' bin
Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali rg bahwa dia berkata tentang perempuan yang
ditinggal mati suaminya tanpa sempat ditentukan mahar baginya, "Dia berhak atas
warisan, dan dia tidak mernperoleh mahar."

Juga dari jalur lftalid dari Muthanif dari Hakam dari Ali .ift, dengan redaksi yang
sama (no. 923).

Juga dari jalur Husyaim dari Muhammad bin Salim dari Asy-Sya'bi dari Ali bin
Abu Thalib.iqp, bahwa dia berkata, "Dia berhak atas warisan, dia harus menjalani
iddah, dan dia tidak memperoleh mahar." (no.924'1

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Seorang laki-laki yang Menikahi Seorang Perempuan Lalu
Dia Mati Sebelum Menentukan mahar, 3/556) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dan
Atha' bin Said dari Abdu l(hair-ia berpendapat bahwa dia bemsal dari Ali, dia
berkata, "Perernpuan itu memperoleh warisan, dan dia fldak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari AsySyaibani dari Amr bin Murrah dari orang
yang mengabaringra dari Ali S, dia berkata, "Perempuan itu memperoleh warisan, dan
dia tidak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Abdah dari Atha' bin Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali rg, dia
berkata, "Perernpuan ifu memperoleh warisan, dan dia tidak mernperoleh mahar." (no.
L7L14,17120, ].7L2L)

Al Baihaqi berkomentar terhadap riwayat AsfrSyafi'i ini demikian, "Seper6 inilah
fuySyafi'i meriwayatkannya dalam bahasan tentang mahar (di sini) dari Sufr7an secara
ragu. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan Khalid bin Abdullah meriwayatkannya dari
Atha' bin Sa'ib dari AMu Khair dari Ali ap tanpa ragu. Ats-Tsauri juga
meriwayatkannya dari Yuhf,a bin Said dari Sulaiman bin Yasar dari Zaid bin Tsabit;
dan dari Ibnu Jumij dari Atha' dari Ibnu Abbas tentang seomng laki-laki yang menikahi
seorang perempuan, lalu laki{aki tersebut meninggal dunia sebelum menggauli istrinya
dan sebelum menentukan mahar untuknya. Mereka berkata, "Perernpuan tersebut
memperoleh warisan, dia harus menjalani iddah, dan dia udak berhak atas mahar."
W. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsn 5/5/387-3881
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dikenal ihr sendiri, melainkan dia berbeda dari bab sebelumnya.

Yaifu ketika seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki,

"Aku menikah denganmu dengan ketentuan kamu menenfukan

mahar bagiku sesukamu, atau sesukaku, atau yang kamu

pufuskan, atau yang aku pufuskan, atau sesuai keinginan fulan,

atau yang diridhai fulan, atau yang dipufuskan fulan." Semua ini

terjadi dengan syarat mahar, tetapi itu merupakan syarat yang

tidak diketahui secara definitif sehingga dia seperti mahar yang

tidak sah, seperti mahar berupa buah-buahan yang belum tampak

kualitas dan kematangannya, tetapi dia dijual dengan syarat dia

dibiarkan hingga tampak kualitas dan kematangannya. Juga seperti

bangkai, khamer, dan benda-benda sempa yang tidak halal dimiliki

atau tidak halal dijual dalam keadaannya itu atau untuk selama-

Iamanya. Dalam semua kasus ini, istri memperoleh mahar standar.

Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia

memperoleh setengah dari mahar standar, dan dia tidak berhak

atas mut'ah menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa

tidak ada mut'ah bagi perempuan yang ditenfukan mahamya

manakala dia dithalak sebelum digauli. Namun menurut pendapat

ulama yang mengatakan mut'ah diberikan untuk setiap istri yang

ditalak, perempuan tersebut berhak alas mut'ah.

Jika mahar disebutkan dengan cara yang tidak boleh, baik

secara tempo atau tidak secara tempo, atau disebutkan sesuatu di

dalamnya, maka mahar tersebut tidak sah sehingga istri

memperoleh mahar standar, atau setengah dari mahar standar jika

dia ditalak sebelum digauli. Seandainya suami menenfukan mahar

berupa rumah atau seorang pelayan yang tidak dia sebutkan sifat-

sifatnya, sementara istri juga tidak mengetahui barangnya, maka

dia berhak atas mahar standar. Mahar tidak menjadi wajib kecuali
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karena faktor yang mengakibatkan kewajiban dalam jual-beli.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang menjual

mmah yang tidak disebutkan sifat-sifahrya, atau seorang budak

pelayan yang tidak dia sebutkan sifat-sifatoiya, sedangkan pembeli

tidak pernah melihat salah satu dari keduanya dan tidak

mengetahui barangnya, maka hukumnya tidak boleh? Demikian

pula, seandainya suami berkata, "Aku memberimu mahar berupa

seorang budak pelayan dengan harga empat puluh dinar," maka

hukumnya tidak boleh. Karena budak dengan harga empat puluh

dinar itu terkadang masih kecil dan terkadang masih besar, bisa

jadi berkulit hitam dan bisa jadi berkulit merah. Karena itu, dalam

mahar tidak boleh selain yang diperbolehkan dalam jual-beli.

Seandainya suami berkata, "Aku memberimu mahar berupa budak

khumasi dengan jenis demikian atau dengan sifat demikian," maka

hukumnya boleh sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual

beli.

Seandainya suami memberinya mahar berupa rumah yang

tidak dia miliki, atau budak yang tidak dia miliki, atau orang

merdeka, dimana dia berkata, "lni budakku, aku maharkan

kepadamu," lalu iski menikah dengannya dengan mahar tersebut,

kemudian diketahui bahwa rumah dan budak itu bukan miliknya

pada waktu dia melakukan akad nikah dengan ishinya, maka akad

nikah tersebut sah, dan istrinya ifu berhak atas mahar standar. Dia

tidak berhak atas nilai dari budak atau mmah tersebut. Seandainya

suami memiliki keduanya sesudah iht lalu dia memberikan

keduanya kepada istrinya, maka keduanya tidak dihukumi sebagai

milik istri kecuali dengan memperbarui akad atas keduanya.

Karena akad terjadi dalam keadaan suami tidak memiliki

keduanya. Seperti seandainya terjadi akad jual-beli terhadap
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keduanya, maka jual-beli tersebut tidak sah. Seandainya suami

memiliki keduanya sesudah jual-beli, atau pemilik keduanya

menyerahkan keduanya kepada wali dengan harga tersebut, maka

hukumnya tidak boleh kecuali dia mengadakan jual-beli yang baru

terhadap keduanya. Saya menentukan mahar standar bagi iski
karena pemikahan tidak ditolak, sebagaimana jual-beli tidak ditolak

manakala objeknya telah lepas dari tangan. Nikah ifu sama seperti

jual-beli yang objeknya telah lepas dari tangan.

Tuannya budak perempuan dalam menikahkan seorang

Iaki-laki tanpa mahar ifu seperti perempuan yang baligh dan

memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri manakala dia

dinikahkan walinya tanpa menyebutkan mahar, atau dinikahkan

walinya dengan ketenfuan dia tidak memperoleh mahar.

Seandainya dia dithalak suaminya sebelum digauli, maka dia

berhak atas mut'ah, dan dia tidak berhak atas setengah mahar.

Tetapi jika dia telah digauli suaminya, maka dia berhak atas mahar

standar. Jika budak perempuan dinikahkan oleh tuannya tanpa

mahar, dan jika perempuan merdeka mengizinkan dirinya

dinikahkan tanpa mahar, kemudian perempuan merdeka dan tuan

budak perempuan itu ingin agar suami menenfukan mahar

baginya, maka suami hams menentukan mahar baginya. Jika istri

telah menagih suami lalu suami menceraikannya sebelum

menentukan mahar kepadanya, atau hakim menenfukan mahar

standar baginya, maka dia tidak berhak selain mut'ah. Dia tidak

memperoleh setengah dari mahar standar kecuali hakim

menenfukan mahar, atau suami menenhrkan mahar kepada istri

sesudah isfui mengetahui mahar standar, lalu istri rela sebagaimana

akad terjadi, sehingga kesepakatan itu berlaku untuk keduanya.
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Jika suami menikahi istri tanpa mahar, lalu suami

menenfukan mahar bagi istri namun iski tidak rela hingga suami

meninggalkannya, maka dia berhak atas mut'ah, dan dia Udak

berhak apapun dari mahar yang disebutkan hingga keduanya ridha

secara bersama-sama. Jika keduanya ridha secara bersama-sama,

rnaka mahar tersebut berlaku bagi masing-masing, dan salah safu

dari keduanya Udak boleh membatalkan mahar yang telah

disepakati itu, sebagaimana salah satu di antara keduanya tidak

boleh membatalkan mahar yang diakadkan kecuali keduanya

sama-sama membatalkannya, atau suami menjafuhkan talak

sebelum terjadi persetubuhan sehingga setengah mahar gugur.

Mahar yang ditentukan bagi istri tidak berlaku baginya sama sekali

hingga kedua pihak mengetahui berapa mahar standar bagi istri,

karena dia berhak atas mahar standar karena faktor akad selama

dia tidak batal dengan thalak. Jika mahar ditentukan dalam

keadaan keduanya tidak mengetahui mahar standar bagi istri,

maka suami seperti pembeli dan ishi seperti wali dimana objeknya

tidak mereka ketahui, atau hanya salah sahrnya yang tahu.

Ayah perempuan yang masih kecil atau perempuan yang

sudah dewasa tetapi masih gadis itu tidak seperti tuan budak

perempuan dalam kebolehan unfuk merelakan mahamya. Ayah
tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa mahar.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan di antara

keduanya sedangkan dia boleh menikahkan keduanya secara

bersama-sama tanpa kerelaan keduanya?" Jawabnya adalah

karena mahar yang dimiliki budak perempuan unfuk fuannya

sendiri, bukan unfuk budak perempuannya. Karena itu,

tindakannya terhadap harta miliknya sendiri itu hukumnya boleh.
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Sedangkan mahar yang diberikan kepada anak perempuan itu
menjadi hak milik anak perempuan, bukan milik ayah. Mahamya
dianggap sebagai harta miliknya. Sebagaimana ayah tidak boleh
menghibahkan harta anak perempuan, maka demikian pula ayah
tidak boleh menghibahkan anak perempuannya, dan tidak boleh
pula menikahkan anak perempuannya tanpa mahar. Sebagaimana

ayah Udak boleh memsak harta anak perempuannya selain ihr.

Jika ayahnya anak perempuan menikahkannya tanpa
menyebutkan mahar baginya, atau ayah berkata kepada suami
anak perempuannya, "Aku menikahkan kamu dengan anak
perempuanku dengan ketenhran kamu tidak menanggung mahar,"
maka pemikahan tetap berlaku bagi anak perempuan ifu, dan dia
berhak atas mahar standar atas suaminya, bukan menunhrtnya
kepada ayah. Jika ayah menjamin bagi suami kebebasan dari
mahar anak perempuannya, sedangkan suami menyebutkan
mahar, maka istri memiliki hak atas suami berupa mahamya yang

diambil dari harta suami, baik suami hidup atau mati, dan baik istri
hidup atau mati. Jika suami menceraikannya, maka dia berhak
atas setengah dari mahar standar, dan suami tidak menunfut ganti

kepada ayah karena ayah tidak menanggung baginya dari hartanya
sama sekali sehingga dengan demikian pertanggungan ifu berlaku

wajib bagi ayah. Ayah hanya menanggung bagi suami untuk
membatalkan darinya hak milik orang lain.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membebankan
pada suami mahar standar bagi perempuan yang masih kecil,

sedangkan suami dinikahkan ayah dengannya dalam keadaan
suami tidak rela dengan nikah kecuali tanpa mahar?" Jawabnya

adalah, apa pendapat Anda seandainya perempuan janda yang

399



AlUmm

memiliki kewenangan atas dirinya dan sah sekiranya dia

menghibahkan hartanya itu menikah dengan seorang laki-laki

dengan syarat dia tidak memperoleh mahar, kemudian dia

meminta mahar sehingga saya menenfukan mahar standar

baginya, dan saya tidak membatalkan pemikahan sebagaimana

saya membatalkan jual-beli. Saya tidak memberikan hak pilih

kepada suami sekiranya istri menuntut mahar, padahal istri telah

menikah tanpa mahar. [-alu, apa alasan saya pafut berkata

demikian terkait perempuan yang masih kecil? Jika seseorang

mengatakan bahwa ketenfuannya demikian karena keduanya

sama-sama dinikahi, sedangkan hal paling sering terjadi pada anak

perempuan yang masih kecil adalah kevuenangan ayahnya

terhadapnya itu berlaku terkait mahamya, sebagaimana perintah

perempuan yang sudah dev.rasa terkait dirinya dan mahamya ifu

berlaku, maka jika suami dari perempuan yang sudah der,ruasa itu

tidak terbebas dari mahar sekiranya dia tidak rela menikah

dengannya perempuan tersebut kecuali tanpa mahar, dan

perempuan ifu menikah dengannya dengan ketenfuan seperti itu,

maka mahar tetap berlaku wajib atas suami. Kami tidak

menghapus pemikahan, dan kami tidak menetapkan harta

pampasan (g*t rugi) bagi suami. Seandainya suaminya telah

menggaulinya, maka dia berhak atas mahar. Dengan demikian,

anak perempuan yang masih kecil juga seperti itu.

Barangkali dia mengatakan, "Benar. Akan tetapi, mengapa

Anda membebankan pada suami dari perempuan yang masih kecil

yang menceraikannya (membebankan) mahar standar, namun di

sisi lain Anda tidak membebankan selain mut'ah pada suami

perempuan yang sudah dewasa manakala dia menikahinya tanpa

mahar lalu dia menceraikannya sebelum istri meminta ditentukan
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mahar, atau mahar telah ditentukan, atau istri ifu digauli?"

Jawabnya, insya' Nlah, adalah sesuai dengan alasan yang kami

sampaikan, bahwa pemikahan tersebut tetap berlaku dengan suafu

mahar, kecuali bagi orang yang perintahnya berlaku atas

perempuan terkait harta orang ifu, dimana dia rela sekiranya

pemikahan tanpa disertai mahar, lalu suami menthalak perempuan

yang dinikahkan sebelum menentukan mahar baginya, sehingga

perempuan tersebut berhak atas mut'ah karena mereka telah

merelakan mahar hingga mereka dithalak, seperti seandainya

mereka merelakan mahar dalam keadaan telah ditetapkan

keurajibannya. Perkenan mereka ifu berlaku sah sesuai dengan
firman Allah &, "Keanali mereka memaafkan " (Qs. Al Baqarah

l2l:2371

Sedangkan perempuan yang masih kecil fidak berhak

merelakan mahar. Kendati dia merelakan, maka kerelaannya ih.r

tidak berlaku. Yang boleh memaafkan maham5a adalah ayahnya.

Karena itu kami membebankan pada suami setengah dari mahar

standar karena faktor thalak. Kami membedakan keduanya karena

perbedaan keduanya terkait harta keduanya. Juga karena suami

tidak rela dengan suafu mahar kecuali dia terbebas dari mahar itu.

Jadi, dia seperti orang yang menyebutkan mahar yang tidak sah.

Seandainya suami telah menyebutkan mahar bagi istri kemudian

ayah memaafkan, maka istri tetap berhak atas mahar yang

disebutkan suami. Pemaafan ayah sesudah jahfinya kewajiban

mahar itu tidak berlaku. Demikian pula dengan perempuan yang

terbatasi hak tmnsaksinya manakala dia dinikahkan tanpa mahar.

Dia tidak berbeda dari perempuan yang masih kecil dalam hal

apapun.
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2274. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari

A1ryub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang laki-laki menikahkan anak

perempuannya dengan mahar empat ribu dirham, dan dia

merelakan seribu untuk suami anaknya itu. Kemudian datanglah

perempuan itu, suaminya dan ayahnya unfuk rnengajukan gugatan

kepada Syuraih. Syr-rraih berkata, "Sedekah dan kebaikanmu ihr

hukumnya boleh, tetapi anakmu lebih berhak atas harga dari

dirinyq."11s

119 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab:
Pembebasan Mahar, 6/300l dari jalur Ma'mar dari A5yub dari Ibnu Sirin, dia berkata,
"Kepada Syuraih diajukan perkara tentang seomng laki-laki yang merelakan mahar
anak perempuan bagi suaminya sebesar seribu dirham. Syuraih berkata, "Kami
membolehkan pemberian dan kebaikanmu, tetapi dia lebih berhak atas harga dari
dirinya."

Ma'mar berkata, "Saya menerima kabar bahwa seseorang tidak boleh
mengurangi mahar saudarinya kecuali dengan sepengetahuannya, atau dia meminta
izinnya."

Juga dari jalur Hisyam dari Muhammad dari Hisyam dengan redaksi yang sama
(no. 10915-10916).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Waki' dalam Akhbar Al Qudhah 12/3451 dan
jalur Hammad dari Ayyub dengan redaksi yang serupa.
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Dalam hal ini tidak ada beda antara perempuan yang masih

gadis dan yang sudah janda, karena mahar mempakan milik anak

perempuan, bukan milik ayah. Ayah tidak memiliki hak di

dalamnya sama sekali. Perkataan Syuraih, "sedekah dan

kebaikanmu itu hukurrrnya boleh, tetapi anakmu lebih berhak atas

harga dari dirinya" maksudnya adalah: Kamu telah berbuat baik,

dan kebaikanmu itu bagus-bagus saja, tetapi kamu telah berbuat

baik dengan sesuatu yang tidak boleh bagimu, karena anak

perempuanmu lebih berhak atas harga dari dirinya. Maksudnya

adalah mahamya.

8. Mahar yang Tidak Sah

Asy-Syafi'i berkata: Dalam akad nikah ada dua hal, yaitu

akad dan mahar yang jafuh keurajibannya dengan terjadinya akad.

Jadi, akad tidak rusak kecuali karena faktor-faktor yang kami

sebutkan dapat merusak akad. Misalnya adalah melakukan akad

secara dilarang. Sedangkan mahar tidak memiliki penganfi terbaik

sah atau tidak sahnya akad. Tidakkah Anda melihat bahwa akad

tanpa menyebutkan mahar ifu hukumnya tetap sah? Jika akad

dilarang, maka dia tidak bisa menjadi sah lantaran dilakukan

dengan mahar yang sah. Tidakkah Anda melihat bahwa akad

nikah yang dilakukan tanpa mahar itu tetap sah dan tidak rusak,

dan bahwa jika isti telah digauli maka dia berhak atas mahar

standar?

Dalam aspek ini nikah berbeda dari jual-beli, karena ketika
jual-beli terjadi tanpa menyebutkan harga maka dia tidak jatuh

efektif. Misalnya seseorang mengatakan, "Aku menjual kepadamu
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sesuai keputusanmu." Ucapan ini tidak dianggap sebagai jual-beli.

Tetapi ucapan seperti ini hukumnya sah dalam nikah.

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan Anda

memperkenankan ucapan ini dalam nikah dan menolaknya dalam
jual-beli, sedangkan Anda memberlakukan hukum-hukum jual-beli

dalam sebagian besar dari masalah nikah?" Jawabnya, karena

Allah ffi berfirman,

i 2 ?:.7a+f sr
'#r..3 

{ c .laf 'flL ;tL ru &i
ea,,.tt { z a tr<tP*s+-lue

"Tidak ada kewajiban memba3nr (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isti-istimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka dan sebelum kamu menenfukan mahamya. Dan hendaklah

kamu berikan suafu mut'ah (pemberian) kepada mereka. "(Qs. Al
Baqarah l2l 235\

'#;J] rrt!"it* S E,I
,p;jv,,:";+'rrJ
t-

"Jika kamu menceraikan isbi-istimu sebelum kamu

berampur dengan mereka, padahal kamu sudah

menentukan mahamya, maka ba5nrlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan rtu "(Qs. Al Baqarah 12\ 237)

Allah @ memberitahukan terkait istri yang telah ditentukan

mahamya bahwa thalak jatuh padanya, sebagairrrana Allah u*A

memberitahukan terkait istri yang belum ditenhrkan maharnya

',j,$il ot:
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bahwa talak juga jatuh padanya. Sedangkan thalak itu tidak jatuh

kecuali pada perempuan yang berstafus istri, dan seorang

perempuan tidak disebut istri kecuali pemikahannya berlaku dan

sah.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda

pendapat di masa lalu dan ulama yang saya jumpai bahwa

pemikahan berlaku meskipun suami tidak menentukan mahar; dan

bahwa istri berhak atas mut'ah seandainya dia dithalak sedangkan

dia dinikahi tanpa disebutkan mahamya. Jika dia telah digauli,

maka dia berhak atas mahar standar. Oleh karena ketentuan

dalam hal ini sama seperti yang saya sampaikan, maka selamanya

tidak boleh dikatakan bahwa nikah bisa rusak karena faktor mahar
dalam keadaan apapun unhrk selama-lamanya. Ketika suami

menikahi istri dengan mahar yang tidak diketahui, atau bempa
mahar yang haram dijual dalam keadaannya itu dimana suami

menikahi istri, atau haram dalam keadaan apapun...

Semua ifu hukumnya sama. Akad nikah berlaku, sedangkan

mahamya batal sehingga iski berhak atas mahar standar jika dia

dithalak sebelum digauli. Alasannya adalah karena perempuan

yang dinikahi ifu menyebutkan mahar meskipun maham5ra tidak

boleh lantaran tidak diketahui dan tidak halal, karena perempuan

tersebut tidak mau dinikahi suami tanpa mahar. Misalnya adalah

suami menikahi iski dengan mahar berupa buah-buahan yang

belum tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat dia

membiarkan buah-buahan itu hingga tampak kualitas dan

kematangannya.

Dengan demikian, isfui berhak atas mahar standar,

sedangkan buah-buahan tersebut tetap menjadi milik empunya
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karena penjualannya dalam keadaan seperti ini hukumnya tidak

halal dengan syarat ini. Seandainya perempuan itu dinikahi dengan

mahar buah-buahan tersebut dengan syarat dia memotongnya
pada saat itu juga, maka pemikahannya sah. Jika suami

membiarkan buah-buahan itu hingga tampak kualitas dan

kematangann!,a, maka buah-buahan tersebut menjadi milik istri,

sedangkan suami dianggap berbuat demikian secara sukarela.

Manakala suami menuntut ishi untuk memotong buah-buahan itu,

maka istri harus memotongnya dalam keadaan apapun saat suami

menunfut.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar berupa

khamer atau babi, maka pemikahannya berlaka sedangkan

mahamya batal sehingga istri berhak atas mahar standar.

Demikian pula, jika dia menikahinya dengan mahar sesuai

keputusan istri atau keputusan suami, maka istri berhak atas

mahar standar. Jika istri atau suami mengangkat seorang juru

penengah lalu keduanya rela, maka keduanya memperoleh apa

yang keduanya terima dengan rela. Namun keduanya hanya

memperoleh apa yang keduanya terima dengan rela sesudah

keduanya mengetahui mahar standar istri. Apa yang keduanya

terima dengan rela itu selamanya tidak berlaku kecuali sesudah

keduanya mengetahui mahar standar istri.

Seandainya suami telah menenfukan mahar bagi istri lalu

keduanya saling rela dengan mahar yang lain, atau suami belum

menenfukan mahar bagi istri lalu keduanya saling rela dengan

suafu mahar, maka ifu menjadi hak keduanya seperti seandainya

keduanya menentukan mahar yang lain ifu dari awal. Saya

selamanya tidak mengatakan kepada istri, "silakan tenfukan
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sendiri mahar untukmu," akan tetapi saya katakan kepadanya,

"Kamu berhak atas mahar standar," kecuali kalian berdua sama-

sama rela sehingga saya tidak mempermasalahkan apa yang telah

sarna-sama kalian terima dengan saling rela.
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2275. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari

Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Al Asy'ats bin Qais menemani

seorang laki-laki. Al Asy'ats melihat istri temannya ihr, lalu istrinya

itu suka kepadanya. Kemudian teman Al Asy'ats ifu meninggal

dunia di tengah perjalanan, lalu Asy'ats bin Qais melamar istrinya.

Namun perempuan itu menolak untuk menikah dengannya kecuali

dengan mahar yang dia tenfukan sendiri. Asy'ats pun menikahinya

dengan mahar yang dia tentukan sendiri. Tetapi kemudian dia

menceraikannya sebelum perempuan itu menentukan mahar.

Kemudian Asy'ats berkata, "Angkatlah seorang penengah."

Perempuan itu berkata, "Aku mengangkat fulan dan fulan sebagai

juru penengah." Keduanya merupakan budak milik ayahnya dari

negerinya. Asy'ats berkata, "Angkatlah juru penengah selain

mereka." Kemudian dia menemui Umar dan berkata, "Wahai

Amiml Mukminin, aku lemah sebanyak tiga kali." Umar bertanya,

"Apa ihr?" Dia menjawab, "Aku mencintai seorang perempuan."

Umar berkata, "ltu merupakan sesuatu yang tidak kamu

sanggupi." Dia berkata lagi, "Kemudian aku menikahinya dengan

mahar yang dia tenhrkan sendiri. Kemudian aku menceraikannya

sebelum dia menenh:kan mahamya sendiri." Umar berkata, "Dia

hanya seorang perempuan dari umat Islam."120

120 61r* ini diriwayatkan oieh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Seorang t aki-laki yang Menikahi
Perempuan dengan Mahar yang Ditenhrkan oleh Perempuan Itu Sendiri, 4rz5) dari jalur
Ghundar dari Syu'bah dari Ali bin Mudrik, dia berkata: Aku mendengar An-Nakh'i
berkata, "Asy'ats menikahi seorang perernpuan dengan mahar yang ditentukan oleh
perempuan itu sendiri, lalu dia mengadu kepada Umar bin Khaththab rga, kemudian
Umar berkata kepadanya, "Buatlah dia rela! Buatlah dia rela!"

Juga dari jalur Asy'ats dari Ibnu Sirin bahwa Asy'ats menikahi seorang

perempuan dengan mahar yang dia tenfukan sendiri. Kemudian Umar iS, bertanya
kepadanya tentang perempuan ifu, dan dia menjawab, "Semalam suntuk, hanya Allah
yang tahu, aku dalam keadaan takut sekiranya perempuan itu menentukan keurajiban
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Yang dimaksud Umar rg adalah perempuan tersebut hanya

memperoleh mahar seperti layaknya seorang perempuan dari

umat Islam. Bisa juga yang dimaksud Umar .ga adalah perempuan-

perempuan dari kalangannya. Pendapat yang saya sampaikan,

yaifu bahwa perempuan tersebut memperoleh mahar standar

untuk perempuan-perempuan dari kalangannya mempakan

pendapat yang setahu saya tidak diperselisihkan. Tampaknya
itulah yang dimaksudkan Umar €6 -Allah Mahatahu. Bilamana

saya mengatakan bahwa dia berhak atas mahar standar unfuk

perempuan-perempuan dari kalangannya, maka yang saya maksud

adalah saudari-saudarinya, bibi-bibinya, anak-anak pamannya.

Sedangkan ibunya itu tidak termasuk perempuan-perempuan yang

sekalangan dengannya. Saya juga memaksudkannya sebagai

mahar unhrk perempuan-perempuan di negerinya adalah karena

mahar di berbagai negeri itu berbeda-beda. Saya juga

memaksudkannya sebagai mahar unhrk perempuan-perempuan

yang semuda, secerdas dan sepandai dia, karena mahar itu
berbeda-beda mengikuti faktor keremajaan, bentuk fisik dan

kecerdasan. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar unfuk

perempuan yang sekaya dia karena mahar itu berbeda-beda

mengikuti faktor kekayaan. Saya juga memaksudkannya sebagai

mahar unfuk perempuan yang secantik dia, karena mahar itu
berbeda-beda mengikuti faktor kecantikan. Saya juga

memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan yang setegas

dia, karena mahar itu berbeda-beda mengikuti faktor sikap

ketegasan dan keberanian. Saya juga memaksudkannya sebagai

maharku dari harfa Qais." Umar 46 berkata, "Dia tidak boleh melalmkannya. Dia

hanya befiak atas mahar standar unhrk perernpuan sepertingra." lno. l72OG772O9l
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mahar untuk gadis atau janda karena mahar ih-r berbeda-beda

untuk gadis atau janda.

Jika perempuan-perempuan sepertinya biasa dinikahi

dengan mahar tunai, atau hutang, atau barang, atau funai dan

barang, maka saya menetapkan mahar tunai untuk seluruhnya,

karena penetapan nilai ifu tidak dilakukan dengan hutang, karena

ukuran hrnai tidak bisa diketahui dari hutang. Hutang hanya boleh

dengan kerelaan orang yang berhak atas hutang. Jika tidak ada

perempuan-perempuan dari kalangannya, maka yang menjadi

ukuran adalah perempuan yang paling mirip dengannya dari segi

sifat-sifat yang saya sampaikan, dan dari segi nasab. Karena mahar

itu juga berbeda-beda mengikuti faktor nasab. Seandainya

perempuan-perempuan kalangannya ifu meringankan mahar saat

dinikahi lakilaki dari kabilahnya sendiri, dan lebih besar mahamya

saat dinikahi oleh laki-laki asing, lalu dia rela dengan mahar

tersebut, maka jika suami berasal dari kabilahnya sendiri maka

mahamya seperti perempuan-perempuan dari kalangannya yang

dinikahi oleh laki{aki dari kabilahnya. Jika suami orang asing,

maka mahamya seperti mahar perempuan-perempuan lain yang

dinikahi oleh laki-laki asing.

9. Perselisihan Tentang Mahar

Jika suami dan istri berselisih dalam soal mahar, baik

sebelum terjadi persefubuhan atau sesudahnya, baik sebelum

thalak atau sesudahnya, dimana suami mengatakan, "Aku

menikahimu dengan mahar seribu," sedangkan istri mengatakan,
"Tidak, melainkan kamu menikahiku dengan mahar dua ribu,"
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atau suami mengatakan, "Aku menikahimu dengan mahar berupa

seorang budak laki-laki," sedangkan istri mengatakan, "Tidak,

melainkan kamu menikahiku dengan mahar rumah ifu," padahal

tidak ada bukti dan kesaksian di antara keduanya, maka keduanya

saling bersumpah.

Saya memulai sumpah dari suami. Jika dia bersumpah,

maka istri bersumpah. Jika istri bersumpah, maka saya

menetapkan mahar standar bagi istri. Jika suami telah menggauli

istri, maka istri berhak atas mahar standar secara utuh. Jika dia

menceraikannya sebelum menggaulinya, maka iski berhak atas

setengah dari mahar standar. Demikian pula jika suami berselisih

dengan bapaknya istri yang masih kecil dan gadis atau tuannya

budak perempuan. Demikian pula jika para ahli waris istri

berselisih dengan para ahli waris suami sesudah keduanya

meninggal dunia, atau para ahli waris salah satunya dengan yang

lain sesudah meninggal dunia.

Seandainya yang diperselisihkan adalah penyerahannya,

dimana suami mengatakan, "Aku sudah menyerahkan mahar

kepadamu," sedangkan ishi mengatakan, "Kamu belum

menyerahkan apapun kepadaku"; atau suami berselisih dengan

ayah gadis yang mengurusi hartanya atau tuannya budak

perempuan yang dia nikahi, dimana suami berkata, "Aku telah

menyerahkan mahar anakmu kepadamu," sedangkan ayah

mengatakan, "Kamu belum menyerahkannya," maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan istri, ayahnya perempuan yang

masih gadis, dan fuannya budak perempuan dengan disertai

sumpah mereka, baik suami telah menggaulinya atau belum

menggaulinya, baik yang mati adalah istri atau suami, atau
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keduanya masih hidup, atau yang berselisih adalah para ahli waris

keduanya atas sesuafu yang menjadi hak keduanya saat keduanya

masih hidup, baik suami telah menentukan mahar atau belum

menenfukannya.

Jika suami telah menentukan mahar, maka istri berhak atas

mahar yang keduanya sepakati, atau yang ditunjukkan oleh bukti.

Jika suami belum menentukan sedangkan keduanya tidak saling

membenarkan serta tidak ada bukti yang menunjukkan, maka

keduanya saling bersumpah lika keduanya masih hidup, atau para

ahli waris keduanya mengenai apa yang mereka ketahui jika

keduanya telah meninggal dunia. Sesudah itu istri berhak atas

mahar standar karena mahar merupakan salah satu hak sehingga

dia tidak hilang kecuali dengan pengakuan dari pemilik hak, atau

orang yang memiliki kewenangan atas hak seperti wali bagi anak

perempuan yang masih kecil dan fuannya budak perempuan

terkait hal-halyang membebaskan suami dari kewajiban mahar.

Seandainya keduanya berselisih dalam soal mahar,

kemudian istri mengajukan bukti bahwa suami menenfukan mahar

baginya sebesar dua ribu, sedangkan suami mengajukan bukti

bahwa dia menentukan mahar baginya sebesar seribu, maka salah

satu dari dua bukti itu tidak lebih kuat daripada yang lain.

Alasannya adalah karena bukti istri menunjukkan dua ribu

sedangkan bukti suami menunjukkan seribu.

Dengan bukti itu suami telah memiliki akad, sehingga

menumt saya tidak boleh ada pendapat di dalamnya selain bahwa

keduanya hams saling bersumpah, dan sesudah itu ishi berhak

atas mahar standar. Ketentuan ini sama seperti ketenhran ketika

keduanya saling membenarkan terkait objek jual-beli yang rusak
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dan perselisihan keduanya tentang harga. Atau diadakan undian di

antara keduanya, sehingga siapa di antara keduanya yang keluar

undiannya, maka dia bersumpah bahwa para saksinya ifu bersaksi

dengan yang sebenamya, dan sesudah itu dia mengambil dengan

sumpahnya.

Asy-Syafi'i berkata terkait kesaksian yang saling

bertentangan: Istri berhak atas mahar standar, baik mahar standar

baginya itu lebih dari dua ribu atau kurang dari seribu. Pendapat ini

dipegang oleh AsySyafi'i.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa

mahamya sebesar seribu, namun suami mengatakan, "Alar telah

menyerahkan kepadanya seribu lima ratus dari mahamya," dan

istri pun mengakui hal itu, atau istui mengajukan bukti akan hal itu,

lalu istri berkata, "Dia memberikannya kepadaku sebagai hadiah,"

sementara suami mengatakan, "Bukan, melainkan sebagai

mahar," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami

dengan disertai sumpahnya. Demikian pula seandainya suami telah

menyerahkan budak laki-laki kepada istri lalu dia berkata, "Kamu

telah mengambilnya dariku secara jual-beli dengan maharmu,"

sedangkan istri mengatakan, "Tidak, melainkan aku mengambilnya

darimu sebagai hibah," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Suami bersumpah

atas terjadinya jual-beli, sedangkan istri mengembalikan budak

tersebut jika masih hidup atau nilainya jika sudah mati.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa

mahamya sebesar seribu, lalu suami menyerahkan kepadanya dua

ribu dan dia berkata, "Seribu untuk mahar dan seribu unfuk

titipan," sedangkan ishi mengatakan, "Seribu unfuk mahar dan
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seribu untuk hadiah," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Dengan demikian dia

berhak atas seribu sebagai uang titipan. Jika istri mengakui bahwa

dia telah menerima sesuafu dari suami, maka itu berarti dia

mengakui harta milik suami, dan dia telah mendakwakan

kepemilikan suami tanpa ada perkataan dari suami. Karena itu
perkataan yang dipegang adalah perkataan suami terkait hartanya.

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih

kecil, atau yang sudah besar tetapi masih gadis, dimana keduanya

diwalikan oleh ayahnya terkait kemaluan dan harta benda

keduanya, lalu laki-laki tersebut telah menyerahkan mahar kepada

ayah keduanya, maka dia telah terbebas dari kauajiban mahar.

Demikian pula dengan janda yang pengelolaan hartanya ada di
tangan ayahnya. Demikian pula, jika dia telah menyerahkan mahar
kepada orang yang mengelola harta ishi meskipun itu bukan ayah,

maka dia telah terbebas dari kewajiban mahar.

Jika dia menyerahkan mahar kepada ayah sedangkan anak

perempuannya sudah janda dan berwenang atas dirinya sendiri,

atau anak perempuannya gadis, sudah baligh dan bijak sehingga

dapat mengelola hartanya sendiri tanpa melibatkan ayahnya, atau

dia menyerahkan mahar kepada salah seorang wali yang tidak

mengelola harta istrinya, maka dia tidak terbebas dari keu,rajiban

mahar. Mahar ihr tetap wajib dalam keadaan apapun, dan suami

boleh menuntut orang yang dia serahi mahar unfuk
mengembalikan kepadanya. Jika istri yang berwenang atas

hartanya mewakilkan seseorang unfuk menerima mahar, lalu

suami menyerahkan mahar kepada wakil tersebut, maka dia telah

terbebas dari kewajiban mahar.
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10. Syarat dalam Nikah

Jika seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan

perempuan yang masih gadis atau sudah janda, baik dia memiliki

kewenangan unfuk mengelola hartanya sendiri atau tidak, maka

sesungguhnya izinnya terkait pemikahan ifu berbeda dari izinnya

terkait mahar. Seandainya dia menikahi perempuan tersebut

dengan mahar seribu dengan syarat ayahnya memperoleh seribu,

maka pemikahannya berlaku dan perempuan tersebut berhak atas

mahar standar, baik mahar standar baginya ifu kurang dari seribu

atau lebih dari dua ribu.

Alasannya adalah karena pemikahan tersebut sah meskipun

di dalamnya diakadkan mahar yang tidak sah. Mahar itu hukumnya

wajib dalam pokok akad, tetapi dia bukan bagian dari akad. Dia

tidak wajib karena akad selama suami tidak menetapkannya unfuk

istri sehingga saat itulah menjadi mahar bagi istri. Jika suami

memberikannya kepada ayah, maka itu berarti dia memberikannya

dengan hak orang lain, sehingga dia tidak boleh mengambil

dengan hak orang lain. Pemberian tersebut juga bukan hibah.

Seandainya dia hibah, tentulah hukumnya tidak boleh kecuali dia

diterima. Perempuan yang dinikahi tersebut tidak berhak selain

mahar standar.

Seandainya perempuan yang dinikahi ifu janda atau gadis

yang sudah baligh, Ialu sebelum nikah dia rela dinikahi dengan

mahar dua ribu dengan syarat suami memberikan seribu kepada

ayahnya atau saudaranya, maka pemikahan tersebut sah. Yang

demikian itu dianggap sebagai perwakilan darinya kepada ayah
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untuk menerima seribu yang dia perintahkan agar suami

menyerahkan kepada ayahnya itu.

Sebenarnya uang dua ribu itu haknya, tetapi dia bebas

memberikannya kepada ayahnya atau saudaranya sebagai hibah

bagi keduanya, dan bebas pula untuk tidak memberikannya

kepada keduanya, karena ifu merupakan hibah yang belum

diterima, atau merupakan perwakilan untuk menerima uang seribu

sehingga perempuan tersebut berhak membatalkan perwakilan.

Saya membedakan antara gadis dan janda manakala

keduanya memiliki kewenangan atau tidak memiliki ker,venangan

unfuk mengelola hartanya sendiri, karena perempuan yang

memiliki kerr,renangan di antara keduanya untuk mengelola

hartanya sendiri itu boleh melakukan hal-hal yang dia perbuat

terhadap hartanya itu, yaitu menunjuk wakil dan menghibahkan.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membeli dari

orang lain seorang budak dengan harga seribu dengan syarat

pembeli memberinya lima rafus dan memberi orang lain lima ratus

maka hukumnya boleh? Lima ratus tersebut dianggap sebagai

pengalihan darinya kepada orang lain, atau sebagai perwakilan.

Sedangkan anak gadis yang masih kecil dan janda yang tidak

memiliki kewenangan terhadap hartanya ihr tidak boleh melakukan

tindakan-tindakan tersebut terhadap hartanya.

Seandainya akad nikah sah berdasarkan perintah dari

perempuan yang berwenang terhadap dirinya dengan mahar yang

dia sepakati, kemudian suami menetapkan suafu syarat kepada

istri sesudah akan nikah, maka suami berhak membatalkan syarat

tersebut, tetapi memenuhi syarat tersebut lebih baik seandainya

istrinya rela.
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Seandainya hal ini terjadi pada perempuan yang tidak

memiliki kewenangan terhadap hartanya, maka ketentuannya

sama. Hanya saja, jika suami mengurangi sebagian dari mahar

standar bagi perempuan yang tidak memiliki kewenangan terhadap

hartanya, seberapa pun ifu, perempuan tersebut berhak atas

mahar standar.

Seandainya ayah perempuan yang tidak memiliki

kewenangan unfuk mengelola hartanya itu berpihak kepada suami

dalam soal mahar, atau bahkan membebaskannya dari mahar,

maka suaminya tetap memberikan kepadanya mahar standar, dan

suami tidak berhak menuntut kepada ayah. Sedangkan

pembebasan ayah terhadap mahar itu batal, sebagaimana

hibahnya ayah terhadap harta anak perempuan selain mahar ifu
juga batal. Demikian pula dengan wali-wali yang lain. Demikian

pula seandainya perempuan tersebut memiliki kewenangan untuk

mengelola hartanya, sehingga apa yang dilakukan ayah itu
merupakan tindakan tanpa didasari perintah anak perempuannya.

Seandainya seseorang menikahi gadis atau janda dengan

perintahnya dengan mahar sebesar seribu dengan syarat istri boleh

keluar dari rumah suami kapan saja dia ingin, atau dengan syarat

suami tidak membawanya keluar dari negerinya, atau dengan

syarat suami tidak boleh memadunya dengan isfui lain, tidak

mengambil selir bersamanya, atau syarat apapun yang ditetapkan

iski terhadap suami, yang apabila akad nikah telah terjadi maka

suami boleh melakukannya dan tidak memenuhi syarat itu bagi

istrinya, maka pernikahan tetap berlaku sedangkan syaratrya

batal. Jika dengan syarat tersebut suami mengurangi sebagian dari

mahar standar, maka tetap berhak atas mahar standar.
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Jika syarat tidak menjadikan mahar berkurang dari mahar

standar, atau justru menambahkannya, maka saya membatalkan

syarat tersebut, dan saya tidak memberikan hak kepada istri

terhadap pertambahan di atas mahar standar baginya. Suami tidak

harus menambahkan mahar di atas mahar standar lantaran tidak

sahnya akad mahar akibat syarat yang masuk bersamanya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

membeli seorang budak dengan harga seratus dinar dan seguci

khamer, lalu pemilik budak rela mengambil seratus dinar itu dan

membatalkan seguci khamer tersebut, maka hukumnya tidak boleh

karena harga diakadkan dalam benhrk yang boleh dan yang tidak

boleh, sehingga harga yang tidak boleh dan yang boleh ihr sama-

sama batal. Pemilik budak berhak lantas nilai budaknya ih.r

seandainya budak tersebut mati di tangan pembeli.

Seandainya suami menentukan mahar bagi istri sebesar

seribu dengan syarat uang tersebut digunakan unfuk nafkah iski,

atau dengan syarat suami tidak memberikan hari giliran

kepadanya, atau dengan syarat dia boleh berbuat apa saja

terhadap istrinya, maka syarat tersebut batal. Jika mahar standar

istri di bawah seribu, maka suami boleh meminta selisihnya hingga

mahar yang diterima istri merupakan mahar standar baginya.

Alasannya adalah karena istri mensyaratkan sesuahr yang tidak

boleh, dimana suami menambahkan kepada iski hak yang

sebenamya telah ditiadakan kewajibannya bagi suami. Karena itu
saya membatalkan tambahan di atas mahamya itu dan saya

mengembalikannya kepada mahar standar.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

memperkenankan apa yang disyaratkan suami bagi istri, dan istri
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menanggung apa yang dia syaratkan kepada suami?" Jawabnya,

saya menolak syarat keduanya manakala keduanya membatalkan

sesuatu yang dijadikan Allah dan Nabi $ sebagai hak masing-

masing. Juga karena Nabi ,$ bersabda,
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2276. "Ada apa gerangan dengan orang-orang yang

menetapkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Alkh?
Syarat apa saja yang fidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala itu
batal meskipun sebanyak serafus syarat. Ketetapan Alkh itu lebih

benar, dan syarat Allah ifu lebih kokoh. Petwalian hanya milik
orang yang memerdekakan.'LZL

Rasulullah S membatalkan setiap syarat yang tidak

terdapat dalam Kitab Allah @ manakala dalam Kitab Allah atau

Sunnah Rasulullah S terdapat ah.ran yang bertentangan dengan

syarat tersebut.

r21 gu611r ini telah disebutkan berikut takhnfirya pada no. 1756 dalam bahasan

tentang Famidh bab warisan, sebagaimana Asy-Syaf i meriwayatkannya dengan sanad

dari Malik dalam bahasan tentang wasiat bab perwalian dan sumpah (no. 1808).
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Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dengan syarat laki-laki

tersebut terhadap istrinya, dan syarat perempuan tersebut

terhadap suaminya, yang dianggap batal lantaran menyalahi Kitab

Allah, atau Sunnah, atau perkara yang disepakati umat Islam?"

Jawabnya, insya' Allah, adalah: Allah & menghalalkan bagi

seorang laki-laki unfuk menikahi empat perempuan dan memiliki

budak-budak perempuan untuk digauli. Jika iski mensyaratkan

kepada suami agar dia tidak menikah lagi dan tidak mengambil

selir, maka itu berarti istri telah melarang suami unhrk melakukan

hal-hal yang diperkenankan oleh Allah ffi. Rasululluh # bersabda,
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2277. "Tidak halal bagi seorang isbi berpuasa sunnah

sehari pada saat suaminya ada di rurnah, kecuali seizinnya.Lzz

Rasulullah S memberikan hak kepada suami untuk

melarang istrinya melakukan perbuatan taqamrb kepada Allah

122 11F.. Abdurmzzaq &lam Mushannafnya (pembahasan: Puasa, bab: hrasanya
Istri Tanpa Izin Suaminya, 4/3051dari jalur Ma'mar dari Hammam bin Munabbih
bahwa dia mendengar Abu Hurairah ii$ berkata' Rasulullah $ bersabda, "Janganlah

seomng istri berpuasa sunnah sdangkan suaminSa ada di runah kuuali seizinn5n."
Hadits ini juga diriwayratkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Rrasa

Sunnah Istri dengan Seizin Suami, S/387, no. 5192) dari jalur Ma'mar dan seterusnga.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Zal<at, bab: Harta yang

Diinfakkan Budak dari Harta Tuannya, 2n17, no. 84/LO26) dari jalur Ma'mar dan
seterusnya.

Silakan baca takhrij lebih lanjut hadits ini dalart Shahihh Hammarn bin
Munabbih (hlm. 326-327, no.76l.
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manakala bukan fardhu baginya lantaran besamya hak suami

padanya. Allah telah menetapkan keutamaan bagi suami atas

istrinya. Tidak ada seorang ulama pun yang saya kenal berbeda

pendapat bahwa suami boleh membawa istrinya keluar dari safu

negeri ke negeri lain, serta melarangnya untuk keluar rumah.

Ketika istri mensyaratkan kepada suami untuk tidak melarangnya

keluar dari rumah dan tidak membawanya keluar dari negerinya,

maka itu berarti dia mensyaratkan bagi suami hal-hal yang

membatalkan hak suami. Allah ffi berfirman,

$1 6:i af,""&'t6 eKY ( "; "2 i";"ry;:' $i * 5g

'Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Kitab Allah menunjukkan bahwa lakilaki harus mengayomi

istrinya. Sunnah juga menunjukkan hal demikian. Jika suami

mensyaratkan untuk tidak menafkahi istrinya, maka itu berarti

suami telah membatalkan apa yang telah ditetapkan sebagai

kewajibannya. Allah memerintahkan unfuk mempergauli istrinya

dengan cara yang makruf, dan Allah tidak memperkenankannya

unfuk memukul istrinya kecuali dalam sahr keadaannya. Manakala

suami mensyaratkan terhadap ishi bahwa dia boleh

mempergaulinya sesuka hati, dan bahwa tidak ada kewajiban atas

suami terkait tindakan yang dia lakukan terhadap istri, maka itu

berarti suami mensyaratkan untuk melakukan sesuatu yang tidak

ij;'
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boleh dia lakukan. Karena ifu kami membatalkan syarat-syarat ini

dan yang semakna dengannya, dan kami menetapkan mahar
standar bagi istri. Jika ada yang bertanya, "Diriwayatkan dari
Nabi S bahwa beliau bersabda,
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2278. 'Saungguhnya syarat yang paling pantas unfuk
kalian penuhi adalah syarat yang dengan ifu kalian memperoleh
kehalalan 212s kanllaan.'4'23

Jawabnya, seperti itulah kami berpendapat terkait Sunnah
Nabi S, bahwa syarat-syarat yang dipenuhi adalah yang beliau
jelaskan hukumnya boleh. Sunnah Rasulullah S tidak

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah syarat yang tidak
boleh. Diriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau bersabda,

,atL'; vt *r) ;" rfufit -yyvl
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2279. "Umat Islam ifu terikat pda syaratqmrat mereka,

kecuali syarat Wng menghalalkan yang hamm abu
mengharamkan Snng hal2/.'124

123 HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-S5rarat, bab: Syarat-Syarat dalam Mahar
saat Akad Nil<ah, 2/276, no. 27271dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Yazid bin Abu
Habib dari Abu Khair dari uqbah bin Amir &, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
"S5amt yans palins panbs kalian penuhi adalah syarat gng dengan itu lalian
mempuoleh kehalalan abs kqtaluan- "
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11. Penjelasan Tentang Pemaafan Mahar

Allah @ berfirman,

'J ;:;j'^;t':'it*1 ;\ # ll ll-_i( ,,
e Ub,,;db OL)

- y*,a 5i't;41 -2,;"";- i I
-)n/lrz 2n(72..'f*-tvu4?*;

aaii'^;L

Y

*Jika kamu menceraikan isti-isfuimu sebelum kamu

bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah

menenfukan maka bayarlah seperdua dari mahar yang

telah kamu tentukan itu, kecuali jika isti-istimu itu memaalkan

124 gp. Abu Daud (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Perdamaian, 4/19-
20, no. 3594) dari jalur Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abu Huraimh &,, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, "Perdamaian itu hukumnSn boleh di antara umat
Islam. " Sebagian dari mereka menambahkan, "Kecuali perdamaian Sang menghalalkan
sesuafu 5nng haram atau mengharamkan sesuafu 5nng halal. " Sedangkan sebagian

yang lain menambahkan: Rasulullah $ bersaMa, "Umat Islam itu terikat pada syaraa
syamt merel<a."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa (pembahasan:

Peradilan dalam Perkara Jual-Beli, hlm. 269, no. 6371dari jalur Katsir dan seterusnya,
dengan redaksi, "Umat Islam itu terikat pada s5arat-s1mmt merel<a selana sejalan
dengan kebqamn."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul,trari secam mu'allag pasti (pembahasan:

Sara-Menya,va, bab: Upah Pernandu Jalan, 2/135)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk (pembahasan:

Jual-Beli, 2/49, no.2309) dari ialur Katsir bin Zaid dan seterusnya.
Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat Madinah,

sedangkan Al Bukhari dan Muslim tidak melansimya."
Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak menilainya shahil>makudnya Al Hakim tidak

menilainya shahih dengan pemyataan ini. Katsir dinilah lernah oleh An-Nasa'i dan
diterima oleh selainnya."
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atau dimaalkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. " (Qs. Al
Baqarah l2l:237)

Allah memberikan hak kepada istri untuk memaafkan

mahar yang telah jatuh kewajibannya baginya. Allah juga

menetapkan hak bagi orang yang menjadi wali akad nikah unfuk
memaafkan mahar. Itu terjadi ketika mahar telah ditetapkan

kemudian suami menyerahkan mahar jika penyerahannya belum

sempurna, dan suami tidak meminta kembali setengahnya jika dia

telah menyerahkannya. Tampak jelas menumt saya dalam ayat ini
bahwa orang yang memegang akad nikah adalah suami.

Alasannya adalah karena yang bisa memaafkannya adalah
orang yang memiliki apa yang dia maafkan. Oleh karena Allah 4a

menyebutkan pemaafan oleh istri terhadap setengah mahar yang

dia miliki, maka tepat sekiranya Allah juga menyebutkan pemaafan

oleh suami terhadap setengah mahar yang menjadi haknya.
Allah & menganjurkan kita untuk memaafkan dan berbuat

keutamaan. Allah @ berfirman,

"&$.i:;fr i\ps{iufuJJr:j;J;
"Dan pemaafan kamu ifu lebih dekat kepada takum. Dan

kamu melupakan keutamaan di antara kamu. " (Qs. Al
Baqarah 121:237l.

€t /)b ,r) i ,*'* s,t;: -YYA.

424

.L'rljt;53t::tb e*.€$ :Jts;fr ^> lnr



AlUmm

2280. Telah sampai kepada kami, dari AIi bin Abu
Thalib;g bahwa dia berkata, "Orang yang memegang ikatan

nikah adalah .ru-i."125
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2281. hnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, Sa'id

bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far bin

Al Miswar, dari Washil bin Abu Sa'id, dari Muhammad bin Jubair

bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa dia menikahi seorang

perempuan tetapi dia tidak sampai menggaulinya hingga dia

12s Diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan'

Nikah, bab, Firman Allah Sumh Al Baqarah Ayat 237, 3/454) dari jalur hnu Ulayyah
dan Waki' dari Jarir bin Hazim dari Isa bin Ashim dari Ali, dia berkata, "Maksudnya

adalah suami."
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Swan Al Kubn (pembahasan:

Mahar, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemegang Tali Pemikahan adalah

Suami, 7 /251) dari jalur Jarir bin Hazim dari Isa bin Ashim dari Syutaih, dia berkata:

Ali rg, bertanya kepadaku tentang orang yang memegang tali pemikahan. Syumih

berkata: Aku menjawab, "Dia adalah wali." Ali berkata, "Tidak, melainkan suami."
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menceraikannya. Dia lantas mengirimkan mahar kepada
perempuan itu secara utuh. Ketika dia ditanya tentang hal ifu, dia

menjawab, "Aku lebih pantas unfuk memaafkan."l2S

125 66u. ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan:
Mahar, bab: Ulama Snng Mengatakan bahwa Pemegang Tali Pemikahan adalah
Suami, 7/25L) dari jalur AMul Wahhab bin Atha' dari Muhammad bin Amr dari Abu
Salamah bahwa Zubair bin Muth'im menikahi seorang peranpuan dari Bani Nashar,
dan dia telah menenfukan mahar bagi perempuan tersebut. Kernudian dia
menthalaknya sebelum menggaulinya. Dia lantas mernbaca ayat ini, "Kuuali jika isti-
istrimu ifu memaall<an atau dimaalkan oleh omng Sang memegang ikatan nikah."lQs.
Al Baqarah l2l 2371 Dia pun berkata, "Aku lebih pantas memaafkan daripada
perempuan ihr." Dia pun menyerahkan mahar kepada perernpuan ifu.

Al Baihaqi dalan lWa'rifah ,As-Sunan vn Al Abar (5/395-396) berkata,
"Diriurayatkan dari Asy-Syaf i bahwa dia berkatE "Allah berfirmarr, "Dan
l<amu itu lebih deJ<at kepa& talota. Dan karnu melupal<an kqtamaan di
antan latnu. "(Qs. Al Baqarah l2l 2371

Dia berkata; Kami dikabari bahwa Jubair bin Muth'im masuk ke kamar Sa'd
unhrk menjenguknya, kernudian Sa'd mernberi kabar tentang seorang perempuan dan
menawannya kepada Jubair. Jubair pun menerimanym, lalu Sa'd menikahkannyra
dengan perempuan itu. Jubair lantas mengirimkan mahar kepada Sa'd secara utuh.
Dia ditanya, "Apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu?" Dia menjawab, "Dia
menawarkan anak perempuannla kepadaku sehingga aku tidak senang untuk
menthalaknya. Tetapi anak itu masih kecil sehingga aku menthalaknya." Ada yang
berkata, "Kamu hanya wajib menanggung setengah mahar." Dia menjawab, "[-alu, apa
makna firman Allah &, 'Dan janganlah kamu melupakan keutanaan di antam l<amu."
(Qs. Al Baqarah l2lt 2371Aku lebih pantas untuk melakukan kantamaan."

Hadits ini diriwayatkan dari NaIi' bin Jubair.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh dalam Mushannafnya

(pembahasan: Nikah, bab: Penjelasan Surah Al Baqarah Ayat237,6/285285, no.
10862l- dari jalur Ma'mar dari Shalih bin Kaisan bahwa Nafi' bin Jubair menikahi
seorang perempuan lalu dia menthalakn5n sebelum menggaulinya. Dia lantas
menyempurnakan mahar bagrnya dan menakrruili firman Allah, 'Atau dimaalkan oleh
omng !/arlg mernqang ikatan nil<ah."(Qs- Al Baqarah l2l: 2371Yang dimaksud adalah
suami. Ma'mar berkata, "Firman Allah "k*uali mereka metnaafkan" maksudnyra
adalah para istui menurut pendapat mereka sernua. Sedangkan yang dimaksud dengan
orang yang memegang ikatan pemikahan, ada ynng mengatakan dia adalah suami, ada
yang mengatakan wali, dan ada png mengatakan bahwa mereka semua boleh
memaafkan sehingga perempuan yang dinikahi meninggalkan mahar."

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pernbahasan: Nikah, bab: Penjelasan Surah AI Baqarah Ayat 237, 3/5441dari jalur
Ibnu ldris dari Muhammad bin Harb, bahwa Nafi' bin Jubair menthalak iskinya
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2282. Abdul Wahhab *"r,nuJurkun kepada tu.ni, 

'Oun

Ayyub, dari hnu Sirin, dia berkata, "Orang yang memegang tali

pemikahan adalah t ru*i." 127

sebelum menggaulinya, namun dia menyempumakan mahar bagi istinya ifu. Dia
berkata, "Aku lebih pantas memaafkan."

r27 Seperti inilah yang tertulis dalam versi cetakan dan manuskrip, yaitu: Dari
Ibnu Sirin, dia berkata, "Orang yang mernegang tali pemikahan adalah suami."127

Barangkali ada nama yang gugur dalam riwayat ini, dan lnng benar adalah: Dari Ibnu
Sirin, dari Syuraih, dia berkata...

Seperti ih-rlah riwayat Asy-Syaf i yang ada pada Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-
Sunan wa Al Atsardaginn sanad ini (5/394).

Seperti itu pula dalam dua karya tersebut, dan dalam riwapt Al Baihaqi dalam
Sunan Al Kubra.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMunazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan

yang sama, 6/284, no. 10859) dari jalur Ma'mar dari AyrTub dari Ibnu Sirin dari
Syuraih, dia berkata, "Dia adalah suami."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam MushannafnVa (3/5M,
no, 16975) dari jalur hnu Ulagryah dari Ayyub dari hnu Sirin, dia berkata: Syuraih
berkata, "Dia adalah suami." (di tempat yang sama)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunaz Al Kubra (pernbahasan:

Mahar, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pernegang Tali Pernikahan adalah

Suami, 7/257, no.74449\ dari jalur Yahya bin Abu Thalib dari Abdul Wahhab bin
Atha' Ats-Tsaqafi dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Syumih bahwa dia berkata,
"Maksudnya, kecuali istri memaafkan sehingga dia meninggalkan setengah mahamya,
atau suami memaafkan sehingga dia menggenapi mahar unfuk ishinya."
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2283. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dari hnu Abi Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,
"Orang yang memegang tali pemikahan adalah 5uami."128
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128 66* ini diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pernbahasan dan bab lang sama, 3/544, no. L69761dari jalur hnu Ulayyah dari hnu
Juraij dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam MushannaFnya (pernbahasan
dan bab lnng sama, 6/284, no. 10857) dari jalur hnu Juraij, dia berkata: Ikrimah bin
Khalid mengabarkan kepadaku, bahwa Said bin Jubair berkata, "Dia adalah suami."
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Mujahid.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (penfuhasan
yang sama, 7/251, no. 121453) dari ialur Abu Ar,vanah dari Abu Bisyr dari Thaums dan
Atha' serta para ulama Madinah bahwa mereka berkata, "Orang yang mernegang
ikatan pemikahan adalah wali." Kemudian saya memberitahukan kepada mereka
pendapa.t Said bin Jubair bahwa dia adalah suami, lalu mereka pun mengoreksi
pendapat mereka. Ketika Said bin Jubair tiba, dia berkata, "Apa pendapat kalian
seandainya wali memaafkan sedangkan perernpuan yang dinikahi merrolak? Apa
gunanya pernaafan wali? Atau sekiranlra per€rnpuan yang dinikahi memaafkan
sedangkan wali menolak; apa yang bisa diperbuat oleh urali?"
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2284. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

bahwa telah sampai kepadanya dari hnu Musayyib bahwa dia

berkata, "Yaifu seorang rru-i."129

Orang-orang yang diajak bicara agar mereka memaafkan

mahar sehingga pemaafan mereka itu diterima adalah orang-orang

merdeka. Alasannya adalah karena para budak tidak memiliki

apapun. Seandainya ada budak perempuan menjadi istri laki-laki

merdeka lalu budak perempuan itu memaafkan sebagian

mahamya atau seluruhnya, maka pemaafannya itu tidak boleh.

Alasannya adalah karena dia tidak memiliki apapun. Apa

yang ada di tangannya itu menjadi miliki h:annya. Seandainya fuan

memaafkan mahar, maka hukumnya boleh. Demikian pula dengan

budak laki-laki; jika dia memaafkan seluruh mahar padahal dia

boleh meminta kembali setengahnya, maka pemaafannya ifu tidak

129 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafrrya (pembahasan

dan bab yang sama, 6/284, no. 10860) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari lbnu
Musayyib, dia berkata, "Dia adalah suami."

Juga dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Aku dikabari oleh orang yang saya

benarkan ucapannln bahwa hnu MusaynTib berkata, "Dia adalah suami. Yang
dimaksud dengan pemaafannya adalah menyempumakan mahar, sedangkan yang

dimaksud dengan pemaafan istri adalah merelakan setengah mahar yang menjadi
haknya." (no. 10861)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan dan bab yang sama, 3/54y',l dari jalw Abdah dari Ibnu Abi Arubah dari

Qatadah dari hnu Musayyib tentang firman Allah, "kecuali jika isbi-istimu itu
memaalkan atau dimaalkan oleh omng tmng menqang ikatan nilah." (Qs. Al
Baqarah lzlt 2371 Dia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami.

Jika istri berkenan, dia boleh memaafkan sehingga dia tidak mengambil mahamya
sama sekali. Dan jika suami berkenan, dia boleh mernaalkan sehingga mahar dibagi di
antara keduanya setengah-setengah. "

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Sunan Al Kubra (pembhasan
yang sarna, 7/251, no. 121450) dari jalur Said dari Qatadah dari Said bin Musa!ryib

bahwa dia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami."
Riwayat Ma'mar dari Qatadah pada Abdurrazzaq memberi kesan bahwa Qatadah

meriwayatkan ny a secar a ta dlis.
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boleh. jika tuannya memaafkan, maka pemaafannya ifu boleh

karena tuannyalah pemilik harta tersebut.

Adapun ayah dari perempuan gadis tidak boleh memaafkan
setengah mahar karena mahar ifu bukan miliknya, melainkan milik
anak perempuannya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya

ayah menghibahkan harta milik anak perempuannya selain mahar,

maka hibahnya itu tidak boleh.

Demikian pula, jika dia menghibahkan mahar, maka
hibahnya itu tidak boleh karena itu adalah harta anak
perempuannya. Demikian pula dengan ayah suami seandainya
suami terbatasi hak transaksinya lalu ayah tersebut memaafkan
setengah mahar yang menjadi haknya untuk memintanya kembali,
maka pemaafan ayahnya hukumnya tidak boleh karena itu berarti
dia menghibahkan harta anaknya, sedangkan dia tidak boleh
menghibahkan harta anaknya.

Tidak boleh memaafkan mahar selain orang yang sudah

baligh, merdeka, bilak, dan berwenang unfuk mengelola hartanya
sendiri. Jika suami baligh dan merdeka namun dia terbatasi hak
transaksinya, lalu dia membayarkan mahar, kemudian dia
menthalak iskinya sebelum menggaulinya, lalu dia memaafkan
setengah mahar yang boleh dia minta kembali, maka pemaafannya

batal, sebagaimana hibah harta selain mahar hukumnya batal.

Demikian pula, seandainya istri masih gadis, maka dia tidak
boleh menghibahkan hartanya, dan tidak pula wali-walinln. Tetapi
seandainya dia gadis, baligh, bUak, serta tdak terbatasi hak
transaksinya, lalu dia memaafkan haknya, maka pemaafannya sah.

Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah orang yang

tindakannya terhadap hartanya berlaku dan pemaafannya
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diperkenankan. Sedangkan orang yang tindakannya terhadap

hartanya tidak diperkenankan itu saya tolak pemaafannya.

Pemaafan merupakan benhrk lain dari hibah sebagaimana yang

saya sarnpaikan. Dia adalah pembebasan dari hak. Jika iski belum

menerima sedikit pun dari mahamya lalu dia memaafkannya,

maka pemaafannya itu sah karena suami memegang apa yang dia

tanggung sehingga dia terbebas dari pertanggungan.

Seandainya istri telah menerima seluruh mahar atau

setengahnya, lalu dia berkata, "Aku memaafkanmu atas mahar

yang engkau tentukan bagiku," maka jika istri mengembalikan

mahar ifu kepada suami, maka pemaafannya sah. Tetapi jika dia

tidak mengembalikannya hingga dia menarik pemaafannya, maka

dia berhak menarik pemaafannya itu, karena suami belum

menerima apa yang dihibahkan istri kepadanya. Tidak ada makna

bagi pembebasan yang dilakukan istri terhadap suami dari sesuatu

yang bukan hak istri terhadapnya. Seandainya istri memaafkannya

secara sempuma lalu mahar itu rusak di tangan istri, maka istri

tidak wajib menggantinya kecuali dia berkenan. Seandainya istri

meninggal dunia sebelum menyemhkan mahar kepada suami,

maka para ahli warisnya tidak wajib memberikan mahar tersebut

kepada suami. Mahar tersebut menjadi harta ishi yang mereka

mewarisi.

Jika mahar berada di tangan salah satunya, lalu pemilik hak

memaafkan haknya, maka pemaafannya itu sah. Jika mahar tidak

berada di tangan salah sahr dari keduanya, lalu pemilik hak

memaafkan haknya, maka dia memiliki hak pilih untuk

menyempurnakannya atau menariknya, serta menahannya.

Namun menyerahkannya ifu lebih saya sukai daripada
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menahannya. Setiap pemberian yang tidak wajib atas seseorang

ifu dilakukan dengan keutamaan, dan seluruhnya terpuji dan
dianjurkan. Merelakan mahar merupakan keutamaan karena ifu
diredaksikan dalam Kitab dan dianjurkan oleh Allah &.

Jika seorang lakiJaki menikahi seorang perempuan dengan

suatu mahar, kemudian iski menghibahkan mahar ifu kepada

suami, baik sesudah dia menerimanya atau sebelumnya, baik
sesudah thalak atau sebelumnya, maka seluruhnya sarna; hibah
tersebut sah. Jika hibah dilakukan istri sebelum thalak kemudian

suami menceraikannya, lalu suami ingin menuntut setengah mahar
kepada istri, maka dalam kasus ini tidak boleh dipegang selain

salah satu dari dua pendapat, yaifu:

Perbma, pemaafan mahar itu dianggap sebagai

pembebasan terhadap suami dari apa yang menjadi hak istri
padanya, sehingga suami tidak boleh menuntut kepada istri
apapun yang telah dia miliki atas iski. Ulama yang berpendapat
demikian mengatakan bahwa tidak ada ka,vajiban apapun pada

istri kecuali apa yang menjadi milik istri atas suami dengan cara

membebaskan suami dari haknya ifu sebelum menerimanya, atau

sesudah menerimanya, serta menyerahkan kepada suami.

Kedua, suami boleh menuntut setengah mahar kepada
suami, baik pemaafan istri dilakukan sebelum menerima mahar
atau sesudahnya. Alasannya adalah karena suami memiliki hibah
itu dengan jalan yang berbeda dari jalan kewajiban suami terhadap
istri.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang

tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya sendiri dengan

mahar yang tidak disebutkan, atau dengan mahar yang tidak sah,
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Ialu istri membebaskan suami dari kewajiban mahar sebelum istri

menerirnanya, maka pembebasan ini batal karena istri

membebaskan suami dari kewajiban yang belum diketahui

besarannya.

Seandainya suami telah menyebutkan mahar bagi istri, dan

mahar itu hukumnya halal, lalu istri ridha, kemudian dia

membebaskan suami dari kewajiban mahar tersebut, maka

pembebasannya ini sah karena dia membebaskan suafu dari

kewajiban yang dia ketahui besarannya. Seandainya suami telah

menyebutkan mahar yang tidak sah bagi istri, baik istri telah

menerimanya atau belum menerimanya, lalu istri membebaskan

suami dari kewajiban mahar tersebut, atau mengembalikannya

kepada suami jika dia telah menerimanya, maka pembebasan ini

batal. Istri tersebut mengembalikannya dalam keadaan apapun,

dan dia berhak atas mahar standar. Jika dia mengetahuinya

kemudian dia membebaskan suami dari mahar, maka

pembebasannya ini berlaku.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

berkata kepada orang lain, "Telah menjadi hakmu harta yang ada

di tanganku dari suafu jalan," lalu orang lain itu berkata, "Kamu

telah bebas dan kewajibannya," maka dia tidak bebas dari

kewajiban sebelum dia mengetahui harta tersebut, karena bisa jadi

dia membebaskan karena berpikir bahwa harta tersebut hanya

sebesar satu dirham, dan dia tidak membebaskan seandainya lebih

dari satu dirham.

Seandainya mahar sah dan diketahui sedangkan istri belum

menerimanya hingga suami menceraikannya, lalu istri

membebaskan suami dari setengah mahar yang wajib baginya,
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maka pembebasan ini sah, dan istri tidak boleh menarik kembali
sesuahr sesudah membebaskannya. Seandainya istri belum
membebaskannya, tetapi dia mengalihkan kepada suami,

kemudian dia membebaskan suami, maka pembebasan ini batal
karena istri membebaskan suami dari sesuatu yang bukan milik isbi
dan sesuafu yang merupakan milik orang lain.

Seandainya ishi mengalihkan kepada suami kurang dari
setengah mahar, kemudian dia membebaskan suami dari setengah

mahar, maka pembebasan tersebut sah unfuk sisanya yang

ditanggung suami, dan tidak sah untuk yang sudah ishi alihkan
pada suami, karena harta tersebut telah keluar dari isti kepada
orang lain. Dengan demikian, isti membebaskan suami dari
sesuah: yang bukan merupakan hak iski pada suami, dan istri juga

tidak memilikinya. Ketenfuan ini berlaku unfuk semua masalah
dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan
kepadanya.

12. Mahar Berupa Barang Definitif Tetapi Barang
Tersebut Cacat

Jika suami menentukan mahar bagi istri berupa seorang
budak tertenfu, lalu ishi mendapati cacat pada budak tersebut, baik
cacat kecil atau cacat besar, dimana cacat seperti itu dapat
dijadikan alasan untuk dikembalikan seperti dalam jual-beli, maka
istri boleh mengembalikannya akibat cacat tersebut. Demikian pula
seandainya suami menentukan mahar bagi istri berupa barang
definitif dalam keadaan bebas dari cacat, namun suami tidak
menyerahkannya kepada istri hingga terjadi cacat padanya.
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Demikian pula dengan setiap objek yang ditentukan sebagai mahar

oleh suami bagi istri, lalu istri mendapati cacat padanya, atau

terjadi cacat di tangan suami sebelum menyerahkannya kepada

istri. Istri boleh mengembalikannya karena cacat tersebut, dan

boleh juga mengambilnya dalam keadaan cacat jika dia berkenan.

Jika dia mengambilnya dalam keadaan cacat, maka dia tidak

memiliki hak apapun terkait cacat tersebut.

Jika dia mengembalikannya, maka dia menunhrt kepada

suami mahar standar karena sesungguhnya dia menjual

kemaluannya kepada suami dengan harga budak perempuan. Oleh

karena jual-beli terhadapnya batal karena pilihannya sendiri unfuk

mengembalikan, maka dia berhak atas mahar standar,

sebagaimana dia berhak atas harga seandainya dia membelinya

dari suami dengan suatu harga. Yang diminta kembali adalah

harga yang telah diterima suami dari istri. Demikian pula,

seandainya suami telah menenfukan mahar bagi istri sedangkan

istri belum rnelihatnya, kemudian saat melihatnya itu istri memilih

untuk mengembalikannya, maka ketentuannya sama seperti

sebelumnya. Keduanya tidak berbeda sama sekali.

Jika suami menentukan mahar bagi istri berupa budak yang

bukan milik suami, atau budak mukatab, atau orang merdeka

dengan pengakuan bahwa dia adalah budaknya, atau berupa

sebuah rumah milik orang lain, kemudian suami memiliki rumah

dan budak tersebut, maka dalam semua kasus ini istri berhak atas

mahar standar.

Demikian pula dengan budak mukatab dan orang merdeka,

karena budak mukatab tidak boleh dilual dan orang merdeka tidak

memiliki harga. Dia tidak memiliki keduanya dalam keadaan
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apapun. Budak dan rumah tersebut bukan merupakan miliknya.

Tetapi pemikahan tetap terjadi, tidak terpengaruh oleh mahar

yang tidak sah. Seandainya tuan budak atau pemilik rumah

menyerahkan budak dan rumah itu kepada suami, maka budak

dan rumah itu tetap tidak bisa menjadi milik istri. Seperti

seandainya suami menjual kepada istri rumah atau budak yang

tidak dia miliki, kemudian pemiliknya menyerahkan mmah atau

budak ih.r kepadanya, maka jual-beli tersebut tidak sah. Seandainya

suami menenfukan mahar bagi istri berupa budak dengan

menyebutkan sifatnya, maka mahar tersebut sah. Saya memaksa

istri unfuk menerimanya dari suami manakala suami telah

mendatangkan budak dengan sifat minimalyang disebutkan suami.

Demikian pula, seandainya suami menenfukan mahar

berupa gandum hinthah, kismis atau cuka dengan sebelum

sifatnya, atau secara tempo, maka hukumnya boleh. Istri wajib

menerimanya manakala suami telah mendatangkan mahar dengan

sifat minimal sesuai dengan yang disebutkan suami. Seandainya

suami berkata, "Aku menentukan mahar bagimu berupa cuka

sepenuh jerigen ini," sedangkan saat ifu cukanya tidak ada, maka

hukumnya tidak boleh, dan istri berhak atas mahar standar.

Seperti seandainya dia membeli cuka sepenuh jerigen ini
sedangkan cukanya tidak ada, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena bisa jadi jerigen tersebut pecah

sehingga tidak bisa diketahui berapa ukuran cukanya. Objek yang

boleh dijual adalah barang definitif yang terlihat, atau barang yang

tidak berada di tempat secara takaran atau timbangan dengan
penakar dan timbangan yang dapat diketahui secara persis,
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sehingga kedua pelaku jual-beli dipaksa untuk mengikuti penakar

dan timbangan tersebut.

Seandainya suami menentukan mahar bagi istri berupa

beberapa jerigen, lalu suami berkata, "Jerigen-jerigen ini berisi

cuka," kemudian perempuan itu menikah dengannya dengan

mahar berupa jerigen-jerigen tersebut berikut isinya, atau apa yang

ada dalam jerigen-jerigen tersebut, dan ternyata isinya adalah cuka,

maka istri memiliki hak pilih manakala dia melihatnya genap

takarannya atau kurang, karena dia belum melihat'rya. Jika dia

memilihnya, maka cuka tersebut menjadi miliknya jika memang

hadits tentang hak pilih saat melihat objek itu valid. Jika dia

memilih unfuk menolaknya, maka dia berhak atas mahar standar

atas suarni. Seandainya dia mendapati jerigen itu berisi khamer,

maka dia menunfut mahar standar kepada suami, karena dia tidak

boleh memiliki khamer. Ini merupakan jual-beli barang yang tidak

boleh, seperti seandainya suami sejak awal menentukan mahar

berupa khamer maka istri berhak atas mahar standar.

Seandainya suami menenfukan mahar berupa rumah

dengan syarat istri memiliki hak pilih terhadap mahar yang

diberikan kepadanya antara mengambilnya atau

mengembalikannya, atau suami menetapkan hak pilih bagi dirinya

sendiri, maka pemikahannya sah karena hak pilih hanya ditulukan

kepada mahar, bukan kepada pemikahan. Sedangkan istri berhak

atas mahar standar, dan dia tidak boleh mengambil budak atau

rumah tersebut. seandainya keduanya berdamai sesudah itu atas

budak dan rumah tersebut, maka hukumnya tidak boleh hingga

suami tahu berapa mahar standar bagi ishinya sehingga dengan ifu

istri mengambil mahar standar, atau ishi rela diberikan suatu
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mahar sehingga dia mengambil sesuai yang ditentukan suami,

bukan berdasarkan nilai mahar standar yang tidak dia ketahui.

Karena tidak boleh melakukan jual-beli kecuali dengan harga yang

sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli, bukan hanya

diketahui oleh salah safu dari keduanya. Kasus ini tidak sempa

dengan kasus dimana suami menikahi istrinya dengan mahar

berupa budak dengan pemikahan yang sah, lalu budak tersebut

meninggal dunia. Alasannya adalah karena akad telah terjadi,

sedangkan hak istri bukan berupa mahar standar. Jadi, budak

tersebut menjadi objek jual-beli yang tidak diketahui. Kewajiban

mahar berupa budak itu jatuh karena faktor akad, sedangkan istri

tidak memiliki selain budak tersebut manakala kepemilikannya

telah sah.

Seandainya suami menenfukan mahar berupa budak, lalu

istri menerimanya dan mendapati cacat padanya, sedangkan cacat

tersebut terjadi belakangan, maka dia tidak boleh

mengembalikannya kecuali suami berkenan untuk mengambilnya

dengan cacat yang terjadi belakangan saat berada di tangan istri.

Sedangkan suami tidak memiliki hak apapun akibat cacat yang

terjadi belakangan di tangan istri. Sementara istri berhak meminta

ganti atas pen5rusutan akibat cacat tersebut. Demikian pula,

seandainya istri telah memerdekakannya atau menjadikannya

budak mukatab, maka dia tetap berhak menuntut kepada suami

penSrusutan yang diakibatkan cacat tersebut.
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PEMBAHASAN NIKAH SYIGI-IAR

1. Bab: Nikah Syighar
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2285. fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata,
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Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu
Umar, bahwa Rasulullah @ melarang nikah syighar.Lso

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan anak

perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu

menikahkannya dengan anak perempuannya, sedangkan diantara

keduanya tidak ada mahar.

1s0 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Nikah, bab: Inti Penjalas4l tentang Nikah
yang Tidak Boleh,2/535, no. 24).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Syighar,
3/365, no. 5112) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dan setemsnya.

Juga (pembahasan: Siasat, bab: Siasat dalam Nikah, 4/289, no. 6960) dari jalur
Yahya bin Said dari Ubaidullah dari Nafi' dan setemsnya. Di dalamnya disebutkan: Aku
bertanya kepada Nafi', "Apa ifu nikah syighar?" Dia menjawab, "Yaitu seseorang
menikahi anak perempuan dengan laki-laki lain, dan lak-laki lain itu menikahkannya
dengan anak perempuannya tanpa ada mahar. Atau seseorang menikahi saudari
dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu menikahkannya derrgan saudarinya tanpa ada
mahar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman
Nikah Syighar dan Batalnya , 2/7O34-LO35, no. 57 /74151 dari jalur Yahya bin Yahya
dari Malik dan setenrsnln.

Juga dari jalur Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama.
Di dalamnya disebutkan: Aku bertanya kepada Nafi', "Apa itu nikah syighar?"

Juga dari jalur ubai dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah.i&, dia

berkata, "Rasulullah $ melarang nikah syighar."
Nikah syighar adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkan

aku dengan anak permintaan, dan aku menikahkan kamu dengan anak perempuanku.
Atau nikahkan aku dengan saudarimu, dan aku akan menikahkan kamu dengan
saudariku. " lno. 6L/ L4L6l

Juga dari jalur Abdurmzzaq dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah S melarang rrrLu51s0." (no.

62/L4L7l
Mengenai definiUf nikah syighar dalam hadits Malik, Al Khathib berkata, "Definisi

nikah ryighar ini bukan berasal dari perkataan Nabi $, melainkan perkataan Malik.

Dia disambung dengan matan hadits yang statusnya marfu'- Hal ifu dijelaskan oleh
Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi, Abdurrahman bin Mahdi, Muhriz bin Aun dalam
riwayat mereka terhadap hadits dari Malik. Mereka memisahkan perkataan Malik dari

perkataan Rasulullah 9." (Uh. Al Fashl Lil Washl Al Mudatmj,l,/383-388, no. 385-
386)

l.jh. Fathul hri 19 / 162-1631
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Saya tidak mengetahui definisi nikah syighar dalam hadits

tersebut; apakah dari Ibnu Umar, Nafi' atau Malik. Namun, seperti

itulah definiuf nikah syigharyang sebenamya. Jadi, setiap laki{aki

yang menikahkan laki-laki lain dengan perempuan yang dia

walikan dengan perwalian ayah terhadap anak perempuan gadis,

atau ayah itu sendiri, atau wali-wali lain terhadap seorang

perempuan dengan syarat mahar masing-masing dari dua

perempuan yang dinikahkan itu dijadikan sebagai mahar untuk

yang lain. Itulah yang disebut nikah syighar.
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2286. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari lbnu

Juraij, dia berkata, Abu Az-Zubat mengabarkan kepadaku, bahwa

dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Sesungguhnya

Nabi $ melarang nikah s!tgh6v."L3L

r31 Silakan baca takfuij hadits sebelumnya, karena hadits Jabir ini ada pada

Muslim dari jalur Abdunazzaq dan selainnfra lno- 62/1417l-
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2287. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Nabi S bersabda, "Tidak ada

nikah syighar dalam Islam.'4's2

Jika seorang laki-laki menikahkan anak perempuan dengan

lakilaki lain, atau menikahkan perempuan yang dia walikan, siapa

pun dia, dengan syarat laki{aki lain itu menikahkannya dengan

anak perempuannya atau perempuan yang dia walikan, siapa pun

dia, dengan syarat bahwa mahar masing-masing dari keduanya itu

digunakan sebagai mahar untuk kemaluan yang lain, atau dengan

syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan perempuan lain

tanpa menyebutkan mahar unfuk masing-masing dari dua

perempuan yang dinikahkan tersebut, maka itulah nikah syighar
yang dilarang Rasulullah S. Beliau tidak menghalalkan

menikahkan tersebut, dan dia terhapus. Jika laki-laki yang

dinikahkan menggauli masing-masing perempuan tersebut, maka

masing-masing perempuan tersebut berhak atas mahar standar,

dan dia harus menjalani iddah. Nikah syighar itu sama seperti

pemikahan yang tidak sah dalam semua hukumnya; tidak berbeda

sama sekali.

132 Stahs hadils murcal- Saya tidak menernukannya pada selain Asy-Syaf i.
Sebelumnya telah disampaikan hadits-hadits yang shahih.
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Jika laki-laki pertama menikahkan anak perempuannya

dengan laki-laki kedua, atau menikahkan perempuan yang dia

walikan, dengan syarat laki-laki keduanya menikahkan anak

perempuannya atau perempuan yang dia walikan, dengan syarat

masing-masing salah safu dari dua perempuan itu disebutkan

ukurannya, dan mahar perempuan yang lain juga disebutkan

ukurannya, baik lebih sedikit atau lebih banyak, atau dengan syarat

perempuan yang satu disebutkan mahamya dan perempuan yang

lain tidak disebutkan mahamya, atau laki-laki lain itu mengatakan,

"Dia tidak berhak atas mahar," maka yang demikian itu bukan

nikah s5ttlghar yang dilarang. Pemikahan tersebut tetap sfr,
sedangkan mahamya tidak sah. Masing-masing dari keduanyra

berhak atas mahar standar manakala dia telah digauli suaminya,

atau meninggal dunia, atau ditinggal mati suaminya; dan berhak

atas setengah dari mahar standar seandainya dia ditalak sebelum

digauli suaminya.

Jika ada yang bertanya, "Atha' dan selainnya mengatakan

bahwa pemikahan tersebut tetap berlaku, dan untuk masing-

masing perempuan yang dinikahkan tersebut diambilkan mahar

standar. Mengapa Anda tidak berpendapat seperti itu, padahal

Anda mengatakan bahwa nikah tanpa mahar itu tetap berlaku, dan

nikah dengan mahar yang tidak sah itu juga berlaku dengan cara

Anda mengambil mahar standar baginya? Hal paling jauh yang

terjadi dalam nikah syighar adalah mahamya tidak sah, atau

pemikahan tersebut terjadi tanpa mahar." Jawabnya, Allah &
telah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan ifu diharamkan

kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah, yaitu nikah atau

kepemilikan budak. Rasulullah S yang berkedudukan sebagai

penjelas bagi Allah & juga menjelaskan cara-cara nikah yang halal-
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Jadi, barangsiapa yang mengadakan akad nikah sebagaimana yang

diperintahkan Allah & dan Rasul-Nya @, atau mengadakan akad

nikah yang tidak diharamkan Allah dan tidak dilarang oleh Rasul-

Nyu #, maka pernikahannya ifu sah. Dan barangsiapa yang

menikah sebagaimana yang dilarang Rasulullah $, maka dia

dianggap berbuat maksiat dengan pemikahannya itu. Hanya saja

dia tidak dikenai sanksi jika dia melakukan maksiat itu karena tidak

tahu.

Jadi, perempuan yang haram itu tidak menjadi halal dengan

nikah yang diharamkan. Nikah syigharitu diharamkan berdasarkan

larangan Rasulullah .s terhadapnya. Demikian pula dengan setiap

nikah yang dilarang oleh Rasulullah $; tidak menghalalkan

perempuan yang tadinya haram. Seperti ltulah pendapat kami

terkait nikah mut'ah dan pemikahan orang yang sedang berihram,

serta nikah-nikah lain yang dilarang. Karena itu kami berpendapat

terkait jual-beli yang rusak bahwa dia tidak bisa mengakibatkan

halalnya kemaluan budak perempuan. Oleh karena Nabi $
melarang nikah dalam sahr keadaan, lalu akad nikah dilakukan

sesuai yang dilarang beliau itu, maka pemikahan tersebut

terhapus, karena akad dilakukan dengan larangan, sedangkan akad

yang dilarang itu Udak bisa menghalalkan sesuafu yang

diharamkan.

Pertanyaan di atas juga dapat dilawab bahwa kami

membolehkan nikah tanpa mahar sesuai dengan firman Allah,

'Jl\;r;15$#{v.4^Wolre{#
c
/,2 :+-l
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"Tidak ada kewajiban membaSnr (mahar) atas kamu, iika
kamu menceraikan isti-istimu sebelum kanu bercampur dengan

mereka dan sebelum kamu menenfukan maharnya. Dan hendaklah

kamu berikan suafu mut'ah (pembeian) kepada mereka. " (Qs. Al

Baqarah l2l:236].

Oleh karena Allah ffi menetapkan thalak, maka hal itu

menunjukkan bahwa pemikahannya berlaku, karena thalak Udak

terjadi kecuali pada pernikahan yang berlaku. Karena itu kami

membolehkan pemikahan tanpa mahar. Oleh karena Allah &
membolehkan pemikahan tanpa mahar, maka akad nikah ifu

didasarkan pada dua hal. Pertama, nikah itu sendiri. Kedua, apa

yang dimiliki dengan nikah, pitu mahar.

Oleh karena nikah tanpa kepemilikan mahar itu hukumnya

boleh, maka nikah berbeda dari jual-beli. Tetapi dalam pemikahan

tersebut ada mahar standar manakala istri telah digauli. Nikah itu

seperti jual-beli yang tidak sah dan objeknya telah rusak, dimana

pembeli menanggung nilainya. Manakala mahar msak, maka dia

tidak merusak nikah. Dalam hal nikah tanpa mahar dan nikah

dengan mahar yang tidak sah tidak ada larangan dari

Rasulullah,g$, sehingga kalau ada maka kami mengharamkannya

berdasarkan larangan beliau itu seperti yang terjadi dalam nikah

syighar. Karena itu kami membolehkan apa yang diperbolehkan

Allah fu serla hal-hal yang semakna dengannya manakala tidak

dilarang oleh Rasulullah #t dengan larangan yang kami ketahui;

dan kami menolak apa yang dilarang Rasulullah $- Inilah

keurajiban yang harus kami jalankan. Kami atau siapa pun yang

memahami titah dari Allah tidak berpegang pada selain itu.

45



AlUmm

UUt G?i iJte

drry it;l d;f:
,i;rL '; ,i"<,

e3t 6?i -YY^^

'8 tL
JG

E

,l)

W)">S&V;';:).u;

* o6';rt'l? 6?l
1,o
|,.,

,
0,P

a

0

?i ;:$ eu". o:
I

'.o.t*,*jt "u ii ;t :'Jti rr hr sr, orL;*sr

2288. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dil burkutu'

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab
mengabarkan kepada kami, dari A5yr.rb, dari hnu Sirin, bahwa ada

seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar
sesuai yang dipufuskan perempuan itu. Kemudian laki-laki itu
menceraikannya, dan perempuan itu pun menetapkan mahar
berupa beberapa budak dari negerinya. laki-laki itu menolak, lalu
dia mengadukan hal itu kepada Umar bin Al Khaththab;9, lalu

Umar berkata, "Dia hanyalah seorang perempuan dari umat
1.1urrr."133

Menurutku dia berkata, "Maksudnya adalah mahar seorang
perempuan di antara umat Islam."

133 Atsar ini telah disebutkan berikut takhrijnya pada no- (22751 dalam bab
tentang mahar yang rusak bahasan tentang mahar.
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2. Bab: Pernikahan Orang yang Berihram
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2289. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb

saudara bani Abduddar, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin

menikahkan Thalhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah

bin Jubair. Karena itu dia mengutus seseorang kepada Aban bin

Utsman agar dia menghadiri pemikahan tersebut. Keduanya ih.r

sedang berihram. Namun Aban mengingkari hal itu seraya berkata:

Aku mendengar Utsman bin Affan berkata: Rasulullah $$
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bersabda, 'Orang yang sedang ihmm fidak boleh menikah, atau

menikahkan, atau meminang.'L34
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2290. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari ASyub

bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari
Utsman, dari Nabi $, dengan redaksi png maks.rdnya sarna

dengan hadits di 613r.135
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1s4 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Pemikahan Omng yang Sedang
lhr-am, 1/348-349, no. 70). Di dalamnya dijelaskan, "Aban pada hari itu menjadi amir
haji."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman
Nikah bagi Orang yang Sedang lhram, 2/LO3, no. 4l/74O9) dari jalur Yahya bin
Yahya dari Malik dan seterusnya,

lss 9R- Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/logl) dari beberapa jalur
dari Ibnu Uyainah dan seterusnya, dengan redaksi, "Orang yang sedang ihram tidak
boleh menikahi dan tidak boleh meminang."
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2291. Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin

Abu Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah $
mengufus Abu Rafi' maula beliau dan seorang laki{aki dari

golongan Anshar unfuk menikahkan beliau dengan Maimunah

binti Al Harits. Saat itu beliau berada di Madinah, belum keluar

(unfuk melakukan ihram). "1s5
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2292. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yazid bin

Asham, yaitu anak saudara perempuan Maimunah, bahwa

136 r+R. Ath-Thabrani (pe.rnbahasan dan bab yang sama, l/Y8, no. 69).
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Rasulullah S menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal
(tidak berihram).137

'g.u, t?i Jts a)

'c<

4̂Il

./..o Ivrr>l -YY1r

u?to ) z
'J J.t*.,aJ' -/

9z t o,.

(-.*^Jl t
I

61t
d

o

d
41 4

ri 6il qlt i.r
rr c t ztu t. )oz

i :Js
o / '-a.fv/

: Jte

il

J

o

d

*
?,>A aJLc U\J J J tr

o,/
iJ-ePJ \\*.,

)
Ot ade

A

all
atJb

o t

,'V 4Ul -y) t#.* t1J
jz

)tl
2293. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin
Musallamah Al Umawi mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin
Umayyah, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata, "Keliru orang yang
meriwayatkan bahwa Nabi S menikahi Maimunah dalam keadaan

137 HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/l}32l dari jalui Abu Bakar
bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Jarir bin Hazim dari Abu Fazarah dari
Yazid bin Asham dari Maimunah binti Harits @ bahwa Rasulullah $ menikahinya
dalam keadaan beliau sedang halal (tidak berihram).

Yazid bin Asham berkata, "Dia adalah bibiku dan bibinya hnu Abbas dari jalur
ibu." (no. 48/L47L)
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beliau sedang berihram. Rasulullah $ Udak menikahinya,

melainkan beliau dalam keadaan 1'ru1u1."138
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2294. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu

13a 96. Abu Daud (pembahasan: Orang yang Ihram Menikah, 2/424, no. 1845)
dari jalur lbnu Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufuan dari Ismail bin

Umayyah dari seorang laki-laki dari Said bin Musayyib, dia berkata, "lbnu Abbas.g,

telah keliru terkait pemikahan Maimunah dalam keadaan Rasulullah $$ sedang

berihram."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalaro Sunan Al Kubn (pernbahasan:

Nikah, bab: Nikahnya Orang yang Sedang lhmm,7/212) dari jalur Abdul Quddus bin

Hajjaj dari Al Auza'i dari Atha' dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ menikahi

Maimunah dalam keadaan beliau sedang ihram.

AI Baihaqi berkata: Said berkata, "lbnu Abbas @, salah kira meskipun Maimunah

adalah bibinya. Rasulullah dh udak menikahinya melainkan sesudah beliau halal."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dalam Ash-Shahih dari Abdul

Quddus bin Hajjaj."
Namun pemyataan Al Baihaqi itu dibantah oleh pengarang Al Jauhar An-Naqi,

"Hadis tersebut tidak terdapat dalam Shahih Al Bul<han."
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Ghathafan bin Tharif Al Muzani, bahwa dia mengabarkan

kepadanya, bahwa ayahnya yaitu Tharif menikahi seorang
perempuan dalam keadaan dia sedang berihram, lalu Umar bin
Khaththab ig membatalkan pemikahannya.l39
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2295. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia
berkata, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak

boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang untuk dirinya
sendiri atau untuk orang luir-,."140

Orang yang sedang berihram tidak boleh melangsungkan

akad nikah, baik unfuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jika
orang yang berihram menikah dalam ihramnya, baik dia orang
yang meminang bagi dirinya sendiri atau dipinangkan oleh orang

139 6154' ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama,
L/Ug, no.71).

140 46.t ini dirir,myatkan oleh Ath-Thabrani, (pembahasan dan bab !,ang sama,
no.72).
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yang dalam keadaan halal atas perintahnya, maka hukumnya sama

karena dialah yang menikah. Pemikahannya itu terhapus.

Demikian pula dengan perempuan yang berihram. Dia tidak

boleh dinikahi oleh laki-laki manapun, baik sedang berihram atau

sedang halal, karena dialah yang menikah. Demikian pula,

seandainya orang yang berihram menikahkan seorang perempuan

dengan lakilaki yang sedang halal, atau walinya dalam keadaan

halal lalu walinya itu mewakilkan kepada orang yang berihram lalu

orang yang berihram ini menikahkan perempuan tersebut, maka

pemikahan tersebut terhapus karena orang yang berihram itulah

yang melakukan akad nikah.

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk

menjadi saksi atas akad nikah karena saksi berbeda dari orang

yang menikah dan orang yang menikahkan.

Seandainya seorang lakilaki menjaga diri untuk tidak

meminang seorang perempuan yang sedang berihram, maka ifu

lebih saya sukai. Tetapi saya tidak mengetahui adanya kesempitan

baginya untuk meminang perempuan yang sedang ihram karena

dia tidak sedang menjalani iddah atau yang semakna dengan itu.

Manakala perempuan tersebut telah keluar dari ihramnya, maka

dia boleh menikah. Bisa jadi dia sedang menjalankan umrah,

sehingga dia boleh keluar dari ihramnya dengan cara

menyegerakan thawaf. Bisa jadi dia sedang menjalankan ibadah

haji, sehingga dia boleh menyegerakan ziarah pada hari Nahr

untuk thawaf. Sedangkan perempuan yang sedang iddah ndak

boleh mempercepat keluar dan iddahtya sekejap pun.

Jadi, pemikahan yang diakadkan oleh orang yang

berihram, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, hukumnya
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terhapus. Jika suami telah menggauli istri, maka istri berhak atas

mahar standar kecuali disebutkan mahamya, lalu keduanya

dipisahkan. Si laki-laki boleh meminang lagi si perempuan setelah

dia keluar dari ihramnya di masa iddahrrya dari laki-laki tersebut.

Tetapi seandainya laki-laki tersebut menghindari tindakan ini,

maka itu lebih saya sukai, karena meskipun perempuan tersebut

menjalani iddah dari spermanya, namun dia menjalani iddah dari
sperrna yang tidak sah.

Sedangkan laki{aki lain tidak boleh meminang perempuan

tersebut hingga iddahnya dari laki-laki pertama berakhir. Jika dia

menikahinya, maka suami memiliki tiga kesempatan thalak
terhadap istrinya karena penghapusan nikah ifu bukan thalak. Jika
laki{aki yang berihram meminang unfuk seseorang, sedangkan
yang melangsungkan akad nikah adalah laki-laki lain yang dalam

keadaan halal, maka pemikahan tersebut sah. Kami mengesahkan

nikah hanya karena faktor akad. Saya hanya memakruhkan bagi

orang yang berihram untuk meminang bagi orang lain,

sebagaimana saya memakruhkannya unfuk meminang bagi dirinya
sendiri. Maksiatnya berupa pinangan itu tidak merusak pemikahan
yang dilakukan orang yang halal, sedangkan pemikahan olehnya

itu dianggap sebagai ketaatan.

Jika perempuan sedang umrah, atau laki{aki sedang

umrah, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh menikah
hingga dia thawaf di Baihrllah dan sa'i antara Shafa dan Marwah,
serta rnemotong sebagian rambukrya. Jika dia menikah sebelum
ifu, maka pemikahannya terhapus. Jika si perempuan atau
keduanya sedang menunaikan haji, maka masing-masing dari
keduanya tidak boleh menikah sebelum melempar Jumrah,
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mencukur rambut, dan thawaf pada Hari Nahr atau sesudahnya.

Siapa saja di antara keduanya yang menikah sebelum ini, maka

pemikahannya terhapus.

Alasannya adalah karena akad nikah itu sama seperti

persetubuhan. Manakala orang yang berihram itu tidak boleh

melakukan persetubuhan, maka dia juga tidak boleh melakukan

akad nikah. Orang yang sedang dalam ihram yang tidak sah itu

tidak boleh menikah, sebagaimana dia tidak boleh menikah saat

dalam ihram yang sah. Jika yang ihram dalam keadaan terhalang

oleh musuh, maka dia tidak boleh menikah hingga dia melakukan

tahallul dengan cara mencukur rambut dan menyembelih kurban.

Jika dia terhalang oleh sakit, maka dia tidak boleh menikah

hingga dia ia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan

Marwah.

Ketentuan pokok masalah ini adalah dilihat akad nikahnya.

Jika orang yang berihram telah halal melakukan persetubuhan,

maka saya memperkenankan pernikahannya. Jika persefubuhan

belum halal bagi orang yang berihram lantaran keharaman ihram,

maka saya membatalkan pemikahannya.

laki-laki yang berihram boleh rujuk kepada istrinya, dan

perempuan yang ihram boleh diruluk oleh suaminya, karena rujuk

bukan merupakan pemikahan dari awal, melainkan memperbaiki

kerusakan hubungan nikah yang sah. Hak unfuk memperbaiki

hubungan ini diserahkan kepada suami, bukan kepada istri dan

para wali. di dalamnya juga tidak ada mahar dan pengganti. Orang

yang rujuk juga tidak disebut sebagai orang yang menikah.

Orang yang berihram boleh membeli budak perempuan

untuk digauli dan dijadikan pelayan, karena pembelian itu tidak
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seperti nikah yang dilarang, sebagaimana orang yang berihram

boleh membeli budak perempuan bersama anaknya, ibunya dan

menguasainya, tetapi dia tidak boleh menikahi mereka secara

bersama-sama. Karena pembelian menghasilkan kepemilikan.

Meskipun dengan kepemilikan itu dihalalkan untuk melakukan

persefubuhan dalam safu keadaan, namun hukumnya tidak seperti

hukumnya nikah, sehingga kalau seperti itu hukumnya maka kami

pasti melarang orang yang berihram unfuk membeli budak karena

dia semakna dengan nikah.

Seandainya seorang laki-laki sebelum berihram mewakilkan

laki-laki lain untuk menikahkannya dengan seorang perempuan,

kemudian laki{aki pertama itu berihram, lalu laki-laki kedua

menikahkannya saat dia di negerinya, atau saat dia tidak
bersamanya, baik dia mengetahui ihramnya laki-laki pertama atau

tidak mengetahuinya, maka pemikahan terhapus manakala orang

kedua mengadakan akad dalam keadaan orang yang diakadkan ifu
sedang ihram.

Seandainya orang kedua mengadakan akad sedangkan

orang pertama tidak berada di tempat pada suafu waktu, lalu

orang pertama berkata, "Pada waktu tersebut aku Udak sedang

ihram," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya

dengan disertai sumpahnya, kecuali ada bukti yang menunjukkan

ihramnya pada waktu tersebut sehingga pemikahannya terhapus.

Seandainya orang kedua menikahkannya pada suatu wakfu,
kemudian laki-laki yang dinikahkan itu berkata, "Aku tidak tahu

apakah aku sedang ihram atau sedang halal pada waktr: itu, atau

aku tidak tahu kapan pemikahan terjadi," maka unfuk kehati-

hatiannya sebaiknya dia meninggalkan pemikahan tersebut dan
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memberikan setengah dari mahar jika dia telah menyebutkan

besarannya, dan memberikan mut'ah seandainya dia belum

menyebutkan mahar. Sesudah ihr dia dipisahkan dari istrinya

dengan satu talak, dan dia mengatakan, "Jika aku saat ifu tidak

sedang ihram, maka aku menjafuhkan safu thalak padanya-"

Tetapi dia tidak harus mengatakan kalimat ini secara hukum,

karena pemikahannya dihukum telah terjadi hingga diketahui

bahwa pernikahannya ifu terhapus.

Semua ketentuan ini berlaku jika istri membenarkan ucapan

suami bahwa pemikahan terjadi saat suami sedang ihram. Jika iski

mendustakannya, maka saya mengharuskan setengah mahar bagi

iski jika suami belum menggaulinya, kecuali suami bisa

mengajukan buku bahwa saat menikah itu dia sedang ihram. Saya

menghapus nikah atas suami dengan pengakuannya bahwa

pemikahannya terjadi secara tidak sah. Jika istri mengatakan,

"Saya tidak tahu apakah dia jujur atau bohong," maka kami

katakan, "Kami menghapus pemikahan berdasarkan pengakuan

suami. Jika kamu mengatakan, 'Dia berbohong,' maka kami

mengambilkan unfukmu setengah mahar karena kamu tadinya

tidak tahu tetapi kemudian kamu tahu. Jika kamu tidak berkata

demikian, maka kami tidak mengambilkan sesuahr untukmu- Kami

tidak mengambil apapun bagi orang yang tidak mendal$rakan

sesuafu."

Jika perempuan ifu berkata, "Aku menikah saat aku

ihram," lalu suaminya membenarkannya, atau perempuan tersebut

mengajukan bukti, maka pemikahan terhapus. Jika suami tidak

membenarkannya, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami, pemikahannya berlaku, dan dia harus
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bersumpah. Jika dia menikahi seorang budak perempuan lalu

fuannya berkata, "Aku menikahkannya dengan budak

perempuanku dalam keadaan budak perempuanku sedang ihram,"
baik budak perempuan berkata demikian atau tidak mengatakan,

maka jika suami membenarkan ucapan fuan budak tersebut, maka

tidak ada hak mahar bug, budak tersebut. Jika tuan budak

mendustakannya dan mendustakan budak perempuannya, maka

pemikahannya tetap berlaku manakala suami bersumpah.

3. Pemikahan Muhallil dan Mut'ah
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2296. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-

Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali dan Al Hasan bin

Muhammad bin Ali, -dia berkata: Al Hasan paling kami ridhai

diantara keduanya-, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi Thalib
k a ram a llahu wajh ah.r4l

141 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Nikah, bab: Nikah Mut'ah, 2/542,
no. 41) dari jalur Malik dan seterusnya.
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2297. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Abdullah bin Muhammad bin Ali dan Al Hasan bin

Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi

Thalib rg, bahwa Rasulullah'6[$ melarang nikah mut'ah dengan

para wanita pada waktu perang Khaibar, serta melarang memakan

daging keledai jinak. "142

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Bukhari (pernbahasan, Peperangan, bab:

Perang Khaibar, 3/Lg8-799, no. 42761dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dan

seterusnya.

Juga (pembahasan: Nikah, bab: l-arangan Rasulullah @ terhadap Nikah Mufah

pada saat-Saat Terakhir, 3/366-367, no. 5115) dari ialur Malik bin Ismail dari Ibnu

Uyainah dan setenrsnya. Di dalamnya disebutkan, Sesungguhnya AIi i1$ berkata

kepada hnu Abbas."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Nikah, bab' Nikah

Mut'ah, dan Penjelasan bahwa Nikah Tersebut Mulanya Diperkenankan, Kemudian

Dihapus, Kernudian Diperkenankan, Kemudian Dihapus, dan Keharamannya Tetap

Berlaku hingga Hari Kiamat, no.29/1407)dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan

seterusnya.
Juia dari beberapa jalur dari hnu Uyainah dan seterusnya' (no' 30,21407)
La2 1614.
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2298. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Az-Zrhi, dari fu-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Nabi S
melarang nikah mu1'ah. 143

Pengertian dasar dari nikah mut'ah yang dilarang adalah
setiap nikah yang dibatasi waktunya, baik dekat atau jauh.

Misalnya adalah seorang laki{aki berkata kepada seorang

r4s HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sarna, 2/7026-1027, no. 24/1,4061
dari jalur Su[,'an bin Uyainah dan setemsnya.

Juga dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Rabi' bin Sabrah AI Juhani dari
ayahnya yaitu Sabrah bahwa dia berkata, "Pada mulanya Rasulullah $ mengizinkan
kami untuk menikahi wanita dengan cara mut'ah. Aku dan seorang laki.laki keluar
unh.rk menemui seorang perempuan dari Bani Amir, sepertinya dia seorang gadis yang
cantik dan berleher panjang. Kami lantas menawarkan diri kami kepadanya. Dia
bertanya, "Apa ynng kamu berikan?" Aku menjawab, "selendangku." Temanku
menjawab, "Selendangku." Selendang ternanku itu lebih bagus daripada selendangku,
tetapi aku lebih muda darinya. Ketika dia melihat selendang temanku, dia
menyukainya. Dan ketika dia melihatku, dia lebih meny.rkaiku. Kemudian perempuan
itu berkata (kepadaku), "Kamu dan selendangmu cukup bagiku." Kernudian aku pun
tinggal bersamanya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah @ bersabda, "Bamngsiapa
png menilih sebagian dai perempuan?e{qnpuan !/ang dia nikahi sqan mut'ah ini,
maka hqdaHah dia melepaslannya. " (no. 7O/t4O6l

Juga dari jalur Bisyr bin Mufadhdhal dari Umarah bin Ghaziyyah dari Rabi' bin
Sabmh Al Juhani, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah $ pada peristiwa
Fathu Makkah. Dia berkata, "Kami tinggal bersama perempuan itu selama lima belas-
yaitu tiga puluh malam dan siang. Kernudian Rasulullah 6$ mengizinkan kami untuk
menikahi perernpuan-perernpuan seara mut'ah." Kenrudian dia menyebutkan riwayat
sebelumnya. (no. 20 / 1406l

Ada beberapa jalur riwayat lain pada no. 12l-26/7406).
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perempuan, "Aku menikahimu selama sehari, atau sepuluh hari,

atau sebulan, atau aku menikahimu hingga aku keluar dari negeri

ini, atau aku menikahimu hingga aku menggaulimu, lalu kamu

menjadi halal bagi suami lain, sehingga aku menthalakmu tiga

kali," atau ucapan-ucapan seperti ifu yang tidak menunjukkan

pemikahan secara mutlak dan mengikat untuk selama{amanya,

atau perpisahan di dalamnya ditentukan belakangan.

Nikah muhallil yang dalam riwayat disebutkan bahwa

Rasulullah,$ melaknatrya adalah salah satu benfuk nikah mut'ah,

karena pemikahan tersebut tidak mutlak manakala suami

mensyaratkan untuk menikahi ishi hingga terjadi persetubuhan.

Ada kalanya waktunya dimundurkan, dan ada kalanya dipercepat.

Pengertian dasamya adalah laki-laki menikahi perempuan hingga

dia menggaulinya. Jika dia telah menggaulinya, maka tidak ada lagi

ikatan nikah bagi suami terhadap istui. Misalnya adalah dia

mengatakan, "Aku menikahimu selama sepuluh hari." Akad yang

mengatakan "aku menikahimu selama sepuluh hari" menunjukkan

bahwa tidak ada pemikahan lagi antara suami dan istri sesudah

sepuluh hari. Seperti halnya dalam akad yang mengatakan, "Aku

menikahimu agar kamu menjadi halal bagi suami pertama,

sehingga tidak ada pemikahan antara aku dan kamu sesudah aku

menggaulimu." Ini seperti u@pan, "Aku menyetr,a darimu rumah

ini selama sebulan, atau aku menye'rJa budak laki-laki ini selama

sebulan." Dalam akad satu bulan itu apabila waktu tersebut telah

berlalu, maka tidak ada lagi akad sewa dan pengupahan- Juga

seperti perkataan, "Aku menyewa rumah ini selama aku tinggal di

negeri ini." Dalam akad ini terlihat bahwa jika dia telah keluar dari

negeri ini, maka tidak ada lagi sewa baginya. Akad semacam ini

tidak boleh dalam se'dra.
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Jika akad nikah dilakukan dengan salah safu cara yang sala
sebutkan, maka dia termasuk ke dalam nikah mut'ah. Demikian
pula setiap nikah yang dibatasi hingga waktu tertenfu, atau waktu
yang tidak diketahui. Pemikahan tersebut terhapus, tidak ada
pewarisan di antara suami-ishi, serta tidak ada hukum perkawinan
di antara keduanya, baik ifu thalak, zhihar, ila', atau li'an kecuali
karena ada anak. Jika suami belum menggaulinya, maka istri tidak
berhak atas mahar. Jika suami telah menggaulinya, maka istri
berhak atas mahar standar, bukan mahar yang disebutkan baginya.
Sesudah itu iski wajib menjalani iddah, dan dia tidak memperoleh
nafkah selama masa iddah meskipun dia mengandung. Jika
sesudah ifu suami tersebut menikahinya lagi dengan pemikahan
yang sah, maka dia memiliki kesempatan thalak sebanyak tiga kali.

Jika seorang laki-laki tiba di suatu negeri dan dia ingin
menikahi seorang perempuan, sedangkan keduanya bemiat untuk
tidak mempertahankan pemikahan kecuali selama laki{aki tersebut
tinggal di negeri ifu, atau safu hari, atau dua hari, atau tiga hari,
baik yang demikian itu menjadi niatrya laki-laki bukan niatnya
perempuan, atau niat perempuan bukan niat laki-laki, atau niat
keduanya secara bersama-sama dan niat wali, narnln akad nikah
dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat di dalamnya, maka
pemikahan tersebut berlaku. Niat tidak merusak pemikahan sama

sekali, karena niat hanyalah kata hati sedangkan manusia
dimaafkan atas perkataan yang terlintas di hati mereka. Ada
kalanya seseorang meniatkan sesuahr tetapi dia tidak
melakukannya, dan ada kalanya seseorang meniatkan sesuafu dan
melakukannya. Dengan demikian, perempuan itu terjadi
belakangan, dan bukan bagian dari niat.
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Demikian pula, seandainya laki-laki tersebut menikahinya

dimana keduanya bemiat, atau salah satunya bemiat untuk tidak

mempertahankan pemikahan kecuali sampai terjadi persetubuhan

agar istri menjadi halal bagi suami pertama, maka pemikahan

tersebut sah, baik wali meniatkan hal ifu bersama keduanya, atau

meniatkan hal lain, atau tidak meniatkannya. Wali dalam hal ini

tidak memiliki makna dalam merusak sesuatu selama nikah tidak

terjadi dengan syarat yang dapat merusak nikah ifu sendiri.

Jika di antara keduanya terjadi murawadhah,l4 lal, yang

laki-laki menjanjikan kepada yang perempuan bahwa jika dia

menikahinya maka dia tidak menahannya kecuali dalam beberapa

hari, atau selama dia tinggal di negeri tersebut, atau kecuali

sekedar dia menggaulinya, baik disertai sumpah atau tanpa

sumpah, maka hukumnya sama. Saya memakruhkan bagi lakiJaki

untuk melakukan murawadhah terhadap hal tersebut. Tetapi saya

tetap melihat akadnya. Jika akadnya mutlak tanpa ada syarat di

dalamnya, maka pernikahannya sah karena dia telah ditetapkan

hak dan kewajiban suami istri di antara keduanya. Tetapi jika akad

terlaksana dengan syarat tersebut, maka pemikahan tidak sah dan

itu seperti nikah mut'ah. Apabila pemikahan terjadi secara sah dan

terjadi persetubuhan di dalamnya, maka hal itu mengakibatkan

laki-laki berstatus muhshan, dan juga bagi perempuan jika dia

merdeka. Persetubuhan tersebut menjadikan perempuan halal bagi

suami pertama yang menceraikannya tiga kali, serta

mengakibatkan kewajiban mahar seluruhnya- Batas minimal

persefubuhan agar berlaku hukum-hukum ini adalah terbenamnya

kepala dzakar ke dalam vagina.

LM Murawadhah berarti Anda menggambarkan kepada orang lain suahr barang

yang tidak ada di tangan Anda.
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Apabila pernikahan terjadi secara tidak sah, maka dia tidak
mengakibatkan status muhshan, baik bagi laki-laki atau bagi
perempuan. Pemikahan tersebut juga tidak menjadikan
perempuan halal bagi suaminya yang pertama. Jika laki-laki yang

menikahinya itu menggaulinya, maka dia berhak atas mahar
lantaran telah memperoleh kesenangan dari kemaluannya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada khabar dari seorang
sahabat Rasulullah S atau selain mereka mengenai apa yang

Anda sampaikan bahwa seandainya seorang laki-laki menikah

dengan niat bhlil, baik dia melakukan murawadhah atau tidak,

maka selama dia tidak mengadakan akad nikah dengan syarat,

maka pernikahannya ifu berlaku sah?" Jawabnya, dalil yang kami
sampaikan sebelumnya sudah cukup, yaifu dalil tentang larangan
nikah mut'ah, dan bahwa nikah mut'ah merupakan nikah sampai
batas waktu tertentu.
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2299. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dari Saif bin Sulaiman, dari Mujahid, dia berkata: Ada

seorang laki-laki dari Quraisy yang menceraikan istrinya secara

battah (ba'irlt. Kemudian laki{aki tersebut bertemu seorang yang

sudah fua bersama anaknya dari kalangan Badui di pasar.

Keduanya datang membawa dagangan. Kemudian laki-laki Quraisy

ifu berkata kepada pemuda tersebut (anak orang tua ifu), "Apakah

kamu memiliki suatu kebaikan?" Laki-laki Quraisy itu berlalu dari

hadapannya, tetapi kemudian dia berbalik lagi dan berkata seperti

ifu. Kemudian dia berlalu lagi dari hadapannya, kemudian kembali

lagi dan berkata seperti ihr. Pemuda itu menjawab, "Ya." Laki-laki

Quraisy bertanya, "Kalau begitu, funjukkan tanganmu!" Kemudian

dia mengajaknya pergi dan menceritakan kejadian yang

dialaminya. Sesudah itu dia menyuruh pemuda ihr untuk menikahi
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perempuan tersebut (yang diceraikan laki-laki Quraisy itu). Pemuda

itu pun menikahi perempuan tersebut, dan malam itu dia tinggal
bersamanya. Pada pagi harinya, Iaki-laki Quraisy ihr minta izin

masuk, dan pemuda itu pun mengizinkannya, dan temyata
pemuda ifu telah menggauli perempuan tersebut. Perempuan ifu
pun berkata, "Demi Allah, jika dia menceraikan aku, aku tidak

akan menikah denganmu unfuk selamalamanya." Pemuda itu
lantas menceritakan kejadian tersebut kepada, lalu Umar
memanggil laki-laki Quraisy tersebut dan berkata, "seandainya

kamu menikahinya, maka aku akan berbuat demikian dan

demikian padamu." Umar mengancamnya. Kemudian Umar
memanggil suami perempuan ifu dan berkata, "Pertahankanlah

istrimul"145

145 61.ur ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan:
Nikah, bab: Tahlil,6/267-2681 danjalur Ibnu Jwaij, dia berkata: Mujahid berkata,
"Ada seorang laki-laki dari Quraisy yang menthalak istrinya secara batbh (ba'in).
Kemudian laki-laki tersebut melev.rati seorang yang sudah tua bersama anaknya dari
kalangan badui di pasar. Keduanya datang membawa dagangan. Kemudian laki-laki
Quraisy itu berkata kepada pemuda tersebut (anak orang tui itu), "Apakah kamu
memiliki suatu kebaikan?" Laki-laki Quraisy itu berlalu dari hadapannya, tetapi
kemudian dia be6alik lagi dan berkata seperti itu. Kemudian dia berlalu lagi dari
hadapannya, kemudian kernbali lagi dan berkata seperti itu. Pemuda ifu menjawab,
"Ya." l-aki{aki Quraisy bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan tanganmu!" Kemudian dia
mengajaknya pergi, menceritakan kejadian yang dialaminya, dan menyunrhnya
menikahi perempuan tersebut (yang diceraikan laki-laki Quraisy itu). Malam ihr pemuda
tersebut pun tinggal bersama perempuan itu. Pada pagi harinya, laki-laki Quraisy itu
minta izin masuk, dan pemuda itu pun mengizinkannya, dan temyata pemuda ifu tetah
menggauli perempuan itu. Perernpuan itu pun berkata, "Derni Allah, jika dia
menthalakku, aku tidak akan menikah denganmu untuk selama-lamanya." Pernuda ifu
lantas menceritakan kejadian tersebut kepada Umar 9,, lalu Umar:g mernanggil laki-
laki Quraisy tersebut dan berkata, "Seandainya kamu menikahinya, maka aku akan
berbuat demikian dan demikian padamu." Umar i*9, mengancamnya. Kemudian Umar
memanggil suami perempuan itu dan berkata, "Tahanlah istrimu!"

Ibnu Juraij berkata: Selain Mujahid berkata, "Ada seorang laki{aki yang
menthalak istuinya secattr ba'in di zarnan Umar:g;. Saat itu ada seorang laki-laki
miskin di Madinah; kalau tidak salah, dia berasal dari kalangan badwi yang bemama
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2300. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij,

dari Mujahid, dari Umar, dengan redaksi yang sama.16
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Dzun-Nimratain. Orang miskin ihr didatangi oleh seorang perempuan fua, dan dia
berkata, "Apakah kamu mau menikah, diberi mahar, disediakan para saksi, lalu kamu
tinggal semalam bersamanya, kemudian di pagi harinp kamu craikan dia?" Dia
menjawab, "Ya." Perkara ifu pun terjadi, dan dia bermalam brsama pereNnpuan

tersebut. Pada pagi harinya, perempuzrn itu menrakaikan pakaian yang indah pada
laki-laki itu dan berkata, "Aku ingin tetap bersamamu. [-aki-laki itu merrintamu untuk
menthalakmu." Omng miskin itu pun pergi ke ternpat Umar rig, lalu Umar rS
memanggil perempuan fua ifu dan merrukulnya dengan keras. Umar rft, berkata,
"Demi Allah, jika ada bukti!" Umar rg berkata kepada laki-laki tersebut, "Segala puji
bagi Allah yang telah memberimu pakaian, wahai Dzun-Nimratain. Tahanlah istrimu.
Jika kamu didatangi seorang laki-laki, maka temuilah aku!"

146 Sihkan baca riwayat sebelumnya dan takhrijtya-

467



AlUmm

o J(rt

r<J P
9

I

, ,6. )Ero
d.tjl 6ly

d/ O O

7t. l' .7
. JtJ I,4Jl>e u $J, e-O*A)th w:u

t5
l1
4) UW eIJi

//,

/o/crw !
zS

G U {"i)
c';:0 f;t ".;+i Ab ';L ;t",=^;r: 6;
'iut, ;i;$K y."rL"i:$;ri{ utb
dti ir!itr't,; Ai;' ilr ,Jd ,-. Jt
'A .W..'Jki upr|# C ri"rlt jt pri,
i-ir Jrr. rtl e csj-s 

'# ;t r-\;"- ok

W )ili "^L #!Sr ti u- ltK €$ lt

t

I .f 1z.cJJ )
2301. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij. dia berkata: Aku dikabarkan dari lbnu Sirin bahwa ada

seorang perempuan yang dithalak oleh suaminya tiga kali.

Kemudian ada seorang Badui miskin yang duduk di pinfu masjid,

lalu ada seorang perempuan datang menemuinya. Perempuan ifu
bertanya kepadanya, "Apakah kamu mau menikahi seorang

perempuan dan kamu tidur bersamanya malam ini, lalu besok

kamu menceraikannya?" Dia menjawab, "Ya." Terjadilah perkara

itu. Kemudian istrinya ifu berkata kepadanya, "Besok pagi, jika
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mereka berkata kepadamu, 'Ceraikanlah dia', maka janganlah

kamu melakukannya, karena aku ingin tetap bersamamu seperti

yang kamu lihat, dan pergilah kepada Umar!" Pada pagi tiarinya,

mereka mendatangi laki-laki dan perempuan tersebut. Peiempuan

ifu pun berkata, "Bicaralah kepadanya, karena kalianlah yang

membawanya kemari." Mereka pun berbicara kepadanya, ietapi

dia menolak. Laki-laki tersebut lantas pergr ke tempat Umar, Ialu

Umar berkata, "Pertahankanlah iskimu. Jika mereka membuahru

ragu, maka temuilah aku!" Kemudian Umar mengutus seseorang

unfuk menemui perempuan yang merencanakan pemikahan

tersebut dan menjafuhkan sanksi yang keras padanya. Kemudian

laki-laki yang menikah itu pergi menemui Umar pada wakfu pagi,

lalu dia datang lagi pada sore hari dengan mengenakan pakaian

yang bagus. Umar pun berkata, "segala puji bagi Allah yang telah

memberimu pakaian yang indah, wahai Dzurriq'atain. Kamu

sekarang keluar pada waktu pagi dan petang dengan mengenakan

pakaian yang indah."147

147 Silakan baca tal<hnjhadits no. (22991.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan

dan bab lang sama, 6/257, no. 10786-10787) dari jalur Hisyam dari lbnu Sirin, dia

berkata, "seorang perempuan mengirim ufutsan kepada seorang laki-laki unfuk

menikahinya agar dia hald bag, suaminya yang pertama. Umar rS lantas

memerintahkan lakFlaki itu untuk tetap bersamanya dan tidak menthalaknya. Umar 4$

mengancarn akan menjahrhkan sanksi padanya seandainya dia menthalak istrinya."
hnu Sirin berkata, "taki-laki tersebut miskin, tidak menriliki apa-aPa. Dia hanya

memiliki dua potong kain; yang satu dia gunakan untuk menutupi kernaluannya, dan

yang lain dia gunakan untuk menutupi dubumya. Dia dipanggil dengan nama

Dzunaq'atain (Pemilik Dua Potong Kain)."
Juga dari jalur Ma'mar dari Agyub dari hnu Sirin dengan redaksi lang sama.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarrnya 12/76, no.
L9991.

Said berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang laki{aki dari Madinah yang menthalak

istrinya tiga kali, lalu dia menyesal dan mengalami keadaan yang sedernikian mpa.
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Saya mendengar hadits ini secara bersambung sanadnya

dari lbnu Sirin, dimana dia menyambungnya dari Umar rg dengan

makna yang sama.

4- Hak Pilih dalam Pemikahan

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan

syarat laki-laki tersebut memiliki hak pilih dalam menikahinya

selama sehari, atau kurang, atau lebih dari itu, atau dia memiliki
hak pilih tanpa menyebutkan batas akhir pemikahannya, dimana

dia bebas memilih antara memperkenankan pernikahan atau
menolaknya, atau dia berkata, "Dengan syarat saya memiliki hak

Kernudian ada yang menyarankan kepadanlra, "Carilah seorang laki-laki turhrk
menghalalkan bekas istuimu itu bagimu." Saat itu di Madinah ada seorang laki-laki dari
badwi yang merniliki keutamaan datang ke Madinah. Dia sangat miskin, tidak merniliki
apa-apa untuk menuhrpi tubuhnya selain dua potong kain; satu potong untuk
menutupi kernaluannya dan satu potong untuk menutupi dubumya. Mereka lantas
menguh.rs seseorang unhlk menemuinya dan berkata kepadanya, "Maukah kamu kami
nikahkan dengan seorang perernpuan, kemudian kamu masuk ke kamamya,
menyingkap kerudungnya, kemudian kamu menthalaknya, nanti kami akan
mernberimu upah." Dia menjawab, "Ya." Mereka lantas menikahkannya, dan dia pun
menggauli istinya. Dia seorang pemuda yang sangat mulia. Ketika dia ia telah
menggauli perempuan tersebut, perempuan itu pun suka kepadanya. Dia bertanlra,
"Apakah kamu memiliki suatu kebaikan?" I-aki-laki itu menjawab, "Ya, seperti yang
kamu inginkan." Perempuan itu berkata, "Tunggu, jangan thalak aku dengan imbalan
apapun, karena Umar r{g tidak akan mernaksaku untuk menthalakku." Pada pagi
harinya, begitu dia mernbuka pintu, mereka nyaris memecahkan pintu itu. Ketika
mereka masuk ke rumah, mereka berkata, "ceraikan!" Laki-laki itu menjawab,
"Terserah fulanah." Mereka pun berkata kepada perempuan itu, "Katakan kepadanSra
agar dia menthalakmu!" Pererrpuan itu justru berkata, "Aku udak senang dipaksa."
Mereka pun mengadukan perkara itu kepada umar bin Khaththab isa, latu Umar
berkata kepada laki-laki tersebut, "Jika kamu menthalaknya, aku akan berbuat
demikian dan dernikian padamu!" umar lantas mengangkat kedua tangannya dan
berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberi rezeki kepada Dzur-Riq'atain saat Umar
bakhil kepadanya."
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pilih," dengan arti bahwa barangsiapa yang memiliki hak pilih

maka dia bebas memilih antara memperkenankan pemikahan atau

menolaknya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Demikian pula,

jika hak pilih diberikan kepada istri, bukan kepada suami, atau

kepada keduanya, atau keduanya mensyaratkan hak pilih, atau

salah satunya mensyaratkan hak pilih bagi selain keduanya, maka

pemikahan bataldalam semua keadaan ini.

Jika suami belum menggaulinya, maka pernikahan

terhapus. Jika suami telah menggaulinya, maka istri berhak atas

mahar standar lantaran persefubuhan yang dilakukan suami

terhadapnya dalam keadaan tidak ada pemikahan di antara

keduanya. Sesudah itu suami boleh meminangnya bersama para

peminang yang lain. Tetapi istri tersebut harus menjaiani iddah

dari sperma laki{aki tersebut. Seandainya laki-laki tersebut

membiarkannya hingga dia bersih rahimnya, maka itu lebih saya

sukai.

Saya membatalkan pernikahan tersebut karena Nabi S
melarang nikah mut'ah. Oleh karena kamu ifu terhapus, maka

larangannya tidak memiliki makna lebih daripada makna bahwa

pemikahan itu hukumnya hanya jika bertujuan untuk

menghalalkan perempuan yang dinikahi secara mutlak, bukan

sampai batas wakfu tertentu. Alasannya adalah jika pemikahan

dibatasi hingga batas waktr-r tertenfu, maka itu berarti perempuan

tersebut memubahkan dirinya dalam satu keadaan dan melarang

dirinya dalam keadaan lain. Karena ifu, pemikahan tidak boleh

kecuali secara mutlak, baik dari pihak istri sehingga tidak ada

syarat bahwa istri yang dinikah ifu sampai batas waktu tertentu,

atau dari pihak suami, atau dari pihak keduanya. Pernikahan
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dengan hak pilih itu lebih kuat alasannya daripada alasan nikah
mut'ah dalam hal tidak sahnya pemikahan. Persetubuhan dalam

pemikahan itu hukumnya halal sesuai ketenfuan yang saya

sampaikan, yaifu unhrk selama-lamanya, bukan unhrk satu

keadaan hingga ditentukan pilihan yang terjadi belakangan. Jadi,

akad te4adi atas nikah, namLln persefubuhan di dalamnya tidak

halal dalam keadaan apapun.

Dengan demikian, nikah dalam akad tersebut tidak berlaku.

Nikah tidak berlaku karena ada faktor yang terjadi belakangan.

Dua macam nikah (mutlak dan terbatasi dengan syarat) tidaklah

sama, dimana nikah dengan syarat hak pilih ini tidak berlaku

dalam sahr keadaan dan berlaku dalam keadaan yang lain. Yang
demikian ifu lebih buruk daripada nikah mut'ah, karena nikah
mut'ah itu berlaku sejak awal hingga jangka waktu tertenfu, dan
tidak berlaku manakala jangka waktunya telah habis.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda
pendapat terkait pemyataan bahwa nikah itu hukumnya tidak
boleh jika didasari hak pilih seperti yang berlaku dalam jual-beli.

Oleh karena hak pilih dalam nikah itu hukumnya tidak boleh,

maka orang yang menyampaikan pemyataan ini seharusnya juga

tidak membolehkan nikah manakala didasari syarat hak pilih.

5- Cakupan dalam Nikah dengan Hak Pilih

Jika perempuan merdeka memiliki kewenangan atas dirinya
sendiri, lalu dia dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki

tanpa sepengetahuannya, maka pemikahan tersebut tidak sah,
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baik sesudah itu dia memperkenankan pemikahan tersebut atau

menolaknya. Tidak boleh menikahkan seorang perempuan dalam

keadaan apapLln unfuk selama-lamanya hingga dia mengizinkan

unh.rk dinikahkan sebelum dia dinikahkan. Jika dia telah

mengizinkan unfuk dinikahkan dengan seorang laki laki tertentu

lalu ada wali yang menikahkannya, maka hukumnya sah-

Demikian pula, jika dia mengizinkan wali unfuk

menikahkannya dengan laki-laki yang dipilih walinya, kemudian

wali menikahkannya dengan laki-laki yang setara dengannya, maka

pemikahannya sah. Demikian pula dengan laki{aki; manakala dia

dinikahkan oleh lakilaki lain tanpa izinnya, maka pernikahannya

batal, baik sesudah itu laki{aki tersebut memperkenankannya atau

menolaknya. Prinsip masalah ini adalah dilihat setiap akad nikah

dimana persehrbuhan dan memandang perempuan dalam keadaan

telanjang di dalamnya itu hukumnya haram hingga batas waktu

yang datang sesudahnya. Jadi, pemikahan terhapus, dan dia

memiliki alasan yang sama dengan kasus yang saya sampaikan

sebelumnya, yaitu nikah dengan hak pilih dan nikah mut'ah-

Tidak boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil,

anak perempuan yang masih kecil, gadis yang sudah dewasa,

kecuali sesudah ada kerelaannya terlebih dahulu- Anak gadis yang

sudah baligh juga tidak boleh dinikahkan oleh wali selain ayah

berdasarkan dalil yang kami sampaikan sebelumnya, yaifu dalil

Sunnah mengenai pemikahan yang dilakukan ayah.

Seandainya seorang perempuan merdeka mengizinkan

walinya unhrk menikahkannya dengan seorang laki{aki, lalu dia

dinikahkan oleh seseorang yang bukan walinya dengan laki-laki

tersebut, lalu sesudah ihr wali mengizinkan pemikahannya, maka
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hukumnya tidak boleh karena wali boleh menolak pemikahan yang

dilakukan selain wali ifu dengan alasan bahwa orang yang

menikahkan itu tidak diizinkan unhrk menikahkan, sehingga

pemikahannya tidak boleh. Demikian pula dengan perempuan

5rang dinikahkan tanpa izin walinya lalu walinya memperkenankan
pemikahan tersebut; atau budak laki-laki 5nng dinikahkan tanpa
izin tuannya lalu tuannya mengizinkan pemikahan tersebut; atau

budak perempuan yang dinikahkan tanpa izin tuannya kemudian

tuannya memperkenankan pemikahan tersebut. Demikian pula

dengan laki-laki merdeka narnun terbatasi hak transaksinya ketika
dia dinikahkan tanpa izin wali. Yang dimaksud walinya adalah wali
harganya.

Tidak ada perwalian atas laki-laki yang sudah baligh dalam
hal nikah secara nasab, melainkan walinya yang dimaksud adalah
wali yang mengelola hartanya, seperti yang terjadi padanya dalam
jual-beli. Dia tidak sempa dengan perempuan yang walinya
merupakan wali nasab lantaran adanya risiko aib padanya.

Sedangkan laki-laki tidak terkena risiko aib dalam pemikahan.
Seandainya walinya laki-laki yang terbatasi hak hansaksinya itu
mengizinkan sesudah akad nikah, maka pemikahan tersebut
terhapus. Setiap pernikahan yang terhapus sebelum terjadi
persetubuhan itu juga terhapus sesudah terjadi persefubuhan.

Jika wali menikahkan seorang laki-laki yang tidak ada di
tempat berdasarkan pinangan yang dilakukan orang lain,
sedangkan peminang mengatakan, "Fulan tidak mengutusku dan
tidak mewakilkanku," maka pemikahan batal. Jika peminang ifu
berkata, "Fulan mengutusku," kemudian walinya fulan
menikahkannya, atau peminang menulis surat lalu wali
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menikahkannya dan mengirimkan kabar tentang pemikahan, maka

jika suami meninggal dunia sebelum mengakui pengufusan dan

pengiriman surat tersebut, maka istri tidak ma.,rrarisinya. Jika suami

tidak meninggal dunia dan dia mengatakan, "Aku tidak pemah

mengufusnya dan tidak pemah menulis surat," maka perkataan

yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Jika ada bukti akan adanya pengufusan atau surat yang untuk

meminang perempuan tersebut, maka pemikahan ditetapkan

berdasarkan bukti tersebut.

Demikian pula, seandainya laki-laki yang dinikahkan itu

meninggal dunia dalam keadaan belum mengakui pemikahan atau

dia telah menyangkalnya, tetapi ada bukti, maka pemikahannya

ditetapkan dengan bukti tersebut. Dengan demikian, istri berhak

atas mahar yang disebutkan baginya, dan dia juga berhak atas

warisan dari suami. Jika peminang mengatakan, "Fulan

mewakilkanku untuk menikahkannya, lalu aku pun

menikahkannya," namun laki-laki yang dinikahkan itu menyangkal,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan

disertai sumpahnya jika tidak ada bukti.

Tidak ada kewajiban mahar atau setengah mahar atas

orang yang menikahkan dan mendalsr,rakan adanya perwakilan

kecuali dia sejak awal menanggung mahar, sehingga dia harus

membayar setengah mahar karena pertanggungan tersebut karena

suami belum menyenfuhnya. Yang demikian itu fidak seperti

seseorang yang membelikan sesuatu bagi orang lain, lalu orang

lain ini menyangkal telah memberikan perwakilan kepada pembeli,

sehingga apa yang dibeli itu menjadi milik pembeli dan dia harus

membayar harganya. Sedangkan dalam nikah, orang yang
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menikahkan tidak memiliki ikatan pemikahan seandainya dia

melangsungkan akad nikah untuk orang lain. Allah jua yang

memberi kita taufiq.

6- Hak Pilih Terkait Mahar

Jika seorang laki-laki mewakilkan orang lain unfuk

menikahkannya dengan seorang perempuan dengan suatu mahar,

lalu wakilnya ifu menambahkan mahar padanya, atau memberikan

mahar yang tidak sesuai dengan perintahnya; atau jika seorang

perempuan memerintahkan walinya unfuk menikahkannya dengan

suatu mahar, tetapi walinya ifu menurunkan mahamya, atau dia
menikahkannya dengan mahar berupa barang, maka tidak ada hak
pilih bagi laki-laki dan perempuan tersebut dalam hal ini.
Keduanya tidak berhak menolak pemikahan lantaran tindakan

wakil yang di luar kewenangan dalam perkara mahar. Tetapi
perempuan yang dinikahi memiliki hak atas suami mahar standar

dalam semua kasus tersebut.

Jika wakil suami menanggung tambahan mahar unfuk ishi,

maka wakil hams menambahkan di atas mahar standar. Jika wakil
suami menanggung seluruh mahar, maka iski menuntut wakil atas

seluruh mahar yang ditanggung suami, dan wakil menunfut suami

untuk membayar mahar standar bagi istri. Dia tidak boleh

menuntut suami unfuk membayarkan tambahan yang dia bayarkan

di atas mahar standar, karena dia dianggap memberikan tambahan

di atas mahar standar itu secara sukarela. Jika mahar yang dia

sebutkan itu sama dengan mahar standar, maka wakil meminta
ganti kepada suami. Seandainya wakil tidak menanggung apapun,
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maka itu berarti wakil tidak menanggung apapun. Mahar tidak

sama dengan jual-beli; jika seseorang membelikan sesuahr bagi

orang lain dengan menaikkan harganya, maka orang yang

memerintahkan tidak berka,trajiban apapun kecuali dia berkenan.

Rabi' berkata: Maksudnya adalah kecuali dia berkenan

unfuk mengadakan pembelian yang baru dari pembeli, karena

akad telah sah.

Pembeli wajib membayar kelebihan harga karena dialah

yang melangsungkan transaksi jual-beli, dan karena dia boleh

memiliki apa yang dia beli dengan akad tersebut meskipun dia

menyebutkannya unfuk orang lain. Sedangkan orang yang

menikahkan tidak boleh memiliki istri dengan akad yang dia

lakukan untuk orang lain. Suami dan istri tidak memiliki hak pilih

karena dalam nikah tidak boleh ada hak pilih dari sisi ini.

Pemikahan tersebut tetap berlaku, sehingga istri berhak atas

mahar standar.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa istri diberi mahar

standar sedangkan suami tidak rela untuk menikahinya kecuali

dengan mahar yang dia tentukan, sedangkan mahar yang dia

tenfukan ihl lebih kecil daripada mahar standar?" Jawabnya

adalah: Apa pendapat Anda seandainya suami tidak rela untuk

menikahi kecuali tanpa mahar? Saya tidak menolak pemikahan

tersebut. Saya juga tidak menetapkan hak pilih di dalamnya bagi

suami-istri, dan tidak pula bagi salah satu di antara keduanya. Saya

tetap mengesahkan pemikahan tersebut, dan saya mengambil

mahar standar dari suami unturk iski, karena akad nikah tidak

terhapus karena faktor mahar.
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Akad nikah itu seperti jual-beli yang tidak sah dan objeknya
telah rusak sehingga ada kewajiban nilainya. Karena itu suami
memberikan mahar bagi istri. Sementara yang melangsungkan
akad nikah adalah orang lain, dan orang lain ini menambahkan
mahamya, lalu dia menambahkannya hingga mencapai mahar
standar. Jadi, apa yang saya ambil dari suami karena tindakan
wakil menambahkan mahar hingga mencapai mahar standar
meskipun tidak mencapainya itu lebih sedikit daripada yang saya

ambil darinya berupa mahar standar sejak awal (tanpa didahului
penambahan), sedangkan suami Udak memberikannya dan tidak
pula menikahi dengan mahar tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang mewakilkan orang
lain untuk menikahkannya dengan perempuan tertentu tanpa
menyebutkan besaran mahamya, lalu wakil tersebut memberinya
mahar di atas mahar standar, sedangkan wakil tersebut tidak
menanggungnya, maka istri hanya berhak atas mahar standar, dan
suami tidak dibebani dengan kelebihan di atas mahar standar
manakala dia tidak menyebutkannya. Ishi juga tidak dikurangi hak
mahamya di bawah mahar standar. Seandainya seorang laki-laki
mewakilkan orang lain untuk menikahkannya dengan seorang
perempuan dengan mahar sebesar seratus, lalu wakil itu
menikahkannya dengan mahar sebesar lima puluh, maka
pemikahannya sah dan istri hanya berhak lima puluh karena dia
rela dengan jumlah tersebut.

Seandainya dia mewakilkannya unfuk menikahkannya
dengan mahar serahrs, lalu wakil ifu menikahkannya dengan
mahar berupa budak laki-laki, atau bebempa dirham, atau
makanan, atau selainnya, maka istri berhak atas mahar standar
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kecuali suami membenarkan bahwa dia menyrruh perwakilan

untuk berbuat sesuai inisiatifnya dalam menentukan mahar.

Demikian pula dengan perempuan seandainya dia mengizinkan

walinya untuk menikahkannya, lalu walinya itu berbuat di luar

koJ.renangan dalam soal mahamya.

7. Hak Pilih Dari Segi Nasab

Seandainya seorang budak mengaku sebagai laki-laki

merdeka kepada perempuan merdeka, lalu dia menikah

dengannya, sedangkan budak tersebut telah diizinkan tuannya

untuk menikah, kemudian perempuan itu tahu bahwa laki-laki

tersebut adalah budak; atau ada seseorang yang mendakwakan

suatu nasab kepada seorang perempuan, lalu perempuan ihl

mendapatinya tidak sesuai dengan nasab yang disebutkan, yaitu

nasab laki-laki tersebut lebih rendah daripada nasab perempuan,

maka ada dua pendapat tentang halini, yaitu:

Pertama, perempuan tersebut memiliki hak pilih karena dia

dinikahkan dengan laki-laki tertentu sedangkan laki-laki tersebut

menipu dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya.

Kedua, pemikahan tersebut terhapus sebagaimana

terhapusnya pemikahan seandainya perempuan mengizinkan

untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu lalu dia dinikahkan

dengan laki-laki lain. Misalnya dia mengizinkan untuk dinikahkan

dengan Abdullah bin Muhammad dari bani fulan, lalu dia

dinikahkan dengan Abdullah bin Muhammad dari selain bani fulan,

479



AlUmm

maka laki-laki yang dinikahkan itu berbeda dari laki-laki yang dia

izinkan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak memberikan

hak pilih terhadap istri saat suami menipunya dengan nasabnya,

sedangkan dia menikah dengan laki-laki tertentu, tetapi Anda tidak

memberinya hak pilih kepada istri karena faktor mahar?"

Jawabnya, mahar merupakan harta ishi. Dia lebih berhak atas

mahar itu, dan tidak ada aib padanya dan tidak pula pada orang

yang menguranginya. Tidak ada perwalian bagi wali-walinya atas

hartanya. Sedangkan dalam masalah nasab, para walinya sejak

awal -manakala perempuan mengizinkan untuk dinikahkan

dengan laki-laki tersebut- untuk menghalanginya menikah dengan

laki{aki tersebut lantaran ada kelnrrangan pada nasab. Sementara

di sisi lain, mereka tidak boleh menghalanginya sejak awal unhrk

menikah dengan laki-laki yang setara dengan cara merelakan

mahamya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan

pemikahan laki-laki yang menipunya (dalam soal mahar) itu
terhapus dalam keadaan apapun?" Jawabnya, karena para wali

perempuan boleh menikahkannya sejak awal dengan laki-laki

tersebut. Alasan dilarangnya nikah saat para wali ingin

melarangnya karena laki-laki yang menikahi itu tidak setara dengan

perempuan yang dinikahi bukan karena para wali diharamkan

unfuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak setara meskipun

perempuan itu rela dan mereka juga rela. Kami menolak

pemikahan lantaran adanya kekurangan yang ditanggung oleh

perempuan yang dinikahkan, sebagaimana hak pilih ditetapkan

dalam menolak jual-beli lantaran ada aib, tetapi tidak haram unh:k
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melangsungkan jual-beli jika orang yang memiliki hak pilih

berkenan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menetapkan

adanya hak pilih dalam masalah kesetaraan?" Jawabnya, karena

Allah fr memberikan kauuenangan terhadap para wali dalam

urusan kemaluan perempuan. Rasulullah # menetapkan

pemikahan perempuan tanpa izin walinya ifu hukumnya tidak sah.

Hal itu menjadi dalil bahwa pemikahan perempuan hukumnya

tidak sah kecuali dengan wali. Manakala seorang perempuan

melakukan pemikahan dengan mengabaikan salah satu unsur

padahal dia memiliki sekutu dalam unsur ifu, maka pemikahan

tersebut tidak sah karena tidak adanya sekutu tersebut. Para wali di

hadapan perempuan tidak memiliki kedudukan kecuali seperti

yang kami sampaikan, Allah Mahakhu, kecuali perempuan itu

menikahi laki-laki yang nasabnya berada di bawah nasab lakilaki.

Allah tidak memberikan hak kepada para wali atas harta

perempuan.

Seandainya perempuan yang menipu laki-laki dengan

mengatakan bahwa dia merdeka, padahalkenyataannya dia budak,

tetapi tuannya telah mengizinkannya, maka laki-laki tersebut

berhak menghapus menikah jika dia berkenan.

Seandainya perempuan menipu laki-laki dalam masalah

nasab, lalu laki-laki itu mendapati nasabnya lebih rendah, maka

ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, suami memiliki hak yang sama terhadap istri

dalam kasus terjadinya penipuan nasab seperti hak istri terhadap

suami, yaitu menolak pemikahan. Jika suami menolak pernikahan

sebelum terjadi persetubuhan, maka istri tidak berhak atas mahar
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dan mut'ah- Jika suami menolak pemikahan sesudah terjadi

persefubuhan, maka bagi istri mahar standar, bukan mahar yang

disebutkan baginya. Istri tidak memiliki hak nafkah selama iddah,

baik dia hamil atau tidak hamil. Di antara keduanya juga tidak

terjadi pewarisan manakala pemikahan terhapus.

Kdua, suami tidak memiliki hak pilih jika perempuan itu

merdeka, karena dia memiliki hak cerai. Dia tidak terkena aib

seperti yang mengenai istri. Tetapi dia memiliki hak pilih dalam

keadaan apapun jika istrinya itu budak.

Rabi' berkata: Jika laki-laki ditipu oleh budak perempuan,

maka dia memiliki hak pilih jika dia khawatir jatuh ke dalam zina

dan dia tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan

merdeka. Jika dia memperoleh biaya unfuk menikahi perempuan

merdeka, atau dia tidak takut jatuh ke dalam zina, maka

pemikahan terhapus dalam keadaan apapun. Ini merupakan

pendapat Asy-Syafi'i.

Seandainya laki-laki menipu perempuan dalam soal nasab,

lalu lakilaki itu mendapati nasab perempuan lebih rendah darinya,

namun dia tidak setara dengan perempuan tersebut, maka maka

ada dua pendapat tentang halini, yaitu:

Pertama, pihak perempuan dan walinya tidak memiliki hak

pilih dari segi kesetaraan dengannya. Saya menetapkan hak pilih

bagi istri dan walinya hanya jika terpaut jauh kesetaraannya. Jika

tidak terpaut jauh kesetaraannya, maka tidak ada hak pilih. Ini

menrpakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara
pendapat, dan pendapat inilah yang saya pegang.

Kedua, pemikahan terhapus karena perempuan tersebut

sarna seperti perempuan yang mengizinkan unfuk dinikahkan
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dengan seorang laki-laki kemudian dia dinikahkan dengan laki-laki

lain. Ulama yang berpegang pada pendapat terakhir ini juga

berpendapat demikian terkait perempuan yang menipu secara

nasab, tetapi dia didapati tidak seperti itu.

Seandainya seorang perempuan atau seorang laki laki

menipu dari segi nasab, tetapi temyata dia lebih baik dari iL,...148

Yang menghalangi saya untuk berpendapat demikian adalah

karena tipuan itu tidak dilakukan suami terkait fisiknya, dan tidak

dilakukan istri terkait fisiknya. Keduanya adalah dua orang yang

dinikahkan. Tipuan itu dilakukan oleh orang yang berada di

atasnya. Istri tidak mengizinkan untuk dinikahkan dengan lakilaki
lain, dan laki-laki tdak mengizinkan untuk dinikahkan dengan

perempuan lain. Akan tetapi, ada tipuan dalam soal nasab yang di

dalamnya ada hak akad. Pemikahan tersebut tidak msak, dan lebih

pantas untuk dipe*enankan sejak awal.

Jika ada yang bertahgd, "Apdkah Anda menemukan dalil

Kitab atau Sunnah selain lnng Anda sampaikan bahwa

keberadaan para wali adalah karena faktor nasab atau hal

sema@m ini, sehingga Anda boleh menetapkan hak pilih dalam

nikah, sedangkan hak pilih itu diserahkan kepada yang diberi

pilihan untuk menetapkan pemikahan atau menghapus?"

Jaunbnya, ada.

2302. Ketika Barirah dimerdekakan, Nabi $ memberinya

pilihan lalu dia memilih untuk berpisah dari suaminya, padahal dia

1€ Seperti inilah kalimat lnng tertr.rlis dalam semua naskah, tidak ada

kelanjutannSra.
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berhak unfuk tetap bersama suaminya.l49 Karena Nabi $ tidak

memberikan pilihan kepada Barirah melainkan dia memiliki hak

unfuk tetap bersama suami jika dia berkenan, atau berpisah dari

suaminya jika dia berkenan. Padahal akad nikah terhadap Barirah

itu sah, dan persetubuhan yang terjadi dalam pemikahan tersebut

juga halal, namun dia berhak menghapus akad tersebut. Jadi,

penghapusan yang dilakukan Barirah itu tidak memiliki alasan

selain karena dia telah menjadi perempuan merdeka, sehingga

laki-laki budak menjadi tidak lagi setara dengannya. Perempuan

yang setara dalam satu keadaannya kemudian dia berpindah

menjadi tidak setara dengan budak laki{aki itu lebih ringan

keadaannya daripada perempuan yang sama sekali tidak setara

dengan lakilaki yang menipunya, dimana dia menikah dengan laki-

laki tersebut dengan ketentuan dia setara dengannya, tetapi

temyata laki-laki tersebut tidak setara dengannya

8. Cacat yang Ada Pada Mempelai Wanita

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

dengan ketentuan perempuan tersebut cantik, muda, kuyu,

sempurna fisiknya, dan masih gadis, namun dia mendapatinya

sebagai perempuan yang fua, jelek, miskin, terpotong anggota

tubuhnya, janda, atau buta, atau dia mengalami suafu mudharat

selain empat mudharat yang kami sebutkan ada hak pilih di

dalamnya, maka suami tidak memiliki hak pilih. Orang yang

mensyaratkan hal hal seperti ifu telah menzhalimi dirinya sendiri.

14e Hadits ini telah disebutkan berikut bl<hrijnya pada no. (L7561dalam bahasan
tentang Faraidh bab warisan.
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Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dan

budak perempuan manakala keduanya menikah. Nikah itu tidak

seperti jual-beli sehingga tidak ada hak pilih dalam nikah akibat

cacat yang hanya terjadi pada fubuh perempuan.

Menurut kami tidak ada hak pilih dalam nikah selain akibat

empat hal. Yaifu kemaluannya terhrhrp tulang sehingga tidak bisa

digauli sarna sekali. Kondisi ini dapat menghalangi persehrbuhan

yang menjadi hak duami selama suami menikahinya. Jika

kemaluan iski tertutup daging tetapi masih bisa digauli dalam sahr

keadaan, maka suami tidak memiliki hak pilih; atau jika istui

mengobati dirinya hingga menjadi bisa digauli, maka tidak ada hak

pilih bagi suami. Tetapi jika istri tidak mengobati dirinya, maka

suami merniliki hak pilih manakala dia tidak bisa menggauli istinya

sama sekali. Jika suami meminta agar kemaluan istrinya dirobek

dengan besi atau sejenis itu, atau dengan dipaksa suami saat

hubungan intim, maka saya tidak memperkenankannya. Saat itu

saya menetapkan hak pilih bagr suami. Tetapi jika istri

melakukannya sehingga bisa kemaluannya bisa digauli sebelum

saya menetapkan hak pilih bagr suami, maka saya udak

memberikan hak pilih lagi bagi suami. Hak pilih itu Udak berlaku

bagi iski keclali di hadapan hakim, kecuali keduanya saling rela

dengan suafu kompensasi yang boleh, sehingga saya

memperkenankan sikap saling rela di antara keduanya-

Seandainya suami menikahi istri dan mendapatinya dalam

keadaan mufdhah,lso maka saya tidak memberikan hak pilih bagi

suami karena dia bisa menggaulinya. Demikian pula, seandainya

rso 74u14-li6erarti jalan haidh, buang air kecil dan air besar menjadi satu
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ada qam75l pada kemaluan istri namun suami tetap bisa

menggaulinya, maka saya tidak memberikan hak pilih kepadanya.

Akan tetapi, seandainya qam tersebut menghalangi persefubuhan,

maka dia seperti rataq (kemaluannya buntu sarrra sekali). Atau jika

perempuan tersebut terkena penyakit kusta, belang atau gila.

Tidak ada hak pilih akibat penyakit kusta kecuali yang jelas tanda-

tandan5ra.

Adapun za'ai,2 di alis atau tanda-tanda yang tampak

sebagai kusta padahal bukan, tidak ada hak pilih di antara

keduanya karena bisa jadi memang tidak ada kusta. Suami

memiliki hak pilih akibat penyakit belang karena tampak jelas, baik

belangnya sedikit atau banyak. Jika ada wama putih lalu istri

mengatakan, "lni bukan belang," sedangkan suami mengatakan,
"ltu adalah belang," maka wama putih tersebut diperlihatkan

kepada para ahlinSn. Jika mereka mengatakan, "Ifu adalah
penyakit belang," maka zuami memiliki hak pilih. Jika mereka

mengatakan, 'ltu hanla panu, bukan belang," maka tidak ada hak
pilih bagi suami. Tetapi jika dia berkenan, maka dia boleh
menahan isbinya. Dan jika dia berkenan, maka dia boleh

menceraikan iskinp.

Gila itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah gila akibat

kerusakan akal, baik sedikit atau banyak. Jenis kedua adalah gila

akibat gangguan akal tanpa ada penyakit. Dalam dua keadaan

tersebut suami memiliki hak pilih. Jenis gla ini lebih parah

tsl Qamtrlrarfr dadng yang tumbuh di rragina pada ialan masulsl,a zakar seperti
sdaput yang tepat, dan dia bisa berupa tulang.

Uh. W Mishbah AI MMit
tsz 2u'obdr*t ramhrt alb tipis.
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daripada orang yang sekali waktu hilang ingatan dan sekali wakfu

sadar.

Adapun gangguan akal akibat penyakit itu tdak ada hak

pilih di dalamnya selama sakit. Jika dia telah sembuh dari sakitrya

tetapi akalnya tetap terganggu, maka istui memiliki hak pilih. Jika

ada yang bertanya, "Apa argumen Anda memberikan hak pilih

kepada suami akibat empat jenis cacat tersebut, bukan akibat

cacat-cacat yang lain?" Jawabnya, argumen pendapat yang kami

sampaikan mengenai buntunya kemaluan bersumber dari lebih dari

safu hadits. Manakala vagina tidak bisa digauli sama sekali, maka

istri tidak berada dalam makna sebagai seorang perempuan.

Akan tetapi, Abu Sya'tsa' berkata, "lsbi tidak boleh ditolak

akibat qam,karena ada riwayat sebagai berikut:

/ rf ';'te';LQr 6?i -Yr.r
lr F €, o'H\ Ari'Jti oti*'Jt e': ,r $-:

,rt*:rt oi-Jt )e '&'oV p- tf Vf ;6;,
J tc zl c

t
2303. Sutrdn bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Abu AqlSp'tsa', dia ber&ata, "Ada empat

hal Snng tidak boleh dalam iual-beli dan nikah kecuali disebutkan.

.opl ;t)n
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Jika ia disebutkan, maka hukumnya boleh. Keempat hal itu adalah

gila, kusta, belang, dan qap."L'3

Jika ada yang bertanya, "Apakah Anda berpegang pada

riwayat ini?" Jawabnya, jika qam menghalangi persetubuhan

dalam keadaan apapun sebagaimana yang kami sampaikan, maka

dia seperti mtq (kemaluan terfutup sama sekali). Pendapat inilah

yang saya pegang. Tetapi jika qam fidak menghalangi

persehrbuhan, maka itu hanya sebuah cacat yang mengurangi nilai

perempuan sehingga saya tidak memberikan hak pilih kepada

suami.

*

,F
I

,i% ""; \f r'-r* 
"r't L* ei'i1r;r 'c'rf

W, ;"?"r V':[U;r W(b tl;i

*
o

LJ.J-t*., e- . //.o /
Ur.-l

t:-t orLJt:; #is',lG;fr ,,I.":il ir.r

/O/

Luu -Yr. tI -/

)

r53 66* ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Srznarnya (perrrbahasan:

Nikah, bab: Orang png Menikahi Pereenpuan yang Terkena Penyakit Kusta atau Gila,
L/247, no. 828) dari jalur Sutnn dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Kecuali

dia menyenttrh- Apabila dia telah menyenhrh, maka hukumnya telah boleh."
Sagra menduga redaksi ini keliru.
Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya

(pernbahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Dinikahi laki-laki dalam Keadaan Merniliki
Belang Atau Kusta lalu Digaulinya, 3/486, no- 762971 dari jalur hnu Ulayyrah dari
Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir bin 7aid, dia berkata, "Ada empat cacat yang
tidak boleh dalam jual-beli dan nikah, yaihr belang, gila, kusta dan memiliki qam pada
kemaluannya."
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2304. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Said, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa dia berkata: Umar bin Al

I(haththab berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi seorang

perempuan, sedangkan perempuan itu mengalami gila, atau lnrsta,

atau belang, lalu dia telah menggaulinya, maka perempuan

tersebut berhak mendapatkan mahamya. Demikian ifu karena

suaminya memiliki hak untuk menunfut ganti kepada wali

perempuat iLr."154

Jika suami mengetahuinya sebelum terjadi persehlbuhan,

maka dia memiliki hak pilih. Jika dia memilih untuk berpisah dari

istrinya, maka ishinya Udak memperoleh mahar, tidak pula

setengah dari mahar, dan tidak pula mut'ah. Jika dia memilih

untuk menahan istrinya sesudah dia mengetahui Cacat tersebut,

atau dia menikahinya dalam keadaan mengetahui cacat tersebut,

lg Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbahasan: Nikah, bab: Riwayat

tentang Mahar, 2/526, no. 9) dari jalur Malik dan setenrsnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarngra (p€ntbahasan

!,ang sarna, tizqs, rr". atg) dari jalur Huqraim dari Yahp bin said dari said dengan

redaksi l6ng sempa. Di dalamnya disebutkan, "Maha bagrnfra mahar lantaran

persetubuhan suami terhadaPnga, dan mahar itu ditanggung oleh orang grang menipu

suami."
Juga dari jalur Suft7an dari Yahya bin Said dan setemsnla dengan redaksi yang

serupa. (no.819)
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalam MushannaFnya

(pernbahasan dan bab lrang srna, 3/486, no. 16195) dari jalur Yahp bin Said dan

set€nrsnlp dengan rdaksi yang serupa.
Malik berkomentar terhadap perkataan Umar, "Dendanya ditanggung oleh

walinya perempuan-' Malik berkata, "Denda tersebut tlitanggung r,rnlinya Perempuan
bagi suaminya manakala w-ali yang menikahkannya adalah ayahn5,r"a sendiri atau

saudaranya, atau orang yang tampaknya mengefahui cacat pada PeretnPuan tersebut.

Adapun jika wali yang m€nikahkannya adalah anak paman, atau mantan tuil\,'atau
dari kabilah yang tampaknya tidak mengetahui cacat tersebut padanya, maka dia tidak

dikenai denda, melainkan perempuan ini harus mengembalikan mahar yang telah dia

mengambil dari suaminya, dan disisakan unfuknya senrln-6an persetubuhan yang

dilakukan padanya. " 12/ 527l,
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maka dia tidak memiliki hak pilih. Jika dia memilih untuk
menahannya sesudah dia menggaulinya, lalu istrinya

membenarkan pengakuannya bahwa dia tidak mengetahui cacat

tersebut, maka saya memberinya hak pilih.

Jika dia memilih untuk meninggalkan istrinya, maka istrinya
berhak atas mahar standar akibat terjadinya persetubuhan. Suami
tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama iddah, dan
tidak wajib pula memberikan tempat tinggal kecuali dia berkenan.

Dia tidak berhak menuntut ganti mahar, baik kepada istrinya atau

kepada walinya. Jika ada yang bertanya, "Ada pendapat yang

mengatakan bahwa suami berhak unfuk menunfut ganti mahar
kepada walinya perempuan."

Saya tidak menolak pemikahan karena faktor mahar karena
Nabi S bersabda,

w, p5l AL** -1, o

ol ..esJ 6 -Yl'. o
c

";,a,t A ist;bt W W*i'ols Jbt; (J;tE i
.lbj'u

2305. *Perernptan rnna saja Sang maitah; *
walinSm, mal<a nikahnya bataL Jika suarni telah manggaulinSm,

maka dia berhak mandapatlan mahar seba7ai penghalal unfuk
kernduannn.455

155 gu6ib ini telah disebutkan berikut bkhriiaya pada no. l22}g) dalam bab
tentang tidak sah niloh kecuali dengan wali.
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Rasulullah S menetapkan mahar bagi istri karena terjadi

persehrbuhan dalam pemikahan yang tidak sah dalam keadaan

apapun, dan beliau memberikan hak kepada suami unfuk

menuntut kembali mahar dari iski, padahal dalam kasus ini

perempuan ifulah yang menipu suami, bukan orang lain. Karena

seandainya selain suami menikahkan suami dengan perempuan

tersebut, maka pemikahannya tidak sah kecuali dengan seizin

perempuan ifu, kecuali perempuan gadis yang dinikahkan oleh

ayahnya.

Oleh karena dalam pemikahan tidak sah yang diakadkan

untuknya itu suami tidak berhak menuntut mahar kepada istri

dalam keadaan Nabi $ telah menetapkan mahar ihr sebagai hak

ishi, maka terlebih lagi dalam pemikahan yang sah dimana suarni

memiliki hak pilih di dalamnya itu mahamya tetap menjadi hak

istri. Oleh karena tidak boleh perempuan yang mengambil mahar

sedangkan walinya yang dikenai denda, karena paling jauh

kasusnya adalah suami tertipu oleh istri, dan istri menipu terkait

dirinya. Seandainya suami menuntut mahar kepada ishi, maka istri

tidak memberinya sejak awal.

2306. Umar bin l(haththab rg memutuskan perkara

seorang perempuan yang menikah di masa iddahrrya bahwa jika

dia telah digauli maka dia berhak atas mahar-155

155 66.r ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dahm Mushannfnya (pembahasan:

Nikah, bab: Pemikahan Perenrpuan di Masa iddal>nya, 6/2L7, no. 105214) dari jalur

Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar bin Khaththab S
memutuskan bahwa perempuan yang menikah di masa iddalmya itu tetap

memperoleh mahamya secam ufuh lantaran aPa yang telah diambil secam halal

darinya, Ialu keduanya dipisahkan dan tidak boleh menikah untuk selama-lamanya.

Perernpuan tersebut harus mmjalani iddah dati kedua suami tersebut."
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Mahar ditetapkan sebagai hak istri, sehingga seandainya
Umar @ mengarahkan suami kepada istri unfuk menuntut
mahamya, tentulah Umar;g tidak memufuskan mahar itu sebagai

hak iski. Umar @ juga tidak mengarahkan suami untuk menuntut

mahar kepada walinya istri. Suafu nikah rusak karena faktor akad,

karena seandainya nikah dilakukan tanpa wali maka hal itu dapat
menrsak nikah meskipun nikah tidak dilakukan di masa iddah.

Faktor apa saja yang karenanya saya memberikan hak pilih
bagi suami manakala istri melakukan akad nikah dalam keadaan

faktor tersebut ada pada istri cacat, maka saya juga memberikan
hak pilih kepada suami manakala faktor itu muncul belakangan

sesudah akad nikah, karena alasan tersebut ada pada diri
perempuan. Saya tidak memberikan hak pilih kepada suami

dengan alasan pemikahan tidak sah, tetapi saya memberikan hak
pilih kepadanya lantaran haknya dalam pemikahan tersebut, dan
lantaran hak anak.

Faktor apa saja yang karenanya saya memberikan hak pilih
kepada suami manakala faktor tersebut terjadi pada ishi, saya juga

rnemberikan hak pilih kepada istri manakala faktor tersebut terjadi
pada suami. Jika istri memilih berpisah dari suami sebelum terjadi

Atsar ini juga diriwayratkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(perrbahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Perernpuan png Menikah di Masa
iddalrnya, Apakah Dia Berhak Atas Mahar atau Tidak?, 4/4, no. 17193) dari jalur
hnu Ulay4ph dari Shalih bin Muslim dari AsySgra'bi, dia berkata' Umar rg berkata,
"Keduanya dipisahkan, dan istri berhak atas mahar lantaran kemaluannya digauli."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya
(pembahasan: Nikarh, bab: Perempuan yang Menikah di Masa iddabnya, L/219-22O,
no. 697\ dari jalur Husyaim dari Asy'ats bin Sauar dari AqrSf'bi dari Masruq bahwa
Umar bin Khaththab 4g menarik pendapatnya terkait mahar, dan menetapkan mahar
sebagai hak istri lantaran kemaluannya telah digauli."

Juga dari jalur Sufuan dari Abu Znad dari Sulaiman bin Yasar dengan redaksi
yang sama dengan riwayat Abdurrazzaq. (no. 698)
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persetubuhan, maka suami tidak boleh menggaulinya, dan istri

tidak berhak atas mahar atau mut'ah sama sekali. Jika dia tidak

mengetahuinya hingga suaminya menggaulinya lalu dia memilih

perpisahan, maka dia memperoleh mahar, dan perpisahan

tersebut hukumnya boleh baginYa.

Cacat pada suami yang senrpa dengan tertutupnya

kemaluan pada isti adalah sekiranya kemaluan suami terpotong,

sehingga saya memberikan hak pilih kepada istui saat ihr iuga. Jika

iski mengetahui adanya satu faktor yang mengakibatkan hak pilih

baginya tetapi dia tidak memilih untuk berpisah dari suaminya,

melainkan dia tetap bersama suaminya, kemudian muncul cacat

yang lain, maka dia memiliki hak pilih kembali terhadapnya.

Demikian pula, jika dia mengetahui adanya dua atau tiga cacat

pada suami lalu dia memilih unhrk tetap bersama suami, maka

saya memberinya hak pilih terkait cacat-cacat yang lain. seperti itu

pula terkait cacat-cacat yang terjadi pada istri. Jika istri mengetahui

suah.r cacat kemudian dia meninggalkannya padahal dia

mengetahui adanya hak pilih baginya, maka itu seperti sikap rela

untuk tetap hidup bersama suaminya, dan dia tidak lagi memiliki

hak pilih. Jika suami mengetahui suatu cacat pada istri lalu dia

menggaulinya, maka istri berhak atas mahar yang disebutkan

suami, dan suami Udak lagi memiliki hak pilih untuk menghapus

pemikahan. Dia hanya diberi pilihan antara menceraikan iskinya

atau menahannya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada dalil lain selain atsar

dalam kasus dimana Anda memberikan hak pilih kepada suami?"

Jawabnya, ya. Penyakit kusta dan belang menumt klaim para ahli

pengobatan dan orang-orang yang berpengalaman sering kali
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menulari suami. Itu merupakan penyakit yang menghalangi

persetubuhan. Nyaris tidak ada laki-laki yang dengan hati tenteram

menggauli perempuan yang mengalami penyakit tersebut; dan

nyaris tidak ada perempuan yang dengan hati tenteram mau

digauli lakilaki yang mengalami penyakit tersebut. Adapun risiko
pada anak itu sangat jelas bahwa jika anak lahir dalam keadaan

mengalami penyakit kusta atau belang, baik laki-laki atau

perempuan, maka jarang sekali dia selamat. Kalaupun dia selamat,

maka kefumnannya pasti celaka. Kami memohon keselamatan

kepada Allah dari segala bala.

Adapun penyakit gila dan gangguan mental itu dapat
mengakibatkan gugumya sanksi had dan penderitanya, baik suami

atau istri. Selain itu, suami atau isfui tidak bisa memenuhi hak
pasangannya dengan nalar, tidak bisa menghindari perkara haram
dengan nalar, istri tidak bisa menaati suami dengan nalar, dan
terkadang penderita bisa membunuh pasangannya dan anaknya.
Hukum tidak berlaku padanya dalam banyak kewajiban yang

sehamsnya dilakukan salah satu dari keduanya kepada
pasangannya hingga suami menceraikannya namun thalak ifu tidak
jatuh pada istri, atau istri ingin mengajukan l<hulu'kepada suami
tetapi khulu'tya tidak berlaku.

Seandainya seorang perempuan meminta untuk dinikahkan
dengan lakiJaki yang gila sejak awal, maka para wali boleh
melarangnya, sebagaimana mereka boleh melarangnya untuk
menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya. Oleh
karena saya memberikan hak pilih kepada istri lantaran suami
terpotong kemaluannya, atau memberikan hak pilih kepada suami
lantaran ishi terhrtup kemaluannya, maka terlebih lagi suami atau
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istri memiliki hak pilih karena faktor gila dan gangguan mental

karena alasan-alasan yang telah kami sampaikan. Lebih kuat

alasannya sekiranya istri memiliki hak pilih daripada suami tidak

menggaulinya lalu dia diberi penangguhan, kemudian jika suami

tidak kunjung menggauli istrinya maka barulah istinya diberi hak

pilih.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada hukum Allah fr atau

Sunnah Rasulullah $ dimana terjadi hak pilih atau perpisahan di

dalamnya bukan dengan jalan thalak, dan bukan karena faktor

perbedaan agama?" Jawabnya, ya. Allah memberikan kesempatan

kepada suami yang melakukan r/a'unhrk menunggu selama empat

bulan. Dengan berlalunya waktu empat bulan itu Allah &
membolehkan suami untuk kembali kepada ishinya atau

menceraikan iskinya. Yaihl, ketika suami menolak untuk menggauli

istrinya dengan mengucapkan sumpah, seandain5n perbuatannya itu

bukan karena dosa, tentulah ketaatan kepada Allah menunfutnga

unfuk tdak melanggar sumpahnya itu. Namun, oleh karena

sumpahnya ihr didasari dosa, maka Allah memberikan keringanan

kepadanya unhrk melanggar sumpah. Allah malajibkan kaffarah

akibat pelanggaran sumpah dalam perkara urnuln tanpa

menyebutkan ila'serara khusus. Karena itu, suami harus membayar

kaffarah karena melanggar sumpah. Jika dia tidak melanggar

sumpahnya itu, maka saya menjafuhkan talak padanya.

Kita semua tahu bahwa risiko bahaya akibat pergaulan

orang yang terkena sakit kusta, belang, gila dan gangguan akal ifu

lebih besar daripada risiko bahaya akibat pergaulan suami yang

melakukan ila'selama dia belum melanggar sumpah. Oleh karena

keduanya terkadang berbeda pada aspek yang lain, maka setiap
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kasus pemikahan yang tidak saya hapus sama sekali ifu akadnya

tidak haram. Kami menetapkan hak pilih di dalamnya hanya

karena ada cacat di dalamnya. Jadi, persefubuhan di dalamnya itu
hukumnya mubah. Siapa saja di antara suami-istui yang memiliki
hak pilih kemudian dia meninggal dunia atau pasangannya

meninggal dunia sebelum dia memilih hak pilih, maka keduanya

saling mewarisi dan talak bisa jatuh selama yang memiliki hak pilih
tidak memilih untuk menghapus akad. Jika dia telah memilihnya,

maka tidak terjadi thalak, ila', zhihar, li'an dan peurarisan.

9. Budak Perempuan yang Menipu Terkait Jati
Dirinya

Jika seseorang mengizinkan budak perempuannya untuk
menikahi seorang laki-laki, dan mewakilkan seseorang unfuk
menikahkan budak perempuannya ihr, lalu budaknya ifu dipinang
oleh seseorang, tetapi kemudian budaknya ifu mengaku sebagai

perempuan merdeka, sedangkan orang yang menikahkannya tidak
men5rampaikan stahrs budak tersebut, atau orang yang

menikahkannya menyebutkannya, atau keduanya tidak menyebut-
kannya, atau keduanya sama-sama menyebutkannya, Ialu lakilaki
yang meminang ifu menikahinya sebagai perempuan yang merdeka,

lalu sesudah akad nikah dia tahu bahwa istuinya itu budak, baik telah
terjadi persetubuhan atau belum, maka suami memiliki hak pilih
unfuk tetap bersama istrinya atau berpisah darinya.

Jika laki{aki yang menikahinya itu termasuk orang yang

halal menikahinya lantaran tidak memperoleh biaya untuk
menikahi perempuan merdeka dan dia takut jatuh ke dalam zina,
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maka jika dia memilih untuk berpisah dari budak tersebut sebelum

terjadi persetubuhan, maka tidak ada kewajiban setengah mahar

dan mut'ah baginya. Perpisahan terjadi karena akad nikah

terhapus, bukan karena thalak. Tidakkah Anda melihat bahwa

seandainya laki-laki yang menikahi itu menjadikan perpisahannya

sebagai satu thalak, maka dia harus memberi istrinya setengah

mahar yang dia tentukan sebelum terjadi persefubuhan dan seluruh

mahar sesudah terjadi persefubuhan?

Alasannya adalah karena Allah & mewajibkan setengah

mahar bagi istri yang dicerai sebelum digauli. Suami tidak menuntut

ganti mahar istui kepada istui itu sendiri, dan tidak pula kepada

orang yang menipunya untuk menikahinya dalam keadaan apapun,

karena persefubuhan ihr sendiri meurajibkan mahar manakala sanksi

had dil'mdarkan dari pelakunya. Persefurbuhan ini merupakan

persetubuhan yang tidak dikenai sanksi had, dan merupakan

persetubuhan dalam hubungan nikah, bukan secara zina.

Jika dia ingin tinggal bersama istuinya, maka hukumnya

boleh. Jika dia memilih untuk berpisah dari istrinya sedangkan

isfuinya ifu telah melahirkan il*, maka anak-anaknya merdeka,

tetapi dia wajib menebus nilai mereka pada hari mereka dilahirkan

dari perut ibu mereka. Ifulah awal pertama hukum anak-anak

mereka sarna seperti hukum mereka bagi fuannya budak

perempuan itu. Sementara suami menunfut ganti atas selunfi nilai

anak-anaknya yang diambil darin5n kepada orang yang menipunya.

Jika yang menipunya adalah orang yang menikahkannya,

maka dia menuntut ganti kepadanya. Jika yang menipunya adalah

istrinya sendiri, maka dia menuntut istrinya sesudah istrinya

dimerdekakan. Dia tidak menuntut istrinya saat masih menjadi
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budak. Demikian pula jika dia berstatus budak mudabbar, atau
ummu walad, atau diberi kemerdekaan yang jatuh pada wakfu
tertenfu. Suami tidak menunfut denda kepada istri dalam keadaan
dia masih menjadi budak, melainkan suami menunfut denda
kepada istri saat dia telah merdeka jika istri yang menipunya.

Jika istri berstatus sebagai budak mukatab, maka

ketenfuannya seperti ini dalam semua masalah di atas. Hanya saja,

suami berhak menuntut istri atas nilai anak-anaknya yang telah dia
bayarkan saat istrinya masih berstafus budak mukatab, karena
sanksi pidana dan hutang berlaku pada budak mukatab. Jika dia
melunasi tunfutan tersebut, maka selesai masalah. Jika dia tidak
belum melunasinya kemudian dia tidak mampu dan dikembalikan
menjadi budak, maka dia tidak menanggung denda tersebut dalam
keadaan sebagai budak hingga dia dimerdekakan, sehingga saat

dimerdekakan itulah dia menanggung denda.

Jika laki-laki yang menikahi itu termasuk orang yang

memperoleh biaya unfuk menikahi perempuan merdeka, maka
pemikahan tersebut terhapus dalam keadaan apapun, tidak ada

hak pilih untuk memberlakukan pemikahan tersebut. Jika dia
belum menggauli iskinya, maka tidak ada kewajiban mahar,
setengah mahar, atau mut'ah. Jika dia telah menggaulinya, maka
ishinya berhak atas mahar standar. Jika seseorang memukul perut
budak perempuan itu hingga keguguran janinnya, maka ayah janin

memiliki hak terkait janin tersebut seperti hak terkait janin dari
perempuan yang merdeka manakala janin tersebut gugur dalam
keadaan mati.
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PEMBAHASAN BERGAUL DENGAN ISTRI

1. Bab: Penjelasan Umum Tentang Bergaul dengan
Istri

Allah ft berfirman,

; 4r, t6 ii;i e Wgjtit4ai iw
"saungguhnlm Kami telah mengetahui apa yang Kami

wajibkan kepada mereka tentang isti-isti mereka dan hamba

sahaya yang mereka miliki. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah & juga berfirman,

i'4i&6;63c;i
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"Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi l<aum wanita."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

Allah & juga berfirman,

"a_2!dt #rlVV,
"Dan bergaullah dengan mereka seara pafut. " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 19)

Allah & juga berfirman,

I
l""z ji$', L4; Jc. );'+tAU * o 5t b g;

'Oun ,ui wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami
mempunyai safu tingkatan kelebihan daripada istrinya. " (Qs. Al
Baqarah I2l:228')

Inilah garis besar penjelasan Allah & tentang berbagai

kewajiban antara suami-istri, dan kami hanya akan menerangkan

yang terlintas di pikiran dari tentang hak istri atas suami dan hak
suami atas istri yang diwajibkan Allah dan yang disunnahkan
Rasulullah il$.

Allah @ mewajibkan masing-masing untuk menunaikan

kewajibannya dengan cara yang makruf. Pengertian dasar dari kata
makruf adalah jangan sampai pemilik hak susah payah dalam
menunfutnya, dan memberikan hak kepada yang berhak itu
dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa lantaran dituntut,
serta tidak menunaikan hak dengan cara menunjukkan rasa tidak
suka. Siapa saja di antara keduanya yang meninggalkannya, maka
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dia telah berbuat zhalim karena sikap orang mampu yang

menunda-nunda menunaikan hak ifu dianggap sebagai kezhaliman.

Ketetapan Allah dalam firman-Nya, "Dan para wanita

mempun5mi hak 5nng seimbang dengan kevnjibannya menurut

cara tnng makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada istinya" (Qs. Al Baqarah l2l: 228).

maksudnya adalah: bagi iski hak seperti kewajiban yang

ditanggung istri, yaifu agar suami menunaikan hak kepada ishi

dengan jalan yang makruf.

2. Kewajiban Menafkahi Istri

Allah & berfirman,

$1 t 39 e, iJl; i,, ):,lt G & 4GcW:6

@U;i$1lrflaf,"#4iKv(,"iitE3;i,
"Maka l<awinilah otmnita-wanita (lain) yang katnu senangi:

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

kanu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak

berbuat aniaSn "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Allah & juga berfirman,

'*Lg#;abr'ii,1:;jlrt:!s
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'Para ibu hendaHah menSrusukan selama dua

tahun penuh. "(Qs. AIBaqarah l2)t 233)

Allah 4ii juga berfirman,

'";;Agj'iafu;fr5a9
'Kemudian jika mereka menSrusukan (anak-anak) mu

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

Thalaaq [65], 6)
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2307. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Uru.rah, dari ayahnya,

dari Aisyah istri Nabi @, bahwa Hindun berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufuan itu laki-laki yang pelit, dan
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aku tidak memperoleh selain apa yang masuk ke ntmahku."
Rasulullah $ bersabda, "Ambillah harta yang bisa mencukupimu

dan analrmu dengan cara yang makruf.'L57
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ls7 gp. Al Bukhari (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Mernberlakukan
Perkara Suatu Negeri Menurut yang Mereka Saling kenali Di antara Mereka, 2/115l,
dari jalur Abu Nu'aim dari Sufifn dengan sanad ini.

Redaksi hadits tersebut adalah: Hindun ibunya Muawiyah berkata kepada

Rasulullah S, "Sesungguhnya Abu Sufuan ihr seorang laki-laki yang sangat pelit.

Apakah aku berdosa sekiranya aku mengambil sedikit dari hartanya secara sembunyi-

sernburnyi?" Beliau menjawab, "Ambillah kamu dan anak-anakmu hafta yang cukup

bagimu dengan am yang baik."lno. L2lLl
Juga (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Tanpa lzin, bab: Balasan oleh

Orang yang Dizhalimi Manakala Menemukan Harta Orang yang Menzhaliminya,
2/795, no. 246O1dari jalur Abu Yaman dad Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah dari

Aisyah cqu, dia berkata, "Hindun binfi Utbah bin Rabfah datang dan berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya Abu Suflnn itu laki-laki yang sangat pelit. Apakah aku
berdosa sekiranya aku memberi makan keluarga kami dengan harta miliknya?" Beliau
menjawab, "Kamu tidak berdosa mernberi mqel<a makan dengan ialan gng ma'ruf. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Peradilan, bab: Perkara

Hindun, 3,/1338-1339, no.7 /17141dari jalur Ali bin Hujr As-Sa'di dad Ali bin Mushir

dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Abdullah bin Humaid dari Abdunazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri

dari Urwah dengan redaksi !,ang serupa. (no.8/L774)
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2308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kdmi, dia berkata: Anas bin Iyadh

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Unuah, dari Yahya,
dari Aisyah istri Nabi S, bahwa dia menceritakan kepadanya,

bahwa Hindun ibu Muawiyah datang kepada Nabi S dan berkata,

"Sesungguhnya Abu Sufryan adalah orang yang sangat pelit, dia

tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku kecuali

yang aku ambil darinya secara sembunyFsembunyi, sedangkan dia
tidak mengetahuinya. Apakah aku berdosa melakukan perbuatan
itu?" Nabi S menjawab, 'Ambillah nafkah yang cukup bagimu

dan analsnu dengan ara yang *ulruf.'158
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2309. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari hnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu

Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki{aki datang

kepada Nabi $ dan berkata, "Wahai Rasulullah, dh punya satu

dinar." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah unfuk dirimu sendiri."

Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau

bersabda, "Nalkahkanlah unfuk anakmu. " Orang ihr berkata lagi,

"Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda,
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"Nalkahkanlah unfuk a. " Orang itu berkata lagi, "Aku

masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nalkahkanlah

untuk budakmu. "Orang ifu berkata lagi, "Aku masih punya dinar
yang lain." Beliau bersabda, "Engkau lebih tahu. "

Sa'id bin Abu Sa'id berkata: Kemudian Abu Hurairah
berkata setiap kali' menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata,
'Berilah aku nafkah! Kepada siapa kamu menyerahkanku?' Istrimu
berkata, 'Berilah aku nafkah, atau ceraikanlah aku.' Budakmu
berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah uLr'."159

Allah ffi, berfirman,

"u-i;rt,:'#'r:Si'&rfr ,jfi|f$j
"Dan kewajiban aSnh membert makan dan pakaian kepada

para ibu dengan an yang makruf, "(Qs. Al BaqarahtZl:2331

lse HR. Al Hurnaidi &fun Musnadrya (hadib-hadits Abu Hurairah,2/495, no.
1176) dari jalur Sufuan dan seterusnya.

Said bin Abu Said dimaksud adalah Al Maqburi.
Hadits ini juga diriwagratkan oleh Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab:

silaturahmi, 2/32o-3211dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufuan dengan redaksi
tersebut, dan dengan bagran png terangkat sanadrUa.

Adapun bagian yang terhenti sanadnya pada Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al
Bukhari dalam hadits lain, yaitu:

Al Bukhari : Nafkah, bab: Keurnjiban Nafkah pada Isti dan
Keluarga, 3/425, no. 5355) dari jalur umar bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari
Abu shalih dari Abtr Hurainh S, dia bertata: Nabi $ bersabda, "sdaik-fuik sde!<ah
adahh yary matyimlan nallcah yang anlrup. Tangan di abs lebih bik daripda bngan
di baurah. Dan mulaihh sdekah dari orang Sang kamu tanggung natkahnja."seorang
p€rernpuan Mata, 'Karnu beri makan aku atau kamu ceraikan aku.' Budak b€rkata,
'Kamu beri makan aku atau kamu pekerjakan al$.'Anak b€r*ata, 'B€rilah aku makan,
kepada siapa kamu menyemhkanku?'" orang-orang bertanyra, "wahai Abu Hurairah,
kamu mendengar ini dari Rasululah S?" Dia menjawab, "Tidak, kalimat ini bersumber
dari keielian Abu Hurairah."
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'"6Agj'aK;,,:,tre9
'Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu

unfukmu, maka berikanlah kepada merel<a upahnya." (Qs. Ath-

Thalaaq [65], 6)

Nabi $ juga bersabda, "Ambillah nafkah tnng cukup

bagimu dan anakmu dengan an lnng malmtf."

Ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa

ayah menanggung biaya unfuk kepentingan anak-anaknya yang

masih kecil, seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa', 'Yang demikian ifu
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat ania5m" (Qs. An-Nisaa'

[4], 3) mengandung penjelasan bahwa suami menanggung

kebutuhan ishinya berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Suami juga menanggung pelayanan dalam keadaan istri tidak

mampu beraktivitas karena maslahat fisiknya membutuhkan

pelayanan akibat penyakit menahun atau penyakit lainnya. Semua

itu merupakan katajiban suami.

Dimungkinkan seorang lakilaki juga menanggung nafkah

bagi pelayan istinya manakala diketahui bahwa istrinya ihr

termasuk orang yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Ini

merupakan madzhab banyak ulama. Jadi, seorang suami wajib

menafkahi seorang pelayan bagi istri yang kemungkinan besar

tidak bisa melayani dirinSra sendiri. Suami tidak wajib menafkahi

lebih dari seorang pelayan. Manakala istui tidak memiliki budak

pelayan, maka setahu saya suami tidak dipaksa unhrk memberinya

budak pelayan. Akan tetapi, suami dipaksa unfuk mengadakan
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orang yang memasak makanan bagi istrinya yang tidak bisa dia

buat sendiri, mengambilkan kebufuhan yang tidak bisa diambil

istrinya seperti air, serta memenuhi kebufuhan-kebufuhannya yang

lain. Kewajiban suami tidak melebihi batas tersebut.

Seorang laki{aki juga wajib menafkahi anak-anaknya hingga

mereka mencapai haidh dan mimpi basah. Sesudah itu mereka

tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan

menafkahi mereka secara sukarela, dan kecuali mereka sakit

menahun sehingga mereka wajib dinafkahi. Ketentuan ini
berdasarkan qlyas terhadap nafkah bagi mereka manakala mereka

tidak bisa mencukupi kebufuhan mereka sendiri saat masih kecil.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak
perempuan. Mereka diberi nafkah selama mereka tidak memiliki
harta. Jika mereka memiliki harta sendiri, maka nafkah mereka
diambil dari harta mereka.

Dalam hal ini tidak ada pula perbedaan antara anak dan
orcrr hingga ke baunhngra, selama mereka tidak mernilih a3nh
yang saryf1trp menafkahi mereka.

Jika aph atau ibtrnga seorang laki-laki sakit menahun
sedangkan dia fidak memiliki harta untuk digunakan sebagai

nafkah bagi keduanln, maka keduanya dinafkahi oleh il*,
karena pada keduanya terhimpun dua keadaan, yaitu bufuh dan
sakit menahun. Dengan dua keadaan itu keduanya tidak bisa
bekerja, dan keduanya sarna keadaannya dengan anak kecil, atau
lebih lemah lagi. Di antara nafkah untuk mereka adalah pelayanan
sebagaimana yang sala sampaikan. Kakek hingga ke atas lagi
sama kedudukann5ra dengan ayah. Jika tidak a5nh di antaranlra
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yang mampu menafkahi mereka, maka mereka dinafkahi oleh

cucu.

Jika mereka dalam keadaan seperti yang saya sampaikan,

maka nafkah mereka ditanggung oleh anaknya karena mereka

adalah bagian darinya. Anaknya yang menafkahinya dengan alasan

tersebut, karena kesenangan yang diperoleh dari mereka seperti

seorang laki{aki memperoleh kesenangan dari istinya.

Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya, baik istrinya itu
kaya atau miskin, lantaran dia menahan istrinya unfuk kebuhrhan

dirinya untuk digauli dan selainnya, dan lantaran dia menghalangi

orang lain untuk berbuat seperti itu.

Tidak diragukan bahwa jika seorang ishi telah mencpai
usia yang pantas digauli lalu suami menolak unfuk menggaulinya

sedangkan istri tidak menolak untuk digauli, padahal suami harus

menggaulinya, maka suami wajib menafkahi ishinya selama masih

menjadi ishinya, baik dalam keadaan sehat atau sakit, baik suami

tersebut berada di tempat atau tidak ada.

Jika dia menceraikan istrinya namun dia masih berhak rujuk

kepada istrinya, maka dia wajib menafkahi istrinya di masa iddah

karena thalak tersebut tidak menghalanginya untuk menjadikan

isbinya halal lagi baginya untuk dia gauli. Jika dia mempersaksikan

dua saksi bahwa dia telah rujuk kepada istrinya, maka perempuan

itu pun kembali menjadi istrinya. Jika dia tidak melakukannya,

maka itu berarti dia menghalangi dirinya untuk rujuk kepada

istrinya. Dia tidak wajib menafkahi istrinya manakala dia tidak

berhak rujuk kepada istrinya, karena istrinya itu lebih berhak atas

dirinya sendiri daripada suami. Istrinya itu tidak halal baginya

kecuali dengan pemikahan yang baru.
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Jika seorang lakilaki menikahi perempuan yang masih kecil

dan tidak layak digauli, baik laki-laki tersebut masih kecil atau

sudah besar, maka menurut sebuah pendapat suami tidak wajib

menafkahi istrinya ifu karena dia tidak memperoleh kesenangan

dari istrinya, padahal tujuan terbesar dari pemikahan adalah

memperoleh kesenangan dari ishi. Ini merupakan pendapat

sejumlah ulama di zaman kami, bahwa istri tidak berhak atas

nafkah karena penahanan berasal dari pihak istri. Tetapi
seandainya seseorang mengatakan bahwa suarni tetap wajib

menafkahi iskinya itu karena istrinya itu dihalangi dari laki-laki lain,

maka pendapatrya inibisa diterima sebagai sebuah madzhab.

Jika yang baligh adalah istrinya sedangkan suami masih

kecil, maka menumt sebuah pendapat suami wajib menafkahi istri
karena penahanan berasal dari pihak suami, sedangkan
perempuan seperti istrinya ifu sudah pantas digauli. Pendapat lain

mengatakan bahwa jika istri sejak awal sudah tahu bahwa

suaminya itu masih kecil tetapi dia tetap menikah dengannya,

maka ishi tidak berhak atas nafkah, karena kita semua tahu bahwa

laki-laki sepertinya tidak bisa menggauli istrinSn.

Nafkah tidak wajib bag istri hingga dia digauli oleh

suaminya, atau diberikan kesempatan kepada suami unfuk
menggaulinya, lalu suami meninggalkan kesempatan tersebut. Jika
ishi yang menolak untuk digauli, maka dia tidak berhak atas

nafkah karena dia menghalangi suami untuk menggaulinya.

Demikian pula, jika dia melarikan diri, atau menghalangi suami

unfuk menggauli sesudah sebelumnya suami pemah menggaulinya,

maka dia tidak berhak atas nafkah selama dia menolak untuk
digauli suami.
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Jika suami telah menikahi istri, kemudian istri telah

membiarkan suami unfuk menggaulinya namun suami Udak

kunjung menggaulinya, maka suami wajib menafkahi istuinya

karena penghalangan terjadi dari pihak suami.

Jika suami telah menikahi istri kemudian dia pergi

meninggalkannya, lalu istrinya meminta nafkah, maka jika iskinya

itu membiarkan dirinya digauli suami lalu suami pergi dan tidak

menggaulinya, maka suami wajib memberikan nafkah. Tetapi jika

istri tidak pemah rnembiarkan suami unfuk menggaulinya dan

tidak pula pemah menghalangi suami, maka dia tidak dianggap

membiarkan dirinya digauli hingga dia pemah membiarkan dirinya

digauli. Selama itu suami tidak wajib menafkahi. Suami harus

dikirimi surat dan diberi penangguhan. Jika dia datang, maka

selesai masalah. Jika dia tidak datang, maka dia harus memberi

nafkah sesudah tiba waktu seukuran pengiriman surat tersebut dan

kedatangan suami.

3. Bab: Kadar Nafkah

Allah ffi berfirman,

b
'81 G;G ; g {41'G & srAtlii{;G

'Maka kawinilah otmnib-umnita (ain) gnng kamu senangi:

dua, tiga aku empal."(Qs. An-Nsaa' [4]: 3)

Ayat ini mengandung dalil bahwa seorang lak{aki wajib

menafkahi istrinya. Hal ini telah diterangkan dalam Sunnah

sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya.
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Nafkah ada dua macam, yaifu nafkah dari orang yang

lapang kehidupannya, dan nafkah dari orang yang sempit
rezekinya, yaitu orang fakir. Allah ffi berfirman,

l, #,1i3-l r{""i';5:# d{ai &
'liiiir,

"Hendaklah orang tnng mampu memberi nalkah menuntt

. Dan orang yang

hendaklah memberi nalkah dai hark Wng diberikan Allah
. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Batas minimal kanrajiban nafkah terhadap istri dari orang

yang sempit rezel<inya adalah nafkah yang lazim berlaku di negeri

keduanya.

Jika yang lazim bagi perempuan-perempuan seperti isfuinya

itu harus dilayani, maka suami harus menafkahi istrinya berikut

menyediakan satu orang pelayan baginya, tidak lebih. Sedangkan

ukuran minimal nafkah untuk istri dan pelayanannya adalah nafkah

yang cukup unfuk membuat fubuh tegak berdiri, yaifu satu mud
makanan sesuai dengan ukuran rnudNabi # bagi istri setiap hari,

terdiri dari makanan yang biasa dikonsumsi di negeri sendiri,

seperti gandum hinthah, gandum splf jagung, beras atau jelai.

Pelayannya juga mendapat makanan yang sama. Selain ifu
ditambah seukuran lauk yang lazim dikonsumsi di negerinya, baik
itu berupa minyak biji-bijian atau minyak samin, seukuran yiang

cukup sebagaimana yang saya jelaskan, lnitu tiga puluh mud
dalam satu bulan. Pelayannya juga mendapat jatah lauk yang
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senrpa dengan lauk istri. Selain ifu suami juga harus menyediakan

minyak tubuh dan minyak rambut seukuran yang cukup bagi ishi,

sedangkan kebutuhan ini tidak diberikan kepada pelayannya

karena tidak lazim bagi pelayan.

Jika istri tinggal di negeri yang biasa mengonsumsi berbagai

jenis biji-bijian, maka isti berhak atas biji-bijian yang paling banyak

dikonsumsi di negeri itu. Menurut sebuah pendapat, dalam sebulan

ishi berhak atas empat rotl daging, yaitu saht rotl di setiap hari

Jum'at. Itulah makanan yang makruf atau lazim bagi ishi. Suami

juga harus menyediakan pakaian yang pantas unfuk dikenakan istri

di negerinya bagi suami yang miskin, yaitu pakaian yang terbuat

dari kahrn Kufah, Bashrah atau sema@m itu. Sedangkan

pelayannya mendapat kirbas,Leo celana dalam, dan semacam ifu.

Di negeri yang iklimnya dingin, suami hams menyediakan pakaian

secukupnya untuk cuaca yang dingin, seperti mantel yang tebal,

beludru, selimut, celana, gamis, kerudung atau cadar. Sedangkan

pelayannya mendapat jubah wol dan kain untuk selimut dan bisa

dijadikan penghangat, gamis, kerudung, kaos kaki kulit, dan

pakaian-pakaian lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan di

musim panas, suami harus menyediakan gamis, selimut dan

kerudung bagi isti.

Isti cukup dengan beludru dalam setiap dua tahun, jubah

tebal selama dua tahun, serta semacam itu.

Jika isbi besar perutrya sehingga kebutuhan-kebutuhan

tersebut Udak arkup baginya, atau kurang selera makan sehingga

kurang dari itu sudah cukup baginya, maka takaran ini diserahkan

160 Kirbas adalah pakaian kasar. Sebuah pendapat mengatakan bahwa kirbs
adalah pakaian yang terbuat dari kahrn.
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kepadanya, serta disesuaikan tambahannya. Jika dia selera makan,

maka dia diberi tambahan uang unfuk membeli daEng, lauk, madu
dan biji-bijian yang dia sukai. Jika dia kurang selera makan, maka
dikurangi makanan dan kelebihan takaran yang Udak dia
konsumsi.

Jika suami berkelapangan, maka suami menyediakan dua
mud makanan sesuai ukuran mud Nabi S. Suami juga

menyediakan lauk dan daging dua kali lipat dari yang saya

sebutkan unfuk istri dari laki-laki yang miskin. Demikian pula
dengan minyak dan madu. Suami juga harus menyediakan pakaian

kualitas pertengahan dari pakaian produk Baghdad, Bahrain, serta
pakaian halus dari Bashrah dan sejenisnya.

Selain itu, suami harus menyediakan pakaian penghangat di
musim dingin jika dia berada di negeri yang penduduknya
membutuhkan pakaian penghangat. Ishi diberi beludru kualitas
pertengahan, tidak lebih. Jika isfui selera makan, maka nafkahnya
seperti yang saya sampaikan. lalu nafkahnya dilurangi jika dia
kurang selera makan hingga dia diberi safrt mud makanan sesuai
ukuran mud Nabi $ dalam sehari, karena dia memiliki
kelonggaran dalam soal lauk dan jatah lainnya sehingga dia bisa
menambah dengan apa yang dia suka.

Dalam semua ketentuan ini, saya membebani suami unfuk
menyediakan setakaran makanan, bukan dalam benfuk dirham.
Tetapi iika isti ingin menjualnya dan menukamya dengan
makanan yang dia inginkan, maka hukumnya boleh. Saya juga
menetapkan kalajiban nafkah bagi safu orang pelayan, tidak
boleh lebih. Kewajiban nafkahnya adalah satu mud ditambah
sepertiga mud sesuai ukuran mudNabi S, karena ukuran ini telah
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longgar bagi orang sepertinya. Saya juga menetapkan kewajiban

pakaian untuk pelayan berupa hrbas, pakaian kasar produksi

Baghdad dan Wasith, atau pakaian-pakaian sejenis itu. Saya tidak

menambahkan kualitas pakaian untuk pelayanan, sekaya apapun

suami, dan siapa pun istrinya.

Saya juga mengharuskan suami menyediakan bagi istrinya

kasus dan batal dari perlengkapan produksi Bashrah yang kasar

atau yang sejenis dengan itu; dan menyediakan bagi pelayan

istrinya pakaian bulu, bantal, dan sejenisnya. Jika perlengkapan

tersebut sudah usang, maka suami harus menggantinya. Saya

menetapkan jatah minimal sebesar satu mudberdasarkan dalil dari
Rasulullah fl$. Beliau menyerahkan kepada laki-laki yang

menggauli istrinya di bulan Ramadhan berupa satu aral51 y*g
berisi lima belas atau tiga puluh sia'unhrk dibagikan kepada enarn

puluh orang srisLin.162 Dengan demikian, setiap orang miskin

mendapat satv mud. Satl.t araq ifu sebenamya terdiri dari lima

belas sia'. Unfuk ukuran seperti itulah araq dibuat agar empat

araq setara dengan sa+'l.t wasaq. Namun orang yang menceritakan

hadits ini memasukkan kata yang menunjukkan keraguan ke dalam

hadits, sehingga menjadi: lima belas atau dua puluh sia'.

Saya menetapkan batasan maksimal jatah nafkah untuk istri

sebesar dua mud karena ukuran maksimal yang ditetapkan
Rasulullah # urrtuk fidyah dalam kaffarah mencukur rambut akibat

ada gangguan di kepala adalah dua mud untuk setiap onmg

miskin. Ukuran di antara keduanya (safu mud dan dua mud)

menrpakan ukuran pertengahan. Karena itu, saya tidak

l6L 4r'u, adalah anyaman gang terbuat dari daun kurma. Menurut sebuah
pendapat, keranjang ini muat unhfi lima belas sria'.

162 Silakarl lihat hadits no. (925) dan takhrijtya.
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menetapkan kurang dari satu mud, dan tidak pula melebihkan di

atas dua mud. Karena kita tahu bahwa pada umumnya ukuran

makanan pokok seseorang adalah safu mud, dan yang paling

longgar adalah dua mud.

Sedangkan kewajiban nafkah bagi suami pertengahan, tidak

kaya dan tidak miskin, adalah antara dua ukuran tersebut, yaitu

satu setengah mudbagi iski dan safu mudbagi pelayan.

Jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya kemudian dia

pergi meninggalkannya untuk fujuan apapun, kemudian istrinya

meminta untuk dinafkahi, maka isfuinya ihr bersumpah bahwa

suaminya tidak pemah memberikan nafkah kepadanya. Sesudah

itu ditetapkan ka,vajiban nafkah bagi istri dari harta suami. Jika

suami tidak memiliki uang tunai, maka barang-barangnya dijual

dan digunakan untuk menafkahi istri sesuai yang kami paparkan

unfuk suami yang berkelapangan atau miskin; apapun keadaan

suami.

Jika suami datang dan mengajukan suatu bukti kepada ishi,

atau istri mengakui-"bahwa dia telah menerima nafkah, baik

langsung dari suami atau dengan perantara seseorang, sedangkan

istri telah mengambil selain nafkah tersebut, maka meminta

kembali dari isti setara dengan yang telah diambil ishi.

Jika suami pergi meninggalkan istrinya dalam waktu yang

lama, dan selama itu istri tidak menunfut nafkah tetapi bukan

membebaskan suami dari kewajiban nafkah, kemudian istri
menuntut nafkah, maka ditetapkan nafkah baginya sejak suaminya

itu pergr meninggalkannya.
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Demikian pula, jika suami ada di tempat tetapi dia tidak

menafkahi istrinya lalu ishinya menuntut nafkahnya pada hari-hari
yang lalu, maka suami wajib menafkahinya.

Jika keduanya berselisih dimana suami mengatakan, "Aku

sudah menyerahkan nafkah kepadanya," sedangkan ishi
mengatakan, "Dia belum menyerahkan apapun kepadaku," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan ishi dengan disertai

sumpahnya. Sementara suami wajib mengajukan bukti tentang

penyerahan nafkah kepada istri, atau ada pengakuan dari istri

akan penerimaan nafkah. Nafkah itu seperti hak-hak yang lain;

tidak ada yang membebaskan suami dari kewajiban nafkah kecuali

pengakuan istui, atau ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah

menerima nafkah.

Jika suami telah menyerahkan nafkah kepada iski untuk

satu tahun, kemudian dia menceraikan istrinya tiga kali, maka

suami meminta kembali dari istrinya sisa dari nafkah unfuk setahun

tersebut, yang dihitung sejak hari jatuhnya thalak. Tetapi jika

suami menceraikan ishinya satu kali atau dua kali dimana dia

berhak rujuk kepada istrinya, maka suami meminta kembali dari

istrinya sisa nafkah untuk setahun sesudah iddah istri berakhir. Jika

istri dalam keadaan hamil lalu suami menceraikannya tiga kali atau

sahr kali, maka suami meminta kembali dari istrinya sisa nafkah

unfuk setahun sesudah persalinan.

Jika suami meninggalkan istinya selama setahun tanpa

memberikan nafkah kepadanya, sedangkan istui membebaskan

suami dari nafkah selama tahun itu dan tahun yang akan datang,

maka suami pun terbebas dari nafkah tahun yang lalu karena

nafkah tersebut telah jatuh kewajibannya bagi istri. Namun suami

517



AlUmm

tidak terbebas dari kewajiban nafkah unfuk tahun yang akan

datang karena istri membebaskan suami sebelum jatuh kewajiban

nafkahnya. Istri tetap berhak untuk menunhrt nafkah kepada

suaminya. Bilamana saya mewajibkan nafkah bagi iski lalu dia

meninggal dunia, maka nafkahnya itu jatuh kepada para ahli waris.

Jika suami yang meninggal dunia, maka istri berbagi dengan

orang-orang yang berpiutang dalam mengambil hartanya, sama

seperti hak orang-orang pada suami tersebut.

4. Nafkah yang Wajib dan Tidak Wajib

Jika seorang laki-laki telah memegang tali pemikahan

dengan seorang perempuan, sedangkan perempuan sepertinya

sudah bisa digauli meskipun belum baligh, dan dia pun telah

mempersilakan dirinya digauli, atau keluarganya telah

mempersilakan suami menggauli perempuan tersebut jika dia
gadis, dan perempuan itu pun tidak menolak unhrk digauli, maka

suami wajib menafkahinya, sebagaimana suami wajib

menafkahinya manakala dia telah menggaulinya, karena
penahanan terjadi dari pihak suami.

Demikian pula, jika suami masih kecil dan dia menikahi
perempuan yang sudah baligh, maka dia wajib menafkahi istrinya

karena penahanan terjadi dari pihak suami.

Seandainya suami-iski salna-sama baligh, lalu istri menolak
unfuk digauli, atau suami melarangnya digauli karena suafu alasan

unhrk menjaga maslahat istri, maka suaminya tidak wajib

menafkahi, kecuali penolakan terjadi dari suami.
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Seandainya istri menolak digauli lalu suami pergi

meninggalkannya, maka dia tidak wajib menafkahinya hingga dia

datang pada saat istrinya tidak menolak untuk digauli meskipun

kepergiannya lama. Lain halnya jika keluarga iski telah

mengirimkan pesan kepada suami unfuk datang dan menggauli

istrinya, sehingga suami diberi penangguhan dalam waktu

seukuran perjalanan suami sesudah surat itu sampai kepadanya,

atau seukuran perjalanan isfoi kepadanya. Tetapi ada kelonggaran

bagi suami dalam hal waktu perjalanan unfuk menunaikan

kebutuhan atau hal-hal semacam itu. Jika dia datang terlambat

sesudah itu, maka dia wajib menafkahi istuinya karena penahanan

terjadi dari suami.

Seandainya istri telah digauli lalu dia sakit sehingga tidak

mampu unh.rk digauli, maka suami wajib menafkahinya. Demikian

pula jika suami mampu menggaulinya sedangkan istri unfuk

menolak untuk digauli manakala suami menginginkan. Demikian

pula, seandainya iski belum pemah digauli sedangkan istri

membiarkan dirinya digauli, maka suami wajib menafkahinya.

Yang demikian itu berbeda dengan suami yang masih kecil. Suami

dalam kasus ini dianggap menolak unhrk menggauli istrinya karena

dia enggan terhadap istinya tanpa ada penolakan dari istrinya

karena istrinya itu memungkinkan dirinya untuk digauli.

Seandainya istri mengalami penyakit pada kemaluannya

sehingga persetubuhan dapat mengakibatkan mudharat yang

besar, maka istri dilarang untuk digauli meskipun istri

menginginkan. Sedangkan suami dituntut untuk menafkahi istrinya

kecuali dia berkehendak untuk menceraikan istrinya. Demikian

pula, seandainya istri tertutup sehingga tidak bisa digauli untuk
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selama-lamanya sesudah sebelumnya suami pemah menggaulinya,

maka suami dituntut menafkahi istrinya karena faktor ini muncul

belakangan pada istri, bukan karena istri menghalangi dirinya. Lagi
pula, dia sudah pemah digauli sehingga dia termasuk perempuan

yang dahulunya bisa digauli.

Seandainya suami mengizinkan istrinya untuk ihram atau

i'tikaf, atau ketika istri berkewajiban puasa nadzar atau kaffarah,

maka suami wajib menafkahinya dalam keadaannya itu. Jika istri

telah digauli atau belum digauli lalu dia melarikan diri atau menolak

untuk digauli, atau istri merupakan seorang budak lalu tuannya

melarangnya digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah hingga dia

membiarkan dirinya digauli.

Seandainya istri mendalnvakan suami bahwa dia telah

menceraikannya tiga kali, sedangkan suami menyangkal lalu istri

menolak unfuk digaulinya, maka istri tidak berhak atas nafkah

hingga istui kembali kepada sikap tidak menolak terhadap suami.

Seandainya suami mengakui bahwa dia telah menceraikan

salah safu dari istri-istrinya sebanyak tiga kali tetapi dia tidak
menjelaskan ishinya yang mana, maka dia dituntut unfuk
menafkahi mereka semua hingga dia menjelaskan karena mereka

semua tertahan akibat tindakannya. Penolakan terjadi dari suami,

bukan dari istri-istrinya.

Setiap istri dari laki-laki muslim, baik istri tersebut merdeka

dan muslimah atau dzimmi, maka hukumnya sarna dalam hal

nafkah dan pelayanan, yaifu sesuai kondisi keuangan suami.

Demikian pula jika ishinya budak lalu dia dibiarkan unhrk
menggauli istrinya. Hanya saja, dia tidak wajib menyediakan
pelayan bagi budak perempuan meskipun dia kaya, karena

520



AlUmm

lazimnya budak perempuan adalah melayani dirinya sendiri,

semewah apapun dan setinggi apapun harganya.

Suami wajib menafkahi anaknya seukuran nafkah dan

pakaian yang saya sampaikan unfuk istrinya selama dia

berkeurajiban untuk menafkahi anaknya itu. Tetapi jika anak-

anaknya berstatus budak, maka dia tidak wajib menafkahi mereka.

Seseorang juga wajib menafkahi anaknya, cuc'u-cucr,rnya, dan

bapak-bapaknya sebagaimana yang saya sampaikan. Dia tidak

wajib menafkahi seorang pun karena faktor kekerabatan selain

mereka, baik itu saudara, paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu,

anak persusuan atau ayah persusuan.

Setiap suami yang berstafus merdeka, baik muslim, dzimmi

atau penyembah berhala, manakala dia memiliki seorang istri,

maka ketentuannya sama dalam semua kasus di atas. Mereka tidak

berbeda sama sekali.

5. Bab: Nafkah Budak Laki{aki Terhadap Istrinya

Jika budak laki{aki menikah atas seizin tuannya dengan

seorang perempuan merdeka, atau ahli Kitab, atau sesama budak,

maka dia wajib menikahi mereka semua seperti nafkah suami yang

miskin, tidak berbeda sama sekali. Dia tidak dibebani lebih dari itu

karena tidak ada budak melainkan dalam keadaan miskin, karena

apa saja yang ada di tangannya meskipun berlimpah merupakan

milik tuannya.

Budak tidak wajib menafkahi anak-anaknya, baik mereka itu

merdeka atau budak.
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Budak mukatab dan budak mudabbar serta setiap budak

yang belum sempuma kemerdekaannya ifu hukumnya sama

dengan budak dalam semua perkara ini. Jika budak mukatab

memiliki ummu waladyarg digaulinya dalam masa kiabah dengan
jalan kepemilikan, lalu ummu walad tersebut melahirkan anak

baginya, maka dia harus menafkahi anaknya ifu. Jika dia tidak

mampu, maka dia tidak wajib menikahi anaknya karena anaknya

merupakan budak milik tuannya.

Budak wajib menafkahi istinya manakala dia menceraikan

istrinya dengan cerai yang memungkinkannya unfuk rujuk di masa

iddah. Manakala dia tidak berhak rujuk kepada istrinya, maka dia

tidak wajib menafkahi isbinya, kecuali istinya ihr hamil sehingga

dia wajib menafkahi istinya. Alasannya adalah karena nafkah
untuk istri yang hamil itu hukumnya fardhu dalam Kitab Allah &.
Setahu saya, hukum fardhu tersebut tidak lain karena keberadaan

anak. Jika budak lakilaki menafkahi istrinya dalam keadaan telah

dicemi dimana dia tidak berhak rujuk kepada istrinya, sedangkan

dia melihat istrinya itu hamil, tetapi temyata istrinya tidak hamil,

maka dia meminta kembali nafkah yang telah dia berikan sejak dia
menceraikannya. Tetapi dia tetap boleh menafkahinya jika dia

menginginkan, baik dia menafkahinya atas perintah qadhi atau

tanpa ada perintah dari qadhi. Karena secara lahiriah dia memang

wajib nafkahi dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil.

Tetapi jika temyata istuinya tidak hamil, maka dia menunhrt

kembali nafkah darinya.

522



AlUmm

6- Bab: Suami yang Tidak Memiliki Harta untuk
Menafkahi Istrinya

Kitab Allah & dan Sunnah Rasul-Nya $$ menunjukkan

bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya.

Oleh karena di antara hak istri terhadap suaminya adalah

menafkahinya, dan di antara hak suami terhadap istrinya adalah

mengambil kenikmatan darinya, dimana masing-masing memiliki
hak dan kanrajiban terhadap pasangannya, maka dimungkinkan
suami tidak boleh menahan ishi untuk dia gauli sesuka hati dan
menghalangi istri untuk menikah dengan laki-laki lain yang bisa

mencukupinya, serta melarangnya untuk bepergian dalam keadaan
suami tersebut tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya. Jadi,
manakala suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya,
maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya
antara tetap hidup bersamanya atau berpisah darinya. Jika istri
memilih unfuk berpisah darinya, maka terjadilah perpisahan bukan

dengan jalan cerai, karena perpisahan tersebut bukan sesuafu yang

dijafuhkan suami, dan tidak ada seorang pun yang diberi
kewenangan unfuk menjahfikan cerai.
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23L0. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab;$, menulis surat

kepada para panglima pasukan mengenai para prajurit yang pergi

meninggalkan istri-istri mereka, untuk memerintahkan mereka

supaya mendesak para prajurit tersebut agar menafkahi istri-isui

mereka atau menceraikan. Jika mereka menceraikan, maka

mereka hams mengirimkan nafkah yang mereka 1ut-rr-,."153

163 66r' ini diriwayatkan oleh Abdurmzzaq dalam MushannaFnya (pernbahasan:

iddah dart Nafkah, bab: Seseorang yang Pergi Meninggalkan Istinya tanpa
Menafkahinya , 7 /93-94, no. L23461dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu

Umar rg, dia berkata, "Umar:S; menulis surat kepada para panglima pasukan yang

isinya, "Panggillah fulan dan fulan-beberdpa orang yang telah terputus dari Madinah

dan meninggalkannya dalam waktu yang lama! Sunrh mereka memilih antara kernbali

kepada ishi-ishi mereka, atau mengirimkan nalkah untuk mereka, atau mencemikan

mereka dan mengirimkan nafkah untuk hari-hari yrang lalu."
Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, "Umar r{b menulis surat

kepada para gubernumya mengenai laki{aki yang pergi meninggalkan istinya tanpa
rnengirimkan nafkah. Dia menulis surat dernikian: Panggillah mereka, dan sunrhlah

mereka untuk memberi nafkah, atau menceraikan iski-isbi mereka. jika mereka tidak
menceraikan istri mereka, maka desaklah mereka agar memberikan nafkah unfuk hari-
hari yang telah lalu dan hari-hari 5rang akan datang." (no. L23471

Atsar ini juga diriwayratkan oleh Ibnu Abi Syraibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Cerai, bab, Ulama yang Berpendapat bahwa Suami yang Pergi Harus
Memberi Nafkah atau Menceraikan Istrinya, 4/1691dari jalur Abdullah bin Nurnair dari

Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dia berkata, "Umar,rg menulis surat kepada para

panglima perang mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan isbi-ishinya dari
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Riwayat ini sejalan dengan pendapat yang saya sampaikan

sebelumnya, dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas
sahabat kami. Saya menduga Umar rg tidak menemukan harta

mereka di Madinah unhrk dia ambil sebagai nafkah bagi istri-istri

mereka. Karena ifu dia menulis suami kepada para panglima

pasukan unfuk mendesak mereka mengambil nafkah jika mereka

menemukannya, atau menjatuhkan cerai jika mereka tidak
menemukannya. Jika mereka menjafuhkan menceraikan lalu

ditemukan harta mereka, maka hendaknya para panglima ifu
mendesak mereka unh-rk mengirimkan nafkah yang mereka tahan.

Jika suami memperoleh nafkah istrinya sehari demi sehari,

maka keduanya tidak dipisahkan. Jika suami tdak memperoleh
nafkah istrinya, maka suami tidak diberi penangguhan lebih dari
tiga hari. Suami tidak boleh menghalangi istui selama tiga hari
untuk keluar bekerja atau meminta. Jika suami tidak memperoleh
nafkah bagi istrinya, maka istri diberi pilihan sebagaimana yang

saya sampaikan dalam pendapat ini. Jika sesudah tiga hari itu
suami memperoleh nafkah istri untuk satu hari dan tidak
memperoleh nafkah dalam sehari, maka istri diberi pilihan.

Jika telah berlangsung tiga hari sedangkan suami tidak
mampu menafkahi istrinya dalam ukuran minimal nafkah yang

saya sampaikan bagi orang miskin, maka ishi diberi pilihan

menurut pendapat ini. Jika telah sampai batas waktu tersebut dan

suami memperoleh nafkah istri tetapi tidak memperoleh nafkah

penduduk Madinah. Umar,(b memerintahkan mereka untuk kernbali kepada istri-istri
mereka, atau menceraikan, atau mengirimkan nafkah. Bamngsiapa di antara mereka
yang menceraikan istrinya, maka hendaknya dia mengirimkan nalkah yang telah dia
Ialaikan." (no. 19020)

Riwayat ini dan riwayat sebelumnya terpuhrs antara Nafi' dan Umar i{h.
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untuk pelayannya, maka istri tidak diberi hak pilih karena istri

dapat bertahan dengan nafkahnya. Nafkah unhrk pelayannya itu

menjadi hutang yang ditanggung suami. Apabila dia telah

berkelapangan, maka saya mendesaknya untuk menafkahi pelayan

istrinya.

Jika keduanya dipisahkan kemudian suami memperoleh

kelapangan, maka ishi tidak dikembalikan kepadanya, dan suami

tidak berhak rujuk kepada istrinya di masa iddah kecuali istrinya

berkenan dengan nikah yang baru.

Barangsiapa yang berpendapat demikian terkait suami yang

Udak memperoleh nafkah bagi istrinya, lalu suami tdak
memperoleh mahar untuk istrinya, maka menurut saya dia juga

harus memberi isti pilihan manakala suami tidak memperoleh

mahar untuk istrinya meskipun suami memperoleh nafkah unhrk

istrinya sesudah tiga hari atau semacam itu, karena mahar iski itu
sempa dengan nafkahnya.

Jika istri dinikahi dalam keadaan mengetahui kesulitan

suami, maka hukum istri dan hukum suami di masa sulit suami ifu

seperti hukum perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki

dalam keadaan lapang kemudian dia menjadi sempit. Karena

terkadang seseorang memperoleh kelapangan sesudah sempit, dan

terkadang menghadapi kesempitan sesudah lapang. Ada kalanya

istri mengetahui suaminya sedang sempit, tetapi dia melihat

suaminya memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan

istri, atau harta yang dapat menyokong kehidupan keduanya; atau

ada orang lain yang sukarela memberikan tunjangan kepada istui.

Jika suami kesulitan menyediakan nafkah bagi istri,

kemudian dia diberi penangguhan selama tiga hari, kemudian istri
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diberi pilihan dan dia memilih unfuk tetap bersama suaminya,

maka kapan saja istri menghendaki, suami diberi penangguhan
juga. Sesudah ifu istri memiliki hak untuk berpisah dari suaminya,

karena pilihannya unfuk tetap bersama suami merupakan
pemaafan terhadap kewajiban-kewajiban di masa lalu, sehingga
pemaafannya terhadap kewajiban-kewajiban tersebut hukumnya
boleh.

Sedangkan pemaafannya terhadap kewajiban-kewajiban di
masa mendatang ifu hukumnya tidak boleh. Karena itu istri tidak
boleh memaafkan nafkah yang belum jatuh kanrajibannya. Dia
seperti seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki
yang dilihatnya sulit, karena terkadang dia memaafkan keadaan
suaminya ifu, kemudian suaminya memperoleh kelapangan
sesudah sempit sehingga bisa menafkahi istrinya.

Jika suami kesulitan mahar tetapi tidak kesulitan nafkah,

kemudian istri diberi pilihan lalu dia memilih untuk bertahan
bersama suaminya, maka dia tidak boleh berpisah dari suaminya

karena fidak ada mudharat pada fisik ishi selama suami
menafkahinya dengan cara menunda mahamya. Lagi pula, istri
telah meninggalkan hak untuk berpisah dari suaminya. Seperti

halnya pemilik piutang atas orang yang pailit diberi pilihan antara
hartanya yang definitif atau pertanggungan, lalu dia memilih
pertanggungan, sehingga dia tidak boleh mengambil hartanya yang

definiUf sesudah itu. Mahar ishi dihukumi sebagai hutang yang

ditanggung suami kecuali istri memaafkan.

Jika suami menikahi istuinya kemudian dia kesulitan
mengadakan mahar, maka istri berhak untuk tidak digauli hingga
suami memberikan mahamya, dan istri berhak atas nafkah nikah
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dia berkata, "Kalau kamu membayarkan maharku, maka aku

perkenankan dirimu menggauliku."

Jika istri telah digauli lalu suami kesulitan mahar, maka istri

tidak memiliki hak pilih karena dia telah rela digauli tanpa mahar.

Istri tidak boleh menolak suami selama suami menafkahinya.

Hubungan istri dengan suami tanpa mahar ihr dianggap sebagai

kerelaan terhadap pertanggungan mahar, seperti kerelaan

seseorang terhadap harta definitifnya yang dia temukan dan lebih

memilih pertanggungan orang yang berhutang kepadanya, atau

barang definitifnya itu telah lepas dari tangan orang yang

berhutang kepadanya sehingga pemilik piutang tidak memiliki hak

selain pertanggungan.

Dalam hal ini kesulitan mahar dan nafkah, udak ada beda

apakah suami merdeka dan istri budak, atau suami budak dan isfui

merdeka atau budak. Mereka semua sama. Ada hak pilih bagi

budak perempuan yang menjadi istri laki-laki merdeka dalam

keadaan kesulitan nafkah. Jika hrannya berkenan unfuk

memberikan nafkah secara sukarela, maka tidak ada hak pilih bagi

budak perempuan tersebut karena suami dianggap memperoleh

nafkah. Manakala tuannya menolak, maka hak pilih ada di tangan

budak perempuan, bukan hrannya.

Demikian pula, hak pilih ada di tangan istri yang berstatus

merdeka, bukan di tangan walinya. Jika budak perempuan atau

perempuan merdeka itu terganggu akalnya atau masih kecil dan

belum baligh, maka wali keduanya tidak boleh memisahkan

keduanya lantaran suami kesulitan mahar dan nafkah. Jika suami

budak perempuan kesulitan mahar, maka mahamya ihr untuk fuan
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budak perempuan. dengan demikian, hak pilih ada di tangan tuan
budak perempuan, bukan di tangan budak perempuan ifu sendiri.

Jika budak perempuan memilih berpisah dari suaminya,

sedangkan tuannya memilih agar dia tidak berpisah dari suaminya,

maka tuan tidak harus memisahkan keduanya karena hak tersebut

menjadi milik tuannya, sedangkan budak perempuan tersebut tidak
mengalami suafu mudharat. Dalam kasus suami muslim sedangkan

istri ahli Kitab, atau suami dan istri sama-sama ahli Kitab, jika istri

menunhrt haknya, maka ketentuannya sama terkait nafkah dan

mahar seperti yang saya sampaikan terkait suami-suami yang

berstafus merdeka.

Menurut sebuah pendapat, tidak ada hak pilih bagi suami

dalam keadaan suami kesulitan nafkah, melainkan istri dibiarkan

mencari nafkah unhrk dirinya sendiri. Tidak ada pula hak pilih
dalam keadaan suami kesulitan mahar, tetapi istri boleh menolak

suami selama dia belum pemah digauli. Jika dia telah digauli,

maka iski tidak boleh menolak suami. Istri dianggap sebagai salah

sahr orang yang berpiutang di antara orang-orang yang

berpiutang.

Tuan wajib menafkahi ummu walad miliknya, budak

mudabbarrtya. serta seluruh budaknya, baik laki-laki atau

perempuan, baik muslim atau kaftr. Tetapi dia tidak wajib
menafkahi budak-budak mukatabtya hingga mereka tidak mampu
melunasi karrajiban mereka. Jika mereka tidak mampu, maka dia

wajib menafkahi mereka.
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7. Bab: Kedua Orang Tua yang Lebih Berhak atas
Anak
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23L7. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

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

hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari

Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah S menyuruh seorang anak memilih antara ayah

dan ibunya.la

Au)a-e

i jt,,t
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154 gu611r ini tetah disebutkan berikut bklzrijnya pada no. 2125 dalam bab
tentang hukum mernerangi omng-orang musyrik bab memisahkan orang-orang yang

memiliki hubrlngan mhim.
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2372. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Uyainah
mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Abdullah AlJarmi, dari
Umarah Al Jarmi, dia berkata, "Ali memintaku memilih antara
ibuku dan pamanku. Kemudian dia berkata kepada saudaraku
yang lebih kecil dariku, 'Anak ini juga. seandainya dia sudah seusia
anak ini (Umarah Al Jarmi), maka aku akan men5ruruhnya

memilih'.D155
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165 Atsar ini telah disebutkan berikut hkhrijrrya pada no. (212g) dalam
pembahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik bab tentang
memisahkan orang-orang yang merniliki hubungan rahim.
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2313. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Abdullah,

dari Umarah, dia berkata, "Ali memintaku memilih antara ibuku

dan pamanku. Dia juga berkata kepada saudaraku yang lebih kecil

dariku, 'Seandainya dia sudah seusia anak ini, maka aku akan

menyrruhnya memililr'. " 166

Ibrahim berkata: Dalam sebuah hadits disebutkan: Saat itu

aku berusia tujuh tahun atau delapan tahun.

Jika kedua orang tua berpisah dan keduanya berada di safu

negeri, maka ibu lebih berhak atas namanya selama dia belum

menikah dan selama anak-anaknya masih kecil. Jika salah seorang

di antara mereka telah rnen@pai usia tujuh atau delapan tahun,

dan saat itu dia sudah bisa nalar, maka dia disuruh memilih antara

ayahnya dan ibunya. Dia tinggal bersama salah safu dari keduanya

yang dia pilih. Jika dia memilih ibunya, maka ayahnya wajib

menafkahinya, tetapi ayah tidak dilarang untuk mendidiknya.

Dalam hal ini tidak ada beda antara anak laki{aki dan anak

perempuan. Anak laki pergi belajar menulis dan keahlian lain jika

dia memang memiliki keahlian, lalu pada malam hari dia tinggal

bersama ibunya. Sementara ayahnya wajib menafkahinya. Jika dia

memilih ayahnya, maka ayahnya tidak boleh melarangnya unhrk
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menjumpai ibunya, atau ibunya datang kepadanya dalam beberapa

hari. Jika anak perempuan, maka dia ibunya tidak dilarang untuk

mendatanginya. Saya tidak mengetahui adanya kewajiban pada

ayah unfuk membawa anak perempuan kepada ibunya kecuali

karena sakit, sehingga ayah diperintahkan untuk membawa

anaknya ifu ke rumah ibunya.

Jika anak perempuan meninggal dunia, maka ibu tidak

dilarang unfuk mengums jenazahnya hingga menguburkannya.

Saat anak perempuan sakit, ibu juga tidak dilarang untuk

merawatnya di rumah ayahnya.

Jika anak terganggu mentalnya, maka dia seperti anak

kecil. Demikian pula, seandainya sejak avrnl dia tidak terganggu

mentalnya kemudian dia mengalami gangguan mental, maka dia

seperti anak kecil. hu lebih berhak atasnya, dan anak tersebut

tidak disuruh memilih untuk selama-lamanya.

Saya menyuruh anak memilih antara ayah dan ibunya

hanya keduanya sama-sama bisa dipercaya atas anaknya. jika

salah satunya tepercaya sedangkan yang lain tidak teper@ya,

maka yang tepercaya itu lebih berhak atas anaknya tanpa disuruh

memilih. Jika anak telah disuruh memilih kemudian dia memilih

bersama salah satu dari kedua orang hranya, kemudian dia

mengoreksi dan memilih yang lain, maka dia dipindahkan kepada

orang tua yang lain sesudah dia memilih orang tua yang pertama-

Jika ibu telah menikah lagi, maka dia berhak atas anaknya,

baik anaknya masih kecil atau sudah besar meskipun anak memilih
ibu dalam keadaan ibu menikah. Jika ibu telah diceraikan, baik
suaminya berhak untuk rujuk kepadanya atau tidak, maka ibu
kembali haknya atas mereka. Jika suaminya rujuk kepadanya, atau
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dia menikah lagi dengan suami tersebut atau dengan laki-laki lain,

baik dia telah digauli atau belum digauli, baik suaminya ada di

negeri itu ada tidak ada, maka ibu tidak memiliki hak atas anak-

anaknya hingga dia diceraikan. Setiap kali dia diceraikan, maka

haknya atas anak kembali karena hak itu dihalangi darinya lantaran

suatu alasan. Jika alasan tersebut hilang, maka dia menjadi seperti

sedia kala. Ketentuan ini demi menjaga hak anak.

Jika seorang ibu menikah sedangkan dia memiliki ibu yang

tidak bersuami (nenek), maka nenek ini menggantikan kedudukan

ibu dalam mengurusi cucunya; tidak berbeda darinya dalam hal

apapun. Tetapi jika nenek itu memiliki suami, maka dia tidak

memiliki hak atas cuq,rnya kecuali suaminya itu merupakan kakek

dari cucu yang diasuh ihr, sehingga dia tidak dihalangi haknya atas

cucu.

Jika ibu telah menjadi landa, maka dia lebih berhak atas

mereka daripada nenek.

Jika kerabat dari pihak ibu berkumpul lalu mereka

memperebutkan anak unfuk diasuh, maka ibu lebih utama, disuzul

ibunya, disusul ibu dari ibunya, dan setmrsnya hingga ke atas;

disusul nenek ibunya ayah, kemudian ibunya, kemudian ibu dari

ibunya dan setemsnya; kemudian disusul nenek ibunln kakek

ayahnya a5nh, kemudian ibunya, kemudian ibu dari ibunya; disusul

saudari sekandung, kemudian saudari seayah, kemudian saudari

seibu, kemudian bibi dari jalur ibu, kemudian bibi dari jalur ayah.

Tidak ada hak perwalian bagi ibunya ayahn5n ibu, karena

kekerabatannya dengan ayah, bukan dengan ibu. Jadi, kerabat

anak dari jalur ibu ifu lebih kuat. Tidak ada seorang pun yang

berhak saat ada ayah selain ibu dan ibu-ibunya ibu. Adapun
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saudara-saudaranya ibu dan selainnya, mereka berhak karena

faktor ayah, sehingga mereka tidak memiliki hak saat ada ayah.

De,rtSan ayahlah mereka tersambung. Kakek yang mempakan
a;iat'rnya ayah menggantikan kedudukan ayah manakala tidak ada
/ayah, 

atau tidak berada di tempat, atau tidak b[ak. Demikian pula

dengan ayahnya ayahnya ayah. Demikian pula dengan paman,

anak paman, anak paman ayah. Sementara ashabah

menggantikan kedudukan ayah manakala tidak ada seseorang

yang lebih dekat dari mereka saat ada ibu dan ibunya ibu yang

lain.

Jika orang tua lakilaki ingin berpindah dari negeri tempat
dia menikahi orang fua perempuan, baik negeri ifu adalah

negerinya laki{aki tersebut, atau negerinya perempuan, atau

negeri keduanya, atau tidak sama sekali, maka hukumnya sama;

ayah lebih berhak atas anak, baik anak masih menwsu atau sudah

besar, atau bagaimana pun keadaannya. Demikian pula, kerabat

ayah meskipun jauh dan ashabahjika negeri suami-istri tidak sama

itu lebih berhak. Jika ibu atau nenek berpindah sehingga satu

negeri dengan mereka di tempat orang tua laki{aki itu berpindah,

atau orang tua laki-laki membawa anak-anak pulang ke negeri

orang fua perempuan, maka orang fua perempuan kembali

haknya atas anak-anak.

Semua ketenfuan lrang saya sampaikan ifu berlaku

manakala istri merdeka, atau orang yang memperebutkan anak

dengan kekerabatan istui itu berstatus merdeka. Adapun jika ishi
atau orang yang memperebutkan anak dengan kekerabatan istri ifu
berstafus budak, maka budak tidak memilik hak asuh atas anak
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yang merdeka. Ayah yang merdeka lebih berhak atas anak apabila

anak merdeka.

Demikian pula, jika ibu mereka menikah sedangkan dia

merdeka, atau dia tidak menikah tetapi dia tidak tepercaya,

sedangkan dia memiliki ibu seorang budak, maka tidak ada hak

bagi budak perempuan dengan kekerabatan ibu. Demikian pula

dengan orang yang belum sempurna kemerdekaannya. Manakala

ibu dimerdekakan, maka dia kembali haknya lantas anak. Jika

anak dari laki-laki merdeka itu berstatus budak, maka pemilik

mereka lebih berhak atas mereka daripada laki-laki tersebut.

Manakala anak-anak berasal dari perempuan merdeka sedangkan

ayahnya budak, maka ibu mereka lebih berhak atas mereka, dan

mereka tidak disuruh memilih pada waktu pemilihan.

Alrah yang belum sempuma kemerdekaannya tidak wajib

menafkahi anak-anak dari istrinya jika mereka berstafus budak,

karena nafkah mereka ditanggung oleh tuan mereka. Demikian

pula, seandainya ayah mereka merdeka sedangkan mereka sendiri

budak. Jika mereka telah dimerdekakan, maka nafkah mereka

ditanggung ayah mereka yang berstafus mereka. ndak ada

kewajiban nafkah atas ayah yang belum sempurna

kemerdekaannya, baik anak-anak tersebut dimerdekakan atau

sejak awal mereka merdeka lantaran ibu mereka merdeka, karena

ayah bukan ahli waris mereka, dan dia pun tidak memiliki harta

untuk dia nafkahkan kepada mereka. Dia juga tidak memperoleh

kesenangan dari mereka sebagaimana dia memperoleh

kesenangan dari ibu mereka seandainya masih menjadi istrinya.

Dia tidak berhak atas tinggalnya anak bersamanya.

535



AlUmm

Jika orang yang memperebutkan anak-anak itu seorang ibu

atau kerabat yang tidak tepercaya, maka dia tidak memiliki hak

atas anak. Dia seperti orang yang tidak ada dalam kasus ini. Orang
yang paling dekatnya lebih berhak untuk memperebutkan anak.

Misalnya, ibunya anak tidak tepercaya, sedangkan ibunya ibu
tepercaya. Dengan demikian, hak latuh pada ibunya ibu selama

anak perempuannya ifu tidak tepercaya. Jika keadaan anak

perempuan menjadi baik, maka haknya atas anak pun kembali.

Seperti halnya saat dia menikah sehingga dia tidak berhak atas

anak, lalu dia menjadi janda sehingga haknya atas anak kembali.

Demikian pula, jika ayah tidak tepercaya, maka a5ahnya ayah

menggantikan kedudukan ayah. Begitu juga saudaranya dan

kerabatrya. Jika keadaan ayah menjadi baik kembali, maka

haknya atas anak pun kembali. Ketenhran ini berlaku unfuk semua

masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan

kepadanya.

8. Menggauli Iski dalam Keadaan Haidh

Allah ft berfirman,

e'$t'tj5;6,i'3'; $,'ar::r ri 4 M:
b <jifr';'iE, ti,6z;18 & "i;.FS5';anIi

kfjL"
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"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh- Katakanlah,

'Haidh itu adalah kotonn.' Oleh sebab itu hendaHah kamu

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu

mendekati mereka sebelum merel<a suci. Apabila mereka telah

bersuci, maka campuilah mereka itu di tampatSnng dipertnhhkan

Allah kepadamu. "(Qs.AI Baqarah I2l:2221

Sebagian ulama Al Qur'an mengklaim bahwa firman Allah

"sebelum mereka suci" maksudnya adalah hingga mereka melihat

tanda suci. Firman Allah 'Apabila mereka telah bersuci"

maksudnya adalah bersuci dengan air (mandi). Sedangkan firman

Allah "mal<a campurilah mereka ifu di tempat yang diperinbhkan

Allah kepadatnu" maksudnya adalah menggauli di tempat yang

sebelumnya Allah perintahkan unhrk menjauhin5ra. Pendapat

mereka ini paling mendekati kebenaran -Allah Mahatahu.

Tampaknya, pengharaman Allah & untuk menggauli istri di waktu

haidh adalah karena kotomya tempat keluamya haidh ifu sendiri.

Tampaknya pula, AIIah & memperkenankan unfuk menggauli

mereka manakala mereka telah suci dan bersuci dengan air selepas

haidh. Perintah unfuk menggauli secara mubah pada kemaluan itu

sendiri seolah-olah menjadi dalil bahwa menggauli istri pada

duburnya itu hukumnya haram.

Ayat ini juga mengandung dalil bahwa Allah hanya

mengharamkan menggauli istui saat keluar darah haidh yang pada

saat ihr dia diperintahkan untuk menjauhi shalat dan puasa. Allah

tidak mengharamkan menggauli istui saat keluar darah istihadhah

(penyakit) karena istri saat keluar darah istihadhah itu dihukumi

suci. Dia wajib mandi selepas darah haidh meskipun darah

istihadhah masih ada. Saat itu dia sudah wajib shalat dan puasa.
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Jika seorang perempuan sedang haidh, maka tidak halal bagi

suaminya untuk menggaulinya. Tidak pula sesudah dia suci,

sampai dia bersuci dengan air. Sesudah itu barulah suami halal

menggaulinya.

Jika istri berada dalam perjalanan sedangkan dia tidak

menemukan air, maka jika dia telah tayamum, maka suaminya

halal menggaulinya. Tetapi suami tidak halal menggaulinya saat

mukmin dengan cara tayamum, kecuali ishi mengalami suafu luka

yang menghalanginya unfuk mandi, sehingga dia cukup mencuci

kemaluannya dan bagian fubuhn5n yang tidak mengalami suka

dengan air, kemudian dia tayamum. Sesudah itu suaminSa halal

menggaulinya manakala dia telah halal untuk mengerjakan shalat.

Suami halal menggauli istrinya dalam keadaan keluar darah

istihadhahjika suami berkenan. Hukum darah istihadhah itu sama

seperti hukum orcrng yang suci.

Dalam ayat tercebut tampak jelas bahwa menggauli ishi itu
dilarang saat haidh saja. Kita tahu bahwa persetubuhan dimaksud

adalah persefubuhan pada vagina, karena bersenang-senang

dengan selain vagina, melainkan pada anggota tubuh yang lain ifu

tidak disebut sebagai menggauli.

2374. Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa suami

boleh menyenfuh ishinya yang haidh manakala istrinya

mengikatkan kain, sehingga suami bersenang-senang dari luar kain

dengan cara menempelkan tubuh dan kemaluannya pada sarung

itu. Yang demikian itu boleh dilakukan suami dari istui yang haidh.
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Dia tidak boleh bersenang-senang dengan tubuh istri yang ada di
balik kain.167

9. Bab: Menggauli Dubur Istri

Allah @ berfirman,

'&'a"#;\31i'li7f;q

1e7 gg. AI Bukhari (pernbahasan: Haidh, bab: Menyentuh perempuan yrang
Haidh, L/7\4, no. 299, 300) dari jalur Qabishah dari sufun dari Manshur dari
hrahim dari Aswad dari Aisyah e4g, dia berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi $
dari satu bejana, sedangkan kami berdua junub. Beliau menyuruhku untuk mernakai
sarung, dan saat itu aku sedang haidh."

Juga dari jalur Ismail bin Khalil dad Ali bin Mushir dari Abu Ishaq AqrSyraibani
dari Abdunahman bin Aswad dari ayahnya dari Aisyah *, dia berkata, "salah seorang
di antara kami jika haidh lalu Rasulullah,# insn menyentuhn5ra, maka beliau
menyuruhnya unfuk mernakai samng saat haidhnyra itu deras, kernudian beliau
menyentuhnya." Aisyah berkata, "srapa di antara kalian yang bisa menahan
syahwatnya sebagaimana Nabi '$ menahar, syahwatrya?"

Al Bukhari berkata, "Riwayat ini diikuU oleh l$alid dan Jarir dari AsySyaibani."
(no.302)

Juga dari jalur Abu Nu'man dari Abdul Wahid dari Asy-Syaibani dari Abdullah bin
syaddad dari Maimunah, dia berkata, "Rasulullah $ apabila ingin menyentuh salah
seorang ishinya, maka beliau menyuruhnya untuk memakai sarung dalam keadaan dia
haidh."

Al Bukhari berkata, "Suftyan meriwayatkannyn dari AsySyatbani."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Haidh, bab: Menggauli

Ishi png Haidh dari Balik sarung, 1/242-249, no. !/293) dari jalur Jarir dari
Manshur dan setenrsnya dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ali bin Mushir dan seterusnya . (no. 2/2931
Juga dari jalur Khalid bin Abdullah dari Asy-syaibani dan seterusnya. (no- 3/293)
Inilah dua jalur yang diisyaratkan oleh Al Bukhari tersebut.
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"Isti-isbimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-bnam bagimu ifu

bagaimana saja kamu kehendaki. "(Qs. Al Baqarah l2l:2231

Dapat dipahami dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan

tempat bercocok tanam adalah tempat lahimya anak, dan bahwa

Allah & membolehkan untuk menggaulinya kecuali pada waktu

haidh. Firman Allah

maksudnya adalah dari arah mana saja yang kamu inginkan.

Kebolehan mendatangi tempat bercocok tanam ihl

menyiratkan keharaman untuk menggauli istri di tempat lain.

Karena itu, menggauli istri pada dubumya, seberapa pun

kedalarnannya seperti layaknya menggauli dalam vagina,

hukumnya haram berdasarkan dalil Kitab dan Sunnah.

"'p S, "bagaimana saja karnu kehendaki"
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2375. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Amr bin Uhaihah atau hnu
Fulan bin Uhaihah bin Fulan Al Anshari, dia berkata: Muhammad
bin Ali -periwayat yarry tsiqah- berkata: Dari Khuzaimah bin
Tsabit, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah $ mengenai

menggauli dubur istri. Rasulullah S pada mulanya menjawab,

" Halal." Kemudian beliau memanggil orang itu atau menyuruh

seseorang unfuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, "Bagaimana

yang aku katakan tadi? Pada lubangfds manakah dari kedua

lubang (engkau menggaulinya). Jika dari tetapi masuk
ke uaginanya, maka hukum4n boleh. Jika dari belakangnya dan

168 6u6 ;iS.At, ,$:;sr dan iltal merniliki arti yang sama, yraitu lobang yang

bentuknya bulat.
uh. At-Talkhish Al Habir(3/179l
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masuk ke dubumyn, maka hukumnya tidak boleh. Sesungguhnya

Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli

istri-isti dari dubur merekal'L69

169 Imam Asy-Syafi'i dalam bab tentang menggauli isti pada dubumya sesudah

ini, berkata sesudah meriwayatkan hadits tersebut, "Pamanku adalah periwayat tsiqah,

dan AMullah bin Ali juga periwayat tsiqah. Muhammad mengabarkan kepadaku dari

AI Anshari, orang yang menceritakan hadits ini, bahwa dia mernuji hadits ini.

Sedangkan l(huzaimah termasuk periwayat grang Udak dimgukan status /siQah bag,nf,a

oleh seorang ulama pun." (no.24691
hnu Mulaqqin berkata, "A+r-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwagratkan dari riwayat

Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad shahih, dan hadits tersebut dinilai shafu,h oleh

Asy$nfi'i." (2/200, no. 1990)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunan Al Kubn (pernbahasan:

Menggauli Ishi, bab: Perbedaan pada AMullah bin Ali bin Sa'ib, 5,/31&319) dari jalur

Muhammad bin Ali AqrSyafi'i dari AMullah bin Ali darl Amr bin Uhaihah bin Jallah,

dia berkata: Aku merrdengar l(hr-rzaimah bin Tsabit berkata: Rasulullah $ bersaMa,

'saungguhnya Allah melamng kalian tntuk manggnuli isti-isti pda duburmerel<a."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban (penrbahasan: Nikah, knb:

lamngan Menggauli Ish.i pada Pantatrya, 9/5L2-515, no. 4198) dari ialur Yazid bin

AMullah bin Had dari Ubaidullah bin AMullah bin Hushain Al Wa'ili dari Harami bin

AHullah Al waqifi dari l$uzaimah bin Tsabit, bahwa Rasulullah s bersabda,

"saungguhn5a Allah frdak malu tedzadap kebqtamn. Janganlah t<alian manggauli isti
pda pnbt mereka!"

Juga dari jalur Harmalah dari hnu Wahb dari Amr bin Halib dali Said bin Abu

Hilal dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib dari Hushain bin Mihshan dari Harmi dan

setenrsn!,a. (no. 4200)
Hadits ini disebutkan dalan $arh Al Ma'ani (pernbahasan: Nikah, tnb:

Menggauli Isti pada Dubumya, 3/431 daJi jalur Umar mantan sahaya Ghufrah dari

AMullah bin Ali bin Sa'ib dari AMulah bin Hushain dari Abdullah bin Harmi dari

Khuzaimah.
Hadits ini juga disebutkan dalam dalam sgrh MusykilAl Atsar (bab: Penjelasan

tentang Problern Hadib yang Diriwa5ratkan tentang Sebab Turunnya Firman Allah,

"Isti-istri l<alian adalah tanpt bqcocok-tanam bagi kalian", L5/43O43t) dari lalur
Ibrahixn bin Muhammad AqrSyafi'i dari Muhammad bin Ali dari AMullah bin Ali dari

Amr bin Abu Uhaidah, dia berkata, "Aku bersaksi derni Allah, Aku mendengar

Khuzaimah bin Tsabit sebagaimana di sini dalam matan dan sanadnya yang kuat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Jarud dalam Al Muntaqa (kumpulan bab

Nikah, trlm. 2971darijalur Sufi7an bin Uyainah dari Yazid bin Usamah bin AI Hadi dari

umarah bin Khuzaimah dari Nabi $, beliau bersabda, "saungguhnya Allah udak

malu terhadap kebenatan. Janganlah kalian menggauli istri pada dubur mereka!"
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Adapun bersenang-senang dengan cara yang tidak sampai

kepada vagina di antara dua pantat dan seluruh tubuh itu tidak

dilarang, baik terhadap budak perempuan atau perempuan

merdeka. Jika suami telah menggauli istrinya di dubumya, maka

hubungan ini tidak menjadikan istuinya halal bagi suami yang

pertama manakala dia menceraikannya tiga kali, serta tidak

menjadikan iskinya berstatus muhshan. Tetapi tidak sepatutnya

istri meninggalkan suami. Jika dia mengadukan perkaranya kepada

imam, maka imam melarang suami berbuat demikian. Jika suami

mengaku mengulangi perbuatannya, maka imam menjafuhkan

sanksi yang mendidik untuknya, bukan sanksi pidana. Suami tidak

dikenai denda apapun terhadap istrinya akibat menggauli di

Al Baihaqi mengutip dengan sanadnya dari Aslrsyafi'i, dia berkata, "Suflran
keliru dalam hadits lbnu Al Hadi."

Al Baihaqi menafsirkan hal itu dengan mengatakan, "Hadits ini berkisar pada
Harami bin Abdullah, sedangkan Umarah bin Khuzaimah tidak merniliki sumber sanad
selain dari hadits lbnu U5rainah. Para ahli Hadits melihatnya keliru."

l;,h. tu wt Al ltubn lT /1971
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: lamngan

Menggauli Isti pada DubumSra, l/619, no. 19241dari jalur Hajjaj bin Artha'ah dari
Amr bin Syr'aib dari Abdullah bin Harami darl Khuzaimah bin Tsabit, dia berkata:
Rasulullah S bersabda, "Sesungguhn5m Allah tidak malu terhadap kebenann.
Janganlah kalian manggauli isbi pada panbt mqd<a!"

Al Baihaqi juga berkata, "Hadie ini diriunyatkan oleh Mutsanna bin Shabbah dari
Amr bin Syr'aib dari Harami bin Abdullah dari KhuTaimah."

Dia juga berkata, "Amr bin Syr'aib memiliki sanad lain:
Dia menyitir sanad ini dari jalur Abu Daud Ath-Thaplisi dari Hammam dari

Qatadah dari Amr bin Syr'aib dari ayahnya dari kakeknya lraitu Abdullah bin Amr
secara terangkat sanadnya, "Itulah luthitryah kecil (pabmtan kaumn5a Nabi htth)."
Malrsudnya adalah menggauli isbi pada dubumya. (Uh. Saaan Al Kubn, 7/198-
Silakan baca Minhah Al Ma'bud fi Tartib Mumad Ath-Thalalisi, L/312, no. 1593)

Sanad-sanad yang digunakan dalam meriwayatkan hadits inl dan seperti yang
Anda lihat dinilat shahih oleh AsySyaf i, Ibnu Hibban dan hnu Jarud.

Al Hafizh Al Mundziri dalam At-Targhib (3/2OOl mengatakan, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i dengan beberapa sanad yang salah
safunya bagus."
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dubumya karena dia adalah ishinya. Seandainya suami berzina,

maka dia dikenai sanksi zina jika melakukannya, dan dikenai denda

berupa mahar standar jika dia melakukan tanpa izin. Barangsiapa

yang melakukannya, maka dia wajib mandi dan perbuatannya itu

dapat merusak hajinya.

10. Bab: Istimna' (Onani)

Allah ft berfirman,

(, 5 btSu?{l @ t }t: i1n?- ft 
'ujiS

6yt iu, 6 # @ 6-"]1 fr ffg # ;Kr,

@i;rii?a11'
"Dan orang-oring yang menjaga kemaluannya, kecuali

terhadap isti-isti mereka abu budak yang mereka miliki; maka

mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari Wng di balik ifu maka mereka ifulah oftng-oring yang

melampui batas. "(Qs. Al Mu'minun 12311 5-7l'

Tampak jelas dalam penyebutan sifat mereka sebagai

orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecrrali terhadap

istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki

bahwa selain istri dan budak yang dimiliki itu hukumnya haram.

Tampak jelas pula bahwa istri dan budak yang dimiliki itu adalah

manusia, bukan her,,van temak. Kemudian Allah menegaskannya

dengan berfirman, "Barangsiapa mencai yang di balik ifu maka
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mereka ifulah orang-orang yang melampaui babs-" (Qs. Al

Mu'minun 123): 7) jadi, tidak halal menggunakan zakat kecuali

terhadap istri atau budak yang dimiliki; dan tidak halal onani.

Asy-Syafi'i juga berkata tentang firman Allah, t$ qqru

lM nfi'fr$#-Lqi':ili "Dan orans-orang yans tidak

mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dii) nya, sehingga

Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur

l24l: 33) Makna ayat ini adalah, hendaklah mereka bersabar

hingga Allah memberi mereka kecukupan. Ayat ini sama seperti

firman Allah terkait harta anak yatim , 
o44b 

*, {t( {t
'Barang siapa (diantara pemelihara ifu) mampu, maka hendaHah

dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu).' (Qs. An-

Nisaa' [4]:6)

Maksudnya adalah hendaknya orang yang mengelola harta

anak yatim itu menjaga diri untuk tidak memakannya, baik dengan

jalan pinjaman atau selainnya.

Firman Allah, 'Dan orang-orang yang menjaga

kemaluannya, kecuali terhadap isti-isti mereka atau budak yang

mereka miliki" mengandung penjelasan bahwa mitra bicara ayat ini

adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Hal ihr

menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadikan budak

laki{akinya sebagai gundik, karena perempuanlah yang diladikan

selir atau dinikahi, bukan menikahi kecuali dalam pengertian

dinikahi. Ayat tersebut juga mengandung dalil tentang keharaman

menggauli binatang karena titah kehalalan kemaluan itu berlaku

untuk perempuan anak Adam yang diwajibkan menjalani iddah
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dan memperoleh warisan serta berbagai kewajiban suami-istri

lainnya.

11- Perselisihan Tentang Persetubuhan

Jika seorang laki-laki telah memiliki tali pemikahan dengan

seorang perempuan kemudian dia ingin menggaulinya, maka jika

mahamya funai atau sebagiannya funai, maka istrinya ifu fidak

dipaksa unhrk digaulinya hingga suami menyerahkan mahar yang

tunai darinya. Tetapi jika mahamya berupa hutang seluruhnya,

maka istui dipaksa untuk mau digauli kapan saja suaminya

menginginkan. Tidak ada batasan bagi ishi untuk menyerahkan

dirinya lebih dari satu hari agar dia bisa memperbaiki keadaannya

dirinya, sedangkan suami sepertinya tidak bisa menunggu lebih

dari tiga hari, bilamana istri telah baligh dan layak digauli. Dalam

hal ini tidak ada perbedaan antara budak dan perempuan

merdeka. Wali perempuan merdeka atau hrannya budak

perempuan tidak boleh menghalangi suami unfuk menggaulinya

manakala dia telah menyerahkan mahamya manakala mahamya

itu tunai, atau dia telah menyerahkan sebagian mahamyra yang

funai.

Suami tidak diberi pertanggungan dalam soal mahar kecuali

seukuran penangguhan dalam soal hutang. Hartanya dijual secara

paksa sebagaimana hartanya dijual secara paksa unhrk melunasi

hutangnya. Hartanya juga ditahan unfuk mahar sebagaimana

hartanya ditahan untuk hutang; tidak ada perbedaan di antara

keduanya. Semua ketenhran ini berlaku manakala istri telah baligh

atau mendekati baligh, atau bertubuh kuat dan layak digauli.
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Adapun jika istri tidak sanggup digauli, maka keluarganya boleh

menghalangi suami unfuk menggaulinya hingga istrinya ihr

sanggup digauli. Sementara suami tidak wajib menyerahkan

selumh mahar istri atau sebagiannya, dan tidak pula nafkahnya

hingga istri berada dalam keadaan yang layak digauli, dan suami

dibiarkan untuk menggauli istrinya.

Manakala istri telah baligh, lalu suami mengatakan, "Aku

tidak mau menyerahkan mahar sebelum kalian (kerabat istri)

mengantamya kepadaku," sedangkan mereka berkata, "Kami tidak

menyerahkannya kepadamu hingga kamu menyerahkan mahar,"

maka siapa saja di antara keduanya yang melakukannya secara

sukarela, maka yang lain dipaksa unfuk menjalankan

kewajibannya. Jika suami secara sukarela menyerahkan mahar,

maka saya memaksa keluarga istri unfuk mengantamya kepada

suami. Jika keluarga iski secara sukarela mengantamya kepada

suami, maka saya memaksa suami unfuk membayar mahar. Jika

mereka sama-sama menolak, maka saya memaksa keluarga istri

untuk menetapkan waktu mereka mengantar istri kepada suami,

dan saya mengambil mahar dari suaminya. Jika ishi sudah diantar,

maka saya menyerahkan mahar kepadanya, dan saya menetapkan

hak nafkah baginya manakala kerabat isfui mengatakan, "Kami

telah menyerahkan kepadanya jika dia menyerahkan mahar

kepada kami."

Jika istri sudah baligh tetapi sering sakit, maka saya

memaksa agar dia digauli. Demikian pula dengan setiap

perempuan yang tahan disetubuhi. Jika selain itu dia mengidap

penyakit yang membuatnya Udak bisa disetubuhi, maka dia

dibiarkan hingga sampai kepada keadaan dimana dia layak
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disetubuhi, kemudian dia dipaksa untuk digauli. Manakala sayra

memberi isEi penangguhan untuk digauli, maka sa!,a Udak
memaksa suami unhrk menyerahkan mahar.

Jika zuami telah menggauli isbinya, lalu dia
menyetubuhinya dan melalarkan 1f61ru'170 terhadap istin5ra
kemudian tidak bisa merekat lagr, rnaka suami menanggung
di5rakrp secara sernputna, tetapi perempuan ifu tetap menjadi
isbinp dalam keadaan ihr dan dia berhak atas mahar png
sempuma. Saat itu isti boleh menolak digauli suamin5ra pada

vagrra hingga dia sembuh sedemikian rupa sehingga apabila dia
digauli lagi maka lukanya itu fidak lombuh dan tidak bertambah.

Sesudah itu, jika istui sudah sembelih, maka dia harus
mernbiarkan dirinfra digauli zuaminya. Perkataan yang dipegang
dalam hal ini adalah perkataan isti selama penyakifrya ihr masih
ada. Jika waktunln berkepanjangan sedangkan kaum perempuan
mengetahui pertuatan sueuni, maka iilo mereka mengatakan
bahun isffi telah sembuh dan bahwa persetubuhan terhadapnyra

tidak mengakibatkan bahaya, maka saSn mernaksa isti unfuk
mernbiarkan.dirinfra digauli $amin!,a lagi- Jika isfui sampai kepada
keadaan dimana dia tidak bisa digauli lagi, maka saya mengambil

mahar dan di5ratrya, kernudian saya katakan kepada zuami, "Dia
tetap menjadi isfuimu. Silakan memilih antara menceraikarurya

atau menaharurSra dengan syarat kamu menjauhinSa manakala
perernpr.En sepertinln tdak bisa digauli."

l7o lrttha'berarti menyetuburhi istoi dengan cara menggabungkan dua jalan
menjadi sahr iahn.

Uh. Al-Irbarr.
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12- Bab: Perselisihan Suami-Istri Terkait Perabotan
Rumah

Jika suami dan istri berselisih mengenai perabotan di rumah

yang keduanya tempati, baik keduanya telah berpisah atau belum

berpisah, baik keduanya atau salah sahr dari keduanya meninggal

dunia sehingga para ahli waris keduanya atau para ahli waris salah

safunya berselisih sesudah kematiannya, maka semua itu
hukumnya sama. Manakala keduanya tinggal di rumah lrang

keduanya kuasai secara bersama-sama, maka tampaknya

perabotan itu juga keduanya kuasai sebagaimana rumah berada di

tangan keduanya atau di tangan dua orang. Dengan demikian,

masing-masing bersumpah kepada temannya atas dakwaannla.

Jika keduanya bersumpah secara bersama-sama, maka

perabotan dibagi di antara keduanya setengah-setengah, karena

terkadang seorang laki-laki memiliki perabotan kaum perempuan

dengan jalan pembelian, warisan dan selainnya; dan terkadang

perempuan memiliki perabotan kaum laki-laki dengan jalan

pembelian, warisan dan selainnya. Oleh karena ada kemungkinan

ini sedangkan perabotan berada di tangan keduanya, maka tidak

boleh menghukuminya selain dengan hukum ini karena

keberadaannya perabotan di tangan keduanya.

23L5. Ali bin Abu Thalib rg menikahi Fathimah @ dengan

mahar berupa baju besi. Ini merupakan barang milik kaum laki-

laki, dan saat itu Fathimah 4, sebenamya telah memiliki baju besi

selain dari Ali bin Abu Thalib 4,.171

171 gg. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menggauli Istinya
Sebelum Melunasi Mahamya Sedikit Pun, 2/596-597, no. 27251 dan jalur Abdah bin
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Saya pemah mengadakan transaksi dengan seorang
perempuan dengan objek berupa suatu pedang yang dia peroleh
dari warisan ayahnya. Dia menjualnya dengan harga yang tinggi,

baju zirah dan mushaf. Pedang itu jatuh ke tangannya, bukan

kepada saudara-saudaranya- Saya juga pemah melihat seorang

laki-laki yang ma*arisi ibu dan saudarin5ra, dimana keduanya malu

unfuk menjual barang-barang keduanya, sehingga laki{aki tersebut

menjadi pemilik barang-barang perempuan. Jika kasus seperti ini
ditemukan, maka tidak boleh berpegang pada pendapat di
dalamnya selain pendapat yang saya sampaikan.

Sulaiman dari Said bin Abu Arubah dari Agrub dari hnu Abbas rS, dia berkata,
"Kefika Ali;9, menikahi Fathimah 6, Rasululhh $ bersaMa ke,pada4ra, "Mhh dia
sauatu!" Ni dg menjawab, "Aku tidak punya sesuatu." Beliau bertanya, "Mana bju
bainSa jatzg buatan Hathmiltyah itu?"

Juga dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dari Ghailan bin Anas dari Muhammad
bin Abdurrahman bin Tsauban dari seorang sahabat Nabi $, bahwa ke6ka AIi &
menikahi Fathimah binti Rasulullah $, dia ingin menggaulinya tetapi kernudian
Rasulullah $ melarangnya hingga dia memberikan sesuahr kepada Fathirnah. Dia
berkah, "Ya Rasulullah, aku tdak punya apa-apa." Nabi S bersabda, "Bai dk bju
baimu. " Ali & pun mernbikan baju besi kepada Fathimah, kernudian dia
menggaulinya ." (no. 21251

Juga dari jalur $p'aib dari Ghailan dari Ikrimah dari hnu Abbas dengan redaksi
yang sama. (no.2l27l

Hadits ini dnikn shahih oleh hnu Hibban dalam Al lbsan (pembahasan: Katnr
Nabi $ terrtang Rfuuayat Hidup Para Sahabat, taki-laki dan Perernpuan, L5/396-397
dari jalur Abdah dan setemsnya. (no. 6945)

Juga dari jalur hnu Juraij dari Amr bin Dinar dari lkdmah dari lbnu Abbas *,, dia
berkata, "Ali tdak memperoleh kehalalan atas Fathimah selain dengan rnahar baju
besi."

Ibnu Hajar berkata, "hnu Jarir meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Abdah,
dan dari Abu Kuraib Muhammad bin Bisyr dari Said dengan redaksi yang sempa. Ibnu
Jarir juga meriwagratkannya dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayryub dari llcimah
dari hnu Abbas, dia berkata: Ali i& berkata, "Kefika aku menikahi Fathimah..."
Dengan demikian tampak jelas bahwa hnu Abbas hanya mendengamya dari Ali &.

Lrh. Ithaf N Mahanh(7/5391
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Seandainya kita memutuskan perkara berdasarkan dugaan

sebatas apa yang terlihat sebagai milik laki-laki atau perempuan,

lalu kita mendapati suatu barang di tangan dua orang laki-laki yang

saling mendal$.rakan, sedangkan di antara barang tersebut ada

mutiara, permata dan harta benda berharga lainnya, sedangkan

salah satu dari dua laki-laki tersebut ifu termasuk orang yang

lazimnya memiliki barang tersebut, sementara laki-laki lain tidak

lazim memiliki barang itu, maka kami menetapkan barang

berharga itu bagi laki-laki yang kaya dan yang secara lahiriah

paling pantas memiliki barang seperti itu.

Sedangkan barang yang tidak berharga seandainya berada

di tangan orang yang kaya dan orang yang miskin maka kami

menetapkannya sebagai milik orang yang miskin, bukan orang

yang kaya. Dengan demikian, kami menyalahi pendapat yang

disepakati oleh para ulama dalam kasus lain, yaitu bahwa jika

muslimah berada di tangan dua orang, lalu keduanya saling

mendakv,rakan, rnaka kami membagi rumah tersebut di antara

keduanya setengah-setengah. Saya tidak melihat siapa di antara

keduanya yang paling pantas memiliki rumah tersebut lalu kami

berikan rumah itu kepadanya. Inilah pendapat yang adil dan sesuai

dengan ijma'.

Seperti ifulah seyogianya barang-barang dalam rumah yang

berada di tangan suami-istri; hula,rmnya tidak berbeda bahwa

ketentuannya tidak boleh menyalahi qiyas pokok, kecuali hukum

keduanya dibedakan oleh Sunnah atau ijma'. Kepada orang yang

berkata, "Saya memberikan barang perempuan kepada

perempuan, dan barang laki-laki kepada laki-laki," diajukan

pertanyaan: Apa pendapat Anda tentang h.rkang samak dan
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tukang minyak yang menguasai sebuah toko yang di dalamnya
ada minyak wangi dan kulit yang disamak, sedangkan masing-
masing mendalnuakan memiliki minyak wangi dan kulit? Apakah
Anda harus memberikan minyak wangi kepada penjual minyak
wangi dan memberikan kulit kepada penjual kuli?

Jika Anda mengatakan, "Saya akan membaglnya di antara
keduanya," maka Anda akan dijawab, "Mengapa Anda tidak
membagi barang-barang !/ang lazimnya digunakan perernpuan di
antara laki-laki dan perempuan, dan membagi barang-barang yang
lazimnya digunakan laki-laki di antara laki-laki dan perempuan,
sama seperti kulit dan minyak wangi?"

13. Istibra' (Pembersihan Rahim)

Dasar masalah istibra' atau pembersihan rahim adalah
Rasulullah $ pada wakfu mena\,tnn orang-orang Authas melarang

menggauli perempuan yang hamil sebelum melahirkan, serta

melarang menggauli perempuan yang tidak hamil sebelum dia
1.,u166.172

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah

barangsiapa yang merniliki budak perempuan, maka dia tidak
boleh menggaulin3n kearali setelah membersihkan rahimnya, baik
sebelum itu budak perempuan tersebut berada di tangan laki-laki
yang tepercaya atau tidak tepercaSa, baik sebelumnya dia pemah

172 65* ini telah disebutkan berikut laklrijrya pada no. (2114) dalam bahasan
tentang hukum memelangi orang-orang musyrik, bab tentang perernpuan lnng
ditawan bersama suaminya.
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digauli atau tidak pernah digauli. Alasannya adalah karena Nabi S
tidak mengecualikan seorang pun di antara mereka.

Kami tidak meragukan bahwa di antara para tawanan

Authas itu ada beberapa yang masih perawan dan merdeka

sebelum dijadikan budak. Ada pula di antara mereka pada budak,

perempuan-perempuan dari kelas bawah dan perempuan-

perempuan bangsawan. Namun perintah dan larangan terkait

mereka sama seluruhnya. Makna seperti ini menunjukkan bahwa

setiap budak yang baru saja dimiliki seseorang itu tidak boleh

digaulinya kecuali sesudah dibersihkan rahimnyra. Alasannya adalah

karena kemaluan budak perempuan ifu hukumnya haram sebelum

kepemilikan.

Jika dia telah menjadi mubah dengan jalan kepemilikan,

maka pemiliknya hams membersihkan rahimnya. Maka ini berlaku

pada setiap kepemilikan yang berpindah, karena pemilik kedua itu

sama seperti pemilik pertama. Kemaluan budak perempuan itu

mulanya dilarang bagi pemilik kedua lantaran mubah bagi orang

lain. Tetapi kemudian kemaluan budak perempuan itu berubah

menjadi halal baginya sesudah dia memilikinya.

Seandainya seorang laki-laki membeli budak perempuan dari

orang lain dan dia telah menerima budak ifu darinp, kemudian

keduanya berpisah sesudah jual-beli, kemudian penjual membelinya

lagi darinya, atau meminta jual-beli dibatalkan, dan dia tahu bahwa

orang yang membelinya ifu belum sempat menjamah budak

perempuarulya, atau pembelinya adalah seorang p€rempuan yang

tepercaya, baik dia adalah ibu dari budak tersebut atau anak

perempuemnya, maka penjual yang menarik kembali ifu tdak boleh

menggaulinyra hingga dia membersihkan rahimnya, karena
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kemaluan budak ifu telah sempat menjadi haram baginya, kemudian
menjadi halal lagi baginya sesudah kepemilikan keduanya.

Manakala kemaluan budak kembali halal baginya untuk dia
gauli, maka dia harus melakukan tindakan pembersihan rahim
sebelum menggaulinya. Demikian pula seandainya budak
perempuan ifu masih gadis, atau berada di tangan perempuan
yang terpelihara. Karena Sunnah menunjukkan bahwa
pembersihan rahim itu dilakukan sejak kemaluan dihukumi halal
dengan jalan kepemilikan.

Cara membersihkan rahim adalah mendiamkan budak
perempuan di tangan pembeli dalam keadaan suci, baik sebentar
atau lama, kemudian budak perempuan tersebut mengalami haidh
hingga dia menyem satu kali haidh. Jika dia sudah suci

dari haidh tersebut, maka itulah yang disebut pembersihan

rahimnya. Ihr dianggap sebagai pembersihan rfim manakala
budak perempuan mengalami haidh secara teratur. Adapun jika

dia mengalami haidh tidak seperti biasanya, yaifu lebih banyak
harinya, maka itu juga dianggap sebagai pembersihan rahim,
karena dia telah menjalani haidh yang lumrah dengan disertai
tambahan hari. Tetapi jika dia mengalami haidh kurang dari waktu
yang biasanya, atau dia mengalami sesuahr yang aneh di perutnya,

atau ada tanda yang menunjukkan kehamilan, maka dia tidak
boleh digauli hingga ditemukan indikasi bahwa hal yang dicurigai

itu bukan merupakan kehamilan, baik karena tanda yang dia
rasakan ifu telah hilang, atau dengan mengalami haidh sesudah ifu
seperti haidh yang dia biasa dia lalani, atau dengan berlalu satu

masa dimana para ahli dari kalangan perempuan meyakini bahwa
seandainya budak perempuan tersebut hamil, maka dia pasti sudah
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melahirkan. Manakala hal-hal ini sudah ada, maka dapat

dipastikan bahwa gejala yang mencurigakan itu terjadi akibat sakit,

bukan karena kehamilan. Pada saat itulah dia halaldigauli.

Jika ada yang bertanya, "Nabi $ bersabda tentang

tawanan perempuan yang tidak hamil, 'Hingga dia mengalami

haidh.' Perempuan yang tidak hamil ini telah haidh. Apa

tanggapan Anda?" Jawabnya, dapat dipahami dari Nabi S bahwa

yang beliau maksud dengan pembersihan rahim adalah dengan

jalan haidh. Pembersihan rahim dengan jalan kelahiran dan haidh

itu dianggap sebagai pembersihan rahim selama tidak ada gejala

yang mencurigakan. Jika hal itu disertai dengan gejala yang

mencurigakan akan terjadinya kehamilan, maka pembersihan

rahim dilakukan dengan kelahiran, karena Allah @ ma,vajibkan

iddahtiga kali haidh, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.

Allah @ berfirman,

"'aii;'i#26'bfr4)6$*ib
'Dan perempuan-perempuan Wng hamil, waktu iddah

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 4)

Sunnah menunjukkan bahwa persalinan merupakan puncak

pembersihan rahim, dan bahwa dia menjadi penggugur bilangan

bulan. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda

pendapat bahwa seandainya perempuan yang dicerai ihl

mengalami tiga kali haidh tetapi dia mengaku hamil, maka dia

tidak menjadi halal dengan haidh itu, melainkan harus dengan

melahirkan, atau telah dinyatakan bebas dari kehamilan. Demikian
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pula dengan perempuan yang diragukan kebersihan "rahimnya
karena dia berada dalam makna seperti itu. Jika budak perempuan
mengalami sahr kali haidh dalam keadaan tidak diragukan,
kemudian dia merasakan keraguan yang kedua sesudah suci dan
sebelum digauli tuannya, maka tuannya harus menahan diri dari
menggaulinya hingga budak itu membebaskan diri dari keraguan
tersebut. Kemudian fuannya boleh menggaulinya sesudah budak
tersebut terbebas dari keraguan tersebut.

Jika budak perempuan dimiliki dengan jalan warisan, hibah,
sedekah, jual-beli atau dengan jalan kepemilikan apapun, maka dia
tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya berdasarkan
alasan yang telah kami sampaikan. Jika budak perempuan telah
membersihkan rahimnya, maka pemiliknya tidak boleh mencari
kesenangan daringla dengan senhrhan, ciuman, mengintim,
menelanjangi, atau memandang dengan syahwat, karena
terkadang tampak kehamilan dari penjualnya, sehingga dengan
demikian dia telah memandang dengan ra,s senang, atau

bersenang-senang dengan cara melebihi memandang terhadap
unmu waladmihk orang lain. Yang demikian ifu dilarang baginya.

Manakala dia telah membelinya lalu dia menerimanya,

kemudian budak perempuan ifu telah melahirkan bayinya, maka
dia telah bersih rahimnya dan halal unhrk dia gauli. Pemiliknya

fidak halal menggauli budak perempuan kecuali dengan
melahirkan seluruh kandungann5n manakala kehamilannya terjadi
dari fuannya dan selain suami, kectrali suami yang menc

atau meninggal dunia. Demikian pula, seandainya pembeli telah
menerima budak perempuan, dan tidak lama kemudian budak
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perempuan itu haidh, lalu dia suci dari haidh, maka pembeli sudah

halal menggaulinya.

Seandainya seseorang membelinya, tetapi sebelum dia

menerimanya dan sebelum keduanya berpisah budak itu sudah

melahirkan di tangan penjual, kemudian pembeli menerima budak

perempuan itu, maka dia tidak boleh menggaulinya hingga budak

perempuan itu suci dari nifasnya, kemudian haidh di tangan

pembeli satu kali di waktu berikutnya. Alasannya adalah karena

jual-beli itu sempuma hanya ketika penjual memiliki hak pilih di

dalamnya, yaitu ketika keduanya telah berpisah dari tempat

transaksi.

Seandainya pembeli membelinya sedangkan penjual

rnensyaratkan agar dia rnemiliki hak pilih selama tiga hari, lalu

pembeli menerima budak perempuan itu, lalu budak perempuan

itu haidh sebelum penjual menyerahkan objek jual-beli dan

rnembatalkan syaratnya terhadap hak pilih, atau berlalu tiga hari

hak pilih, maka pembeli tidak boleh menggaulinya dengan haidh

ini, melainkan budak itu harus suci dari haidh tersebut, kemudian

dia harus menjalani haidh satu kali lagi.

Seandainya pembeli telah membelinya dan telah

menerimanya, tetapi dia mensyaratkan hak pilih bagi dirinya

sendiri selama tiga hari, kemudian budak perempuan itu

mengalami haidh sebelum tiga hari, kemudian dia memilih untuk

rnematenkan jual-beli, maka haidh tersebut dianggap sebagai

pembersihan rahim, karena sewakhr haidh ifu kepemilikan pembeli

atas budak telah sempuma dan dia telah menguasainya, sehingga

seandainya saat ifu pembeli memerdekakannya, atau

menjadikannya budak mukatab, atau menghibahkannya, maka

5s8



Al Umtn

hukumnya boleh. seandainya penjual ingin melakukan hal-hal

tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena jual-beli baginya

telah sempuma.

Seandainya seseorang menjualbudak perempuan yang cacat

dengan menufupi cacat padanya, lalu cacat tersebut ditemukan

sesudah pembersihan rahim, lalu pembeli memilih unfuk
menahannya, maka pembersihan rahim tersebut sudah menculmpi.

Alasannya adalah karena kepemilikan pembeli telah sempuma,

hanya saja dia memiliki hak pilih karena faktor cacat antam

mengembalikannya atau menahannya. Jika budak perempuan itu
mati dalam keadaan itu, maka dia mati sebagai harta pembeli. Jika

seseorang telah membersihkan rahim budak perempuan, budak
perempuan apaptrn ihr, maka dia tidak boleh dihalangi untuk
menggauli budak perempuan itu, dan penjual harus menyemhkan

budak perempuan itu kepadanya. Penjualnya tidak boleh

menghalangi pembeli untuk membersihkan rahim budak

perempuan itu, baik di tangan pembeli atau di tangan orang lain.

Penjual juga tidak boleh menaruh budak perempuan itu di

tangan seseorang untuk membersihkan rahimnya dalam keadaan

apapun. Pembeli juga tidak boleh menahan pembaSnran budak

perempuan ifu hingga dia atau orang lain membersihkan rahim,

dan tidak pula menaruh budak perempuan itu dituturkan tangan

orang lain untuk membersihkan rahim. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan apakah penjual adalah orang asing yang akan pergi

saat ifu juga atau orang mukmin, orang kaya atau orang miskin,

orang shalih atau orang jahat.

Kehati-hatian itu dilakukan sebelum melakukan pembelian.

Jika pembelian telah berlaku, maka kami mengharuskannya
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menunaikan hak yang dia haruskan atas dirinya sendiri. Tidakkah

fuida melihat bahwa seandainya seseorcng membeli seorang

budak laki-laki atau budak perempuan atau sesuatu apapun

sedangkan orang 6hg, atau dia orang dari dalam negeri, lalu dia

berkata, "Aku khauratir barang ini dicuri, atau aku khawatir salah

satu dari dua budak ini metrdeka," maka seyogianya hakim

memaksan3a untuk menyerahkan pembayaran kepada penjual

karena pembaSnran itu adalah hartanya yang telah dia belanjakan.

Seandainf karni memberi hak kepada pembeli unh,rk

mengambil penjamin, atau penjual ditahan untuknyra dari bepergian,

maka kami juga memberiqn hak itu dalam keadaan takut sekiranya

objek iual-beli diqri, atau memiliki cacat lnng tersernbunyi.

Kemudian kami tdak menetapkan batasan akhir bagi hak ini untr.rk

selama-lamilgd, karena terkadang cacat tersebut diketahui dalam

wakttr dekat, dan terkadang diketahui dalam waktu lama.

Sedangkan dalam jual-beli yang berlak'r di antara umat Islam, dan

dalam Sunnah Rasulullah # diielaskan apa yang harus dilakukan

penjual dan pembeli manakala lnng sahr telah menyerahkan

barangn3n maka dia hanrs menerima pembaSrarannln'

Pembayraran Snng tidak tempo dan barang Udak boleh

ditahan manakala penjual telah menyerahkan barang kepada

pembeli kapan saja. Obyek jual-beli berupa budak perempuan atau

selainnln juga tidak boleh ditahan dari pemilikn3n. Seandainya

kefika seseorang membeli budak perempuan ihr boleh

menaruhnya di tangan oriang lain yang akan membersihkan

rahimnya, maka hal itu bertentangan dengan jual-beli grang berlaku

di antara umat Islam dan dengan Sunnah. Hal itu juga

mengakibatkan kezhaliman bagi penjual dan pembeli, karena
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budak perempuan ifu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai
milik penjual dengan kepemilikan pertama, atau sebagai milik
pembeli dengan pembelian yang terjadi belakangan. Karena itu,
salah satu dari keduanya tdak dipaksa unfuk mengeluarkan
miliknya kepada orang lain.

Seandainya harga tidak jatuh kewajibannya pada pembeli
bagi penjual kecuali dengan satu kali haidh yang dialami budak
perempuan lalu dia suci darinya, maka jual-beli tersebut rusak
karena Rasulullah S dan umat Islam sepeninggal beliau melarang
penundaan pembayaran harga kecuali yang sifahya tempo hingga
jangka waktu tertenfu. sedangkan penundaan ini tidak memiliki
batas waktu tertenfu, karena haidh tersebut terkadang terjadi lima
hari sesudah transaksi jualbeli, sebulan, atau lebih dari ifu, atau
kurang dari ifu. Selain rusak segi pembayarcm harga, juaLbeli ini
juga rusak dari segi barang juga karena barang tersebut bukan
objek yang dibeli hingga jangka waktu tertentu dengan
menyebutkan sifat-sifatnya, sehingga dengan demikian barang
diadakan pada jangka waktu itu dan menjualnya dituntut untuk
mengadakannya. Barang di sini juga bukan merupakan objek yang
dibeli tanpa memberikan kewenangan kepada pembelinya unfuk
mengambilnya agar dia bisa membersihkan rahimnya. Jual-beli ini
bukan jual-beli tempo dengan acuan pada sifat, dan bukan juga
jual-beli barang tunai yang bisa diterima saat itu juga. Jual-beli ini
telah keluar dari pakem jual-beli umat Islam.

Seandainya dua orang melakukan transaksi seorang budak
perempuan, dan keduanya sama-sama mensyaratkan dalam akad
jual-beli bahwa pembeli tidak menerima dan menguasainya hingga
budak perempuan ifu dibersihkan rahimnya, maka jual-beli tidak
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sah, dan hukumnya tidak boleh dalam keadaan apapun

berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan. Seandainya dia

membelinya tanpa syarat, maka jual-beli sah, dan pembeli berhak

menguasainya dan membersihkan rahimnya, baik di tangannya

atau di tangan orang yang dia kehendaki- Jika dia telah

menguasainya lalu budak perempuan itu mati sebelum bersih

rahimnya, maka jika budak perempuan itu mati di tangan pembeli

sesudah tampak kehamilan padanya, dan kedua pihak saling

membenarkan hal itu, maka budak perempuan ihr mati sebagai

harta pembeli. Pembeli dapat menuntut harga dari penjual

seukuran selisih antara nilainya dalam keadaan hamil dan nilainya

dalam keadaan tidak hamil.

Seandainya pembeli membelinya tanpa syarat, kemudian

keduanya saling rela untuk menempatkan budak perempuan itu di

tangan orang lain yang membersihkan rahimnya, lalu budak

perempuan itu meninggal dunia atau menjadi buta di tangan orang

yang membersihkan rahimnya, maka jika pembeli telah

menerimanya kemudian dia rela sesudah itu untuk ditaruh di

tempat orang tersebut, maka budak ifu dihukumi sebagai hartanya.

Budak tersebut tidak lain merupakan oblek yang telah diterima

pembeli kemudian dia titipkan pada orang lain. Karena ihr,

kematiannya di tangan orang lain manakala dia sendiri yang

menaruhn5ra itu sama seperti kematiannya di tangan pembeli

sendiri. Seandainya dia membelinya tetapi dia belum menerimanya

hingga kedua pihak sepakat unhrk menaruhnya di tangan orang

yang membersihkan rahim budak tersebut, kemudian budak itg

mati atau menjadi buta, maka dia mati sebagai harta penjual

karena setiap orang yang menjual suahr tertentu ihr terkena

pertanggungan hingga pembeli menerimanya dari penjual-
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Jika budak perempuan itu menjadi buta, maka dikatakan

kepada pembeli, "Kamu memiliki hak pilih antara mengambilnya

dalam keadaan cacat dengan membayar semua harganya tanpa

dikurangi sedikit pun karena cacat, seperti seandainya dia buta di

tangan penjual sesudah transaksi jual-beli tetapi belum diterima

maka Anda memiliki hak pilih untuk meninggalkannya atau

mengambilnya; atau Anda juga bebas untuk meninggalkannya

karena faktor cacat."

Setiap keadaan yang kami klaim bahwa jual-beli di

dalamnya hukumnya sah, maka manakala penjual menuntut

pembayaran dari pembeli dan dia telah menyerahkan barang

kepada pembeli, maka pembeli harus menyerahkan pembayaran

kecuali pembayarannya bersifat tempat hingga jangka waktu

tertentu sehingga pembayarannya dilakukan saat jahrh tempo.

Jika seseorang membeli budak perempuan, atau barang

apa saja yang dia beli, tetapi pembeli tidak mensyaratkan

pembayaran secara tempo, sedangkan penjual mengatakan, "Aktl

tidak menyerahkan barang kepadamu hingga kamu menyerahkan

pembayaran kepadaku," lalu pembeli mengatakan, "Aku tidak

menyerahkan pembayaran kepadamu hingga kamu menyerahkan

barang kepadaku," maka sebagian ulama MasTnq mengatakan

bahwa qadhi harus memaksa masing-masing. Qadhi memaksa

penjual unhrk mendatangkan barang, dan memaksa pembeli unfuk

mendatangkan pembayaran. Sesudah itu qadhi menyerahkan

barang kepada pembeli dan menyerahkan pembayaran kepada

penjual; tanpa peduli siapa di antara keduanya yang dia beri

terlebih dahulu manakala masing-masing penukar telah tersedia.
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Sementara ulama lain dari kalangan ulama Masyriq

mengatakan, "Saya tidak memaksa masing-masing dari keduanya

unhrk mendatangkan penukar. Tetapi saya katakan, siapa saja di

antara kalian berdua yang ingin aku funaikan haknya pada

temannya, maka hendaknya dia menyerahkan kepadanya apa

png menjadi keharusannya. Alasannya adalah karena masing-

masing dari kalian berdua tidak wajib menyerahkan apa yang dia

tanggung kecuali setelah menguasai harta temannya." Ulama lain

mengatakan, "Sa5ra akan menunjuk orang yang adil untuk

keduanya. Saya paksa masing-masing untuk menyerahkan kepada

orang yang adil tersebut. Jika pembayaran dan barang telah

berada di tangan orang adil tersebut, maka kami memerintahkan

untuk menyerahkan pembayaran kepada penjual dan barang

kepada pembeli."

Dalam hal ini tidak boleh berpegang selain pada pendapat

kedua, yaitu masing-masing dari keduanya tidak dipaksa; atau

pendapat terakhir, yaitu penjual dipaksa menyerahkan barang

kepada pembeli di hadapan hakim. Kemudian dilihat keadaan

pembeli. Jika dia merniliki harta, maka saya memaksanp unfuk

menyerahkan pembayaran saat itu juga. Jika hartanya tidak ada di
tempat, maka barang ditahan dan hakim mempersaksikan bahwa

penjual menahan barang untuk pembeli. Jika ditemukan harta

milik pembeli, maka hakim menyerahkannya kepada penjual dan
mempersaksikan bahun penahanan atas budak perempuan yang

dijual itu telah dilepaskan, dan harta tercebut telah diseratrkan

kepada penjual. Jika pembeli tidak memiliki harta, maka barang

dihukumi harta definitif penjual yang dia temukan di tangan orcmg

yang pailit, sehingga dia lebih berhak atas barang itu. Dia bebas

mengambilnya jika dia berkenan. Kami mengadakan kesaksian
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atas penahanan barang karena jika sesudah persaksian atas

penahanan hartanya untuk harta pembeli itu penjual mengadakan

suafu transaksi, maka hukumnya tidak boleh.

Kami menolak pendapat yang kami hukumi bahwa menumt

kami tidak boleh ada pendapat selain pendapat ini, dan kami

berpegang pada pendapat ini bukan pendapat lain karena menurut

kami pendapat lain tidak boleh. Alasannya menunrt kami adalah

karena hakim tidak boleh memutuskan seseorang mengakui bahwa

budak perempuan ini telah keluar dari kepemilikannya dengan

jalan jual-beli kepada seorang pemilik, kemudian dia boleh

menahan budak perempuan tersebut. Bagaimana mungkin dia

boleh menahan budak perempuan itu sedangkan dia telah

memberitahu kita bahwa dia telah mengalihkan kepemilikan budak

perempuan itu kepada orang lain. Pemilik budak perempuan itu

tidak boleh menggaulinya, tidak boleh menjualnya lagi, dan tidak

boleh memerdekakannya dalam keadaan dia telah menjual kepada

orang lain. Sultan juga tidak boleh membiarkan orang-orang yang

saling bersengketa atas hak sedangkan dia mampu mengambilnya

dari mereka.

Jika seseorang memiliki budak perempuan kemudian dia

menikahkannya, atau dia membeli seorang budak perempuan

dalam keadaan telah memiliki suami lalu suaminya itu

menceraikannya atau mati meninggalkannya, lalu iddah budak

perempuan itu telah berakhir, kemudian tuannya ingin

menggaulinya dengan berakhimya iddah, maka menurut saya

hukumnya tidak boleh hingga dia membersihkannya dengan satu

kali haidh sesudah kemaluan budak itu halal baginya. Karena

kemauan itu sebelumnya adalah halal bagi orang lain dan dilarang
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baginya. Pembersihan rahim itu disebabkan oleh orang lain, bukan

dirinya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang ingin

menjual budak perempuan lalu dia membersihkan rahimnya di

tempat ibunya seseorang, atau anak perempuannya seseorang

dengan satu kali haidh atau beberapa kali haidh, kemudian dia

menjualnya kepada orang lain, maka dia udak boleh menggaulinya

hingga membersihkan rahimnya sesudah kemaluan budak

perempuan itu halal baginya?

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan

lalu dia menjadi budaknya itu sebagai budak mukahb, lalu

budaknya ifu tidak mampu melunasi tanggungan, maka laki-laki

tersebut tidak boleh menggaulinya sebelum dia membersihkan

rahimnya, karena budak perempuan tersebut haram kemaluannya

bagi tuannya itu. Kemaluan budak perempuan itu dihalalkan

baginya hanya sesudah dia tidak mampu. Dalam aspek ini budak

perempuan tersebut sama dengan perempuan yang dinikahi, dan

berbeda darinya dalam hal kemaluannya tidak mubah bagi oftmg

lain, dan sebaiknya dia ditinggalkan.

Seandainya seseorang mereka budak perempuan lalu budak

perempuannya itu haidh, kemudian dia mengizinkannya untuk

berpuasa atau haji, lalu budak ifu pun puasa dan haji wajib, maka

kemaluannya dilarang unfuk digauli pada siang hari puasa, selama

ihram dan haidh. Kemudian jika budak perempuannya itu telah

keluar dari ihram, puasa dan haidh, maka pemiliknya tidak harus

membersihkan rahimnya-

Alasannya adalah karena yang menghalangi dalam diri

budak perempuan ifu bersifat sementara, sebagaimana faktor yang

menghalangi pada diri pemilik itu bersifat sementara berupa puasa
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dan ihram. Lain halnya jika dia dihalangi untuk menggauli

kemaluan budaknya itu sebagaimana dia dihalangi unh.rk

menggauli kemaluan budak perempuan yang telah dinikahkan atau

dijadikan budak mukatab, sehingga dia tidak halal menyentuh

budak perempuannya, menciumnya, dan memandangnya dengan

syahwat. Dengan demikian, keadaannya budak perempuan ini

berbeda dari keadaannya yang pertama.

Perempuan yang membersihkan rahim dan yang menjalani

iddah itu memiliki kesamaan di satu aspek, dan perbedaan di

aspek lain. Aspek kesamaan keduanya adalah dalam pembersihan

rahim dan iddah terkandung satu tujuan dan nilai ibadah. Tujuan

dimaksud adalah ketika seorang perempuan telah melahirkan

kandungannya, maka dia pasti telah bersih rahimnya, baik unfuk

perempuan merdeka atau budak perempuan. Adapun dari aspek

nilai ibadah, terkadang dia dapat diketahui kebersihannya dari

rahim lantaran masih kecil dan belum digauli, atau sudah digauli

tetapi kemudian dia haidh satu kali. Tetapi dia tetap menjalani

iddah kematian sebagaimana iddah yang dijalani perempuan yang

baligh dan telah digauli.

Satu kali haidh Udak cukup membersihkan rahimnya.

Seandainya iddahtidak memilih tujuan selain membersihkan rahim,

tenhrlah anak yang masih kecil dalam dua keadaan ini telah

dinlntakan bersih mhimnSa. Demikian pula dengan budak

perempuem, baik png strdah baligh atau 5ang belum baligh,

seandainya dia dibeli dari perempuan yang shalih dan menjagmgd,

atau dari seorang laki-laki shalih yang sudah tua dan haram

menggauli kemaluan budak perempuan ifu karena hubungan

persusuan.
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Orang grang membelinln tidak boleh menggaulinya sebelum

membersitrkan rahimnya. Seandainya seseorang dititipi budak
perempuan unhrk mernbersitrkan rahimnya dengan satu kali haidh
di tempatrya, sedangkan perempuan tersebut mengalami

beberapa kali haidh di tangan isti-istinya, kemudian laki-lah itu
memilikin5n, sedangkan budak perempuan fidak pemah

meninggalkan keterjagaannya dengan jalan pernbelian, hibah,

warisan atau kepemilikan apapun, maka laki-laki tersebut tidak
boleh menggaulinp hingga dia membersihkan rahimn5ra.

Sa5n senang sekiranya seoriang laki-laki lang menggauli

budak perernpuannla itu fidak mernbiarkannyra bebas, melainkan

menjaganya. Jika dia melatukannya, maka hal itu fidak
mengakibatkan keharaman budak perernpran ifu baginya, dan
budak itu termasuk budak yang halal baginya seperti budah png
dijaga. Tidakkah Anda melihat bahwa Umar 4g berkata, "Ada apa
gerangan dengan para laki{aki yang menggauli para unmu walad
mereka kemudian membiarkannya bebas?" Kemudian Umar aS

mengabarkan bahwa anak-anak lpng lahir tetap ditautkan
nasabnyra kepada mereka meskipun mereka menrbiarkan bebas

budak-budak perempuan mereka. Mereka Udak haram menggauli

budak-budak perempuan mereka dibiarkan bebas.

Seandainya seseorang membeli budak perernpunn

kemudian dia membersihkan rahimnlra, kemudian datang orang
lain yang mengaku bahwa budak peremptran itu miliknya, dan
orang lain itu menghadirkan saksi atasn5a, kemudian pembeli

ditahan dari budak perempuan ihr, kemudian hakim membatalkan
saksi tersebut, maka pembeli tidak harus membersihkan rahimngra

lagi sesudah penahanan budak ifu dihapus, karena budak
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perempuan tersebut tetap pada kepemilikan pertama, tidak

sempat dimiliki oleh orang lain. Seandainya orang lain sempat

memilikinya, kemudian pembeli pertama membelinya lagi dalam

keadaan budak perempuan itu tetap di rumahnya dan tidak pemah

keluar, maka pembeli tersebut tidak boleh menggaulinya sebelum

dia rnembersihkan rahimnya, karena budak tersebut telah sempat

dimiliki orang lain.

Seandainya budak perempuan menjadi milik bersama

antara dua orang, kemudian budak itu dimiliki secara pribadi oleh

safu dari keduanya, sedangkan budak perempuan ifu berada di

rumahnya, maka dia tidak boleh menggaulinya sejak kemaluannya

halal baginya hingga dia membersihkan rahimnya.

Pembersihan rahim tidak dilakukan kecuali dengan cara

seseorang memilikinya dalam keadaan suci, kemudian dia haidh

sesudah suci dalam kepemilikannya. Seandainya dia membelinya

saat budak perempuan ifu memasuki waktu keluamya darah, maka

ini tidak dianggap sebagai pembersihan rahim. Awal dan akhir

keluamya darah itu hukumnya sarna, sebagaimana ketentuan ini

berlaku dalam iddah menurut pendapat ulama yang mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan qur'adalah haidh itu sendiri.

Seandainya seorang laki{aki menceraikan isfuinya pada

awal masuknya haidh, maka istrinya itu tidak menjalani iddah

dengan haidh tersebut. Suatu haidh tidak dihitung kecuali dia

didahului dengan masa suci. Jika ada yang bertanya, "Mengapa

Anda mengklaim bahwa hitungan pembersihan rahim adalah suci

kemudian haidh, sedangkan Anda mengklaim dalam perkara iddah

bahwa qur'adalah suci itu sendiri?" Kami jawab, karena Kitab dan

Sunnah membedakan keduanya.
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Allah @ berfirman,

';;3:';iIt't#ita;fft&{,t#V
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri

(menungg@ tiga kali quru'. "(Qs. Al Baqarah 121 228)

2318. Rasulullah $ memberi petunjuk bahwa yang

dimaksud dengan qltnt'adalah masa suci, sesuai dengan saMa

beliau terkait lbnu Umar, "Hendaknya dia mencerail<an istinya
dalam keadaan suci tanpa ada persefubuhan di dalamnlm. Ifulah
iddah 5ang Allah ffi peintahkan untuk menceraikan itt'i.'L73

Karena itu kami memerintahkan istri yang dicerai unfuk
menjalani tiga kali suci. Jadi, haidh dalam iddah merupakan

pemisah di antara keduanya hingga disebutkan masing-masing

kesucian darinya, bukan kesucian yang lain. Karena seandainya di

antara keduanya tidak ada haidh, maka hanya dihifung safu kali
suci. Sementara Rasulullah $ memerintahkan para budak

rrc HR. Ath-Thabrani (pembatnsan: Thalak, bab: Riwayat tentang q)ru', iddah
Thalak, dan Thalak terhadap Istri yang Sedang Haidh, 2/576, no. 53) dari jalur Nafi'
bahwa AMullah bin Umar menolak istinya dalam keadaan haidh di masa
Rasulullah #. tal, Umar bin Khaththab dS bertanya kepada Rasulullah $ tentang hal
itu, kemudian beliau bersabda, *Suruh dia rujuk kqada istinSa, kqtudian
menahann5m hingga istin5a itu suci, kqtudian haidh, kqnudian suci. Kqnudian, jika
dia mau, mal<a dia bolelz manahanng. Dan jila dk mau, mal<a dia bisa manthalalmja
sebelum manyantuhn5n. Itulah iddah yan7 AIah perirltahkan untuk mqcqail<an isti."

HR. Al Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Penjelasan tentang Firman Allah
Surah Ath-Thalaq Ayat 1, no. 5251) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik dan
setenrsnya.

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Keharaman Menceraikan Istui yang
Sedang Haidh Tanpa Ridhanya, Tetapi Seandainya Keharaman Ini Dilanggar Maka
Thalaknya Tetap Jatuh, dan Suami Diperintahkan untuk Rujuk, 2/7093, no. L/L47L\
dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.
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perempuan agar mereka membersihkan rahim mereka dengan

sahr kali haidh.

Jadi, yang dihitung adalah satu kali haidh yang didahului

dengan kondisi suci, sebagaimana kondisi suci tidak dihitung

kecuali didahului dengan haidh. Sabda Nabi S, "Mereka

membersihkan rahim dengan satu kali haidh " maksudnya

adalah haidh yang sempuma hingga rahimnya bersih. Karena

ihr kami memerintahkan budak perempuan unhrk menjalani

satu haidh yang sempuma, sebagaimana kami memerintahkannya

-manakala yang dimaksud adalah suci- untuk menjalani satu kali

suci yang sempuma.

14. Nafkah Terhadap Kerabat

Allah @ berfirman,

'"$-J'"YJGr:;L-(;{;ur'.ji,'#iLla:;G

| L,fr 5K 1 " ;,- ifftu,"'fr.i " 

-$liit fr' rli9i'^;G1i

b$\',Fu : y {e, A "'$ S ; c iIi',ufiG, I W
t+'&56?36., (# qv ;;i6 $$ 39"A:; 3i
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u r*" 4 *,{''& <fr f'$ w-;; ;\ i'f sy

@U{$:,q';rt"6Wvfi,Gfrv"+iAu.i5,r;
*Para ibu hendaklah men5rusulan selama dua

tahun penuh, yaifu bagi yang ingin menyempumakan penrysuan.

Dan kewajiban aSmh memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan @ra yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan

menuntt kadar . Janganlah seorang ibu menderita

an karena anaknya dan juga seorang a5nh karena

analmya, dan pada ahli wais pun seperti itu. Apabila

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduaryn
dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas kduanya. Dan
jika kamu ingin anal<mu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu membeikan pembayaran menurut
yang patut Bertakwalah kepada Allah dan kebhuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kegakan "(Qs. Al Baqarah l2l:2331

Allah @ berfirman,

oLiTi;K|t;;v'"sA'#36K;*r5a'i

3 ;, Ji :# d F,7-i.,4@ 6A ;i A;ilt'frG
"6v.-c, $yenxfr dglt\1fr){Y*t, W|i:, #

@fr*3a{inw'

572



AlUnm

"Kemudian jika mereka men5rusukan (anak-anak)mu

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segak sesuafu), dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menytsukan (anak ifu) unfuknya. Hendaklah orang yang mampu

memberi nafkah menurut kemampuannln. Dan orang yang

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nalkah dari harta yang

dibeikan Altah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah benkan kepadanya.

Allah kelak akan membeikan kelapangan sesudah kaempitan."
(Qs. Ath-Thalaaq 165l 6-7)
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2319. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Unvah, dari ayahnya, dari Aisyah @4, bahwa Hindun

berkata kepada Rasulullah +8, "Wuhai Rasulullah, sesungguhnya

s73

4



AlUmm

Abu Sufuan itu laki{aki yang pelit, dan aku tidak memperoleh
selain apa yang dia bawa ke rumah." Rasulullah @ bersabda,

"Ambillah harta tmng bisa mencukupimu dan anaknu dengan cam

gang makruf 'L74
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2320. Anas bin Iyadh nnengabarkan kepada kami, dari
Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah 4u, bahwa dia menceritakan

kepadanya, bahwa Hindun ibu Muawiyah datang kepada Nabi S
dan berkata, "Sesungguhnya Abu Sufuan adalah orang yang

sangat pelit, dan dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku

dan anakku kecuali yang aku ambil darinya se@ra sembunyi-

174 gu6iL ini telah disebutkan berikut takhnjtya pada no. (23071 <iaiam bab
tentang keruajiban nafkah.
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sembunyi, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Apakah aku

berdosa melakukan perbuatan itu?" Nabi $ menjawab, "Ambillah

nalkah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang

*uhrf 'tr75

Dalam Kitab Allah @,, kemudian dalam Sunnah

Rasulullah S terdapat penjelasan bahwa akad iiarah atau sewa itu

hukumnya boleh dengan objek segala sesuafu yang lazim bagi

manusia, karena Allah & berfirman, 'Kemudian iika mereka

menytsukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikantah kepada

mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]' 6) Persusuan itu

berbeda-beda, dimana seorang anak itu bisa jadi lebih banyak

sepersusuan daripada anak lain, dan seorang perempuan itu

terkadang lebih banyak air susunya daripada perempuan yang lain.

Selain ifu, air susu seorang perempuan juga tidak sama; terkadang

keluar sedikit dan terkadang keluar banyak. Namun iiarah tetap

sah dengan objek ini karena di dalamnya tidak ditemukan ukuran

yang lebih bisa diketahui secara pasti daripada ini. Karena itu

boleh melakukan ijarah atas pelayanan budak dengan diqiyaskan

kepada persusuan |lni. Ijarah terhadap objek lain yang sudah lazim

bagi masyarakat juga hukumnya boleh dengan diqiyaskan kepada

ijarahini.

Dalam Kitab Allah & dan Sunnah Rasulullah S juga

terdapat penjelasan bahwa ayah wajib menafkahi il*, bukan

ibunya, baik ibunya dinikahi atau dithalak. Hal ini mengandung

dalil bahwa nafkah itu tidak dibebankan pada warisan. Alasannya

175 gu6i1r ini telah disebutkan berikut bkhrijnya pada no. (2308) dalam bab

tentang karajiban nafkah. Silakan baa takhiinya pada no. (23071.
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adalah karena ibu merupakan pihak yang mewarisi, sedangkan

kewajiban nafkah dan persusuan ditanggung oleh ayah, bukan ibu.

2327. Mengenai firman Allah, "Dan pada ahli owris pun
seperti rtu" (Qs. Al Baqarah 121: 2331, Ibnu Abbas ig, berkata,

"Maksudnya dari segi ibu tidak boleh terkena mudharat akibat

anaknya, bukan dari segi ibu wajib m€nyrusui."176

Oleh karena ayah wajib menafkahi anak dalam keadaan

dimana anak tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, maka menurut

kami itu disebabkan karena ayah tidak boleh menelantarkan

anaknya. Demikian pula, jika anak sudah besar tetapi dalam

keadaan sakit menahun sehingga tidak bisa mencukupi dirinya
sendiri dan keluarganya serta tidak memiliki pekerjaan, maka ayah

wajib menafkahinya. Demikian pula dengan cucu karena mereka

dihukumi sebagai anak.

Ketentuan ini juga diberlakukan pada kakek karena mereka

dihukumi sebagai ayah. Nafkah ayah juga ditanggung anak

manakala ayah dalam keadaan tidak mampu mencukupi dirinya
sendiri, bahkan hukumnya lebih wajib karena anak berasal dari

ayah, dan hak ayah atas anak itu lebih besar. Demikian pula

dengan kakek, bapaknya kakek, dan lebih atas lagi karena mereka

semua dihukumi sebagai ayah.

176 66r' ini diriwayatkan oleh lbnu Abi SS,aibah datan Mushannafnya
(pernbahasan: Thalak, bab: Firman Allah: Dan Pada Atrli Waris Pun S€perti ltu,
4/183, no. 19157) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi dari hnu
Abbas 4&, tentang firman Nlah, "Dan pada ahli waris pun sepati itu", dia berkata,
"Maksudnya ahli waris tidak boleh terkena mudharat."

Juga dari jalur Hafsh dari Asy'ats dari Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas rg,
dia berkata, "Maksudnya adalah ahli waris tidak boleh terkena mudharat." (no. 19153)

Kedua riwayat ini menafsirkan riwayat AsySyafi'i rg.
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OIeh karena Hindun merupakan istri Abu Sufuan, dan
dialah yang merawat anaknya lantaran masih kecil atas perintah
suaminya, maka Rasulullah 4l$ pun mengizinkannya untuk

mengambil harta Abu Sufyan secukupnya bagi Hindun dan

anaknya dengan jalan yang makruf. Seperti ifu pula seorang laki-

laki yang memiliki hak atas laki-laki lain dengan jalan apapun,

namun penanggung hak ifu menghalangi hak, sehingga pemilik

hak boleh mengambil hartanya di manapun dia mendapatkan

harta tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-

terangan. Demikian pula dengan hak anak yang masih kecil, dan

hak orang yang mengelola hartanya dari jalan penvakilan atau

penjaminan.

Jika pemilik hak menemukan hartanya yang definitif, maka

dia membolehkan mengambilnya. Jika dia tidak menemukannya,

maka dia boleh mengambil harta yang sepadan jika memiliki
padanan. Jika hartanya berupa makanan, maka dia mengambil

makanan yang serupa. Jika hartanya berupa dirham, maka dia

mengambil dirham yang serupa. Jika hartanya tidak memiliki

padanan, maka dia boleh mengambil nilainya, baik dalam bentuk

dinar atau dirham. Misalnya, seandainya seseoftmg mengambil

budaknya tanpa Din, lalu pemilik budak tdak menemukan

budaknya ihr, maka dia boleh mengambil nilainya benrpa dinar

atau dirham.

Jika dia tidak menemukan dinar atau dirham milik orang

yang mengambil budaknya itu, sedangkan dia menemukan barang-

barang miliknya, maka dia boleh menjualbarang yang dia temukan
itu untuk melunasi nilai haknya, lalu mengembalikan sisanya jika

memang barang yang dia jual itu ada sisanya. Jika dia berada di
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negeri yang mayoritas penduduknya menggunakan dinar, maka dia

menjual barang tersebut dengan dinar. Jika dia berada di negeri

yang mayoritas penduduknya menggunakan dirham, maka dia

menjual barang tersebut dengan dirham.

Jika seseorang mengambil pakaiannya lalu memakainya

hingga harganya berkurang, atau mengambil budaknya lalu

menyunrhnya bekerja hingga tangannya patah atau menjadi buta

di tangannya, maka pemiliknya boleh mengambil pakaian dan

makanannya itu, serta mengambil dari harta pengambil nilai yang

menyusut dari pakaian dan budaknya itu sebagaimana yang telah

kami terangkan.

15. Nafkah BaSr Budak
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2322. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Ajlan, dari Bukair bin Abdullah, dari Ajlan Abu

Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah # bersabda,
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"Budak ifu berhak mendapatkan makanan dan pakaiann5n yang
layak, dan dia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali 5nng dia

fidmpu.'L77

Pemilik budak, baik laki-laki atau perempuan yang sudah

baligh, manakala menahan keduanya unfuk suatu pekerjaan, maka

dia harus menafkahi keduanya dan memberi keduanya pakaian

secara makruf, yaifu nafkah yang lazim diberikan kepada seorang

budak di negeri mereka, mengenyangkan untuk orang ukuran
sedang, serta dapat menguatkan tubuh, baik berupa gandum

hinthah atau gandum syairi jagung atau kurma kering. Pakaian

untuk mereka juga seperti ihl, yaifu yang lazim dikenakan

penduduk negeri ifu, baik dari wol, kafun, linen, atau pakaian

apapun yang umumnya dikenakan di negeri tersebut.

Manakala budak perempuan memiliki kecantikan, maka

lazimnya dia diberi pakaian yang lebih indah daripada pakaian

untuk budak-budak perempuan yang kecantikannya di bawahnya.
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177 HR. Muslim (pernbahasan: Sumpah, bab: Tuan Mernberi Makan dan Pakaian
Budak seperti yang Dia Makan dan Pakai, 3/1283, no.4L/L662) dari jalur lbnu Wahb
dari Amr bin Harits dari Bukair bin Aq/aj dari Ajlan mantan sahaya Fathimah dari Abu
Huraimh &, dari Rasulullah $, beliau bersabda, "Budak itu bqhak mandapatkan
makanan dan pkaian4m, dan dia b'dak boleh dibebani kecuali Sang dia
mampu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam Musnadtya (2/489, no.
1155) dari jalur Sufiyan dan seterusnya.

I
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2323. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hrahim bin

Abu Khidasy, dari Utbah bin Abu lahab, bahwa dia mendengar

Ibnu Abbas berkata tentang para budak, "Berilah mereka makanan

dari makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari

pakaian yang kalian kenakan."l78

Ini merupakan kalimat yang bersifat garis besar, yang dapat

dijadikan sebagai jawaban, dimana penanya bertanya tentang para

budak. Budaknya itu memakan kurma kering, atau gandum sia'ir,

atau makanan yang lebih rendah kualitasnSra. Budaknya itu juga

memakai wol atau pakaian yang lebih rendah kualitasnya. Karena

u8 Hadits ini diriwayatkan secara terangkat sanadnla dengan shlvs mutbfaq
ahih,yatlt:

Al Bukhari (pernbahasan: Iman, bab: Maksiat dari Perkara Jahili!,ah, L/126, no-

30) dari jalur Sulaiman bin Harb dari s$r'bah dari washil Al Ahdab dari Ma'rur, dia

berkata: Aku beriumpa dengan Abu Dzar di Rabdzah dalam keadaan mengenakan
pakaian yang indah, dan budaknSra juga mernakai pakaian yang indah. Aku bertanya

kepadanya tentang hal ihr, lalu dia menjawab, "Aku pernah mencaci seorang lak-laki

dan menghinanya dengan menyebut ibunyn, lalu Nabi S bersaMa kepadaku, "Wahai

Abu Dzar, apkah l<amu mencela4n dengan menyebut ibunSa? SaungguhnSm kamu

adalah saeoftng t/ang dalam dirin5n masih ada sifat jahiligh. Saudan-saudam l<alian

itu manjadi panbantu bagi kalian. Allah maniadikan mqela benda di baunh bngan
kalian. Barangsiapa yang saudannia betada di bawah bngan4a, mal<a hendaHah dia

memberi makanan sejanis png dia mal<an, dan mantberinia pakaian yang seienis

dangan wng dia pkai. Dan janganlah kalian mqtbebani merela pekeriaan yang
dapat mernbuat mqeka tidak budag. Jika kalian mqnbebani mereJ<a dangan suatu
tugas, mal<a bantulah mereka!"

Muslim (pembahasan dan bab yang sarna, 3/1282'7283, no. 40/1661) dari ialur
Muhammad bin Ja'far dari Sytr'bah dan seterusnya.

Juga dari jalur Waki' dari A'masy dari Ma'rur bin Suwaid dengan redaksi yang

serupa. (no.38/L66ll
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ifu Ibnu Abbas ;9, berkata, "Berilah mereka makanan yang sejenis

dengan makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian
yang sejenis dengan pakaian yang kalian kenakan!" Orang-orang

di masa lalu kehidupannya susah, dan banyak dari mereka yang

kehidupan longgar itu sebenamya hanya kelas menengah. Dengan
demikian, jawaban ini konsisten dengan keadaan tersebut.

Orang-orang yang tanya di sini adalah orang-orang badwi.

Pakaian dan makanan kebanyakan mereka adalah pakaian dan
makanan yang kasar. Kehidupan mereka dan kehidupan budak-
budak mereka nyaris sama. Adapun orang yang keadaannya tidak
demikian, melainkan berbeda dari kehidupan generasi pendahulu

dan orang-orang badwi, makan makanan yang halus dan memakai
pakaian yang bagus, maka seandainya dia menyamakan dirinya
dengan budaknya, maka itu lebih mulia dan lebih baik. Tetapi jika

dia tidak melakukannya, maka dia boleh mengikuti apa yang
disaMakan Rasulullah $, "Nafkah dan pal<aianrym seara
ma'ntf. " Yang dimaksud dengan makruf fialnl<) menurut kami
adalah makruf untuk orang sepertinya di negeri tempat dia tinggal.

Seandainya seseorang memakai pakaian waq/i,L79 jubah, mantel
bulu dan selainnya, dan pakaiannya juga berupa naqi,LSo bertagai
jenis daging ayam dan burung, maka dia tidak hams memberi

makan dan pakaian budaknya seperti itu, karena makanan dan
pakaian ini bukan merupakan makanan dan pakaian 5nng makruf
bagi para budak.

L79 Urasyiberarfrpakaian yrang memiliki hiasan ukir
le Nagiadalah salah sahr jenis roti.
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2324. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-

zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $
bersaffia, "Jika salah seorang dianbra kalian disuquhi makanan

dalam kadaan panas dan berasap oleh budalaSn, maka

hendaHah dia memanggil budakryn itu dan memintanlm duduk

bersamanya. Jika dia tidak mau, maka hendaklah dia mengambil

s6uap makanan untuk budaknya ifu, klu hendaklah dia

menyerahkan makanan itu -atau memberikannya

kepadanya, atau kalimat yang maknanya seperti 1n1-. 481

181 gg. Al Bukhari (pembahasan: Memerdekakan Budak, bab: Jika Budak salah

Seorang Di antam Kalian Menghidangkan Makanan, 2/222, no. 25571dari jalur Hajjaj

bin Minhal dari Syu'bah dari Muhammad bin zyad dari Abu Hurairah &,dari Nabi $,
beliau bersabda, -Jika budak satah seoftng di anbn lalian man5ngahlnn

makanann5n, maka jit<a dia tidak mqyrruhnya duduk bersamang, mal<a hendaHah

dia mengulurkan satu abu dua suap makanan kepada budalopn itu, atau satu ahu dua

potsi makanan tnfukn7a, karqta dialah yang mengolah mal<anan tetsebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama'

3/72841 dari jahr AI Qa'nabi dari Daud bin Qais dari Musa bin Yasar dari Abu

Hurairah rg, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Jika budak salah seonng di antara

kalian membuatkan makanann5/a, kemudian dia menghidangkan makanan itu,

dialah yang memsakan panas dan asaPnya, maka hendaHah omng ifu
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Ketika Rasulullah $ bersaMa, "Maka hendaHah dia

mencomotkan unfukrym s6uap makanan" maka menurut kami

saMa beliau ini dapat dipahami dengan dua cara. Pertarna, cana

yang paling utama di antara keduanya, yaitu sesuai maknanya -
Allah Mahatahu-, yaitu menyunrhnya duduk itu lebih utama. Jika

h-ran tidak melakukannya, maka dia tidak wajib meminta budaknya

itu duduk bersamanya, karena Rasulullah $ bersabda, 'Jika frdak,

maka hendaHah dia mencomotkan unfulmya safu suap makanan."

Karena seandainya menyunfi budaknya duduk itu hukumnya wajib,

tentulah dia tdak diperkenankan untuk mencomotkan sesuap

makanan bagi budaknya tanpa menyrruhnya duduk bersamanya.

Kdua, dimungkinkan perintah dalam hadits ini bempa perintah

yang sifubnya bebas memilih, bukan keharusan. Budak memperoleh

hak nafkah secara makruf sebagaimana yang disaMakan

Rasulullah $, sehingga dia tidak wajib diberi lebih dari itu.

Hal ini memberi petunjuk kepada Anda tentang apa yang

saya sampaikan kepada Anda, yaitu perbedaan makanan unfuk

budak dan makanan untuk fuannya manakala fuannya

menginginkan makanan yang enak, bukan makanan sekedamya.

Seandainya tuan termasuk orang yang ingin makan makanan

sekedamya, maka dia memberi budaknSra makanan yang sama

dengan makanannya. Begitu iuga dalam soal pakaian.

Budak yang mengolah makanan fuannya ifu menurut kami

berbeda dari budak yang tdak mengolah makanan tuannya.

Seyogianya pernilik budak yang mengolah makanannya itu

meminta budakn5n duduk basamangn untuk makan. JiJ<a makanan tqsebut sdikit,
maka hendaHah dia mqtaruh di bngan budalmg itu sesuap atau dua suaP."

Hadits ini juga dilansir dalart Shahifah Hammam bin Mtnabbih (hlm. 366, no.
84). Silakan baca ini untuk melihat lebih lanjut takhrij hadits ini.
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memberinya sesuap makanan untuk dia makan. Karena menurut

kriteria makruf, tidak sepafuhrya seseorang yang telah bersusah-

payah mengolah suatu makanan tetapi dia tidak mencicipi sedikit

pun untuk meredam seleranya. Sedangkan batasan minimal

makanan yang bisa meredam seleranya adalah safu suap makanan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa aturan ini hanya berlaku

untuk budak yang mengolah makanan, bukan budak yang lain?"

Jawabnya, karena keadaan keduanya berbeda. Yang sah.t

mengolah makanan dan melihatrya, sedangkan budak lain tidak

mengolah dan tidak melihatnya. Sunnah pun mengkhususkan

budak ini, bukan budak yang lain.

Dalam Kitab Allah ada keterangan yang menunjukkan apa

yang sejalan dengan sebagian makna ini. Allah berfirman,

Lefi3 {fi6 {)fiIt lfli'eaii frL tifi

enrj;;;u
'Dan apabila sewmkfu pembagian ifu hadir kembat, anak

Smtim dan oring miskin, maka benlah mereka dart harb ifu
(sekedamya). "(Qs. An-Nisaa' [4], 8)

Allah memerintahkan kita unh.rk memberikan sebagian dari

warisan yang dibagikan itu kepada sanak kerabat, anak-anak yatim

dan orang-orang miskin yang menyaksikan pembaglan warisan.

Ayat ini tidak mengandung perintah untuk memberikan sebagian

dari harta warisan kepada para kerabat, anak yatim dan orang

miskin seperti mereka yang tidak hadir di tempat. Selain ifu ada

banyak lagi padanannya, seperti menjamu orang yang datang ke
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rumah Anda, tetapi Anda tidak perlu menjamu orang yang datang

ke tempat Anda meskipun dia membutuhkan kecuali Anda

berkenan. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa perintah ini

berlaku dalam pembagian warisan saja. Sedangkan sebagian yang

lain mengatakan dia berlaku dalam pembagian warisan dan

pembagian harta pampasan perang. Pendapat ini lebih luas, dan

saya lebih senang sekiranya mereka diberi sesuai kelapangan hati

pemberi, tidak ada batasannya, asalkan mereka diberi.

Makna sabda Nabi $, "Membebani dengan

kecuali yang dia mampu"maksudnya adalah kecuali yang sanggup

dia kerjakan secara kontinu, bukan yang dia sanggup kerjakan

dalam sehari, dua hari atau tiga hari, atau semacam itu, kemudian

dia tdak mampu mengerjakannya di hari-hari berikutnya.

Alasannya adalah karena budak laki-laki atau budak perempuan

yang kuat itu terkadang mampu berjalan pada malam hari hingga

pagi serta sebagian besar hari, tetapi kemudian keduanya tidak

mampu berjalan lagi. Ada kalanya keduanya mampu bekerja sehari

semalam tanpa tidur, tetapi sesudah itu dia tidak mampu bekerja

lagi di waktu berikuturya. Yang hams dipenuhi tuan terhadap

budaknya adalah apa yang kami sampaikan, yaihr melakukan

pekerjaan yang sanggup dia kerjakan secara kontinu.

Jika dia mengadakan perjalanan, maka bergantian antara

berjalan dan menaiki kendaraan. Jika dia mampu tidur sambil naik

kendaraan, maka dia lebih banyak tidur dengan naik kendaraan.

Jika dia tidak mampu tidur sambil naik kendaraan, maka dia lebih

banyak tidur saat singgah. Jika dia bekerja di malam hari, maka

kami membiarkannya istirahat di siang hari. Jika dia bekerja di

siang hari, maka kami membiarkannya istirahat di malam hari. Jika
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dia bekerja di musim dingin, maka dia dibiarkan pada waktu sahur

dan pada awal malam. Jika dia beke4a di musim panas, maka dia

dibiarkan pada waktu siang. Alasan perlakuan semua ini terhadap

budak laki-laki dan budak perempuan adalah agar tidak

membahayakan fisik keduanya secara nyata, serta untuk

membebaninya pekerjaan yang menurut anggapan umum

keduanya mampu mengerjakannya se@ra kontinu.

Manakala seorang budak sakit, maka hrannya harus

menafkahinya saat sakit, tidak boleh mempekerjakannya jika dia

tidak mampu bekerja. Jika dia buta atau sakit menahun, maka

tuannya menafkahinya juga kecuali dia berkenan untuk

memerdekakannya. Jika dia memerdekakannya, maka dia tidak

wajib menafkahi budaknya ihr.

(Jmmu walad juga harus diberi nafkah oleh pemilikn5n.

Ummu umlad melayani fuannya dan bekerja unfuknya sebaik dan

sebisa mungkin secara makruf di rumahnya. Sementara budak

perempuan mudabbarbekerja unfuk fuannya di rumahnya atau di

luar rumah sebagaimana yang kami sampaikan terkait budak yang

bukan mudabbar. Tuan hams menafkahi mereka semua secara

makruf, dan ukuran makruf adalah seperti yang saya sampaikan.

Budak mana saja yang tidak sanggup bekerja, maka tuannya tidak

boleh membebaninya dengan pekerjaan, dan dia harus

menafkahinya. Persusuan budak yang masih kecil ditanggung oleh

tuannya. Budak mukakb laki{aki dan perempuan berbeda dari

budak lain, dimana tuan keduanya tidak wajib menafkahi

keduanya, baik saat sakit atau udak. Jika keduanya sakit dan tidak

mampu menafkahi dirinya sendiri, maka kepada keduanya

dikatakan, "Untuk kalian syarat yang kalian tetapkan dalam
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kitabah. Karena ihr, nafkahilah diri kalian. Jika kalian menyatakan

tidak mampu menunaikan kitabah, maka kami membatalkan

kitabah kalian dan kami mengembalikan kalian menjadi budak,

sebagaimana kami membatalkan kitabah manakala kalian tidak

mampu melunasi denda pidana yang kalian lakukan'"

oleh karena saat keduanya tidak mampu itu keduanya

boleh mengatakan, "Kami tidak memiliki harta," sehingga

keduanya dikembalikan menjadi budak, maka keduanya saat sakit

juga boleh melakukan apa yang kami sampaikan itu, insya' Allah.

Karena ini menjadi bukti bahwa penghapusan kitabah itu

diserahkan kepada keduanya, bukan kepada tuan yang menjadi

keduanya sebagai budak mukatab.

seandainya ada dua budak, kemudian salah satu dari

keduanya tidak mampu atau sakit, lalu dia berkata, "Aku tidak

mampu," maka batallah kitabahrrya dan dia lantas diberi nafkah.

sedangkan budak yang masih mampu menjalankan kitabah ilu

tetap menjadi budak mukatab, dan ditiadakan darinya hak yang

diterima oleh budak yang tidak mampu menjalankan kitabah.

seorang tuan wajib menafkahi budak-budaknya yang masih

kecil meskipun mereka belum memberikan manfaat baginya- Dia

dipaksa unhrk menafkahi mereka. Seandainya seorang tuan

menikahkan wnmu walad miliknya lalu dia melahirkan beberapa

anak, maka dia harus menafkahi mereka sebagaimana dia

menafkahi budaknya hingga mereka dimerdekakan mengikuti

kemerdekaan ibu mereka. Jika seorang tuan menetapkan

kewajiban penghasilan pada budaknya, lalu budak itu berkata,

"Aku tidak sanggup," maka dikatakan kepada fuannya itu,

,,silakan kamu menyewakan budakmu kepada siapa saja yang
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kamu inginkan, berikanlah nafkah dan pakaian kepadanya, dan
janganlah kamu membebaninya dengan kewajiban penghasilan. "

Jika budaknya ifu perempuan, maka ketenfuan seperti ifu.
Hanya saja, tidak sepafutnya tuan mengambil kewajiban
penghasilan dari budak perempuan kecuali dia memiliki pekerjaan.
saya senang sekiranya imam melarang fuan mengambil kewajiban
penghasilan dari budak perempuan manakala dia tidak sanggup
bekerja. Saya juga senang sekiranya tuan mengambil kewajiban
penghasilan dari budak laki-laki manakala dia tidak sanggup
bekerja, baik masih kecil atau sudah besar.
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2325. Malik mengabarkan kepada kami, dari pamannya
yaitu Abu suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia mendengar
utsman @, berkata dalam khutbahnya, "Janganlah kalian
membebani pekerjaan pada budak yang masih kecil, karena

588



Al Unrm

apabila kalian membebaninya maka dia akan mencuri. Janganlah

kalian membebani budak perempuan yang tidak memiliki keahlian

untuk bekerja, karena jika kalian membebaninya unhrk bekerja

maka dia akan bekerja dengan kemaluanny^."L82

Jika seseorang memiliki hewan temak di kota berupa

kambing atau unta, maka dia harus memberinya pakan seukuran

yang dapat membuaturya berdiri. Jika dia menolak, maka sultan

menuntuhya untuk memberinya pakan atau menjualnya. Jika

hewan temaknya ifu ada di pedalaman, maka kambing, unta atau

sapi itu diarahkan ke tempat gembala dan dibiarkan di tempat

gembala itu, tidak boleh menahannya. Jika tanahnya kering, maka

saya senang sekiranya pemiliknya ifu memberinya pakan, atau

menyembelihnya, atau menjualnya. Dia tidak boleh menahannya

hingga mati kelapangan kecuali jika memang tidak ada makanan di

tanah. Menurut saya, dia dipaksa untuk menjualnya, atau

menyembelihnya, atau memberinya pakan.

Jika di tanah ada makanan, maka menunrt saya dia tidak

dipaksa untuk menjualnya, menyembelihnya, atau memberinya

pakan, karena hewan temak tersebut bisa mencari makan dari

tanah. Dia tidak seperti hewan temak yang tidak digembalakan

dalam keadaan tanahnya tandus kecuali penggembalaan yang

lemah. Tanah yang kering Udak seperti tempat gembala.

r82 664. ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Merninta Izin, bab:

Perintah Berlaku Lernbut kepada Budak, 2/98L, no' 421' Dalam redaksinyra ada

pembalikan susLrnan kalimat, serta ada tambahan, 'Dan biarkanlah dia jika Allah telah

memeliham kalian (dengan rezeki yang halal), dan hendaklah kalian memberi mereka

makanan yang baik-baik. "
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Induk dari anak temak tidak boleh diperah susunya kecuali
yang melebihi kebutuhan pokok anak-4naknya. Pemiliknya juga
tidak boleh memerahnya dan membiarkannya mati karena kurus.

Tuan budak juga tidak boleh meminta budak
perempuannya menyusui anak lain sehingga menghalangi hak
anaknya sendiri, kecuali ada sisa sesudah anaknya tercukupi; atau
anaknya sudah bisa makan makanan hingga tubuhnya bisa
bertahan. Karena ifu tidak ada larangan unfuk mementingkan
anaknya dengan air susu jika dia memilihnya daripada makanan.

Dalam bahasan tentang thalak dan nikah telah dibahas
nafkah untuk perempuan yang dithalak, ishi dan nafkah-nafkah
lain yang harus diberikan.

16- Bantahan Terhadap Ulama yang Berbeda
Pendapat dengan Kami

sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami terkait
orang yang memilik hak pada orang lain tetapi omng lain itu tidak
menunaikan hak kepadanya, bahwa pemilik hak tersebut boleh
mengambil haknya dari orang ifu, baik secara rahasia atau terang-
terangan. Jika orang lain itu mengambil tanpa izin darinya dinar
atau dirham, atau sesuafu yang bisa ditakar atau ditimbang, lalu dia
mendapati padanannya, maka dia boleh mengambilnya. Jika dia
tidak mendapati padanannya, maka dia tidak boleh menjual suatu
barangnya unfuk melunasi hut*yu. Alasannya adalah karena
pemilik barang yang menanggung hak itu tidak rela sekiranya
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hartanya dijual. Karena itu, tidak sepatutnya orang ifu menjadi

orang kepercayaan bagi dirinya sendiri.

Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang ulama lain

dengan argumen seperti argumen Anda, dimana dia mengatakan,

"Jika seseorang mengambil tanpa izin dirham orang lain lalu dia

menghabiskannya, lalu Anda memerintahkan pemilik dirham unfuk

mengambil dirham selain dirhamnya itu, maka itu berarti Anda

menjadikan dirham ini sebagai pengganti dari nilai dirham yang

diambil tanpa uin. Karena seandainya pengambil mengambil

dirham hitam, maka Anda tidak menyuruh pemilik dirham untuk

mengambil dirham putih, karena dirham putih ihr lebih tinggi

nilainya daripada dirham hitam. Dengan demikian, Anda telah

menetapkan pengganti baginya berupa nilai, sedangkan pengganti

berupa nilai itu dihukumi sebagai jual-beli."

Jika dia berkata, "Dirham-dirham ini sama dengan nilai,"

maka kami katakan, "Apa contohnya?" Dia mengatakan, "Tidak

boleh ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain." Kami

katakan, "Jika Anda memperkenankannya dari sisi ini, maka

katakan kepada pemilik dirham, 'silakan ambil dirham putih

sebagai ganti dirham hitam, tetapi tidak boleh ada selisih

sebagiannya atas sebagian yang lain."' Dia mengatakan, "Tidak,

karena jika Udak boleh ada selisih pada sebagiannya atas sebagian

yglain, maka dirham tersebut lebih tinggi nilainya daripada dinar."

Kami katakan, "Kalau begih-r, argumen Anda bahwa selisih pada

sebagiannya atas sebagian yang lain hukumnya tidak halal itu

(argumen Anda) keliru. Mengapa Anda tidak memperkenankannya

mengambil dinar dengan nilai dirham, padahal Anda berpatokan

pada nilai? Mengapa Anda tidak memperkenankannya penjual
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barang pengambil lalu pemilik dirham mengambil dirham yang

setara dengan dirhamnya, sedangkan barang ifu boleh dijual
dengan dirham, dan di dalamnya terjadi tindakan saling menutupi
unfuk mengambil keunfungan? Lalu, apa argumen Anda terhadap

seseorang yang membantah Anda dengan pendapat seperti ini?"

Pemilik dirham tidak boleh mengambil selama{amanya

kecuali yang diambil darinya, karena Anda tidak mengetahui

bahwa jika dia mengambil selain yang diambil darinya, maka itu
berarti dia telah mengambil pengganti, sedangkan pengganti ifu
nilai. Seseorang tidak boleh menjadi orang kepercayaan bagi

dirinya sendiri atas harta orang lain, sedangkan Anda mengatakan

dalam banyak penjelasan ilmu bahwa seseorang fidak boleh

menjadi otang kepercayaan bagi dirinya sendiri."

Ulama tersebut berkata, "Lalu apa pendapat Anda?" Saya
katakan, sesungguhnya Sunnah Rasulullah $, kemudian Uma'
mayoritas ulama yang saya catat pendapatnya dari kalangan kami,
menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki hak pada orang
lain manakala orang lain menahan hakn5n itu pemilik hak boleh
mengambil haknya dari orang lain ifu. Bisa jadi apa yang dibawa
masuk oleh Abu Sufuan ke rumah Hindun, yang oleh
Rasulullah $ diizinkan bagi Hindun untuk mengambil seukuran

yang cukup baginya dan anaknya dengan jalan png ma'mf, (apa

yang dibawa masuk Abu Sufyan itu) berupa emas dan perak,

bukan makanan. Kalaupun berupa makanan, bisa jadi kualitasnya
lebih tinggi daripada yang ditetapkan sebagai jatah istri.

Di sini tampak jelas bahwa Hindun boleh mengambil secara

makruf seperti yang menjadi jatah baginya, fidak lebih tinggi
kualitasnya dan tidak lebih banyak daripada jatahnya. Dimungkinkan
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pula seandalnya makanan yang dibawanya itu setara dengan jatah

Hindun, maka tdak jauh kemungkinan sekiranya Hindun

mengambilnya sebagai ganti dari makanan yang menjadi latahnya,

karena Abu Sufr7an memiliki hak untuk menahan makanan itu

darinya dan memberinya makanan ynng lain, karena hak Hindun

bukan pada makanan definitif, melainkan makanan dengan sifat

seperti makanan orang-orang pada umumnya; dan lauknya juga

seperti lauk orangorang pada umumnya. Bukan makanan definitf

yang paling tinggl loualitasnya dan lauk yang paling bagus; dan

bukan pula makanan dan lauk yang paling bagus.

Manakala Hindun mengambil makanan ini, maka

sesungguhnya dia mengambil pengganti dari jatah yang wajib

untuknya dan anaknya, sedangkan pengganti itu dihukumi sebagai

nilai, sementara nilai itu sama kedudukannya dengan jual-beli. Oleh

karena Hindun mengambil unfuk dirinya dan anaknya, maka itr
berarti Nabi S menjadikan Hindun sebagai orang kepercayaan

bagi dirinya sendiri dan anaknya. Nabi,# put membolehkannya

untuk mengambil haknya dan hak anak-anak secara rahasia dari

Abu Sufuan sebagai pemilik harta.

Tidakkah kasus ini memberi Anda petunjuk bahwa

seseorang boleh mengambil bagi dirinya sendiri seperti apa yang

sehamsnya penanggung hak berikan kepadanya, dan seperti yang

sehamsnya sultan ambilkan untuknya manakala haknya terbukti

pada orang itu? Ulama tersebut bertanya, "Di mana?" Saya

katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya sultan tidak barang

definitif milik orang yang diambil hartanya? Tidakkah sultan harus

memutuskan orang yang mengambil tanpa izin ifu harus

memberikan nilai barang ihr kepadanya? Dia menjawab, "Benar."
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Saya katakan, "Jika dia tidak memberikan barangnya yang
definitif, maka Sulaiman hams menjual dengan paksa harta
pengambil agar dia bisa memberikan nilai barang orang yang
diambil hartanya?" Dia menjawab, "Benar." Selanjutnya diajukan
pertanyaan kepadanya, "oleh karena sunnah membolehkan omng
yang memiliki hak untuk mengambil haknya tanpa melibatkan
sultan, sebagaimana sultan boleh mengambilnya seandainya hak
itu dapat dibuktikan di hadapannya, maka mengapa seandainya
pemilik hak fidak rnenemukan haknya itu tidak boleh menjual
harta orang yang menanggung haknya agar dia bisa mengambir
haknya?" Dia menjawab, "sultan boleh menjual, sedangkan
pemilik hak ini tidak boleh menjual." Kami katakan, "Siapa yang
mengatakan bahwa dia tidak boleh menjual? Apa tanggapan Anda
seandainya dikatakan kepada Anda, 'Dia ihr juga tidak boleh
mengambil harta orang lain kecuali dengan seizin sultan.' Apa
argumen Anda? Apa pendapat Anda seandainya seseorang
menjual unfuk orang lain harta orang lain, sedangkan orang itu
tahu bahwa dia tidak memiliki hak atas pemilik barang yang
hartanya dijual secara paksa? Apakah dia boleh mengambil harta
yang dijualkan sultan unfuknya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami
katakan, "Dengan demikian, Anda menyadari bahwa telah
menentukan afuran bahwa harta tersebut diambil atas
sepengetahuan pemiliknya, bukan dengan kuasa sultan. Sultan
dalam hal ini tidak memiliki kedudukan melebihi kedudukan
sebagai mufti yang diberitahu tentang hak sebagian orang atas
orang lain, lalu dia memaksa orang yang menolak memberikan
hak agar dia memberikan hak. Sultan tidak menghalalkan suafu,
dan tidak pula mengharamkannya. Halal dan haram tidak lain
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adalah menumt pengetahuan orang-orang di antara sesama

mereka." Dia berkata, "Benar."

Kami katakan, "l alu, mengapa Anda menyamakan antara

orang yang memiliki hak lalu dia mengambil haknya tanpa

melibatkan sultan, memaksa orang yang menanggung hak, dan

Anda menjadikannya sebagai orang kepercayaan atas dirinya

sendiri? Tetapi di sisi lain Anda membedakannya dari sultan dalam

hal menjual harta orang yang menanggung hak. Apakah Anda

berpendapat demikian berdasarkan khabar atau qiyas?" Dia

menjawab, "Para sahabat kami mengatakan bahwa tindakan

menju4l harta orang lain merupakan tindakan yang buntk."

Saya katakan, "Seandainya perbuatan ih.r buruk, maka

penyebabnya tidak lain adalah karena Anda telah

mencampuradukkan masalah di dalamnya, lantaran Anda

menganggapnya mengambil harta yang serlpa dengan harta

definitifnya, dan harta tersebut Anda pandangan sebagai nilai harta

definitifnya, sedangkan nilai ihr sama dengan jual-beli. Anda telah

menyalahi makna Sunnah dalam kasus ini, dan sejalan dengan

makna Sunnah dalam kasus lain." Dia berkata, "Seperti itulah

pendapat para sahabat kami." Saya bertanya, "Apakah Anda rela

orang lain berpendapat seperti ini, lalu orang yang berbeda Anda

berkata kepada Anda, 'seperti inilah pendapat para sahabat

kami?"' Dia menjawab, "Dia tidak memiliki argumen dalam

pernyataan ini." Kami katakan, "Anda juga Udak memiliki

argumen dari pemyataan Anda itu." Dia berkata, "Dalam sebuah

riwayat disebutkan:
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2326. Sesungguhnya Nabi $ bersabda, "Tunaikanlah

amanah kepada orang yang memperayaimu, dan janganlah kamu
m engkhianati orang yang mengkhiana 6- u.'4-83

la3 HR. Abu Daud (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Sees yang Mengambil Haknya
Secara Sembunyi-Sembunyi, 3,284-805, no. 3534) dari jalur Yazid bin Zurai' dari
Humaid Ath-Thawil dari Yusuf bin Mahak, dia berkata, "Aku pemah mencatatkan
untuk seseorang nalkah oftmg-orang yatim yang dia asuh. Kernudian anak asuh itu
menipunya sebanyak seribu dirham. lalu fulan itu memberikannya kepudu anak-anak
yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatm itu dua kali lipatrya. Yusuf
melanjutkan: Aku katakan, "Ambillah seribu (dirham) yang telah dibawa kabur oleh
mereka darimu!" Fulan berkata, "Tidak! Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia
pemah mendengar Rasulullah $ bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang tang
mempercayaimu dan janganlah angkau mangkhianati orang yang mengkhianatimu!"

Juga dari jalur Syarik dan Qais dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu
Hurairah &, dia berkata: Rasulullah ,;$ bersabda, "Tunaikanlah amanah... "(no. 3535)

Hadits ini juga diriwayratkan oleh At-Tirmidzi (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Abu
Kuraib Menceritakan kepada Kami, 3,/555) dari jalur Syrarik dan Qais, dan seterusnya.
Abu Isa berkata, "Stah$ hadits hasangharib."

Al Baihaqi berkomentar tentang jalur Abu Daud yang pertalna, "Jalur tersebut
dihukumi terputus karena Yusuf bin Mahak tidak menyebutkan nama orang yang
menceritakan darinya, dan tidak pula nama orang-oriu-tg yang di atasnyra lagi."

Lih. Sunan Al Kubra(lo/27l\
Porgarang Al Jauhar An-Naqi mernbantahnya bahwa nama orang !,ang

menceritakan kepadanyra ihr udak diperlukan karena dia seorang sahabat, sedangkan
para sahabat itu tidak masalah sekiranya nama merel.a tidak diketahui karena mereka
sernua peri',uayat yang adil.

Mengenai jalur riwayat kedua Al Baihaqi berkomentar, "Hadits Abu Hushain
diriwayatkan secara perorangan oleh syarik Al Qadhi dan Qais bin Rabi'. eais
stahrsnya lemah, sedangkan riwayat Syarik tidak dijadikan ar[lumen oleh mayoritas ahli
Hadits. Muslim bin Hajjaj hanyra menyebutkannya dalam kelompok riwayat penguat."

Namun pengarang Al Jauhar An-Naqi membantahnya dengan mengatakan,
"Meskipun ada komentar negatif terhadap Syarik, narnun dia juga dinilai tsiqah oleh
banyak ahli Hadits. hnu Hibban menyebutkan namanya dalam Ats-Tsiqaf. Hakim
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Dia bertanya, "Apa makna hadits ini?" Kami jawab, "Hadits

ini tidak valid menurut para ahli Hadits dari kalangan kalian.

Kalaupun hadits ini valid, dia tidak mengandung argumen yang

membantah kami. Kalaupun dia mengandung argumen yang

membantah kami, dia juga membantah Anda bersama kami." Dia

bertanya, "Mengapa seperti itu?" Saya jawab, "Allah @

berf irman,q6{U,*A'iii;':iJ'ill;-':rt"oL'sesunssuhnvaAtlah

menytruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak

meneiman5n'(Qs. An-Nisaa' [4]: 58) Menyampaikan amanah itu

hukumnya fardhu, sedangkan khianat itu hukumnya haram. Orang

yang mengambil haknya tidak disebut sebagai orang yang

berkhianat."

Dia bertanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa jika dinamya

diambil tanpa izin lalu dia menjual pakaian dengan dinar, maka dia

telah berkhianat karena pakaian dan dinar merupakan dua objek

dalam .4/ Mustadnk di alrfiir bahasan tentang jenazah mengatakan bahwa Muslim

berargumen dengan riwayratrYa. "
-Perrgararrg-Al Jauiar An-Naqiiuga berkata, "Qais bin Rabi' dikomentari negatif

oleh sekJomplt unU Hadits, tetapi dia dinilai fsrQai oleh Syr'bah, Sufuan dan

selainnya. hnu Adiy mengatakan, 'Kebanyakan riwayatnya kuat. Komentar yang benar

terhadap adalah seperti yang dikatakan Syu'bah, dan bahwa dia tidak masalah'

Setidaknya riwayat bisa meniadi penguat bagi riwayat S!,ankt Hadits ini juga

diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqi'

Karena itu At-Tirmi&i menilai riasaz hadits ini. Abu Daud melansir hadits ini tanpa

komentar sehingga statusnya rSasan menurutrya sesuai yang biasa terjadi."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam .4/ Musbdnk (pernbahasan:

Jual-Beli, z/Ml di;jalur Syarik dan Qais dan setenrsn5n. Dia berkata, "Hadits Syrarik

dari Abu Hushain statusnya shahih menurut kriteria Muslim, tetapi dia tidak

melansimya. Dia juga memiliki riwayat penguat dari Anas."

.luga dari jalui Ayyurb bin Suwaid dari Ibnu Syaudzab dari Yazid bin Humaid dari

Anas dan seterusnya.

AI Hakim melansimya sebagai riwayat penguat bagi hadits Abu Shalih dari Abu

Hurairah *9.
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yang berbeda?" Saya jawab, "Sesungguhnya hak itu bisa diambil
dengan beberapa cara. Di antaranya adalah ditemukan barang
yang diambil secara definisi, sehingga barang tersebut diambil lagi
oleh pemiliknya. Jika barang itu tidak ada, maka diganti dengan
padanannya. Jika tidak ada padanannya, maka harta pengambil

dijual dengan paksa, kemudian dari hasil penjualannya diambil
setara dengan yang diambilnya tanpa izin sesuai dengan nilainya.
Seandainya ketika dia khianat mengambil dinar lalu budak
perempuannya dijual dengan paksa dengan dinar untuk diserahkan
kepada pemilik dinar maka itu dianggap sebagai khianat, maka
maka sultan tidak boleh mengesahkan perbuatan tersebut, dan
tidak boleh banyak melakukan apa yang diketahui tidak halal
baginya. sultan manakala menemukan dinar-dinar definitif milik
orang yang diambil, maka sultan memberikannya kepada
pemiliknya itu. Jika Udak, maka dia tidak memberinya dinar-dinar
yang lain karena itu bukan dinardinar yang diambil. Sultan juga

tidak boleh menjual budak perempuan milik pengambil untuk
diberikan nilainya kepada pemilik dinar dalam keadaan pemilik
budak perempuan tidak rela."

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya riwayat
tersebut valid? Apa makna hadits tersebut?" Kami jawab, "Oleh
karena Sunnah dan ijma' banyak ulama menunjukkan bahun
seseorang boleh mengambil haknya bagi dirinya sendiri secara

sembunyi-sembunyi dari orang yang menanggung hak, maka hal
itu menunjukkan bahura perbuatan tersebut bukan khianat. yang

disebut khianat adalah mengambil suatu yang tidak halal diambil.
seandainya seseorang berkhianat mengambil safu dirham dariku,
maka saya katakan, "Dia telah menghalalkan khianat terhadapku."
Saya tidak boleh mengambil darinya sepuluh dirham sebagai
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balasan terhadap pengkhianatannya terhadapku. Tetapi saya boleh

mengambil satu dirham, dan dengan tindakanku ini saya tidak

dianggap sebagai pengkhianat dan zhalim, sebagaimana saya

disebut pengkhianat dan zhalim seandainya saya mengambil

sembilan dirham yang lain bersama satu dirhamku karena dia tidak

mengambilnya secara khianat.

Khianat yang diharamkan tidak jauh dari makna yang saya

sampaikan, yaifu mengambil harta orang lain tanpa ada hak-

Makna khianat adalah seperti itu, insya' Allah, dan Sunnah

menunjukkan makna tersebut. Atau yang disebut khianat adalah

seandainya seseorang memiliki hak, maka dia fidak boleh

mengambil haknya itu tanpa ada perintah dari penanggung hak.

Namun makna ini berlawanan dengan Sunnah, karena iika
demikian maknanya, maka sesungguhnya mereka telah

memerintahkan seseorang untuk mengambil haknya dan pengganti

dari haknya tanpa ada perintah dari orang yang mengambil hak itu

darinya, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang

terangan.

Ulama tersebut juga berbeda pendapat dari kami dalam

masalah nafkah. Dia mengatakan bahwa jika ayah meninggal

dunia, maka anaknya yang masih kecil diberi nafkah oleh setiap

kerabat yang memiliki hubungan rahim dan haram dinikahinya,

baik laki-laki atau perempuan. Saya bertanya kepadanya, "Apa

argumen Anda dalam pendapat ini?" Dia menjawab, "Firman

Auah, &6ezA;)i'"i)-J 
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W J, *rrSi '*' :tl'if'!$1; u{i 'para ibu hendaHah

men5asukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, gnifu bagi
yang ingin menyempumakan penrysuan Dan kewajiban ayah
membei makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang
makruf. Seseorang fr'dak dibebani melainkan menurut kadar

. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena analm5m dan juga seorang ayah karena anaknya, dan pada
ahli owris pun seperti rtu '(Qs. AI Baqarah 121:2331."

Saya bertanya, "Apakah menumt Anda ahli waris wajib
melakukan hal itu (menanggung nafkah) kepada semua orang yang
Allah wajibkan untuk dinafkahi oleh ayah, dan ahli waris
menggantikan kedudukan ayah?" Dia menjawab, 'Ya." Saya
bertanya, "Apakah Anda mendapati ayah memberi nafkah kepada
anak dan meminta ibunya men5rusui anaknya sedangkan ibunya
juga merupakan ahli waris tanpa ada kewajiban apapun atas ibu
dalam hal itu?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah ada
ahli waris selain ibunya yang menggantikan kedudukan ayah
sehingga dia harus menafkahi ibunya anak itu manakala dia
menlrusuinya dan juga harus menafkahi anak tersebut?" Dia
menjawab, "Tidak. Tetapi ibu menafkahi anak bersama ahli waris
yang lain." Kami katakan, "Takvuil Anda yang pertama itu
sebenamya telah Anda tinggalkan." Dia berkata, "Saya katakan,
para ahli waris wajib melakukan tersebut sesudah kematian ayah.
Hal itu dijelaskan dalam aSnt bahwa kannjiban tersebut muncul
sesudah kematian ayah." Dia juga berkata, "Dia tidak memiliki ahli
waris saat ayahnya masih hidup." Kami katakan, "Ada, yaitu
ibunya. Ada kalanya ayah sakit menahun sehingga dia diwarisi
oleh anaknya seandainya dia meninggal dunia, sedangkan menurut
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Anda ayahnya wajib menafkahinya. Dengan demikian, Anda telah
keluar dari talffiil Anda sendiri."

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat
demikian, "Apa pendapat Anda tentang anak yatim yang memiliki
saudara yang fakir dan kakek dari ibu 5nng ka5ra? siapa yang wajib
menafkahinya?" Dia menjawab, "Kakeknya?,, Kami katakan,
"Lalu, siapa yang berhak atas warisannya?,' Dia menjawab,
"saudaranya." Kami katakan, "Apa pendapat Anda tentang anak
yatim yang memiliki paman dari jalur ibu dan anak paman dari
jalur ayah yang sama-sama kaya? seandainya anak yatim ifu
meninggal dunia, milik siapa warisannya?,, Dia menjawab, .,Milik

anak pamannya." Saya katakan, "Sebelum dia mati, siapa yang
wajib menafkahinya?" Dia menjawab, "pamann5ra dari jarur ibu."

Kemudian saya bertanya kepada sebagian dari mereka,
"Apa pendapat Anda tentang anak yatim yang memiliki saudara
seayah dan seibu sedangkan saudaranya ifu miskin, dan dia juga
memiliki anak saudara yang kaya. siapa yang meu/arisinya?" Dia
menjawab, "Saudaranya." Saya bertanya, "Lalu, siapa png wajib
menafkahinya?" Dia menjawab, 'Anak saudaranya.,' Saya
bertanya, "Dengan demikian, Anda telah membebankan kewajiban
nafkah pada selain ahli waris. Padahal, setiap sesuafu yang harus
bagi seseorang itu tidak beralih darinya karena faktor fakir atau
selainnya. Jika ayat tersebut maknanya sebagaimana yang Anda
sampaikan, maka Anda telah menyalahinya. Anda telah
membebaskan ahli waris dari kewajiban nafkah, dan Anda
membebankan nafkah pada selain ahli waris." Dia berkata, "saya
hanya membebankan kewajiban nafkah pada kerabat yang
memiliki hubungan rahim dan muhrim bagi anak jika dia seorang
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ahli waris." Kami katakan, "Anda terkadang membebankan

kewajiban nafkah pada paman dari jalur ibu sedangkan dia bukan

ahli waris. Dengan demikian, Anda telah menyalahi ayat di atas

secara nyata dalam masalah ini. apakah Anda menemukan indikasi

dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud sebagai penanggung

nafkah adalah kerabat yang memiliki hubungan rahim lagi muhrim

bagi anak? Apakah Anda menemukan seorang ulama dari generasi

pendahulu yang menafsirkan ayat tersebut demikian?,, Dia

menjawab, 
..Seperti itulah makna ayat tersebut menurut kami.,,

Saya bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya Anda

ditentang oleh seseorang dengan argumen seperti argumen Anda

ini?" Dia berkata, "Kalau begihr, boleh Anda mernbebankan

keurajiban nafkah pada sebagian ahli waris, bukan pada sebagian

yang lain." Saya katakan, "Saya memaksanya unfuk menafkahi

kerabat yang memiliki hubungan rahim meskipun bukan muhrim,

karena saya juga memaksanya untuk menafkahi budak perempuan

padahal dia halal untuk menikahinya, sehingga di suatu hari dia

memperoleh manfaat dan kesenangan dari budak perempuan itu.

Saya juga memaksanya untgk menafkahi budak laki-laki, padahal

budak ihr halal dia nikahkan, atau menikahi perempuan yang dia

nafkahi, sehingga perbuatan itu memberinya manfaat dan

kesenangan. Pemaksaan tersebut lebih diperbolehkan daripada

saya memaksanya untuk menafkahi orang yang haram dia nikahi,

karena salah satu dari keduanya tidak memperoleh kesenangan

dari yang lain seperti kesenangan yang diperoleh oleh laki-laki dari

perempuan dan oleh perempuan dari laki-laki. Apa argumen Anda

untuk membantah hal ini? Saya tidak mendapati seseorang yang

seandainya dia berkata seperti ini, melainkan dia lebih bagus

pendapatnya daripada Anda." Dia menjawab, "Karena orang yang
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diharamkan pemikahannya ifu lebih dekat kekerabatannya." Kami
katakan, "Ada kalanya diharamkan pemikahan orang yang tidak
memiliki hubungan kekerabatan." Dia bertanya, "Siapa dia?" Kami
katakan, "hunya istrimu, istrinya ayahmu, istri yang kamu
jafuhkan sumpah li'an padanya. istri yang telah kamu cerai secara
ba'in, dan setiap orang yang memiliki hubungan persusuan

denganmu." Dia menjawab, "Mereka itu bukan ahli waris." Kami
katakan, "Tidakkah Anda telah mewajibkan nafkah pada selain
ahli waris?"

Barangkali ada yang berkata, "Kami meriwayatkan dari
hadits kalian:

2327. Sesungguhnya Umar bin l(haththab &, memaksa
ashabah seorang anak unfuk men}nrsuinya, yaitu kerabat yang laki-
laki, bukan yang perempuan.l&

rg Atsar ini diriwayatkan oleh Abdunazzaq datam Mushannafnya (pernbahasan:
Nikah dan Thalak, bab: Persusuan dan orang yang Dipaksa Menyrusui, 7/s940, no.
12181) dari jalur hnu Juraij dari Amr bin syu'aib dari hnu Musagyib, bahwa umar bin
I(haththab rg memaksa anak-anak paman Manfirs puta paman Kulalah untuk
menafkahinya seperti ka,vajiban diyat. Mereka lantas berkata, "Dia tidak memiliki
harta." Ibnu Musayrgrib melanjutkan: Kemudian Umar l$ memaksa mereka unfuk
menafkahin5ra seperti bentuk aql (di5nt)-"

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Laits dad seorang laki-laki dari hnu Musa5ryib,
bahwa dia mengabarinya bahwa umar <g memaksa seorang laki-laki untuk menyusui
anak saudaranya. (no. 12182)

Juga dari jalur Ma'mar dari Az-hhn bahwa umar brn Khaththab 6
mengharuskan tiga orang yang selunrlrnya meurarisi seorcng anak unfuk mernbayrar
upah sepersusuan. (no. l2l84.l

Al Baihaqi berkata, "sanadnya terputus-maksudnya antara Az-Zufui dan
Umar iS,."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pernbahasan: Thalak, bab: Firman Allah: Dan Ahli waris Juga Seperti Itu, 4,/1g3) dari
jalur Abu Khalid dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari said bin Musayyib: Mereka
datang membawa seorang anak yatim kepada umar rs, kemudian dia berkata,
"Berilah dia nafkah!" umar rg juga berkata, "seandainya saya tidak menemukan
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Kami bertanya, "Apakah Anda berpegang pada atsar ini?"

Dia menjawab, "Ya-" Saya bertanya, "Apakah Anda

mengkhususkannya pada 'ashabah, yaih-r para paman dari jalur

ayah, anak-anak paman dari jalur ayah, dan kerabat lain dari jalur

ayah?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali memiliki hubungan rahim

yang mengharamkan pemikahan." Kami katakan, "Argumen

unfuk membantah Anda dalam hal ini sama seperti argumen unfuk

membantah Anda terkait argumen Anda dari Al Qur',an. Anda

telah menyalahi makna ayat Al Qur'an tersebut. Ada kalanya

seseorang memiliki anak-anak paman sehingga mereka menjadi

ashabah dan ahli waris, tetapi Anda tidak membebankan

kewajiban nafkah pada mereka padahal mereka itu adalah para

ashabah yang me'dJarisi. Jika Anda tidak menemukan orang yang

memiliki hubungan rahim dengannya, maka Anda membiarkannya

terlantar."

seseorang berkata kepada saya, "Anda juga menyalahi hal

ini." Kami katakan:

2928. Mengenai atsar dari Umar g,185 kami lebih

mengetahuinya daripada Anda. Anda tdak mengetahuinya.

Seandainya riwayat ini valid, tentulah hnu Abbas .$ tidak berbeda

darinya. Dia mengatakan bahwa firman Allah, *Dan pada ahli

waris pun seperti .rtu" (Qs. Al Baqarah [2]: 233) maksudnya

adalah, "Para ahli waris tidak boleh terkena mudharat seperti ibu

terkena mudharat akibat ayahnya'" hnu Abbas &' lebih

selain keluarganya yang paling jauh, maka aku pasti mengharuskan mereka unttrk

menafkahinya."
Juga ft€rnbahasan yang sama, bab: persusuan Ditanggung oleh Laki-laki, Bukan

e...-pi*l 4/L84\ auri iut,ir Abdullah bin Idris dari hnu Jumij dari Amr bln Syu'aib

dari Said bin Musa5ryib seperti riwayat Abdurrazzaq' (no' 19159)
185 664 ini iauf, disebutkan berikut takhijnya pada no' (232L),'
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mengetahui makna Kitab Allah & daripada kita. Ayat ini
mengandung kemungkinan makna seperti yang dikatakan Ibnu
Abbas. Alasannya adalah karena pembebanan kewajiban nafkah
pada saat ibu masih hidup mengandung dalir bahwa nafkah itu
tidak dibebankan pada ahli waris, karena seandainya dia
dibebankan pada warisan, tenfulah ayah menanggung dua pertiga
nafkah, dan gugurlah darinya sepertiga nafkah karena ifu adalah
bagian ibu.

Seandainya anak disusui selain ibu, maka ayah
menanggung dua pertiga persusuan, sedangkan ibu menanggung
sepertiga persusuan. Jika ibu telah keluar dari makna ini, atau dia
didudukkan seperti orrulg upahan selainnya, maka seyogianya

-seandainya ayah sudah meninggal dunia- ahli waris
menggantikan kedudukan ayah sehingga ahli r,rnris menafkahi ibu
manakala dia menyrusuinya. Karena ifu ibu tidak menanggung
persusuan anak sama sekali seandainya dia meminta perempuan
lain unfuk menyusui anaknya.

Allah S telah membebankan kalajiban nafkah terhadap
perempuan-perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak hamil.
Sunnah juga menerangkan nafkah dan denda yang harus
ditanggung orang-orang, dan di dalamnya tidak ada penjerasan
bahwa ahli waris menanggung nafkah anak. setiap orang memiliki
hartanya sendiri-sendiri, dan setiap orang hanya menanggung apa
yang dibebankan padanya dalam Kitab, atau sunnah, atau atsar,
atau pendapat yang disepakati. Adapun membebankan pada harta
seseorang sesuahr yang tidak dijelaskan dalam sumber-sumber
tersebut, menurut kami hukumnya tidak boleh. Jika takwil yang
benar adalah seperti yang kami sampaikan, maka kami tidak
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menyalahinya sahr huruf pun. Tetapi iika takr,vilnya seperti yang

Anda sampaikan, maka Anda telah menyalahinya secara nyata.

L7 . Pnnsip Dasar Bergaul dengan Istri

Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik mengabarkan

kepada kami mengabarkan kepada kami dengan cara saya

membaca di hadapannya, dia berkata: Rabi' bin sulaiman

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

Allah ffi berfirman,

;^'LJlvt@ie@L#ju,tai"i
#

"sesungguhnya Kami telah mengebhui apa tnng Kami

unjibkan kepada mereka tenbng isti-isti mereka dan hamba

saha5m tnng mereka miliki. "(Qs. Al Ahzaab [33]' 50)

Allah @ berfirman,

C . 2r.ri(ctP9
"Dan bergaullah dengan mereka seam pafut'" (Qs' An-

Nisaa' [4]: 19)

Allah @ berfirman,

*U:Uf S':,:'/''!Y;9"aG7'el*i

'i"thYt
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"Thalak (lnng dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boteh
rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan ara
yang makruf. "(Qs. Al Baqarah [2]:2291

Allah @ berfirman,

5 o, i4 6K;6 -ei{';$ :^4i "& tttj
'*oiir*

"Apabila kamu menthalak isti-istimu, lalu mereka
mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan ara
yang malrud atau ceraikanlah mereka dengan cara Jnng makruf
(pula). "(Qs. Al Baqarah 121:237\

Allah S berfirman,

tii,
4tJU)

&

"-t'',W)v.)j'+lA)b-e,sii!+il;

@'**
"Dan para wanita mempun5ni hak yang seimbang dengan

keowjibannya menuntt cara tnng makruf. Akan tebpi pam suami
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaknna. "(Qs. Al Baqarah I2l:2ZBl

Allah menetapkan bagi ishi atas suami dan bagi suami atas
istri beberapa hak yang dijelaskan-Nya dalam Kitab-Nya dan
melalui lisan Nabi-Nya secara rinci dan garis besar. Kemudian
petunjuk-petunjuk tersebut dipahami masyhur Arab yang menjadi
mitra bicara mereka dengan lisan mereka sesuai makna-makna
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ungkapan mereka yang mereka pahami. Kami telah mengupas

sebagian yang terpikir oleh kami di tempatnya masing-masing.

Hanya kepada Allah kami memohon pehrnjuk dan taufiq. Batasan

minimal ka;.rajiban dalam perintah Allah untuk mempergauli

dengan makruf adalah suami menunaikan kepada istri apa yang

ditetapkan Allah bagi ishi atas suami, yaitu nafkah, pakaian dan

tidak menunjukkan kecenderungan yang nyata kepada salah satu

istri, karena dalam ayat lain Allah ffi berfirman,

"i\15Krl 'JL\^*;'js,4,

"Karena ifu janganlah kamu cenderung (kepada yang karnu

cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu biarkan

yang lain terkatung-katung."(Qs. An-Nisaa' l4l: l29l

Pengertian dasar makruf adalah menunaikan ber&agai

kewajiban tersebut dengan cara yang bagus pahalanya dan

menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan'

18. Nafkah Istri

Allah @ berfirman,

$ * tE'& L$ & {4i'6 F 4\EvW6

@u;
"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut frdak akan dapat

<1-,1,;t$'"{}4zKvtiiL$i#
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berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang
kamu milih. Yang demikian itu adatah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya. "(Qs. An-Nisaa' t4l: 3)

Firman Allah, 'Yang demikian itu adatah tebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya" menunjukkan bahwa suami wajib
menafkahi istrinya. Firman Allah, "y*g demikian itu adatah tebih
del<at kepada tidak berbuat aniaSn" juga menunjukkan agar
seorang laki{aki tidak memperbanyak orang yang berisiko
teraniaya, dan fujuan tersebut tercapai manakala seorang laki{aki
hanya terbatas pada safu istri meskipun Allah memperkenankan
lebih dari satu.

Allah S berfirman,

'fuzfi;6fii-#iLt:!S
*Para ibu hendaklah men5rusukan selama dua

tahun penuh. "(Qs.Al Baqarah tZl: Zgg)

*i:r"; / lW,,oL'or;L 6:;f -yry1
"Jta#'4 ry oiWh, *,ra^*G f y.f'r/D-.
, \ / - / // a

of ,lr J;, 6- il- ,fJ--,J ilL hr t" 'rat
-z"Jrt Y oL, C',A:W ,-p, o,i:,'ui
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/s-FI J'J))
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2g2g. sufuan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah '@, bahwa Hindun binti Utbah

datang kepada Nabi $ dan berkata, "wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu sufuan itu laki-laki yang pelit, dan aku tidak

memperoleh selain apa yang dia bawa masuk ke rumahku-"

Nabi $ bersabda, 'Ambillah hana yang bisa mencukupimu dan

anaknu dengan cara yang maliluf.'L86

oti;; fo
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i,su;j) ,s)

6?( -Yrr.IA

rt iJw ,*; rlL hr J2 1t ,)1 ,tr.,ie
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185 gu616 ini telah disebutkan berikut Akhnjrrya pada no. (2307) dalam bahasan

ini bab katajiban nafkah pada istri.
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2320. Sufun mengabarkan kepada kami, dari Muhammad
bin Allan, dari Sa'id bin Abu Sa'id AI Maqburi, dari Abu Hurairah,
dia berkata: Seorang lakilaki datang kepada Nabi S dan berkata,
"Wahai Rasulullah, aku punya uang safu dinar." Beliau bersabda,
"Nalkahkanlah unfuk dirimu sendiri. "Orang ihr berkata lagi, ,,Aku

masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nalkahkanlah
unfuk anakmu. " Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar
yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah unfuk keluargamu.,,
Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau
bersabda, "Nalkahkanlah unfuk pelayanmu." Orang ifu berkata
Iagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, ".hgkau
lebih tahu. " Sa'id berkata: Kemudian Abu Hurairah & berkata
setiap kali menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku
nafkah! Kepada siapa kamu menyerahkanku?' Istrimu berkata,
'Berilah aku nafkah, atau thalaklah aku!' Pelayanmu berkata,
'Berilah aku nafkah, atau juallah uLr'."187

187 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuijtyapada no. (2g09) dalarn bahasan
ini bab kewajiban nalkah pada istri.

o9z
")

_*-J *
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Kami berpegang pada hadits ini. kami katakan, suami wajib

rnenafkahi istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil secara

rnakruf. Yang dimaksud dengan secara makruf adalah nafkah

standar yang biasa dikonsumsi di negeri tempat istrinya tinggal,

baik berupa gandum atau jagung. suami tidak dibebani dengan

selain makanan yang umum dimakan di negerinya sebagai

rnakanan pokok. Keurajiban pakaian dan lauk juga seperti itu-

Sesuai dengan firman Allah &,

e,;ie"#Wlvai"i
"saunggwhryn lkmi telah mengetahui apa Wng Kami

wajibkan kepada mereka tqkait isti-isti merela."(Qs. Al Ahzaab

[33]:50)

Ketika Allah dB para suami untuk menafkahi istri mereka,

maka dalilnya sebagaimana yang kami sampaikan ada dalam Al

Qur'an, dan Nabi # p,- telah menjelaskan hal itu. Ketika Allah

mewajibkan mereka untuk menafkahi istri-ishi mereka lalu mereka

tidak mampu, maka istri-istri mereka tidak dipaksa untuk tinggal

bersama mereka dalam keadaan mereka tidak mampu mencukupi

nafkah dan pakaian bagi mereka.

Dengan argumentasi tersebut kami mengatakan bahwa jika

seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka keduanya

dipisahkan. Kami juga mengatakan bahwa suami wajib menafkahi

istri manakala dia memegang tali pemikahannya dan manakala

istri mempersilakan suami unhrk menggaulinya namun suami

menangguhkan. Suarni juga masih wajib menafkahi istrinya yang

dia thalak dalam keadaan dia memiliki hak untuk rujuk kepada

istrinya hingga iddahrrya berakhir. Jika seorang istri tidak bisa
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melayani dirinya sendiri, maka suami wajib menafkahi pelayan
baginya. Jika suami telah menggaulinya kemudian dia pergi jauh
darinya, maka ditetapkan kewajiban nafkah dengan diambil dari
harta suami.

Jika istri tidak mengajukan gugatan kepada sultan hingga
suami datang, dan keduanya saling membenarkan bahwa suami
tidak menafkahinya selama kepergiannya, maka sultan
memufuskan hukum bahwa suami wajib memberikan nafkah
kepada istri unfuk bulan-bulan yang telah lalu. Ketentuan ini juga

berlaku jika istrinya merdeka dan dzimmi. Jika suami menanggung
hutang, maka istrinya berbagi dengan orang-orang yang
berpiutang padanya dalam menuntut nafkah untuk waktu-wakhr
yang lalu dimana suami menahannya, karena ifu adalah hak iski.

19- Perbedaan Pendapat Terkait Nafkah Istri

Sebagian ulama mengatakan bahwa suami tidak wajib
menafkahi istrinya hingga dia menggaulinya. Jika suami pergi
meninggalkan istrinya, maka sultan wajib memberikan nafkah
kepada istri dari harta suami manakala istri menunfutnya. Jika
sultan tidak menemukan harta suami, maka sultan menetapkan
hak nafkah pada istri, dan hak nafkah tersebut menjadi hutang
yang ditanggung suami. Jika istri tidak menuntutnya dalam jangka

wakfu yang lama, kemudian dia menuntutnya, maka sultan
menetapkan hak nafkah baginya sejak hari dia menuntutnya. Dia
tidak menetapkan hak nafkah bagi istri dalam jangka waktu
dimana istri tidak menuntut nafkah. Jika suami tidak mampu
menafkahi istrinya, maka keduanya tidak dipisahkan. Suami tetap
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wajib menafkahi istrinya manakala dia menceraikan istrinya, baik

dia memiliki hak rujuk kepada istrinya atau tidak memilikinya.

Ulama tersebut juga berkata kepada saya, "Apa alasan

Anda berpendapat tentang seorang suami yang tidak mampu

menafkahi istrinya bahwa keduanya dipisahkan?" Saya jawab,

"Oleh karena Allah dfu mewajibkan suami menafkahi istri, Sunnah

Rasulullah 1s serta atsar para sahabat juga menunjukkan hal itu,

maka suami tidak boleh menahan istrinya unhrk dia gauli dan

melarangnya dari lakilaki lain yang memberinya kecukupan,

sedangkan suami tersebut menghalangi hak istri lantaran tidak

mampu menunaikannya. Penahanan nafkah dan pakaian terjadi

pada diri istri sehingga dia bisa mati karena lapar, haus dan

telanjang." Dia bertanya, "L-alu, mana dalil yang menunjukkan

pemisahan di antara keduanya?" Saya jawab, "Abu Hurairah;$

berkata bahwa Nabi $ memerintahkan suami untuk menafkahi

keluarganya (istrinya). Abu Hurairah berkata, "lstuimu berkata,

'Berilah aku nafkah, atau thalaklah aku!' Pelayanmu berkata,

'Berilah aku nafkah, atau juallah aku!"'

Perkataan Abu Hurairah ini mengandung penjelasan bahwa

suami hams menceraikan istrinya. Saya katakan, "Adapun secara

nash tidak ada. Adapun secara istidlal (pengambilan kesimpulan),

maka itu tampaknya ada." Saya juga berkata kepadanya, "Apa

pendapat Anda tentang seorang budak yang tidak bisa bekerja

akibat sakit menahun sedangkan tuannya fidak mampu

menafkahinya?" Dia menjawab, "Kami menjual budak itu dengan

paksa." saya bertanya, "Jika Anda berbuat demikian terhadap

objek yang menjadi miliknya, maka Anda tidak berbuat hal yang
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sama terhadap istrinya yang bukan milik suami ifu?" Dia bertanya,
"Apakah ada dalil yang lebih jelas dari ini?" Saya jawab:
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2331. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-
Zinad, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musa5ryib

tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh harta unfuk
menafkahi istrinya. Dia menjawab, "Keduanya dipisahkan." Abu
Zinad berkata: Aku bertanya, "Apakah ini ketenfuan Sunnah?"
Sa'id menjawab, "lni ketenfuan Sunnah." Tampaknya pemyataan
Sunnah yang diucapkan Said maksudnya adalah Sunnah
Rasulullah 9."188

ls Atsar ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalan Mushannafnya (pembahasan,
Nikah, bab: seseorang yang Tidak Memperoleh Apa yang Dia Nafkahkan Kepada
Istrinya, 7/96, no. 12357').

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Nikah, bab: Pendapat para Ulama tentang Seorang Suami Tidak
Mampu Menafkahi Istrinya, bahwa Dia Dipaksa untuk Menceraikan Istrinya atau Tidak,
4/169, no. 19013) dari jalur hnu Uyainah dan seterusnya. Dalam riwayat ini
disebutkan adalah nama pe-Zuhri antara Ibnu Uyainah dan Abu Zinad.
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2332. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Umar bin

Khaththab;g, menulis surat kepada para panglima pasukan

mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan istri-istri mereka,

unfuk memerintahkan mereka supaya mendesak para prajurit

tersebut agar menafkahi istri-istri mereka atau menceraikan' Jika

mereka menceraikan, maka mereka harus mengirimkan nafkah

yang mereka tahan.189

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda jika dalam Kitab dan

Hadits Rasulullah S tidak ada nash tentang pemisahan keduanya?

Apakah ada perbedaan antara hak nafkah dan hak-hak lain yang

apabila tidak ditunaikan maka keduanya dipisahkan, seperti nustruz

6uami tidak menggauli istri) dan suami tidak memberikan jatah

giliran kepada istri tanpa ada ila?" Saya katakan, "Ya' Tidak

Atsar ini juga diriwayatkan oleh said bin Manshur dalam sunatnya

(pernbahasan, rnaa., bab: Riwayat tentang seseorang yang Tidak Memperoleh

Nafkah bagi Istrinya, 2/82, no- 20221danjalur Sufuan dan seterusnya'
ras 6iLu, initnluh disebutkan berikut takhriinya pada no. (2310) dalam bahasan

ini bab tentang suami tidak memperoleh nalkah bagi istrinya'
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memperoleh persetubuhan itu tidak lebih berat daripada tidak

memperoleh kesenangan dan anak, tetapi hal itu fidak

mengakibatkan kematian istri. Sedangkan ketiadaan nafkah dan

pakaian dapat nlengakibatkan kematian istri.

Saya mendapati bahwa Allah & memperkenankan

seseorang dalam keadaan damrat unhrk makan bangkai dan darah

yang semula diharamkan demi mencegah hilangnya nyawa. Allah
juga tidak menghukumi kafir orang yang dipaksa mengucapkan

kata-kata kafir lantaran kondisi darurat untuk membela diri. Tetapi

saya tidak mendapati bahwa Allah memperkenankan laki-laki dan

perempuan yang dalam keadaan syahwat unfuk melakukan

persetubuhan yang diharamkan Allah. Anda mengklaim bahwa jika

seseorang tidak mampu menggauli istrinya meskipun dia mampu

menggauli istri yang lain, maka dia diberi penangguhan selama

setahun, kemudian keduanya dipisahkan jika istri berkenan."

Dia berkata, "lni adalah riwayat dari Umar bin

Khaththab igg." Saya katakan, "Jika yang menjadi argumen dalam

masalah ini adalah riwayat dari Umar rS, maka sesungguhnya

kepuhrsan Umar iSa unfuk memisahkan suami dan isfuinya

manakala suami tidak menafkahinya itu telah dijelaskan sumbemya

dari Umar;S. [alu, mengapa Anda menolak salah safu keputusan

Umar.&, dalam memisahkan suami dan isti, sedangkan setahu

saya tidak ada seorang sahabat pun yang menentang kepuhrsan

Umar;&, dalam masalah ini? Mengapa Anda menerima kepufusan

Umar;9, terkait suami yang impoten, sedangkan Anda mengklaim

bahwa Ali & menentangnya?" Dia menjawab, "Saya menerimanya

karena persefubuhan merupakan salah satu hak akad nikah."

617



AlUmm

Saya katakan, "Apakah itu seperti persetubuhan yang lazim

dilakukan orang-orang, ataukah cukup persehrbuhan saht kali

saja?" Dia menjawab, "seperti persetubuhan yang lazim dilakukan

orang-orang." Saya katakan, "Kalau begitu, jika suami telah

menggauli satu kali, maka Anda tidak memisahkan keduanya?"

Dia menjawab, "ltu karena suami tidak impoten-" Saya katakan,

"Lalu, mengapa dia menggauli istri yang lain dan dia tidak

impoten, tetapi Anda memberinya pertanggungan selama

setahun?" Dia menjawab, "Tindakan suami menunaikan hak

kepada istri lain itu tidak mengeluarkannya dari hak istri yang

satu." Saya katakan, "Jika Anda memisahkan keduanya dengan

alasan suami wajib menggauli istrinya sedangkan istri rela digauli

suaminya satu kali seumur hidupnya, maka apakah hak istri pada

suami menunrt Kitab Allah dan Sunnah Nabi rfu serta atsar para

sahabat terkait nafkahnya itu hukumnya wajib?" Dia menjawab,

"Ya."

Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda membiarkan istri

bersama suaminya padahal dia telah kehilangan dua hak, yaitu

nafkah dan pakaian, sedangkan kehilangan dua hak

tersebut terdapat mengakibatkan kematian karena lapar dan

haus dalam beberapa saja bisa membunuh perempuan,

dan telanjang dalam cuaca dingin dan panas juga bisa

membunuhnya? Anda mengatakan bahwa seandainya suami

menafkahi iskinya sepanjang masa, kemudian suami meninggalkan

kewajibannya itu sehari saja, maka istri boleh menuntut nafkahnya

karena nafkah untuk istri itu hukumnya wajib setiap hari. Namun

Anda jusku memisahkan keduanya lantaran istri kehilangan hak

persetubuhan yang apabila dilakukan satu kali saja di sepanjang

umur istri maka itu sudah mengeluarkan suami dari kewajiban-
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Dengan demikian, Anda telah rnemisahkan keduanya dengan
mudharat yang paling kecil, tetapi Anda membiarkan istri tetap
bersama suaminlta dalam keadaan mengalami mudharat yang
paling besar. Kemudian Anda mengklaim bahwa manakala istri
menuntut nafkah dari harta suarni, baik suami berada di tempat
atau tidak berada di tempat, maka Anda menetapkan jatah nafkah
bagi istri atas suami, dan Anda menjadikan nafkah tersebut sebagai

hutang dalam pertanggungan suami seperti hak-hak manusia pada
umumnya. Tetapi jika istri tidak menunfut nafkahnya, atau suami

melarikan diri sehingga istri tidak menemukannya dan tidak
mendapati hartanya, kemudian dia datang, maka istri fidak
mengambil nafkahnya untuk hari-hari yang telah lewat. Apakah
Anda pemah menemukan kasus dimana suafu harta harus diambil
oleh waliyyul amr bagi yang berhak, baik dia berada di tempat atau
tidak berada di tempat, kemudian orang yang memiliki hak unfuk
menunfutnya itu meninggalkan harta tersebut, atau dia
menunfutnya tetapi orang yang menanggung hak itu melarikan diri
sehingga hak tersebut batal darinya?"

Dia berkata, "Sangat buruk bagi saya pemikiran bahwa
Allah efi5 menghalalkan kemaluan bagi seorang laki-laki, kemudian

Allah mengharamkan kemaluan itu baginya tanpa dia

mengeluarkan talak." Saya katakan, "Apa pendapat Anda
seandainya salah safu dari suami-iski murtad. Apakah murtad ifu
berupa perkataan suami, "Kamu aku thalak," sehingga kamu
memisahkan keduanya? Apa pendapat Anda tentang budak
perempuan yang dimerdekakan. Apakah kemerdekaannya itu
sama dengan perkataan suami, "Kamu aku thalak," sehingga

kamu memisahkan keduanya jika budak perempuan itu
menginginkan? Apa pendapat Anda tentang suami yang
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melakukan ila'; apakah dia menjatuhkan thalak? Apa pendapat

Anda tentang seorang laki-laki yang tidak mampu menggauli

istrinya; apakah dia menjatuhkan thalak? Dalam semua kasus ini

Anda memisahkan suami dari istrinya." Dia berkata, "Dalam soal

ila' kami berargumen dengan Kitab. Sedangkan dalam soal

lainnya, kami berargumen dengan Sunnah dan atsar dari umar."

Saya katakan, "Argumen Anda bahwa sangat buruk pemikiran

untuk memisahkan suami-istri tanpa ada thalak yang dikeluarkan

suami, tidak bisa membantah pendapat di atas, dan tidak pula

membantah pendapat yang lain."

Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim

bahwa suami tidak wajib menafkahi istrinya kecuali setelah terjadi

persefubuhan meskipun iski telah membiarkan dirinya disetubuhi?"

Dia menjawab, "Karena suami beliau memperoleh kesenangan

darinya dengan jalan persefubuhan." Saya katakan, "Apa

pendapat Anda jika suami pergi atau sakit? Apakah dia

memperoleh kesenangan dari istri dalam bentuk persetubuhan?"

Dia menjawab, "Tidak, tetapi istrinya ifu tertahan padanya (tidak

bisa menikah dengan laki-laki lain)." Saya katakan, "Apakah Anda

mendapatinya sebagai perempuan yang dimiliki dan ditahan pada

suaminya?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah

pewarisan di antara keduanya itu hukumnya wajib?" Dia

menjawab,."Ya." Saya bertanya, "Jika nafkah diwajibkan karena

faktor penahanan, maka sesungguhnya istri memang ditahan.

Tetapi jika nafkah diwajibkan karena faktor persetubuhan, maka

suami yang sakit dan yang tidak berada di tempat itu tidak bisa

menggauli istrinya dalam keadaan tersebut, sehingga dia

menggugurkan na{kah." Dia berkata, "Jika perempuan sepertinya

bisa digauli dan dia telah membiarkan dirinya digauli, maka nafkah
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hukumnya wajib baginya." Saya katakan, "Mengapa Anda
mewajibkan nafkah bagi istri di masa iddah, sedangkan dia telah
dithalak tiga kali dalam keadaan tidak hamil? Anda telah menyalahi

argumentasi dengan Kitab dan nash Sunnah." Dia bertanya,

"Mana dalilnya dari Kitab?" Saya jawab, "Allah berfirman, K"t,

'",ill';:4&W'r$6,f djt 'Dan jika mereka (isbi-isti yans

sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
hingga mereka bersalin.' (Qs. Ath-Thalaaq [G5]: 6)

Karena itu kami mengambil dalil bahwa tidak keharusan nafkah
dalam Kitab Allah bagi perempuan yang dithalak dalam keadaan

dia bebas menentukan dirinya dan dalam keadaan dia tidak hamil."
Dia berkata, "Tetapi Allah menyebut perempuan-perempuan yang

dithalak secara mutlak, tidak mengkhususkan yang safu dari yang

lain. Jika ketentuan seperti yang Anda katakan, maka hal itu
mengandung dalil bahwa tidak ada hak nafkah bagi perempuan
yang dithalak meskipun suaminya berhak rujuk. Ayat di awal surah

tidak lain berbicara tentang perempuan yang dithalak dalam
keadaan yang tepat unfuk menjalani iddahtya." Saya katakan
kepadanya, "Ada kalanya seorang istri dithalak tiga kali dalam
keadaan yang tepat baginya untuk menjalani iddahtya."

Dia bertanya, "Seandainya ketentuannya seperti yang Anda
katakan, maka itu tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan istri yang dithalak yang tidak diberi nafkah adalah istri yang

dithalak secara ba'in, bukan istri dithalak dimana suami memiliki
hak rujuk kepadanya." Saya katakan, "sunnah Rasulullah $
membuktikan bahwa perempuan yang tidak diberi nafkah adalah
perempuan yang dithalak secara ba'in dengan seluruh thalak,
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bukan perempuan yang suaminya memiliki hak rujuk kepadanya.

Seandainya Sunnah dari Rasulullah # tidak menunjukkan hal itu,

maka ayat di atas telah memerintahkan suami unhrk menafkahi

istri yang hamil, dan Allah juga menyebutkan perempuan-

perempuan yang dithalak di dalamnya. Hal itu menunjukkan

bahwa nafkah hanya bagi perempuan yang dithalak dalam

keadaan hamil, bukan perempuan yang dithalak lainnya. Karena

itu tidak boleh menghanrskan nafkah bagi perempuan yang

dithalak kecuali para ulama menyepakati nafkah bagi perempuan

yang dithalak yang tidak hamil serta perempuan-perempuan lain

yang dithalak, sehingga perempuan-perempuan tersebut diberi

nafkah berdasarkan ijma', bukan yang lain."

Dia bertanya, "Mengapa perempuan yang ditalak baih itu

tidak diqiyaskan kepada perempuan yang hamil?" Saya jawab,
,,Apa pendapat Anda tentang istri yang suaminya memiliki hak

ruiuk kepadanya di masa iddali? Tidakkah suami masih berwenang

atas istrinya jika dia berkenan? Tidakkah ila" zhihar dan li'an

suami masih bisa jafuh padanya, dan keduanya juga masih saling

mewarisi?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Apakah

perempuan ini masih berada dalam makna istri pada sebagian

besar aspeknya?" Dia menjawab, "Ya-" Saya bertanya, "Apakah

Anda mendapati perempuan yang dithalak secara ba'in ifui

keadaannya demikian?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan,

"Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan perempuan yang dithalak

dengan perempuan yang berbeda darinya?" Saya juga sampaikan

kepadanya:
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23gg. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Yazid maula Al Aswad bin sufuan, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin

Hafsh menceraikannya secara ba'in saat dia berada di Syam- Abu

Amr lantas mengirimkan wakilnya kepada Fathimah unhrk

membawa gandum syair. Namun Fathimah binti Qais tidak

menyukainya, lalu Abu Amr berkata, "Demi Allah, kamu tidak

mempunyai hak apapun pada kami." Kemudian Fathimah

mendatangi Rasulullah # dan menceritakan hal itu kepada beliau-

Beliau pun bersabda kepadanya, "Kamu tidak memiliki hak nafkah

padanya."Kemudian Nabi s menyuruhnya untuk menjalani iddah

di rumah Ummu Syarik, tetapi kemudian beliau bersabda, "Dia ifu

perempuan yang seing dikuniungi para sahabatku. Karena ifu,

jalanitah iddahmu di rumah lbnu [Jmmi Maktum, karena dia adalah

seorang taki-laki buta sehingga kamu bisa menanggalkan

pakaianmu! Jika kamu sudah halal, maka beritahulah aku!"

Fathimah binti Qais berkata: Ketika aku sudah halal, aku

memberitahu beliau bahwa Abu Jahm dan Muawiyah melamarku.

Rasulullah S bersabda, "Adapun Abu Jahm itu frdak pemah

melepaskan tongkahya dai pundaknya. sdangkan Muawiyah itu

miskin, tidak punya harta. Menikahlah kamu dengan usamah!"

Fathimah binti Qais berkata: Aku tidak suka dengan Usamah,

tetapi Nabi # bersabda, "Menikahlah kamu dengan Usamah!"
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Aku pun menikah dengannya, lalu Allah menjadikan kebaikan
pada diri Usamah sehingga aku bahagia dengannya.l9o

Dia berkata, "Kalian telah meninggalkan sesuafu dari hadits
Fathimah. Dia berkata bahwa Nabi $ bersabda, 'Kamu tidak
memiliki hak tempat ting7al dan nalkah. "' Saya katakan
kepadanya, "Kami tidak meninggalkan satu huruf pun dari hadits
Fathimah." Dia berkata, "Yang kami ceritakan darinya adalah dia
berkata: Rasulullah S bersabda kepadaku, 'Kamu tidak memiliki
hak tempat tinggal dan nalkah. "' Kami katakan, "Akan tetapi,
kami tidak menceritakan kalimat ini dari Fathimah. Seandainya
kalimat yang kalian ceritakan darinya itu benar, maka kalimat ini
justru mendukung pendapat kami dan bertentangan dengan
pendapat kalian." Dia bertanya, "Mengapa seperti ihr?" Saya

katakan, "Adapun hadits kami ifu statusnya shahih jalur riwayatnya
bahwa Nabi S berkata, "Kamu tidak memiliki hak nafkah pada

mereka." Nabi $ lantas menyuruhnya unfuk menjalani iddah di

rumah hnu Ummi Maktum. Seandainya dalam hadits Fathimah
ada penghalalan dari Nabi S kepadanya untuk menjalani iddah di
mana saja, tentulah beliau tidak melarangnya unfuk menjalani
iddah di mana saja."

Dia bertanya, "Mengapa Nabi S mengeluarkannya dari
rumah suaminya dan menyuruhnya untuk menjalani iddah di
rumah lain?" Saya jawab, "Karena ada alasan yang tidak
disebutkan oleh Fathimah dalam hadits tersebut, sepertinya dia
malu menyebutkannya. Tetapi alasan tersebut disebutkan oleh
orang lain." Dia bertanya, "Apa ifu?" Saya jawab, "Fathimah

190 11u6iL ini telah disebutkan secara ringkas berikut bkhrijtya pada no. (2242)
dalam bab tentang larangan laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang
saudaranya., dalam bahasan tentang persusuan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
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sering berkata tidak senonoh, sehingga dia suka mencaci paman-

pamannya dari jalur ibu dengan cacian yang tidak pantas. Karena

Nabi $| memerintahkan untuk menjalani iddah di rumah Ibnu

Ummi Maktum." Dia bertanya, "Apakah ada dalil tentang

pendapat yang Anda katakan?" Saya jawab, "Ya, dari Kitab dan

khabardari Rasulullah #&, serta dari ulama." Dia berkata -Sila[an,

Anda sebutkan!" Saya katakan, "Allah fig berfirman, (Sj-4/ 1
'"4-1. :, 'Janganlah kamu keluarkan mereka dai rumah

mereka. '(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)."
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kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Muhammad bin

Ibrahim bin Al Harits, dari hnu Abbas tentang firman Allah,
,,Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keii yang terang."

(Qs. Ath-Thalaaq t551, 1) Dia berkata, "Maksudnya adalah berkata

lL.ib.//2
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kotor kepada keluarga suaminya. Jika dia berkata kotor, maka dia
halal dikel rurLu,',. "191

Dia berkata, "lni adalah takwil yang mungkin terkandung
dalam perkataan Ibnu Abbas, tetapi perkataannya itu juga

mengandung kemungkinan makna lain, yaitu yang dimaksud
dengan perbuatan keji yang terang adalah keluar dari rumah, dan
bahwa yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah dia
dikeluarkan lantaran melakukan perbuatan yang dikenai sanksi

hadd." Saya katakan kepadanya, "Jika memang ayat tersebut
mengandung kemungkinan makna seperti yang Anda sampaikan,
lalu makna mana yang paling tepat unfuknya?" Dia menjawab,
"Makna yang sejalan dengan Sunnah." Saya katakan, "Saya telah
menyebutkan Sunnah terkait Fathimah kepada Anda, dan saya
telah menjelaskan kepada Anda apa yang dikatakan Rasulullah 6$
kepadanya agar dia menjalani iddah di rumah hnu Ummi
Maktum."

191 66ur ini diriwayatkan oleh AMurmzzaq dalam Musharnafnya (pernbahasan:
Talak, bab: Firman Allah, "Kecuali Kalau Mereka Mengerjakan Perbuatan Keji yang
Terang", 6/323, no. 11021) dari jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr dengan
redaksi yang serupa.

Juga dari jalur hnu Uyainah dari Muhammad bin Amr dengan redaksi yang
serupa. (no. 110212)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalarn Mushannafnya
(pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Orang yang Ada Keringanan
r:ntuk Mengeluarkan Istrinya,4/789, no. 19205) dari jalur Yazid bin Harun dari
Muharnmad bin Amr dengan redaksi yang serupa.
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20. Giliran Diantara Beberapa Istri

Allah @ berfirman,

,:4v6diie@A;jvai"ii

"sesungguhnya Kami telah mengetahui apa tnng Kami

wajibkan kepada mereka tentang istri-isti mereka dan hamba

sahaya yang mereka miliki. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah S berfirman,

Ss'"F; 1 i 4141'*13 +3' 6 r;*s,J;
"i:\at\a;ii,Fi'iL1J4

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di

antara isti-isti(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

demikian, karena itu ianganlah kamu cendentng (kepada yang

kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu

biarkan yang lain terkatung-katung." (Qs. An-Nisaa' 141:729).

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini

adalah: kalian tidak akan berlaku adil di antara istri-istri kalian

dalam hal perasaan hati, karena Allah @ memaafkan apa yang

ada dalam hati. Tetapi 'ianganlah kamu terlalu cendentng",

maksudnya janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, 'dengan

kecenderungan sepenuhnya" maksudnya dengan perbuatan

#
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disertai hawa nafsu. Apa yang dikatakannya ini mendekati

kebenaran, Sunnah Rasulullah & du., pendapat yang dipegang

mayoritas ulama Islam pun menunjukkan bahwa seseorang wajib

membagi giliran di antara istri-istri dengan bilangan hari dan

malam; dan bahwa dia harus berlaku adil dalam pembagian giliran

tersebut. Dia tidak diberi keringanan untuk berbuat tidak adil di

dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil

yang tidak disanggupi dalam ayat tersebut adalah adil perasaan

hati, yang Allah telah maafkan bagi hamba-hamba-Nya hal-hal

yang lebih besar daripada kecenderungan terhadap salah satu istri.

Perempuan-perempuan merdeka yang muslimah atau

dzimmi manakala terhimpun sebagai ishi seorang laki{aki, maka

pembagian giliran untuk mereka sama. Yang disebut giliran adalah

bermalamnya suami di rumah masingmasing istri, tetapi kami

senang sekiranya suami juga berada di nrmah istri yang digilimya

itu pada siang hari. Jika dia memiliki budak perempuan yang

digauli bersama istui Snng berstatus merdeka, maka bagian unfuk

istri yang merdeka adalah dua malam dan bagian untuk budak

perempuan adalah safu malam.

Jika ishi yang berstafus merdeka melarikan diri dari suami,

atau berstah.rs budak menufup pinhrnla bagi suami, atau budak

perempuaul itu ditahan oleh pemilikn5ra, maka gugurlah haknya

dari giliran hingga perempuan yang merdeka ihr kembali menaati

Allah dengan'cara kembali dari kabur, dan budak perempuan ifu

membuka pintu bagi suamiryra. Karena penolakan keduanya dari

sesuafu yang wajib bagi keduanya dalam keadaan ini memutuskan

hak keduanya. Suami tetap bermalam di istuinya yang sakit dan

tidak diajak menyetubuhi, istuin5a yang haidh dan yang nifas,
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karena bermalamnya suami di tempat istri itu bertujuan untuk

kedekatan dan keintiman meskipun tidak terjadi persetubuhan atau

hal-hal yang disukai istri. Istri biasanya tidak senang sekiranya hari

gilirannya dilewatkan.
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2335. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dari Atha', dari Ibnu Abbasrg,, bahwa Rasulullah$ wafat

meninggalkan sembilan istri, dan beliau menggilir unfuk yang

kedelapan diantara 
^ou1*u." 

192

192 gp. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Banyak Ishi, 3/355, no. 5067)
dari lalur hrahim bin Musa dari Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Jumij dari Atha', bahwa
dia mengabarinya, dia berkata: Kami bersama Ibnu Abbas menghadiri jenazah

Maimunah di Saraf, lalu lbnu Abbas rg berkata, "lni adalah istri Nabi db. Jika kalian
telah mengangkat kerandanya, maka janganlah kalian mengawn-apnkannya,
janganlah kalian mengguncangnya, dan hendaklah kalian membawanya dengan
lembut, karena Nabi i$ memiliki sembilan istri, dan beliau memberikan giliran kepada
delapan istri dan tidak memberikan giliran kepada seorang isti."

Ibnu Hajar saat menemngkan hadits ini berkata, "Maksudnya saat beliau wafat.
Mereka adalah Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Tainab binti Jahsy, Ummu
Habibah, Juwairiyyah, ShafiynTah, dan Maimunah. Ini adalah urut-urutan Nabi S
menikahi mereka, dan beliau wafat dalam keadaan mereka masih terikat pemikahan
dengan beliau."

Uh. Fathul Bari19/773)
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Asy-Syafi'i berkata: Istri kesembilan yang tidak mendapat

giliran dari Nabi S adalah Saudah karena dia telah menghibahkan

hari gilirannya kepada Aisyah g.

a I

I

I

I

lo

?4 f oQ,,, tl:;,?i -YYrl
I

O/

0 An ,f
J0g-AAKGJ w A, )yC/ O /. /O /

2336. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari

ayahnya, bahwa Saudah memberikan hari gilirannya kepada

Aisyaft.193

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab:

Kebolehan Istri Memberikan Hari Gilirannya kepada Madunya, 2/1085, no. 51/7465)
dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Di dalamnya disebutkan' Atha' berkata, "lsbi yang tidak mendapat giliran adalah

Shafiyyah binti Huyai bin Alihthab."
Muslim menambahkan, Atha' berkata, "Dia adalah yang paling terakhir

meninggal dunia di antara mereka. Dia meninggal dunia di Madinah." Maksudnya
Shafi5ryah.

1e3 g3. Al Bukhari (pembahasan' Nikah, bab: Perernpuan yang Menghibahkan
Gilirannya dari Suaminya kepada Madunya, 3/391, no. 52121 darl lalur Malik bin

Ismail dari Zuhair dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah g, bahwa Saudah binti

Zum'ah memberikan hari gilimnnya kepada Aisyah g. Nabi # put, menggila unh:k

Aisyah 4l, pada hari gilirannya dan hari giliran Saudah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama,

2/1085, no. 4748/7463) dari beberapa jalur riwayat dari Hisyam bin Urwah dan

seterusnya dengan redaksi yang serupa.
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2l- Keadaan yang Berbeda-beda Pada Perempuan

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia

menggaulinya, maka keadaannya berbeda dari keadaan istri yang

telah dia nikahi sebelumnya. Jika dia gadis, maka dia berhak

suaminya tinggal bersamanya (bulan madu) selama tujuh hari. Jika

dia janda, maka dia berhak suaminya tinggal bersamanya selama

tiga hari tiga malam. Sesudah itu suami memulai dari awal giliran

di antam isti-iskinya, dimana istrinya yang baru ifu sama

kedudukannya dengan istri-istri yang lain sesudah hari-hari tersebut

berlalu. Suami tidak boleh mengutamakannya di atas istri-istri yang

lain.
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2337. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Abu Bakar bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman, bahwa ketika Rasulullah S menikahi Ummu

Salamah, pada pagi harinya dia bersama beliau, beliau bersabda

kepadanya, "Bltkan karena meremehkanmu atas keluargamu. Tapi
jika kamu mau, aku akan tinggal selama fujuh hari untukmu dan

tujuh hari unfuk mereka. Dan jika kamu mau, aku akan tinggal

selama tiga hai bersamamu, lalu aku menggilir. "lJmmu Salamah

lantas menjawab, "Berikan aku tiga fi41i1"194
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l9a 93. Ath-Thabmni (pembahasan: Nikah, bab: Bulan Madu unhrk Gadis dan
Janda, 2/592, no. 14).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Persusuan, bab: Ukuran
Hari yang Menjadi Hak Gadis dan Janda Selepas Pesta Pemikahan, 2/1083, no.
47/1460l dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan setemsnya.

Di dalamnya tidak disebutkan "dari Abu Bakar bin Abdurrahman". Tampaknya
nama ini gugur dari terbitan karena dia ada daJam N Muumththa'dan di sini.

e

533

o



AlUmm

2338. Ibnu Abi Ar-Rawwad mengabarkan kepada kami,

dari lbnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Ummu

Salamah, bahwa Rasulullah S meminangnya, kemudian beliau

melangsungkan pernikahan dengannya dan menggaulinya. Beliau

bersabda kepadanya, "Jika kamu mau, aku tinggal bersamamu

selama fujuh hari, dan aku akan tinggal bersama mereka selana

tujuh hari.'il95

4
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2339. Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-

Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang gadis mendapat

giliran (di awal pemikahan) tujuh hari, dan janda mendapatkan tiga

66ri."195

195 6p. muslim (pembahasan dan bab lrang sarna, no. 43/746,0) dari jalur AMul
Wahid bin Aiman dari Abu Bakar dan setemsnya dengan redaksi yang sempa.

196 66ur ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab yang sama,

2/530, no. 15).
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Manakala

Suami Memadu Gadis dengan Janda, 2/391, no. 5213) dari jalur Musaddad dari BisTr

dari Khalid dari Abu Qilabah dari Anas rg-seandainya aku berkenan mengatakan:

Nabi $ bersabda, tentu bisa saja, tetapi dia berkata, "Menurut Sunnah, apabila

seorang laki-laki menikahi gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari.

Tetapi iika dia menikahi janda, maka dia tinggal betsamanya selama tiga hari."
Juga (bab: Ketika Suami Memadu Janda dengan Gadis, no. 101) dari jalur Yusuf

bin Rasyid dari Abu Usamah dari Sufuan dari Ayar'ub dan Khalid dari Abu Qilabah dari

Anas t{9, dia berkata, "Di antara ketentuan Strnnah adalah apabila seorang laki-laki

memadu gadis dengan janda, maka dia tinggal bersamanya selama fujuh hari. Tetapi
jika dia memadu janda dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tiga hari.
Sesudah itu dia melakukan giliran."
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Kami berpegang pada hadits-hadits ini. Jika suami

menggilir beberapa hari untuk setiap istrinya sesudah tujuh hari

unfuk istri baru yang stafusnya gadis dan tiga hari unfuk istri baru

yang statusnya janda, maka hukumnya boleh manakala dia

menggenapi unfuk masing-masing sejumlah hari seperti jumlah

hari dimana dia bermalam di istri yang lain.

22. Perbedaan Pendapat Tentang Giliran untuk Istri
yang Masih Gadis dan Istri yang Sudah Janda

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam soal

grliran untuk istri yang masih gadis dan istri yang sudah janda. Dia

mengatakan bahwa keduanya diberi giliran manakala keduanya

sudah diantar untuk digauli sebagaimana selain keduanya diberikan

giliran. Masing-masing dari keduanya tidak diberi satu hari giliran

melainkan hari giliran yang sama juga diberikan kepada istui yang

lain.

Saya bertanya kepadanya, "Allah & berfirman,

"sesunggwhnya Kami telah mengetahui apa tmng l{ami wajibkan

Abu Qilabah berl,ata: Seandainya aku mau, maka aku bisa mengatakan,

"sesungguhnyra Anas & mengangkat sanadnya kepada Nabi $."
Abdurrazzaq berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari AynTub dan Khalid,

Khalid berkata, "seandainya aku mau, maka aku bisa mengatakan, "Sesungguhnya

Anas .*& mengangkat sanadnya kepada Nabi $." (no. 5214)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab lrang sama,

2/7084, rro. M/146L) dari jalur Yahya bin Yahya dari Zhuhur dari Khalid dan

setemsnya seperti 5rang ada pada AI Bukhari dalam riwayat 5nng tersambung sanadnya

dan yang terhenti pada sahabat.
Juga dari jalw Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Sutnn dan setemsnya

seperti yang ada pada Al Bukhari (no. 45/146L). Maksudnya dia menyambungkan

sanad yang diriwayatkan secara terputus oleh Al Bukhari.
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kepada mereka terkait isti-istri mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Apakah Anda mendapati jalan untuk mengetahui apa yang

ditetapkan Allah secara garis besar bahwa dia lebih valid dan lebih

kuat argumentasinya daripada Sunnah Rasulullah S?" Dia

menjawab, "Tidak." Kemudian saya menyebutkan kepadanya

hadits Ummu Salamah, dan dia pun berkata, "lni antara saya dan

Anda. Bukankah Rasulullah S bersabda, "Jika kamu mau, aku

tinggal bersamamu selama fujuh hai, dan aku akan tinggal

bersama mereka selama tujuh han." Saya katakan, "Ya." Dia

berkata, "Nabi s& tidak memberinya hari giliran selama tujuh hari

melainkan beliau memberitahunya bahwa beliau juga memberi

yang lain seperti itu." Saya katakan kepadanya, "Jika istri yang

dinikahi itu janda, maka dia tidak berhak selain tiga hari. Karena

itu Nabi .s berkata kepadanya (dalam penafsiran): Jika kamu

menginginkan hak gadis, dan itu merupakan hak isti yang paling

tinggi dan mulia bagi mereka dengan jalan kamu merelakan hakmu

manakala kamu bukan gadis sehingga kamu berhak atas tujuh hari,

maka aku akan lakukan. Tetapi jika kamu tidak ingin merelakan

hakmu, melainkan kamu menginginkan hakmu, maka ifu adalah

tiga hari."

Dia bertanya, "Apakah Anda ada pengertian lain?" Saya

jawab, "Tidak. Nabi S hanya mengabarkan kepada orang yang

memiliki hak dimana orang lain ikut bersekufu atas hak tersebut

agar dia merelakan haknya ifu." Kemudian saya katakan

kepadanya, "Anda harus berpendapat seperti pendapat kami

karena Anda mengklaim bahwa Anda tidak menyalahi seorang
pun dari para sahabat Nabi S selama sesama sahabat tidak

menyalahinya. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya sahabat

yang menyalahinya. Sementara Sunnah itu lebih wajib untuk Anda

636



AlUmm

ikuti daripada perkataan sahabat tersebut, tetapi Anda

meninggalkan Sunnah dan juga perkataan sahabat tersebut."

23. Cara Menggilir Beberapa Istri Ketika Hendak
Bepergian
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2340. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi'i

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari

Aisyah istri Nabi rS, bahwa dia berkata, "Rasulullah # setiap kali

ingin mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan undian

diantara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar

undiannya, maka beliau mengajaknya pergi."Lg7

197 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, bab: Hibah Istri kepada Selain

Suaminya, 2/235, no. 2593) dari ialur Habban bin Musa dali AMullah bin Yunus dari

Az-Z)hn dari Urwah dari Aisyah @, dia berkata, "Rasulullah $ setiap kali ingin

mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan di antara iski-isti beliau. Siapa saja

di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya pergi. Beliau

membagikan giliran untuk setiap isti beliau selama sehari semalam. Hanyn saja
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Saya berpegang pada hadits ini. Jika saat bepergian telah

tiba bagi suami sedangkan dia memiliki beberapa istri kemudian

dia ingin mengajak salah seorang di antara mereka unfuk

meringankan beban seluruhnya dan karena dia bisa terpenuhi

kebutuhannya dengan satu istri, maka hak mereka unfuk pergi

bersama suami itu sama. Karena ifu suami mengadakan undian di

antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya

unh-rk pergi, maka suami mengajaknya pergi. Jika dia telah pulang

dari perjalanan, maka suami membagi giliran antara istrinya itu

dan istri-istri yang lain tanpa menghitung hari-hari kepergiannya

bersama istri tersebut.

Allah & menyebutkan undian dalam Kitab-Nya di dua

tempat, dan penyebutan undian tersebut sejalan dengan

keterangan dari Nabi ;$.

Allah @ berfirman,

.bl$i qfrrt Jyit,L @ -;tgi ii,ii i,V

@'r:+,i5f;ritK3't"t11@D
"sesungguhn5n Yunus benar-benar salah seorang rasul,

(ingatlah) ketika dia lari ke kapal Wng penuh muatan, kemudian

Saudah binti Zum'ah menghibahkan giliran sehari semalamnya kepada Aisyah @ iski

Nabi $ demi mencari kerelaan Rasulullah;$."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat,

bab: Keutamaan Aisyah @,, 4/1894-1895, no. 88/2451dari jalur Abu Nu'aim dari

Abdul Wahid bin Aiman dari hnu Abi Mulaikah dari Qasim bin Muhammad dari

Aisyah 'g, dia berkata, "Rasulullah $ setiap kali ingin mengadakan perjalanan, maka

beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau."
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dia ikut berundi lalu dia termasuk onng-orcng Wng kalah dalam

undian. "(Qs. Ash-Shaffaat [37]: 139-141)

Allah & berfirman,

€JKfr#t<r;l-it-;el"rKY3
-Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka

melemparkan anak-anak panah mereka (unfuk mengundi) siapa

diantara mereka yang akan memelihara Maryam-" (Qs. Aali

Imraan [3]:44)

Kapal yang dinaiki orang-orang yang bersama Yunus &
berhenti lalu mereka berkata, "Kapal ini berhenti karena ada

seorang penumpang di dalamnya, tetapi kita tidak mengetahuinya.

Karena ifu harus diadakan undian; siapa saja di antara kalian yang

keluar undiannya, maka dia dilemparkan ke laut." Kemudian

keluarlah undian Yunus & sehingga dia dilemparkan ke laut.

Kemudian dia ditelan ikan yang besar sebagaimana yang

diceritakan Allah. Kemudian Allah memaafkan dosa-dosanya.

Adapun dalam kisah Maryam, orang-orang yang

melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengadakan undian

atas Maryam itu tidak jauh kemungkinan bahwa kedudukan

mereka sama dalam pengasuhan Maryam, karena yang ikut undian

adalah orang yang memiliki andil hak atas objek yang diundikan.

Akan lebih baik dan lebih maslahat bagi Maryam sekiranya dia

diasuh satu orang saja, tidak diputar di antara mereka semua

sebentar, atau mereka membagi pengasuhannya.

Inilah makna yang paling mendekati kebenaran menumt

kami, karena itu mereka mengadakan undian unfuk menenfukan
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siapa di antara mereka yang mengasuhnya tanpa menyertakan

yang lain. Atau yang dimaksud adalah mereka saling menolak

Maryam agar biaya hidupnya tidak menjadi beban satu orang saja

tanpa melibatkan yang lain. Makna mana saja di antara yang

benar, sesungguhnya mereka telah mengadakan undian agar salah

seorang di antara mereka mengasuhnya seorang diri tanpa ada

campur tangan dari yang lain.

Dalam kasus giliran di antara para istri, oleh karena yang

terbaik dan yang lebih membawa maslahat bagi para istri adalah

suami mengajak salah seorang di antara mereka, maka dalam

makna seperti ini mereka sama-sama rnemiliki hak. Karena itu, jika

undian seseorang telah keluar, maka dialah yang diajak bepergian.

Hal ini semakna dengan undian atas Maryam, dan undian atas

Yunus. Ketika hak semua orang setara, maka diadakan undian

agar hanya safu orang yang menjalani, tidak seluruhnya.

24. Perbedaan Pendapat Tentang Menggilir dalam
Perjalanan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam soal

perjalanan. Dia berkata, "Perjalanan dan mukim ihr hukumnya

sama. Manakala suami mengadakan undian kemudian keluar

undian safu istri, kemudian suami datang dari bepergian, maka dia

harus menggilir untuk masing-masing istri dengan jumlah hari yang

sama seperti jumlah hari kepergiannya bersama isfui yang

diajaknya pergi." Saya katakan kepadanya, "Apakah suami boleh

mengajak pergi seorang istri tanpa mengadakan undian, dan

melakukan hal itu saat mukim, dimana dia mukim bersama isfui
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tersebut beberapa hari, kemudian dia rnemberikan giliran kepada

istri-istri lain dengan jumlah hari yang sama?" Dia menjawab,

"Ya." Saya katakan, "Lalu, apa arti undian manakala masing-

masing dari mereka diberi jumlah hari yang sama seperti jumlah

hari saat dia pergi bersama istri yang keluar undiannya, padahal

dia boleh mengajaknya keluar tanpa undian? Anda telah menyalahi

hadits, lalu Anda ingin menimbulkan kerancuan terhadap orang

yang menyatakan pendapat yang berbeda dari Anda. Sikap Anda

yang menyalahi hadits itu tampak jelas bagi kami, dan menurut

hemat saya tampak jelas pula bagi setiap ulama."

Dia bertanya, "Lalu, apa perbedaan antara perjalanan dan

mukim?" Saya katakan, "Allah membedakan keduanya pada

perkara qashar shalat dalam perjalanan, dan Allah meniadakan

kewajiban puasa dalam perjalanan hingga selesai. Rasulullah 1S

juga membedakan pada aspek shalat sunnah dalam perjalanan,

dimana beliau shalat dengan menghadap sesuai dengan arah unta

beliau. Beliau juga menjamak beberapa shalat dalam perjalanan.

Selain itu, Allah memberikan keringanan tayamum dalam

perjalanan sebagai pengganti air. Apa pendapat Anda seandainya

Anda ditentang oleh seorang ulama dalam masalah kiblat, lalu dia

mengatakan, 'Allah memerintahkan unfuk menghadap ke

Baihrllah. Shalat sunnah dan shalat fardhu menurut Anda itu

hukumnya sama, yaitu dikerjakan di atas tanah, baik bagi musafir

atau bagi orang yang mukim.' Mengapa Anda berkata kepada

orang yang berkendara, 'shalatlah ke selain kiblat jika kamu

mau?"' Dia menjawab, "Saya katakan, Rasulullah S pemah shalat

dengan menghadap ke selain kiblat." Saya katakan kepadanya,

"Kalau begitu, kami katakan kepada Anda, bahwa perkataan

seseorang dan qryas tidak berlaku di hadapan sabda
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Rasulullah i$." Dia menjawab, "Tidak berlaku." Saya katakan,

"Tidak ada perbedaan antara perkataan tersebut dan perkataan

seperti ihr." Dia berkata, "Tidak ada, dan perkataan ini tidak lain

berasal dari orang yang tidak tahu."

Kami bertanya, "Lalu, mengapa Anda mengemukakan

pendapat seperti ini dalam soal undian pedalanan?" Dia

menjawab, "Sesungguhnya saya mengatakan barangkali itu adalah

pembagian giliran." Saya katakan, "Bagaimana jika ada seseorang

yang berkata kepada Anda, barangkali yang diriwayatkan dari

Nabi 6{$ bahwa beliau shalat ke arah timur dalam perjalanan itu

beliau berkata demikian dalam perjalanan yang menghadap ke

arah timur, sehingga ihrlah kiblatnya." Dia berkata, "Kiblat bukan

suatu yang samar bagi beliau. Beliau tidak berkata shalat dengan

menghadap timur melainkan arah timur di tempat ifu berlawanan

dengan kiblat." Saya katakan, "Kalau begitu, ketika beliau

mengadakan undian, maka itu berarti beliau tidak membagikan

giliran dengan hitungan hari dimana beliau pergi bersama istri yang

keiuar undiannya."

25. Nusyuz Suami Terhadap Istri

Allah @ berfirman,

& il6,;rt S4 q "\.4i & <, V 3,;Si

W -\r+,46 e.Vl b \;tt t;,i ,*
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JP t*i,+U @\4i e'"J,t};tl <j"L4

Hfr"5e, tlf
c \qz //lj+)t,

"Kaum laki-laki ifu adalah pemimpin bagi kaum wanrta,

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusJruz-nya,

maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cai ialan unfuk men5rusahkannya. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

Firman Allah, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusryznya" (Qs. An-Nisaa' [4], 34) dimungkinkan maknanya

adalah ketika suami melihat tanda-tanda pada perbuatan dan

ucapan istri bahwa dia hendak meninggalkan kewajiban. Saat

khawatir adalah saat menasihati iski. Jika dia telah menunjukkan

sikap nusryz, maka suami memisahkannya di tempat tidur. Jika

dia tetap pada sikapnya iht, maka suami memukulnya.

Alasannya adalah karena nasihat boleh dilakukan sebelum

terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan manakala

gelagatnya telah terlihat. Tidak ada beban berat yang

membahayakan istri sekiranya dia diberi nasihat. Nasihat juga tidak

AlUmm
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haram disampaikan seseorang kepada saudaranya. Lalu,

bagaimana terhadap istrinya? Sedangkan mendiamkan itu tidak

boleh dilakukan kecuali karena penyebab yang membolehkannya,

karena mendiamkan lebih dari tiga hari itu diharamkan di luar

perkara ini. Pukulan tidak boleh dilakukan kecuali dengan

menjelaskan perbuatan. Jadi, ayat tentang nasihat, pendiaman dan

pemukulan dengan disertai penjelasan perbuatan itu menunjukkan

bahwa keadaan-keadaan perbuatan ifu harus disikapi secara

berbeda-beda. Istri disikapi dengan nasihat, pendiaman dan

pemukulan juga secara berbeda-beda. Manakala tindakan

terhadapnya berbeda-beda, maknanya tidak lain adalah seperti

yang saya sampaikan.

Dimungkinkan firman Allah "kamu khawatirkan nus5ruznya"

maksudnya adalah jika mereka melakukan nus5ruz lalu kalian

khawatir mereka bertahan pada sikap nusJruzmereka, maka kalian

dapat menggabungkan antara nasihat, pendiaman dan pemukulan.

Jika istri yang nustruz telah kembali dari nusyLlz-nya, maka

suami tidak boleh mendiamkan dan memukulnya karena keduanya

boleh dilakukan karena faktor nuspz. Jika istri telah meninggalkan

nus!ruz, maka dia telah meninggalkan alasan yang karenanya

pendiaman dan pemukulan diperkenankan bagi suami.

Kami katakan bahwa giliran tidak diberikan kepada istri

yang membangkang terhadap suaminya dan pergi meninggalkan

suaminya karena ada izin Allah kepada suami untuk

mendiamkannya di tempat tidur. Yang dimaksud dengan

mendiamkannya di tempat tidur adalah menjauhinya. Perbuatan

tersebut tidak haram.
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2341. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin

Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, dia

berkata: Rasulullah S bersabda, 'Janganlah kalian memukul
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hamba-hamba Allah yang perempuan " Iyas melanjutkan: Umar

bin Al Khaththab;igt, menjumpai beliau dan bertanya, "Wahai

Rasulullah, banyak perempuan yang berperilaku buruk kepada

suarni-suami rnereka." Beliau pun mengizinkan unfuk memukul

mereka. Lalu ada banyak perempuan yang mengitari keluarga

Muhammad it&, mereka semua mengadukan tentang suami-suami

mereka. Kemudian Nabi S bersabda, "Malam ini ada banyak

perempuan yang mengelilingi keluarga Muhammad -atau beliau

bersabda: Tujuh puluh perempuan. Mereka semua mengadukan

suami-suami mereka. Kalian tidak mendapati suami-suami tersebut

sebagai orang-orang yang terbaik diankra ftuli^r.'L98

Nabi S mengizinkan para suami untuk memukul, dan juga

mengizinkan mereka unfuk memaafkan. Tetapi beliau

198 HR. Abu Daud (pernbahasan: Nikah, bab: Pemukulan Istri, 2/608409, r,o.
21461 danjdur Sufuan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (pembahasan,

Nikah, 2/'188-l9l) dari jalur Al Humaidi dari Sufiyan dan seterusnya. Al Hakim
benkata, "status hadits shahih menurut kiteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya
tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

l-ladits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ddam A] /rlsan (pembahasan:

Nikah, bab: Pergaulan Suami-Isfi, 9/499, no. 4189) dari lalur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

lyas bin Abdullah bin Abu Dzubab adalah Ad-Dausi. Dia tinggal di Makkah. Dia
diperselisihkan statusnya sebagai sahabat. Haditsnya ini disebutkan oleh Al Bukhari

dal,am At-Tarikh Al Kabir(l/MO). Dia berkata, "Kami tdak mengetahui Iyas statusnya

sebagai sahabat." Ibnu Abi Hatim berkata, "lyas bin Abdullah bin Abu Dzubab Ad-
Dausi adalah orang Madinah. Dia terbilang sahabat. Aku mendengar ayalrku dan Abu
Zur'ah berkata seperti ihr."

Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam kelompok para periwayat tsiqah
generasi tabi'in.

Ibnu Hajar dalam lthaf Al Maharah mengatakan, "Hadits ini memiliki riwayat
penguat yang sanadnya mursaltetapi para periwayatnya tsiqah. Hadits tersebut dilansir

oleh Ishaq dalam Musnad*rya dari Jarir dari Yahya bin Said dari Humaid bin Nafi' dari

Umrr,u Kultsum binti Abu Bakar... Kernudian dia menyebutkan dengan redaksi yang

serupa tanpa kalimat akhimya." (2/442\
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mengabarkan bahwa yang terbaik adalah tidak memukul manakala

tidak ada sanksi had yang harus ditunaikan waliyryul amr sebagai

hak Allah. Nabi S mengizinkan untuk memaafkan istri dalam

perkara yang tidak dikenai sanksi hadpada saat istri meninggalkan

kebaikan bagi dirinya dan maksiat kepada Tuhannya.

Firman Allah, Ut 
"* 

)Clj "Akan tetapi para suami

mempunyai satu fingkatan kelebihan daripada istinya" (Qs. Al
Baqarah l2l: 228),itu termasuk perkara yang dijelaskan Allah dan

telah kami sampaikan bahwa dalam sebagian perkara suami

memiliki hak atas istri, sedangkan ishi tidak memiliki hak seperti

itu. Begitu juga sebaliknya, dalam sebagian perkara istri memiliki

hak atas suami yang tidak dimiliki suami atas istri, yaitu memikul

beban biaya hidup istri dan hal-hal semacam itu.

26. Sesuatu yang Tidak Boleh Diambil dari Istri

Allah @ berfirman,

\5,{sS-d{S#f o$"a.3!du,!rir}rv,

@gtgQxfrtJ45r;J,
'Dan bergaullah dengan mereka seara pafut Kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

mungkin kamu tidak menytkai sesltatu, padahal Allah menjadil<an

padanya kebaikan yang banyak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)
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Allah mewajibkan suami unfuk mempergauli istrinya dengan

cara yang makruf. Firman Allah, "Kemudian bila kamu tidak

rnenyukai mereka" menunjukkan bahwa Allah membolehkan

untuk menahan istri dalam keadaan istri tidak menyenangkan, dan

rnencukupkan pada syarat dalam mempergaulinya dengan cara

yang makruf. Allah tidak membolehkan unhrk mempergauli istri

yang tidak disukai dengan cara yang tidak makruf. Kemudian Allah

berfirman,

4t;, d 6t47 @'3r"-*"r'J:J ['13

W)a\rffils6tss-b'iL_
"Dan jika kamu ingin mengganti istimu dengan istri yang

lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara

mereka harta yang banyak, maka ianganlah kamu mengambil

kembali daripadanya barang sedikit pun "(Qs. An-Nisaa' l4):20\

Allah memberitahukan bahwa pengambilan suami tanpa

disertai masalah dari istri, baik terdiri dirinya atau terkait

pergaulannya, sedangkan istri tidak rela meninggalkan haknya

dalam pembagian dan hak-hak yang lain, maka suami tidak boleh

menghalangi hak istri dan tidak boleh menahannya, melainkan dia

harus mempergaulinya secara makruf. Batasan minimal makruf

adalah menunaikan haknya. Suami tidak boleh mengambil harta

istri tanpa ada kerelaan dari istri, karena Allah hanya mengizinkan

unfuk mengambil haknya manakala istri meninggalkan haknya

dengan kerelaan hati. Allah mengizinkan suami unfuk mengambil

hak istri dalam keadaan ditahan atau dipisah dengan kerelaan hati

istri.
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Allah $ berfirman,

G,ii rG &is,;+ t|"'-;g WjL {4ii},$

@E;*tK
"Beikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dai maskawin ifu
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian ifu
(sebagai makanan) yang sdap lagi baik akibahryn." (Qs. An-

Nisaa' [4]:4)

Allah& jr uberfirman,

41 x 6,A -j 6ji W.|n irL 43'A 
o5

\ewqafw
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap

tidak acuh dai suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya

mengadakan perdamaian Wng sebenar-benamya. " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 128)

Ini adalah perkenan trnfuk menahan istri (tidak

menceraikannya) dengan syarat istri melepaskan mahamya

sebagaimana yang saya jelaskan. Sedangkan firman Allah, 6't

,t- JL ?5 6 ;;t ,Njj:U 'Basaimana kamu akan

mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul
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(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isbi"(Qs. An-Nisaa'

141: 2l) merupakan larangan untuk mengambil hartanya kecuali

dengan jalan menjafuhkan cerai sebelum terjadi persetubuhan,

dimana suami mengambil setengahnya sesuai dengan hak yang

diberikan kepadanya, dan karena Allah tidak mewajibkan suami

untuk menyerahkan selain setengah mahar dalam keadaan

tersebut. Ini bukan merupakan larangan dari Allah-manakala

suami telah menggauli istrinya-unfuk mengambil mahar tersebut

manakala perpisahan terjadi dari pihak istri. Yang dilarang adalah

mengambil mahar manakala perpisahan terjadi dari pihak suami.

Adapun jika perpisahan dari pihak istri dan dia rela melepaskan

mahar, maka Allah mengizinkan untuk mengambil mahar tersebut

sesuai dengan firman Allah &,

: * niig)4L &f" ;"\3'Y-VS1 & rg

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isti) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka fidak ada dosa atas

tentang bayaran yang diberikan oleh istri unfuk menebus

dirinya. "(Qs. Al Baqarahlz\ 229)

Keadaan dimana Allah &B mengizinkan suami unhrk

mengambil mahar ishi itu berbeda dari keadaan dimana Allah

mengharamkannya. Jika suami mengambil sesuafu dari istri

dengan syarat agar dia menceraikannya, lalu suami mengakui

bahwa dia mengambil harta tersebut dengan jalan menyusahkan

istri, maka cerainya ifu jafuh dan dia harus mengembalikan apa

yang dia ambil dari iskinya. Dalam keadaan tersebut suami

memiliki hak unhrk rujuk kepada istrinya kecuali dia telah

menceraikannya tiga kali.
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27 - Jalan Suami Mengambil Harta (Mahar) Istri
Secara Halal

Allah @ berfirman,

*a1l'ffi
I

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. "(Qs. Al Baqarah [2]:

229)

Allah melarang suami sebagaimana Allah melarangnya pada

ayat-ayat sebelum ini unfuk mengambil sesuatu yang telah dia

berikan kepada iskinya, dengan pengecualian seperti yang

dijelaskan dalam ayat yang sama:

;\\ ;*l#-{i "p i|!t;'rL 4JiXQ 5 * Y

:*:$i$41'd|f"
"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. " (Qs. Al Baqarah [2],

229\

Manakala keduanya telah terlepas dari keadaan dimana

Allah mengharamkan harta ishi bagi suami lantaran khawatir

keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka Allah

mengizinkan suami untuk mengambil tebusan dari istri. Dalam hal
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ini Allah tidak menetapkan batasan bagi suami unfuk tidak

mengambil selain harta yang dia berikan kepada istri, dan tidak

pula yang lainnya.

Alasannya adalah karena tebusan pada saat ihr menjadi

seperti jual-beli. Jual-beli itu halal dilakukan dengan harga yang

disepakati kedua pihak yang bertransaksi, tidak ada batasannya.

Bahkan dalam Kitab Allah ada petunjuk tentang kebolehan

tebusan dalam jumlah yang besar atau kecil, yaitu sesuai dengan

firman Allah, "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran

yang diberikan oleh isti unfuk menebus dirinya. "(Qs. Al Baqarah

l2l:2291
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2342. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i 49 berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari
Yahya bin Sa'id, dari Amrah, bahwa Habibah binti Sahl
mengabarkan kepadanya, bahwa dia dahulunya menjadi istri Tsabit
bin Qais bin Syammas. Rasulullah S keluar rumah hendak

menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl
berada di depan pinfu rumah beliau saat hari masih gelap.
Rasulullah $ lalu bertanya kepadanya, " Siapa wanita ini?'
Habibah menjawab, "Aku Habibah binti Sahl wahai Rasulullah."

Beliau bertanya lagi, "Apu u?' Habibah menjawab,
"Aku tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais -suaminya." Saat
Tsabit bin Qais datang, Rasulullah S bertanya kepadanya,
" Habibah binti Sahl ini telah mengadukan permasalahannya,

sesuai kehendak Allah apa Jnng dia sebutkan." Habibah berkata,
"Wahai Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada
padaku." Rasulullah S kemudian berkata kepada Tsabit bin eais,
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"Ambillah dainya!' Maka Tsabit bin Qais mengambil darinya,

sehingga hari itu Habibah binti Sahl tinggal bersama

keluarganya.l99

199 Al Baihaqi menggaris bawahi kekeliruan dari penyalin naskah terkait kalimat

"dari Amrah bahwa U"UiUuir binu Sahl mengabarinya". Yang benar adalah yang

terdapat dalarn At Muwaththa ' dan kitab-kitab lain: Dari Amrah, dia mengabarinya

bahwa Habibah binti sahl. Jadi, Amrah-lah mengabari Yahya bin said.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oteh Asy-Syali'i dalam bahasan

tentang haji menurut redaksi yang benar." (l-th. Ma'nfah As'Sunan wa Al Atsar,

5/440-41.l\
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab:

Riwayat tentang i{hulu', 2/564, no.31); dan Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab:

Khd;,, 2/667-668, no.2227\ dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Abu Amr As-Sadusi Al Madini dari AMullah bin Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah 4 bahwa Habibah... dengan

redaksi yang serupa. (no- 22281

Hiais ini juga diriwayatkan oleh hnu Jarud dalam N Muntaqa (pembahasan:

Thalak, bab, Khulu" hh. 505, no.749\ dari jalur Malik; dan hnu Hibban dalarn Al
Mawarid(no- 1325) dari jalw Malik dan setemsnya'

Hadits ini merniliki hadits riwayat penguat yang dilansir oleh Al Bukhari

(pembahasan: Thalak, bab: Khutu' dan Keadaan Thalak Di dalamnya, 2/4061dari lalur

Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Khalid dari Iluimah dari Ibnu

Abbas bahwasanya isbi Tsabit bin Qais datang kepada Nabi $ dan berkata, "Wahai

Rasulullah, fidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan

tetapi aku khawatir kufur dalam Islam." Rasulullah 1S! bersaffia: 'APakah katnu mau

mengembalikan kebun mitikn5n itu?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah $ bersabda,

"Terimalah kebun ihr, dan ceraikanlah dia dengan thalak satu!"

Abu Abdullah berkata, "Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Atrbas .ft'."

hnu Hajar berkata, "Maksudnya Azhar bin Jamil udak melanjutinya dengan

keterangan Ibnu Abbas dalam hadits ini, melainkan orang lain yang meriwayatkannya

secara ierputus sanadnya. Yang dimaksud adalah khusus jalur Khalid Al Hadzdza' dari

Ilgimah. i(*o6 ihr dia menyusulinya dengan riwayat Khalid, dan dia adalah hnu

AMullah Ath-Thahhan, dari I(halid, yaitu Khalid Al Hadzdza" dari Ikrimah secaftr

mursat. Kernudian dia menyusulinya dengan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Khalid

Al Ha&dza' se*ara mursaliuga, dan dari Ayryub serata maushul'"

l.jh. Fathul Barilg/4}ll. Silakan baca hadits no. (5274,52751

Kemudian Al Bukhari meriwayatkannya dari jalur Jarir bin Hazim dari Ayryub dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas i$, dengan redaksi yang s€r'JPa dengan redaksi di wasiakrya'

lno.5276l' 
Juga dari jalur Hammad dari Ayyub dari lkrimah bahwa Jamilah.-- Kemudian dia

menyebutkan hadits tersebut. \no- 52771
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2343. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i ** berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari

Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Habibah, bahwa dia datang

unfuk mengadukan sesuatu terkait fisiknya saat langit masih gelap.

Kemudian dia menyitir hadits yang semakna dengan hadits
14u1p.200

Firman Allah, 
**r;tllr4-i1XV 

S-Jl "Kuruati kalau

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

AlUmm

200 Ini adalah penguatan riwayat dari Sufuan bin Uyainah terhadap Malik. Silakan
baca takhrij hadits ini pada hadits sebelumnya.

Riwayat Imam Asy-Syafi'i terhadap hadits ini secara lengkap berikut sanad dan
matan-nya akan disampaikan pada bab tentang faktor-faktor yang memperkenankan
tebusan berikutnya, insya' Allah. Said bin Manshur meriwayatkan redaksi hadits
Suftyan.

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Suna*nya
(pembahasan: T'halak, bab: Riwayat tentang Khulu', 1/335-336) dari jalur Su{yan dari
Yahya dari Arnrah, dia berkata: Habibah binti Sahl, seorang perempuan dari kalangan
Anshar dan menjadi istrinya Tsabit bin Qais bin Syammas, datang dan berkata, "Ya
Rasulullah, aku tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais"" Dia mengadukan sesuahr
terkait Tsabit bin Qais. Rasulullah $ lantas bersabda (kepada Tsabit), "Ambillah
kebunnya darinya!" Maka Tsabit bin Qais mengambil darinya, lalu Habibah binti Sahl
duduk (menjalani iddah) di rumahnya sendiri." (no. 1431)

Said bin Manshur juga meriwayatkannya dari Husyaim dari Yahya bin Said dan
seterusnya.
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Attah." (Qs. Al Baqarah 121 229) mengandung kemungkinan

makna bahwa awal mula masalah yang mengakibatkan keduanya

khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah adalah

bersumber dari istri lantaran laki-laki menunaikan hak suami dan

tidak suka kepadanya; atau karena ada faktor dari istri dalam

memilih untuk meninggalkan suami tanpa ada kesalahan dari

suami. Dimungkinkan pula masalah tersebut bersumber dari

suami. Oleh karena kami mendapati hukum Allah mengharamkan

suami mengambil sesuatu dari istri manakala suami ingin

mengganti istri yang satu dengan istri yang lain, maka kami

mengambil dalil bahwa keadaan dimana Allah membolehkan suami

untuk mengambil sesuatu dari istri ifu berbeda dari keadaan

dimana Allah mengharamkan suami unfuk mengambil harta istri.

Keadaan tersebut adalah keadaan dimana istri memulai masalah

dengan tidak menunaikan sebagian besar hak suami padanya.

Suami juga tidak boleh mengambil sesuatu dari istri hingga

memenuhi syarat dimana istri menuntut unfuk menebus dirinya

dari suami sesuai dengan firman Allah, :ril:;l|(+'Clf"
"maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayann yang

diberikan oleh isti untuk menebus dirinya- " (Qs- Al Baqarah [2]:

229) Penebr.rsan diri istri dari suami dilakukan dengan cara istri

memberikan sesuafu dari dirinya, karena Allah @ berfirman,

tK) - 16 "S K\ ?3;S Wp\i+ fr , :,13
>--

e"r&fr
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"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kinmlah seorang hakam dari keluarga takiJaki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan "(Qs. An-Nisaa' [4]:
35)

Inilah keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya,
yaifu keadaan dimana istri menyerahkan mahar, dan keadaan
dimana keduanya saling mendakwakan perlakuan buruk,
sedangkan istri tidak mengakui bahwa keburukan itu berasal

darinya.

Firman Allah, "Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah"(Qs. Al Baqarah{21: 229\
maknanya adalah seperti yang saya sampaikan, yaifu ada
perbuatan yang bersumber dari istri sehingga keduanya khawatir
sekiranya keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah,
karena kekhawatiran keduanya yang tidak ada sebab perbuatan.

Jika istri yang memulai meninggalkan hak Allah, kemudian
suami melakukan tindakan pencegahan yang boleh dilakukan
terhadap istri, maka suami tidak haram unfuk mengambil tebusan

dari istri. Alasannya adalah karena Habibah datang untuk
mengadukan sesuatu di tubuhnya akibat perbuatan Tsabit,
kemudian Rasulullah S memerintahkan Habibah unfuk menebus

dirinya dan mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan darinya.
Alasannya adalah ada kebencian di hati Habibah terhadap Tsabit,

dan karena Habibah rela membayar tebusan.

'Iddah istri dalam kasus ini manakala dia telah digauli
suaminya sama dengan iddah istri yang dithalak. Demikian pula,

setiap pemikahan yang disusul dengan penghapusan akad atau
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thalak, baik thalak yang sah atau tidak sah, maka istri menjalani

iddah thalak.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang L1',,11,r'.201
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2344. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Amr bin Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas;S, tentang seorang

laki-laki yang menceraikan istrinya dua kali kemudian istrinya

rnelakukan khulu'terhadapnya sesudah itu. hnu Abbas berkata,

"Suami tersebut boleh menikahinya lagi jika dia berkenan karena

Allah & berfirman, "Thalak bang dapat diruiuki) dua kali- Setelah

itu boleh rujuk lagi dengan cara Jnng makruf atau menceraikan

2o7 Khulu'berarti gugatan perpisahan dari isti dengan cam dia membayarkan

tebusan kepada suami.
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dengan cara yang makruf" (Qs. Al Baqarah [2]: Z29l hingga firman
Allah, 'Untuk kawin kembali. "(es. Al Baqarah [2]:2}Olzoz
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2345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan
mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari lkrimah, dia berkata,
"setiap sesuatu yang balasannya adalah harta maka ifu bukan
1uluL."203

202 61.61 ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq datam Mushannafnya (pernbahasan:
Thalak, bab: Tebusan, 6/4871 dari jalur hnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abu
Daud, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd bertanya kepada hnu Abbas tentang seorang laki-
laki yang menceraikan istrinya dua kali cerai, kemudian istrinya itu melakukan trhulu'
terhadapnya, "Apakah laki-laki tersebut boleh menikahinya lagi? Dia menjawab, "ya.
Allah menyebutkan cerai di awal dan di akhir ayat, dan menyebutkan khulu,di arfiam
keduanya, sehingga tidak dilarang."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh said bin Manshur dalam sunan-nya
(pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu', l/984, no. 14s5) dari jalur
Sufuan dan seterusnya seperti yang ada pada Abdurrazzaq.

Juga dari jalur Abu Awanah dari I-aits dari Abu Daud dari hnu Abbas r,g6 bahwa
dia menyafukan antam seorang lakitaki dan istrinya sesudah terjadi dua cerai dan safu
khulu'. (no. 1453)

203 61rur ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnva (pembahasan
dan bab yang sama, 6/486487, no. 7l77Ol dari jalur hnu Uyainah dari Amr bin
Dinar dari Ikrimah-saya menduganya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "setiap sesuatu
yang dibalas dengan harta itu bukan thalak. maksudnya adalah l.rhulu,.',

Atsar ini juga diriwayatkan oleh said bin Manshur dalam srrmrrnya (pembahasan
dan bab yang sama, no. 1454) dari jalur Sufi7an dan seterusnya
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2345. Ar-Rabi, mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya'

dari Juhman maula orang-orang Al Aslami, dari Ummu Bakrah Al

Aslamiyyah, bahwa dia melakukan khulu'terhadap suamlnya yang

bernama Abdullah bin usaid, kemudian keduanya mendatangi

Utsman untuk urusan itu. Utsman lantas berkata, "ltu sama

dengan satu kali talak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan

sehingga dia jafuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan'"204

204 Saya tidak menemukannya dalam At Murtraththa 'versi Yahya bin Yahya,

tetapi saya m*"rrrrkun,yu dalam Al Muwaththa 'versi Suwaid bin said Al Hadatsani'

yaitu:
Muwaththa,Suowid (pembahasan' Thalak, bab, Thalaknya Isti yang Melakukan

Khulu, darr iddalrnya, r,h. zog, no. 352) dari jalur Hisyam dan seterusnya. Di

dalamnya disebutkan Abdullah bin Asif, dan ihr keliru'

Muwaththa'Muhammad bin Hasan (pembahasan: Talak, bab: Khulu' dan Berapa

Jahfi Thalak di Dalamnya, 2/517\, di dalamnya disebutkan, 
..Kecuali kamu

-n,,vnu,*- suatrr bilangan sehingga dia jah.rh sesuai bilangan yang kamu sebutkan.,'
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Saya tidak mengetahui informasi tentang Juhman dan Abu
Bakrah sehingga dengan khabar keduanya dinilai valid dan tidak
ditolak; dan tidak pula informasi tentang perkataan Utsman ig
untuk kami pegang, yaitu satu kali thalak. Alasannya adalah

karena saya mendapati thalak berasal dari pihak suami.
Barangsiapa yang mengikuti madzhab Ibnu Abbas;9, maka tepat
sekiranya dia mengatakan bahwa firman AUah fu, "Maka tidak ada

dosa atas tentang bayaran yang dibeikan oleh isbi unfuk

Al Muonththa' Abi Mush'a6 (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang
Thalaknya Istri yang Melakukan Khulu', L/62o). Redaksinya seperti riwayat yang
terdapat dalam Muwath tha' Muhammad.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushanna{nya
(pembahasan: Thalak, bab: Tebusan, 6/4831 dari jalur Ibnu Juraij dari Hisyam dan
seterusnya. Di dalamnya ada tambahan, "Lalu dia rujuk kepada istrinya".

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarrnya
(pembahasan' Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu', 7/338, no. lM6 dari jalur Sufuan
dari Hisyam dan seterusnya.

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Juhman Al
Aslami melakukan khulu' terhadap iskinya, kemudian dia menyesal dan istrinya juga
menyesal. Kemudian keduanya mendatangi Utsman bin Affan dan menceritakan hal itu
kepadanya. Utsman pun berkata, "ltu sama dengan satu kali thalak, kecuali kamu
menyebutkan suah-r bilangan sehingga dia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."
Ayahku berkata, "Khulu'sama dengan satu thalak yang ba'in, dan iski menjalani iddah
sebanyak tiga kali haidh. Namun suaminya ih.r lebih berhak meminang di masa iddah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah daJam Mushannafnya
(pembahasan: Thalak, bab: pendapat Ulama tentang Suami yang Melakukan Khulu'
terhadap Istrinya; Berapa Thalak yang Jatuh?, 4/177) dari jalur Waki' dari Hisyam dan
seterusnya secara ringkas; dan dari jalur Abu Muawiyah dengan redaksi yang serupa
dengan redaksi yang ada pada Said bin Manshur.

Al Baihaqi ddarn Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (5/QQ4) berkata, "Kami
meriwayatkan dari Abu Daud As-Sajistani bahwa dia berkata, 'Aku bertanya kepada
Ahrnad bin Hanbal, "Apakah hadits Utsman, 'Khulu' itu jatuh sebagai satu talak' tidak
shahilfl" Dia menjawab, "Aku tidak tahu siapa itu Juhman."

Ibnu Mundzir berkata, "Diriwayatkan dari Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud,g
bahwa khulu' jatuh sebagai satu thalak."

Al Baihaqi juga berkata, "Ahmad menilai lemah hadits Utsman:$,. Sedangkan

hadits Ali dan hnu Mas'ud @ sanadnya terkena kritik. Dalam bab ini tidak ada hadits
yang lebih shahih daripada hadits Ibnu Abbas-maksudnya adalah hadits Thawus dari
Ibnu Abbas (yaitu no. 23M)."
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menebus diinya" (Qs. Al Baqarah lzlt 229) menunjukkan bahwa

penebusan merupakan penghapusan apa yang menjadi hak suami

atas istri. Sedangkan penghapusan apa yang menjadi kewajiban

istri tidak bisa dilakukan kecuali dengan penghapusan akad.

Setiap kasus dimana perpisahan dikaitkan dengan

terhapusnya akad itu tidak dihukumi sebagai thalak. Thalak adalah

sesuafu yang dimunculkan saat akad masih ada. Saya menduga

ulama yang berpendapat demikian di antara mereka

memaksudkan bahwa khulu'adalah penghapusan meskipun dia

tidak disebut thalak. Tidak seperti ini hukum thalak selainnya, dan

dia berbeda dari thalak karena dia diizinkan untuk dilakukan pada

waktu yang tidak tepat untuk menghadapi iddah.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab yang diriwayatkan

dari Utsman, maka tidak jauh kemungkinan sekiranya dia berkata

bahwa akad tersebut sah sehingga tidak boleh ditrapus, dan yang

boleh dilakukan adalah mengadakan thalak di dalamnya. Jika

suami mengadakan perpisahan di dalamnya, maka itu dihitung

sebagai thalak, tetapi dihitung sebagai thalak yang paling sedikit,

kecuali suami menyebut bilangan yang lebih banyak dari itu. Suami

tidak memiliki hak rujuk karena dia telah mengambil pengganti,

sedangkan pengganti merupakan harga. Karena itu suami tidak

boleh memiliki harga sekaligus memiliki perempuan'

Barangsiapa yang memiliki harga untuk sesuafu, maka

suatu itu keluar dari kepemilikannya selama dia tidak memiliki hak

unfuk mengambil kembali apa yang telah dimiliki orang lain.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia terbantah oleh

ulama yang berpegang pada pendapat hnu Abbas. Dia

mengatakan, "Tidakkah saya mendapati akad yang shahih ihr bisa
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terhapus dalam kasus salah safu dari suami-istri murtad, dalam
kasus budak perempuan yang dimerdekakan, dalam kasus istri dari
suami impoten yang memilih berpisah dari suami, dan menurut
pendapat sebagian ulama Madinah mengenai perempuan yang
didapati dalam keadaan gila, atau menderita penyakit kusta atau

belang, atau suami yang didapati mengalami salah satu dari
penyakit-penyakit tersebut, sehingga keduanya memiliki hak pilih
untuk tetap bersama atau berpisah.

Perpisahan tersebut merupakan penghapusan akad, bukan
thalak yang dimunculkan. Ketika Allah & dan Rasulullah $
mengizinkan penebusan, maka penebusan ifu sama sama dengan
penghapusan.

Jika istri memberikan kepada suami seribu dirham dengan
syarat suami menceraikannya safu, dua atau tiga kali, maka
thalaknya jatuh, dan suami tidak memiliki hak rujuk kepada
istrinya, baik dia menjafuhkan thalak safu atau dua, lantaran ada
pembayaran yang dia ambil dari istri.

Jika istri melakukan khulu'terhadap suami kemudian suami

menceraikannya di masa iddah, maka cerainya itu tidak jatuh

karena saat ifu perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya.

Menurut hukum Allah, tidak boleh mengambil kompensasi

dari perempuan dalam perkara khulu'kecuali dengan kerelaan

hatinya" Tidak pula boleh diambil kompensasi dari seorang budak
perempuan dalam perkara khulu'meskipun dengan seizin fuannya

karena budak perempuan tidak memiliki sesuatu. Perempuan

merdeka yang terbatasi hak transaksinya juga tidak boleh diambil
kompensasinya. Kompensasi hanya boleh diambil dari seorang
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perempuan yang memiliki kewenangan atas hartanya sendiri

karena telah baligh, bijak dan merdeka.

28- Perbedaan Pendapat Tentang Thalaknya Istri
yang Melakukan Khulu'

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami tentang

perempuan yang melakukan khulu'. Dia mengatakan bahwa jika

perempuan tersebut dithalak di masa iddah, maka thalak itu jahrh

padanya. Saya lantas bertanya kepadanya, "Apakah ada khabar

yang diriwayatkan tentang pendapat Anda ini?" Dia pun

menyebutkan sebuah hadits yang menurut kami dan menurutnya

tidak bisa jadikan hujjah. Saya katakan kepadanya, "Hadits ini

tidak valid menurut kami dan menumt Anda." Dia menjawab,

"Tetapi hadits ini dipegang oleh sebagian tabi'in." Saya katakan

kepadanya, "Menurut Anda, pendapat sebagian tabi'in tidak bisa

dijadikan argumen meskipun tidak ditentang oleh tabi'in lain." Dia

bertanya, "Lalu, apa argumen Anda bahwa thalak tidak latuh

padanya?" Saya jawab, "Argumen saya bersumber dari Al Qur'an,

atsar dan ijma', bahwa thalak Udak latuh padanya."

istrinya fterzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi

selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang ifu ialah empat

kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah
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Dia bertanya,

Qur'an?" Saya jawab:



termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima:
bahwa laknat Allah atasnya, .iika dia termasuk orang-orang yang
berdusta. " (Qs. An-Nuur I24l: 6-7) Allah & jugu berfirman, !J.
fr SS fii Wu3fi'ixnpudu orans-orans yans mens-ita'
istrinya diberi tangguh empat bulan (amanya). " (es. Al Baqarah

l2l:226)

. Allah @ u.{iryan,o6,V 19 i r<,, iphfi_ iii
;ttl; etStAXA JL# ;orunn-orunn yans menzhihar

istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya,
padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. lbu-ibu mereka tidak
lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. "(Qs. Al Mujaadilah

lEBl 2) 
ry-"h.@ berfirman, i "yi4-jj'!;3ti -b-eJi

5t <A $i "Dun bagimu (suami suami) dari harta
yang ditinggalkan oleh isti-istimu, jika mereka tidak mempunyai
qnak.." !Qs. An-\isaa' [4]: 12) Allah @ berfriman, USi(Ai
"tS;!€leAdry$it34*paraistrimemperoteh-seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Al Umm

Apa pendapat Anda seandainya suami menuduh istrinya
berzina, apakah dia harus melakukan li'an kepada istrinya?
Seandainya dia melakukan sumpah ila'kepada istrinya, apakah /a'
itu berlaku mengikat baginya? seandainya dia melakukan zhihar
terhadap istrinya, apakah zhihar ifu berlaku baginya? Seandainya
istri mati, apakah dia mewarisinya? Seandainya dia mati, apakah
istrinya mewarisinya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Apakah itu karena hukum-hukum Allah yang lima ini
menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak lagi menjadi
istrinya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Padahal Allah
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menetapkan hukum bahwa istrinya itu tidak lain dithalak, karena

Arrah berrirman, "iFlL'* eL$ K1yfir:i$iffi 'rua

orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan'

perempuan yang beiman, kemudian kamu ceraikan mereka'' (Qs'

AlAhzaab [33]' 49)."

Dia menjawab, "Ya." Saya katakan kepadanya, "Kitab

Allah-manakala maknanya seperti yang kami klaim dan yang

Anda klaim-menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak lagi

menjadi istrinya, dan itu bertentangan dengan pendapat kalian."
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2347. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

hnu Juraij, dari Atha', dari hnu Abbas dan Ibnu Zubair, bahwa

keduanya berkata tentang perempuan yang melakukan fthulu'lalu

dithalak oleh suaminya, "Thalak itu tidak jatuh padanya karena dia

menthalak bukan istrinya. "2o5

205 66* ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalarn Mushannalnya (pembahasan:

Thalak, bab: Thalak Sesudah Penebusan, 6/487489\ dari jalur hnu Juraij: Aku

bertanya kepada Atha' tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya sesudah

penebusan. Dia berkata, "Dia tidak dihitung sama sekali, karena dia menthalak
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Anda mengklaim bahwa Anda tidak menyalahi seorang pun
di antara para sahabat Nabi S kecuali Anda beralih kepada
pendapat sahabat lain. Dengan demikian, Anda telah menyalahi
pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair secara bersama-sama, serta
beberapa ayat dari Kitab Allah. Saya tidak tahu barangkali
seandainya ada seseorang yang berpendapat seperti pendapat
Anda ini, tenfulah Anda berkata kepada kepadanya, 'Anda tidak
boleh berbicara tentang ilmu sedangkan Anda tidak mengetahui
hukum-hukum Allah, kemudian Anda mengemukakan safu
pendapat di dalamnya yang seandainya Anda menganggap
pendapat Anda itu keliru lalu Anda mengungkapkan hal ifu maka
Anda telah berbuat baik meskipun keliru. Tetapi Anda justru
mengaku telah mengamati masalah ini."' Dia bertanya, "Pendapat

apa ifu?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa jika suami berkata
kepada istrinya yang melakukan khulu', "Kamu pufus, terlepas,
dan bebas" dengan niat menjafuhkan thalak, maka thalak tersebut
tidak jatuh padanya. Tetapi kata-kata ini bisa jatuh kepada
perempuan yang masih menjadi istrinya. Jika suami mengucapkan
sumpah ila' kepada iskinya, atau melakukan zhihar, atau

menuduhnyaberzina, maka semua ifu tidak berlaku pada istri yang

telah melakukan khulu', tetapi berlaku pada perempuan yang
masih dihukumi sebagai istri.

Jika suami berkata, "Semua ishiku terthalak," sedangkan
dia tidak meniatkannya untuk istrinya yang telah melakukan

perempuan yang tidak dia miliki lagi." Sulaiman bin Musa membantahnya, kemudian
Atha' berkata, "Pendapat tersebut disepakati oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair terkait
seorang laki-laki yang ishinya melakukan khulu'kepadartya, kemudian laki-laki tersebut
menthalak istrinya sesudah khulu'. Keduanya sepakat bahwa thalaknya tidak jatuh
sesudah khulu'sehingga tidak dihitung sama sekali. Keduanya berkata, "Dia tidak bisa
menthalak istrinya. Dia menthalak perempuan yang tidak dimilikiriya lagi."
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khulu] maka semua istrinya tertalak, sedangkan istri yang telah

melakukan khulu'tersebut tidak terkena thalak karena dia bukan

istrinya lagi. Tetapi kemudian Anda berkata bahwa jika suami

berkata kepada istri tersebut, "Kamu terthalak," maka dia

terthalak. Bagaimana mungkin suami bisa rnenolak perempuan

yang bukan iskinya?"

29 - Persengketaan Antara Suami dan Istri

Allah @ berfirman,

tK) -u6 GK;\ i.:;!; W 6@ fr+ 3\,
J, zl

l{-hl i
'Dan jika kamu khawmtirkan ada persengketaan antara

kduanya, maka kinmlah seorang hakam dari keluarga lakilaki

dan seorang hakam dai keluarga perempuan "(Qs. An-Nisaa' [4]:

35)

Allah Maha mengetahui makna yang Dia kehendaki tentang

kekhawatiran terhadap persengketaan yang apabila perasaan

khawatir itu telah dirasakan suami dan istri maka sebaiknya

keduanya mengutus hakam (juru damai) dari keluarga suami dan

hakam dari keluarga istri. Namun, tampaknya makan teksfual ayat

ini adalah keadaan yang sama-sama dirasakan suami-istri sehingga

keadaan keduanya menjadi samar (sulit ditengarai siapa yang

salah).
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Alasannya adalah karena saya mendapati bahwa dalam
kasus suami melakukan nuswz AIIah mengizinkan keduanya
berdamai, dan Rasulullah @ pun mensunnahkan hal tersebut.
Dalam kasus nus!ruz yang dilakukan istri, Allah mengizinkan suami
unfuk memukulnya. Dalam dalam kasus kekhawatiran keduanya
untuk tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, Allah
mengizinkan istri untuk melakukan khulu'. sunnah menunjukkan
bahwa hal itu dilakukan dengan kerelaan dari istri.

Allah melarang suami unfuk mengambil sesuatu yang telah
dia berikan kepada istri manakala dia ingin mengganti istri yang
safu dengan ishi yang lain. oleh karena Allah memerintahkan
untuk mengadakan dua hakam bagi orang yang kita khawatirkan
bersengketa, maka hal ifu menunjukkan bahwa kepufusan kedua
hakam tersebut berbeda dari hukum suami-ishi. Hal yang memberi
informasi kepada kedua hakam tentang sikap saling mengabaikan
di antara suami-istri adalah keadaan keduanya dalam
persengketaan itu tidak dapat ditengarai siapa yang salah dan
siapa yang benar, dimana suami tidak memaafkan dan tidak
menceraikan, dan istri juga tidak menunaikan hak dan tidak pula
membayar tebusan. Atau kondisinya tidak memperkenankan
penebusan karena suami telah melebihi batas kewenangannya
dalam mendidik istri, dan karena sikap keduanya yang saling
menjauhi dalam pertengkaran tersebut.

Sikap saling menjauhi merupakan keadaan dirnana
keduanya mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang tidak halal
dan tidak pantas, dan masing-masing atau sarah safu dari
keduanya menolak unfuk kembali, melainkan keduanya bersikukuh
pada sikap masing-masing, tidak memberikan hak pasangannya,
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dan tidak rela melakukan suatu tindakan yang membuat keduanya

menjadi suami-istri dalam kondisi yang sebenamya. Jika demikian

keadaannya, maka suami mengufus hakam dari keluarganya dan

istri mengutus hakam dari keluarganya. Hakam yang diutus

haruslah orang yang tepercaya dan dengan kerelaan dari suami-

istri. Suami-istri mewakilkan keduanya untuk menyatukan

keduanya atau memisahkan keduanya sesuai dengan pandangan

keduanya.

, .,,9(Jz z -\YtA

):; r;f: t'r$r 6:;+i i,Su hr e3
' \1?i*^lr 6:;iJG A)

. 2 ,/ o / !r.o.-l c / o o

,;,et'oL*PfL-t-f,LJ,//
o

:'13 z;$l

-r1fi Ji\k) -ufi g(k\i$ W'o\14 fr+
y3* c )t-';,,"1+ iS';-ts.Ju p tr" :rL-;Jtl

'olt C$'rr'oy,

to

tlJL3 oi va:'Ji \Ai:)LLt3;L

*rir ?6ri+:rif;r u$ v'F"o:t $?

U ';t-- ui t"-rtt gi y'St 'Jo) 
C.: p.'",t"

oJ-a

670



AlUmm
4
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2348. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i *!, mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsaqafi
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin,
dari Ubaidah, dari Ali tentang ayat ini, ,Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara maka kirimtah
seorang hakam dari keluarga laktlaki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan " (Qs. An-Nisaa' [4], 35) Kemudian Ali
berkata kepada dua hakam, "Tahukah kalian apa kewajiban
kalian? Kalian harus menyatukan suami-ishi itu seandainya kalian
berpikir sebaiknya menyafukan keduanya, atau memisahkan
keduanya jika kalian berpikir sebaiknya kalian memisahkan
keduanya." Adapun yang perempuan berkata, "Aku rela dengan
Kitab Allah baik susah atau senang bagiku." Sedangkan yang laki-
laki berkata, "Kalau perpisahan, Aku tidak rela.,, Ali r&, pun
berkata, "Demi Allah, kamu telah berbohong hingga kamu
mengakui seperti yang diakui perempu* ini."205

26 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushanna{nya(pembahasan:
Dua Hakam, 6/512, no. 11883) dari lalur Ma'mar dari Alyub dengan sanad ini.
Abidah As-Salmani berkata, "Aku menyaksikan Ali bin Abu Thalib & didatangi
seorang perempuan bersama suaminya. Masing-masing juga membawa serombongan
orang. Kelompok yang satu mengeluarkan keputusan, dan kelompok yang lain luga
mengeluarkan kepuh.rsan. Kemudian Ali berkata... Kemudian dia menyebutkan dengl
redaksi yang serupa dengan redaksi di sini.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Jarir Ath-Thabari (s/46) danjalur Mujahid
bin Musa dari Yazid dari Hisyam bin Hassan dan Abdullah bin Aun dari Muhammad
bahwa Ali $... dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Husyaim dari Manshur dan Hisyam dari Ibnu Sirin dan seterusnya.
Juga dari lalur hnu Ulayyah dari A5ryub dan seterusnya.
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Perkataan Ali,& menunjukkan pendapat yang saya

sampaikan, bahwa hakim tidak boleh mengutus dua hakam tanpa

ada kerelaan dari istri dan suami untuk memutuskan perkara

keduanya, dan bahwa dua hakam tersebut tidak lain merupakan

wakil dari suami dan istri unhrk membuat keputusan di antara

keduanya antara menyatukan keduanya kembali atau memisahkan

keduanya. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil atas pendapat Anda

itu?" Kami jawab, "seandainya kepuhrsannya diserahkan kepada

Ali r&,, bukan kepada suami dan istri tersebut, tenhrlah Ali @

sendiri yang mengutus dua hakam, dan dia tidak mengatakan,

'Utuslah dua hakam."'

Jika ada yang bertanya, "Dimungkinkan Ali &
mengatakan, "Utuslah oleh kalian dua hakam'] sehingga

keputusan keduanya hukumnya boleh lantaran Allah menyebut

keduanya dengan nama hakam, sebagaimana keputusan hakim

yang ditunjuk imam itu hukumnya boleh. Jadi, barangsiapa yang

disebut Allah dengan nama hakim, maka itu lebih besar maknanya

daripada dua saksi. Manakala keduanya mengajukan suatu perkara

kepada imam, maka imam menjafuhkan keputusan berdasarkan

kesaksian keduanya. Atau Ali ;s, mengatakan, "(Jfuslah oleh kalian

dua hakam" dengan pengertian: Tunjukkan kepadaku dua hakam

yang shalih di antara kalian, sebagaimana kalian memberi petunjuk

kepadaku dalam menilai keadilan para saksi-"

Kami jawab, "Makna yang kuat adalah seperti yang kami

sampaikan. Yang menghalangi kami unfuk mengalihkannya dari

makna tersebut -selain makna tersebut tekstual- adalah karena

perkataan Ali,& kepada suami, 'Demi Allah, kamu telah

berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan
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ini' menunjukkan bahwa dua hakam tidak boleh membuat

kepufusan kecuali suami-istri menyerahkan kepufusan kepada

keduanya. Alasannya adalah karena perempuan tersebut

menyerahkan urusan, sedangkan suami menolak untuk
menyerahkan urusan talak, sehingga Ali & berkata, 'Demi Allah,

kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui
perempuan ini.' Hal ini dapat dipahami bahwa seandainya suami

tidak mengakui, maka thalak tidak berlaku baginya meskipun

kedua hakam melihat sebaiknya diambil langkah perpisahan.

Seandainya talak berlaku pada suami berdasarkan perintah hakim
atau berdasarkan penyerahan keputusan oleh ishi, tenfulah Ali;S,
berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu mengakui atau kamu
diam," dan tentulah Ali rg memerintahkan dua hakam unfuk

memufuskan sesuai pandangan keduanya.
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2349. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Juraij mendengar

Ibnu Abi Mulaikah berkata: uqail bin Abu Thalib menikah dengan

Fathimah binti utbah bin Rabi'ah, lalu Fathimah berkata,

"Bersabarlah kepadaku, nanti aku yang menafkahimu." Lalu setiap

kali Uqail masuk ke kamar Fathimah binti Utbah, Fathimah

berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?"

Uqail diam saja. Hingga pada suatu hari dia masuk ke kamar

Fathimah dalam keadaan kesal, lalu Fathimah berkata, "Mana

Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?" Uqail menjawab,

"Dia di samping kirimu di neraka jika kamu masuk neraka'"

Fathimah pun mengikat pakaiannya dan mendatangi Utsman

unfuk menceritakan hal itu kepadanya- Utsman pun mengufus

hnu Abbas dan Muawiyah. lbnu Abbas berkata, "Aku benar-benar

akan memisahkan kalian berdua." Sedangkan Muawiyah berkata,

"Aku tidak mungkin memisahkan dua orang tua dari Bani Abdu
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Manaf-" hnu Abi Mulaikah melanjutkan: Kemudian Ibnu Abbas
dan Muawiyah mendatangi keduanya tetapi keduanya mendapati
suami-iski tersebut telah mengikat pakaian keduanya dan telah
memperbaiki hubungannya. 207

Riwayat ini sejalan dengan riwayat dari AIi,&. Tidakkah
Anda melihat bahwa dua hakam tersebut telah mengambil
kepuhrsan. hnu Abbas berkata, "Aku akan memisahkan keduanya."
Sedangkan Muawiyah berkata, "Aku tidak memisahkan keduanya."
Namun ketika keduanya mendapati suami-istoi tersebut telah
berdamai, maka keduanya pun pulang. Alasannya adalah karena
perdamaian keduanya ifu menunjukkan bahwa seandainya kedua
hakam tersebut mendatangi keduanya, maka keduanya pasti akan
menghapus perwakilan kedua hakam tersebut Karena itu hnu
Abbas dan Muawiyah pulang. Setahu kami, perempuan dan lakilaki
tersebut tidak pemah bertengkar lagi.

Seandainya pertengkaran terjadi kembali, tenfulah
keduanya kembali menunjuk hakam. Pertengkaran pertama tidak
lebih pantas mendapat perhatian daripada pertengkaran kedua,
karena kepufusan suami-istri tersebut sesudah pertengkaran
pertama, kedua atau lebih ifu sama-sama dipufuskan oleh dua
hakam. oleh karena khabar menunjukkan bahwa makna ayat di
atas adalah boleh bagi suami-iski untuk mewakilkan dua hakam
dalam urusan perpisahan dan penyafuan dengan cara

207 664 ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq daram MushannaFnya (pembahasan
dan bab yang sama, 6/573, no. 11887) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Tetapi di
akhimya disebutkan, "Kemudian keduanya datang dan mendapati suami-istri itu telah
menutup pintu keduanya dan telah memperbaiki hubungan keduanya, sehingga kedua
hakamitu pun pulang."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Jarir (5/481 dan jalur hnu Juraij dan
setenrsnya.

675



AlUmm

menyerahkan kepufusan kepada keduanya, maka hal itu

menunjukkan kebolehan perwakilan. Ayat ini menjadi salah satu

landasan dalam perkara wakil. Hal ihr juga menunjukkan bahwa

imam boleh melimpahkan perkara hukum kepada orang lain unhrk

menangani perkara orang yang tidak bisa dia tangani kecuali

dengan menunjuk hakim tersebut. Imam juga boleh melimpahkan

keputusan dalam sebagian perkara, tidak sebagian yang lain,

karena ini adalah hukum khusus.

Selain masalah khulu' dan thalak, seandainya kita

menyerahkan kepada kedua hakam tindakan untuk mengambil

sesuahr bagi salah satu di antara suami-istri dari pasangannya,

maka kedua hakam tersebut hams melakukan ijtihad-manakala

keduanya berpikir unhrk menyatrkan keduanya-dalam mengambil

bagi yang sahr dari pasangannya; apakah pengambilan itLl

membawa maslahat bagi keduanya atau tidak. Jika menurut

dugaan kuat keduanya-sesudah mengetahui akhlak dan pemikiran

keduanya-pengambilan sesuatu tersebut membawa maslahat bagi

suami-istri, maka keduanya boleh melakukannya. Penyerahan

fugas ini kepada kedua hakam itu sama seperti penyerahan

masalah cerai kepada keduanya, atau lebih utama daripada

masalah cerai di antara keduanya. Oleh karena boleh

menyerahkan fugas kepada kedua hakamuntuk melakukan thalak,

maka boleh pula untuk melakukan pengambilan berdasarkan

penyerahan tugas kepada keduanya. Menumt saya, seandainya

suami-istri tidak rela dengan keputusan drn hakam, maka sultan

harus memaksa suami-istri untuk menerima keputusan dua hakam

tersebut, dan sultan harus menjalankan hukum tersebut pada

suami-istri, sehingga sultan mengambil bagi yang satu dari

pasangannya hak-hak seperti nafkah dan giliran. Sultan hams
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memaksa ishi unhrk menunaikan kewajibannya, dan memaksa
masing-masing unfuk menjalankan kewajibannya. sultan boleh
menghukum siapa saja di antara keduanya yang dilihatnya
membangkang sesuai kadar kewajibannya. seandainya seseorang
berkata, "Sultan memaksa keduanya unfuk menerima kepufusan
dua hakam tersebut," maka pendapat ini dapat diterima.

30. Warisan Seorang Perempuan

Allah @ berfirman,

f"f afa\Gj;\"€J34{rfr r;'o:itirtiti
',tg!, it Jt'"bAi4t;i1;i1,1;74 'iJii S;

S.;.::r'Lf #.{t9"+r}ffu;i"iryri44rib,
@ftz-Gx_fri-$;. j(:,\;S

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halat bagi kamu
memusakai wanita dengan lakn paksa dan janganlah kamu
menytsahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian
dai apa yang telah kamu beikan kepadan5m, terkecuali bila
mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka secara pafut Kemudian bila kamu tidak menytkai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin karnu tidak menytkai
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)
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Menurut sebuah pendapat ayat ini furun berkenaan dengan

seorang laki-laki yang membenci istrinya sehingga dia menghalangi

kewajiban Allah unfuk mempergauli istrinya secara makruf lantaran

benci kepadanya. I--aki-laki tersebut menahan istrinya untuk

menghalangi haknya agar dia bisa mewarisinya tanpa ada kerelaan

hati dari istri terhadap tindakan suami menahannya dengan tujuan

unhrk menghalangi haknya itu. Karena itu Allah mengharamkan

tindakan tersebut berdasarkan alasan ini. Allah mengharamkan

para suami unh-rk mempersulit istri-istri mereka supaya mereka

bisa mengambil sebagian dari apa yang telah diberikan kepada

istri-istri mereka. Namun dalam ayat ini Allah membuat

pengecualian, "Terkecuali bila mereka melakukan pekeriaan keii

yang nyata."(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

Jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, yaifu

zina, lalu mereka menyerahkan sebagian dari apa yang telah

diberikan kepada mereka agar mereka diceraikan, maka

hukumnya halal insya' Allah. sikap durhaka istri terhadap suami

dalam perkara yang menjadi hak suami dalam bentuk selain

perbuatan zina itu lebih pantas unhrk dihalalkan daripada maksiat

yang dilakukan istri kepada Allah dan suami dengan perbuatan

zina. Terkait istri yang dibenci oleh suami tetapi tidak sampai

mengerjakan zina, Allah memerintahkan suami unfuk mempergauli

mereka secara makruf dengan cara menunaikan hak dan

menunjukkan perilaku yang baik. Allah berfirman, 'Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya

kebaikan yang banyak. "(Qs- An-Nisaa' [4]: 19)
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Jadi, Allah membolehkan suami unfuk mempergauli istrinya
secara makruf meskipun dengan perasaan tidak suka. Allah
mengabarkan bahwa Allah terkadang meletakkan banyak kebaikan

dalam perkara yang tidak disukai manusia. Kebaikan yang banyak

itu berupa pahala atas kesabaran dan menunaikan hak kepada

orang yang tidak dia sukai, atau bahkan berbuat baik kepadanya.

Ada kalanya suami merasa bahagia -meskipun tidak suka kepada

istrinya- dengan akhlak istri, agama, kepintaran,

kedermawanannya serta warisannya jika dia memiliki warisan. Ada
kalanya juga seorang suami berubah menjadi benci kepada istri

sesudah dia senang kepadanya.
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PEMBAHASAN PERPISAHAN ANTARA
SUAMI.ISTRI DENGAN JALAN CERAI DAN

PENGHAPUSAN AKAD

1. Bab: Penielasan Umum

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

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Perpisahan antara

suami-istri itu dapat terjadi dengan beberapa cara, tetapi

seluruhnya bisa disebut sebagai perpisahan- Kata-kata yang

digunakan untuknya juga berbeda-beda, bukan kata furqah

(perpisahan). Di antara adalah thalak. Thalak adalah pemutusan

hubungan dengan inisiatif dari suami, dimana suami menjatuhkan

thalak pada iskinya dengan talak yang gamblang, atau dengan

kalimat yang menyerupai thalak dengan maksud thalak.

Demikian pula dengan keputusan yang diserahkan kepada

istri atas dirinya lalu dia menthalak dirinya sendiri, atau yang
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diserahkan kepada orang lain lalu orang lain ifu menalak istri.
Yang demikian itu sama seperti thalak yang dijafuhkan suami
karena thalak tersebut jafuh atas perintah suami. dalam semua ini,
manakala thalak di dalamnya berasal dari suami, atau dari orang
yang diberi kewenangan oleh suami, baik thalak tersebut jafuh satu
atau dua, maka suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang
dithalak itu selama masih dalam iddah.

Seorang ulama bertanya kepada saya, "Apa argumen
pendapat Anda?" Saya jawab, "Argumen saya adalah Kitab,
Sunnah, atsar dan qiyas." Dia berkata, "sampaikan kepada saya
apa yang Anda sebutkan itu!" Saya jawab: Allah berfirman,

o-:'flbA\',aG:r',eL$i
"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boteh

rujuk lagi dengan cara yang baik. " (Qs. Al Baqarah I2l: 229)

Allah & juga berfirman,

';A'u-s5';;3'-Eis'i*;il.<r;!;fij-av

>!irAr' ;'\i;; &ot-"ryy-J1i'rti 6Ly 'b!.k- S

"r-ivyrj"6l,Wal;.tA"i\f,

"Wanita-wanita yang dithalak hendaktah menahan did
(menunggu) tiga kali qunt'. ndak boteh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak
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merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) ifu

menghendaki perbaikan hubungan' "(Qs' Al Baqarah l2l: 228)

Saya katakan kepadanya, "Tidakkah tampak jelas bagi

Anda dari dua ayat ini bahwa Allah memberikan hak kepada setiap

suami yang menthalak dan belum habis seluruh thalaknya untuk

rujuk kepada istrinya di masa iddah. Allah tidak mengkhususkan

sebagian dari suami yang menthalak tanpa mengikutkan sebagian

yang lain, dan tidak pula mengkhususkan sebagian iski yang

dithalak tanpa mengikutkan sebagian yang lain. Allah juga

berfirman,

"*U':'eifo"V"!Wg
"setelah itu boleh ruiuk lagi dengan cara yang makruf atau

melepaskan dengan cara yang makruf. "(Qs' Al Baqarah 12\ 229)

Allah memerintahkan untuk menahan hanya kepada suami

yang masih memiliki hak untuk menahan, dan memerintahkan

untuk melepaskan hanya kepada suami yang berhak melepaskan.

Dia bertanya, "Apa yang dimaksud dengan melepaskan di

sini?,, saya jawab, "Tidak menahan dengan jalan rujuk di masa

iddah berarti melepaskan dengan thalak yang iat rh ada

sebelumnya." Saya katakan kepadanya, "Penggunaan kata ini di

ayat lain juga memiliki makna yang sama seperti dalam dua ayat di

atas." Dia berkata, "silakan Anda sebutkan!" Saya katakan, Allah

berfirman,
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J o. # €;"K;6 -bM'Ai [Ai "{zu Sy,

i:^t+ 6b "iK,i * 5 ";ue. !;F/
'Apabila kamu menthalak istri-istimu, lalu mereka

mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan
cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang
makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.,'
(Qs. Al Baqarah l2l: 237)

Dia bertanya, "Apa makna lafazh '&i4';* "lalu mereka

mendekati akhir iddah mereka'?" Saya jawab, "Maksudnya adalah
mereka mendekati batas akhir mereka." Dia bertanya, "Apa
dalilnya?" Saya jawab, "Ayat tersebut menjadi dalil terhadap
makna ini, sesuai dengan firman Allah, "Maka rujukilah mereka
dengan ara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan ara
yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk membei
mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. "
(Qs. Al Baqarah 12\ 237) Seseorang tidak diperintahkan untuk
menahan atau melepaskan kecuali orang yang tindakan ini
diserahkan kepadanya. Kemudian Allah menetapkan syarat bagi
mereka saat menahan agar dia mereka melakukannya dengan cara
yang makruf. Yang demikian ifu sama seperti ayat sebelumnya,
yaitu pada firman Allah, "Lalu mereka mendekati akhir iddah
mereka. "

Dia bertanya, "Apakah masyarakat Arab biasa berbicara
seperti ini?" Saya jawab, "Ya. Anda bisa berkata kepada seseorang
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yang telah mendekati negeri yang ditujunya atau perkara yang

dihrjunya dengan ungkapan 'a1iii. \3 (aku telah sampai kepadanya).

Anda juga bisa mengatakan kalimat yang sama ketika dia telah

sampai ke tujuan." saya juga katakan kepadanya: Allah berfirman,

?#,';j';t b 1 ;, 1;;,'"6iffu'"itJ fi 69

K4;sii{\tL$t
'Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka

rujukilah mereka dengan baik atau mereka dengan

baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65J: 2)

Dia bertanya, "Mengapa Anda mengatakan bahwa suami

memiliki hak rujuk di masa iddah sebelum talak yang ketiga?" Saya

jawab: Karena Allah Sg telah menjelaskan dalam Kitab-Nya,

oyi;&Vi:'5; & 
"r,lrIt'U<x@ 

o9

c6.JW',&.fiq;Lv
,Kemudian jika si suami menceraikannya (sasudah thalak

yang kedua), maka perempuan itu frdak halal lagi baginya hingga

dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian iika suami yang lain

itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas

suami pertama dan istri) untuk kawin kembali. " (Qs. Al Baqarah

l2l:230)

AlUmm
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Dia bertanya, "Mengapa Anda berpendapat terkait firman
Allah tentang perempuan-perempuan yang dithalak, 'Apabila

mereka telah mendekati akhir iddah-njn, mala rujukilah mereka
dengan baik atau mereka dengan baik" (Qs. Ath-
Thalaaq 165), 2l bahwa maknanya adalah, kefika mereka telah
hampir sampai ke batas akhir iddah mereka? Sedangkan terkait

firman Allah fr tentang istri yang ditinggal mati suaminya, ;;lli$
"o.i$\ l#1 O '{S q K4; '{4\E 'ji$ 

"Kemudian

apaibila telah habis iddahnya, maka tiada dos bagimu (para wati)
membiarkan mereka berbuat terhadap dii mereka menurut yang
patut. " (Qs. AI Baqarah 121 2341, Anda berpendapat bahwa
maksudnya adalah: apabila mereka telah merryelesaikan iddah
mereka, sedangkan kalimat dalam dua ayat tersebut sama?"

Saya jawab, "Kalimat 'Lil$ ,if[ it, mengandung dua

kemungkinan makna, yaitu mendekati sampai, atau telah sampai
dan telah selesai apa yang hams mereka ialani. Konteks kalimat
dalam dua ayat tersebut menjadi dalil tenhng perbedaan makna
keduanya sesuai dengan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq,
'Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-n5a, maka rujuhlah
mereka dengan baik atau lepaskanlah merel<a dengan baik. " (es-
Ath-Thalaaq [65]: 2) Allah juga berfirman, "Janganlah kamu rujuki
mereka unfuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka. "(Qs. Al Baqarah l2l:23L1

Perintah unfuk menahan tidak disampaikan kecuali kepada
orang yang boleh menahan di masa iddah terhadap istri yang tidak
boleh melakukan atas diri mereka sendiri apa lrang dia suka di
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masa iddah hingga iddah itu berakhir. Ini termasuk kalimat Arab

yang paling jelas dan paling sedikit kesamarannya, karena kedua

ayat tersebut menunjukkan perbedaan makna keduanya

berdasarkan konteks kalimat di dalamnya. Ini seperti firman

Allah ip tentang istri yang ditinggal mati suaminya,

W46s.Jig-{-4;u5*r;3il7:r,'{;
"Dan ianganlah kamu berketetapan hati unfuk berakad

nikah sebelum habis iddah-nin-" (Qs- Al Baqarah l2lt 235)

Maksudnya hingga iddah+ryaberakhir sehingga dia halal dinikahi.

Dia bertanya, "Lalu, apa dalil Sunnah dalam masalah ini?"

Saya jawab:

9 ,. ! c

*LJ f L4f
!6. t 9, f -ryo.//O

* J^--t

o o/ , o ../ o / -rlt lr o 9 l' o ).

d. gs ,r. dU f !-.i-tJl LJ P q.At)
/..7/z-//
/tozl l4ro,
A^ *g "' ail t rl

'rL'*"; * ; tk) J.l:.r

O/

J,9

o/
J-9

{z I

0l

&3 il; hr J";ur J;' Jt'; tai ^;;r
^iiil:A, i:-;t dL jt;ur 'J;:, t:-,:Jw

hr t" ist J;r]t- i+tr\Y -iri c n'i
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.olkL gv) ,I. cJyt1!*
2350. Pamanku Muhammad bin ; mengabarkan

kepadaku, dari Abdullah bin AIi bin As-Sa'ib, dari Nafi' bin Ulair
bin Abd Yazid, bahwa Rukanah bin Abd Yazid menceraikan

istrinya yang bemama Suhaimah Al Muzanniyryah secara battah
(ba'in). Kemudian dia mendatangi Rasulullah $ dan berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menceraikan isfuiku yang

bemama Suhaimah secara battah. Demi Allah, aku tidak
meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah $ bertanya kepada

Rukanah, "Demi Allah, kamu tidak meniatlan selain safu saja?'

Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku Udak meniatkan kecuali
sahr saja." Rasulullah # pr.- mengembalikan istrinya kepadanya.

Kemudian dia menceraikan istrinya itu unfuk kedua kalinya di
zaman Umar, dan menceraikannyra unfuk ketiga kalinya di zaman

Utsman.2o8

208 ffll. Abu Daud (pernbahasan: Thalak, bab: Thalarh Ba'in, 2/65ffi59, no.
22061daijalur Ibnu sarh dan Ibrahirn bin Khalid Al Kalbi (Abu Tsaur) bersama para
periwalrat lain dari Muhammad bin Idris AqfSfraf i dan seterusn5ra.

Juga dari jalur Muhammad bin Yunus An-Nasa'i bahr,va Abdullah bin Zubair
menceritakan kepadaku,, dari Muhammad bin ldris dan setenrsnSra..

Juga dari jalur Sulaiman bin Daud Al 'Atah dari Jarir bin Hadm dari Zubair bin
said dari Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakelmya bahwa
dia menthalak ishinya seram battah, lalu dia mendatangi Rasulullah $, lalu beliau
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bertanya, "Berapa yang kamu niatkan?" Dia menjawab, "Satu." Beliau bertanya,

"Derni Altah?" Dia menjirarab, "D€rni Atlah." Beliau berrsaMa, "Thalaknya iah:h sesuai

yang kamu niatkan-"
Abu Daud berkata, "Hadits ini lebih shahih daripada hadits Ibnu Juraij bahwa

Rukanah menthalak isbinya tiga [<ali, karena mereka adalah keluarganya Rukanah

sehingga mereka lebih mengetahui masalah ini."
l]bu Ou"a juga berkata, "Hadits Ibnu Juraij diriwaptkannp dari sebagian anak

Abu RaIi' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas."
Juga (pembahasan: Thalak, bab, Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak Tiga,

2/6451-dari Ahmad bin shalih dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada

kami, sebagian dari anak Abu Rafi' mantan sahaya Rasulullah s mengabarkan

kepadaku, dari Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas. Kemudian dia menyebutkan hadits

tersebut.
Abu Daud juga berkomentar, "Hadits Nafi' bin 'Ujair dan Abdullah bin Ali bin

Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rukanah menthalak iskinya

serara battah, kemudian Nabi $ mengembalikan istinya itu kepadanya, (hadits

tersebut) lebf1. shahih karena anak dan keluarga seseomng itu lebih mengetahui

masalah tersebut bahwa Rukanah tidak lain menthalak istrinya secara futtah, tetapi

kemudian Nabi $ menghitungnlra sebagai sahr thalak."

Dari sini tampak jelas bahwa Abu Daud lebih merrgunggulkan hadits Nafi' bin

'Uiair. Hadits ini pun dinilar shahih oleh lbnu Hibban dan hakim. Ad-Daruquthni

mengutip dari Abu Daud bahwa ia berkata, 'status tadrts slahih." (Sunan AbuDatd,
4/33)

seperti ituhh penjelasan Ibnu Haiar da]Elm At-Talkhish Al Habir. Dia berkata,

"Hadits ini dinilai shahiholeh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Hakim." (3/273)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam N /isan (pembahasan:

Thalak, bab: Rujuk, l/97, no- 4274\ daijalur Jarir bin Hazim dan seterusnya'

I-Iadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalarn Al Mustadnk(2/L99) dari jalur

Jarir bin Hazim dan setamsnya. Di dalamnya tidak ada keterangan: dari ayahnya.

Barangkali keterangan ini hilang dari naskah-

Ai Hakim berkata, 'AI Bukhari dan Al Muzanni menghindari riwayat Zubair bin

Said Al Hasyimi dalam Ash-Shahihain, Hanya saja, hadits ini memiliki penguat dari

kelui:rga Rukanah bin Abdu Yazid Al Muthallabi sehingga dengan demikian hadits

tersebut shahih-" Penilaiannya ihr disepakati oleh A&-Dzahabi.

Kemudian Al Hakim meriwayatkannya dari ialur Aersyaf i dan setemsnya, dan

dia berkata, 'Hadits ni shahih dengan riwayat ini, karena Imam AqrSyali'i

mencatatnya secara tetiti dan menghafalnya dari keluarga Rukanah. Sa'ib bin Abdu

Yazid adalah ayahn5ra S5nfi' bin Sa'ib. Dia adalah saudara Rukanah bin AMu Yazid.

Sedangkan Muhammad bin Ali bin Syaf i adalah pamarrnya A+rSyafi'i, seorang qpikh

Ouraisy di zamannya."
Dalam konteks penilaian shahih ini, dapat diambil jalan tengah dengan hadits

Ibnu Abbas bahwa Rukanah menthalak istinya tiga kali, karena periwayat hadits lbnu
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Dia bertanya, "Lalu, mana dalil atsar dalam masalah ini?"
Saya katakan, "Dengan adanya hukum Allah dan Sunnah
Rasulullah {$, apakah masih dibuhrhkan yang lain?" Dia berkata,

"Jika Anda memiliki atsar, maka Udak ada salahnya Anda
menyebutkan. " Saya katakan:

l4 o / o / t.o.t ! o J -ro t -/r/o /*l ,-r^o f W ,l Jt*i*^' Urgl -YYo 1

,
c

I

./
(5rl

t

d, &

,

.P

//O

J

f'

-*- P
o .62'r )Lel)'/.

/ o .6. J z /
.)*>l> J. 'i, J^--J ,i.c*trL)' eI

/ -O/

azl sl.ooil-f ,*
td (o.
dl t*> i*$lr

4zzz J lo

d
t7 i6 { u; ?i;b hr s1 ofuit ;r.

'i1l;6J,6

o- t
-le cJ t3 f3JJ5 *v

Abbas memahami bahwa yang dimalsud dengan batbh adalah tiga kali, sehingga dia
merivuayratkannya sesuai makna.

Al Khaththabi berkata, "Dimungkinkan hadits hnu Juraij diriunyatkan oleh
periwayat berdasarkan bukan redaksinya. Alasanr4;a adahh para ulama
berbeda pendapat mengenai kab- batbh. S€bagian ulama mengatakan maknanya
adalah thahk tiga. Sedangkan sebagian yang lain mengahkan malmantp adalah thalak
satu- Sepertinya p€riu,alpt hadits tersebtrt mengikuti madzlnb yang m€ngatakan 6aflh,
artinya talak tiga, sehingga dia menceritakan bahura Rukanah menttralak istrinya tiga
kali. Yang dia maksud adalah ldrralak battah yang menurukqn sama seperti
hulnrm thalak tiga."

Uh. Ma'alim As-Sunan 'ak HamisyAbu Daud(2/6461
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235L. Sut an bin LDainah mengabarkan k"puda kami, dili

Amr, bahwa dia mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far

berkata: Al Muththalib bin Hanthab mengabarkan kepadalu,

bahwa dia menthalak iskinya secara batbh, kemudian dia datang

kepada Umar bin lftaththab @ dan mencerihkan hal itu
kepadanya. Dia menjawab, "Apa yang mendorongmu untuk

melakukan hal ifu?" Dia menjawab, "Aku telah melakukannya."

Muththalib melanjutkan: Kemudian Umar membaca firman Allah,

"Dan sesungguhnya kalau mereka melalsanalan pelaiaran Wng
diberikan kepda merela, tentulah hal Sang demikian itu lebih baik

bagi mereka dan lebih menguatl<an (iman mereka)." (Qs. An-

Nisaa' 141: 661 Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal

ihr?" Aku menjawab, *Aku telah melalnil{annya." Umar pun

berkata, "Tahanlah ishimu karena safu fialak itu juga bisa

menrutuskan ikatan pemikahan -"2o9

*oP Atsar ini diriun5ratkan oleh Abdurmzzaq dafun Mdwzrnfnya (pernbahasan:

Thalak, bab: Battah (futus) dan Khallyfh (Pelepasan), 6/3ffi, no. 11175) dari plur
Ibru-! "luraii, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarlmn kepadalor, bahwa Muhammad

bin Abbad bin Ja'far mengabarin5ra, bahwa Muththalib bin Hanttab datang kepada

Umar dar: b€rkat4 "sesunggutrnyra aku berkata k€pada isttib "Kamu terthalak serara

batbh." IJmar rg bertanya "Apa 5nng mendorongmu bertuat seperti ihr?" Dia

menjawab, "Sudah takdir." Muthtralib melanjutlon: Urrnr g mernbaca firrnan Allah,

"Hai Nabi, apbila lamu mqtaail<an isti-istimu nnla hqdaHah l<amu c*aikan
merela pda rcktu mqelra dapt (matgh&pi) id&ha5a (yang tniar)-" (Q.. Ath-
Thalaaq t65]: 1) Db iuga mernbaca firnan Alldh, 'Dan wunguhng kalau merel<a

mehlrsanal<an pelajaran gnq didlen kepila madra, tqtulah lnl Png dqrikian itu
lebih hik bgi mudra dan bih Qnwt mqda)."(Qs. An-Nisaa' [4]: 65)
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2352. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar,

bahwa Umar bin Al Khaththab @ berkata kepada Tumah seperti

perkataannya kepada Al Muththalib.2lo

Kemudian dia berkata, "Satu thalak itu zudah bisa mernuhrskan (bisa disebut battah).
Kembalilah kepada ishimu, thalakmu dihitung satu."

Juga dari jalur Ma'mar dari Amr bin Dinar dari Muhamnnd bin Abbad bin Ja'far
bahwa Umar bin Khaththab.g ditan5ra tentang seorzrng laki-laki yang menthalak
iskinya setara battah, lalu dia menjawab, "Satu tnhk itu sudah bisa memutuskan.
Kembalilah kepada ishimu." (no. 11174)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dahm Stnan-nya
(pernbahasan: Thalah bab: Makna Ungkapan Battah, Bati!,t ah Khaliyyah, dan
Haram, l/431, no. 16671 dari jalur Sutnn dengan sanad ini derrgan redaksi: Umar
bin Khaththab Ag berkata kepadan5ra (maksudnya Mu*rthalib) t€rkait ttnlak batbh,
"Tahanlah ishimu, satu thalak juga bisa memutuskan."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi qraibah &hm Mushannafnya
(pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Srami yang Menthalak Istrinya
se.r,ara Batbh,4/92, no. 18136) dari Ibnu Ulrainah derrgan sanad ini, dengan redaksi:

Dari Umar rft, bahwa dia menjadikan futbh &ga satu thalah dan suaminya lebih
berhak atas perernpuan yang dithalak tersebut."

210 66.r ini diriwayratkan oleh Abdunazzaq dalarn fusharunfmp $ernbahasan
dan bab yang sama) dari jalur lbnu Jumij dari Amr derEan sand ini dengan redalsi,
"Tau'anah binti Umayyah dithahk secara btbh, lalu Urnar bin Khaththab rg
menjadikannya sebagai satu thalak." (no. 11173)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi qraibah darhin Mushannafnya
(pernbahasan dan bab ],ang sarna, 4/921 hnjalur Suftpn dengan sanad ini; dan dari
jalur lbnu Abi Khalid dari AsgSya'bi dari AMulhh bin Sydddad dari Umar rg dengan
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2353. AsySlnfi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin

Al Aqnj, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang laki-laki dari

Bani Zuraiq menceraikan istrinya secara battah,lalu Umar berkata

kepadanya, "Bersumpahlah!" Dia berkata, "Wahai Amirul

Mukminin, apakah menurutmu alru harus jafuh ke dalam yang

redaksi yang sama-maksudnya menjadikan thalak battah sebagai sahr thalak, dan

suamin!,a lebih berhak atasnya.
Atsar ini juga diriwayratkan oleh Said bin Manshur dalam Sunarnya (pernbahasan

dan bab yang sama) dari jalur Sufr7an dari Amr bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar,

balrwa Umar bin Khaththab rft, b€rkata dernikian (tentang rhalak battah Tahanlah

istrimu, satu thalak sudah bisa mernutuskan)." (no. 1658)
Sap menduga bahwa dari sanadngra hilang nama Abdullah bin Abu Salamah.

Juga dari ialw Hammad bin Zaid dari Amr dari Sulaiman bahwa Umar bin

Khaththab g menjadikan ttalak futbh sebagai satu thalak, dan suami lebih berhak

abs istinln. ho. 1669)
Saya iuga menduga bahura nama Abdultah bin Abu Salamah hilang dari sanad

(no. 1670)-
Juga,.dari iatur Sut/an dari lbnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin

Syaddad bahure Umar S bilak batbh sebagai satu talak, dan suami lebih

b€rhak abs isilrinya itu. (no. 1670)
Juga dari ialur Huqraim dari Aqrqraibani dari A$rSlE'bi dan seterusnya. (no.

16661
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haram sedangkan perempuan banyak jurnlahnya?" Umar berkata

kepadanya, "Bersumpahlah! " Dia pun bersumpah.2l 1
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2354. Sa'id AI Qaddah mengabarkan kepada kami, dari

hnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha' tentang cerai

battah. Dia menjawab, "Sang suami harus ditelusuri. Jika yang dia

maksud adalah thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Jika yang dia

maksud adalah thalak safu, maka jatuhlah thalak s6t.1."212
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2rl $r* tidak menemukannya pada selain As!,-Syafi'i. Akan tetapi Al Baihaqi
b€r'kata, "Aqrs!,afi'i dalam madzhab lama mengatakan, "l-aits bin Sa'd menyebutkan
dari Yadd bin Abu Habib dari Bukair bin Abdullah." Kemudian dia menyebutkannSn
secam ringkas."

212 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sr.rmn Al Kubm (pembahasan:

Khulu' dan Thdah bab: Riwayat tenbng Kiasan-Kiasan Talak, T/3M1. Al Baihaqi
berkata, Kami meriwayratkannya dari Syraih dan A*ra' bin Abu Rabah terrtang talak
bttah, bahwa dia hanrs ditelusrri. Juga terrtang perkataan kamu talrys, l<amu sudah
terlqas dadku, l<amu bebs, kamu telah bebas dariku, kamu taputus, karnu telah
terputus dariku, bahwa dia harus ditelusuri. Seperti ih, pula riwapt dari Amr birr
Dinar."
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2355. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij,

dari Atha', bahwa Syuraih dipanggil oleh salah seorang panglima

pasukan, lalu dia diturrf terrtang seorang laki-laki yang berkata

kepada isfuinya, 'Kamu terthalak se@ra batbh." Syrraih meminta

dilepaskan oleh panglima tersebtrt, tetapi panglima tersebut tidak

mau melepaskanngla- Slruraih ptrn berkata kepadanya, "Adapun

thalak ifu Sunnah, sedangkan batbh itu bid'ah. Adapun menumt

Sunnah, thalak ihr mereka jafuhkan- Adapun bid'ah, mereka

bertaklid dalam soal batbh lalu mereka menelusuri

maksrdrya."213

213 61rur ini dirir,rnyatkan oleh Abdurrazzaq hlarn fusharunfip (pernbahasan:

Thalak, tnb, Battah dan Khallyyah,6/358, no. 11182) dari iahr Ibnu Juraij dari Atha'
dengarr redaksi lang s€rupa- Dt dalamrap disebutkan, "Adapun bid'ah adalah thhalak
batbh,lalu mereka mengiloninga dengan meniatkan batbh d dalarnnt a."

Atsar hi X1ga dirifla!,adm oleh Ibnu Abi Sydibah dellarln Muslwtnafrrya
(pernbalrasan: Thalak, bab: Perrdapat Uhrna tentang Suami yang Menthalak Istrinya
secara Battah,4/92, no- 1814O) dari Fhlr lbnu Idris dari Daud dari Aslfsya'bi, dia
berkata" 'K€fika Urunh bin Nfr4trirah utusan k€eada $nrraih, dia
berdalih dan tdak rrnu datang- Kernrdian Urunh mendesalmya unhrk berbicara
tentarqg masahh ini, lalu dia berkata, 'Sesmgguhnlra Alah tdah menetapkan berbagai
aturarl". narilrn orang:orarg tdah bednnt bid'ah. Mereka menelsrni bid'ah-bid'ah
mereka itu lalu mencampurnla derrgan $nrnh-sunnah- Jika ada s€suafu dari sunnah
yang dabng kepadamu, nnka plsahlrulah lrang sunnah itu dan ialankanlah dia sesuai
ketentuanqTa, dan campakkanlalr bd'ah.bid'ah itu kepada atlinfn. Adapun l<aa thaliq
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2356. Sa'id mengabaikan kepada kami, dari Ibnu Juraij,
bahwa dia berkata kepada Atha': Ada seoftmg laki{aki 3nng
berkata kepada istinSn, "Kamu terlepas," ahu "Kamu sudah

terlepas dariku," atau 'Kamu bebas," atau "Kamu telah bebas

dariku," atau dia berkata, "Kamu terpuhrs," atau "Kamu telah
terpufus dariku." Dia menjawab, "Semua itu hukumnya sama-"

(terthalalr) ihr dikena. sedanglon kab, battah itu bid'ah; kami menerrpatkannya pada
bid'ah-nya."

Atsar ini juga diriurayatkan oleh Said btot Manfi-n dahm S.zaan-rtqa
(pernbahasan: Thalah trab: Battah, Bad! /ah, I+Elit!,ah dm FIaErn, 1/43G431, no.
1664) dari jalur Huryaim dari Sayyrar dan Ismail bin Abu Khdid dari Aqrqra'bi dan
seterusn5ra.

Juga dari jaLu Huq,nim dari Daud bin Abu ffindun dan seterusnya (no. 1665)
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Atha' berkata, "Adaptm perkataan, 'Karnu terthalak' itu sesuai

dengan Sunnah, tidak perlu ditehrsuri maksudnya, dan ia jatrfi

sebagai thalak." Ibnu Jtraij berkata: Atha' berkata, 'Adapun

ucapan, 'Kamu terbebas atau terlepas dariku,' maka itu

m-erupakan ucapan lrang mereka adaadakan sehingga harus

ditelusuri. Jika yang dia maksud adalah thalak, maka jafuhlah

thalak. Jika tidak, maka tidak iahrh 1-1u1."214
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2357. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dari Amr bin Dinar, bahwa dia berkata tentang ucapan seseorang,

"Kamu terbebas," atau *Kamu terpufus," atau "Kamu terlepas,"

atau "Kamu telah bebas darilna," atau "Kamu telah terpuhrs

dariku," Amr bin Dinar berkata, "Harus ditelusuri.'2ls

214 Sihkan baca catatan kah hadits no. (2354).
21s Silakarr baca catahn kaki hadits no. (2354).
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2358. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij,
dari hnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Jika dia
meniatkan cerai, maka jahrhlah thalak, seperti perkataannya,
'Kamu haram bagiku'. "216

Dia bertanya, "Bagaimana cara-cara yang Anda sebutkan
yang mengakibatkan perpisahan antara suami-istri?" Saya jawab,
"Setiap hal yang di dalamnya dihukumi perpisahan meskipun
suami tidak mengucapkannya dan tidak menceraikannya, dan
setiap hal yang seandainya suami tdak meniatkan unfuk
menjafuhkan perpisahan atau dia terjatuh, maka ini merupakan
perpisahan, Udak disebut thalak. Karena thalak tidak datang dari

215 41rur ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sanarz Al Kubra (pembahasan:
Khulu', bab: Riwayat tentang Kiasan Thalak, 7/3M) dari ialur Ali bin Al Madini dari
Sufi,ran dari Ma'mar dari hnu Thawus dari ayrahnyn, dia berkata, 'Apa saja yang
dimaksudkan sebagai thalak maka itu menjadi thalak." (maksudnya adalah hasan-
kiasan ini).

Atsar ini juga dirirlayatkan oleh hnu Abi q/aibah dalam Mushatnafnya
(pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tenfang Ucapan "Terlqas", 4/931 dan
jalur Abdushshamad bin AMul warits dari wuhaib dari Thar,rms dari ayahn5ra, dia
berkata, "Ucapan tqtrysifu sesuai yang dia nia*an."

Juga (pernbahasan dan bab yang sam., 4t94) dqryan sanad ini tentang kata
bqOan, diaber*,ab,, "S€suai Fng dia niatran."

Juga (pembahasan dan bab lrang siuna, 4/95) dengan sarnd ini tentang kata
b n, diaberlata, "Sesuai 5rang dia niatkan."

Juga (pernbahasan dan bab lnng sama, 4/94) daqan sanad ini tentang
seseotzrng yang berkata kepada istrinya, "Kamu terlarang busk r," diaberkab,, "sesuai
yang dia niatkan." (no. 18153, 18151, 18170, L8177

697

I



AlUmm

suami dalam keadaan suami tidak mengucapkannya dan tidak rela,

melainkan dia bermaksud unfuk menolaknya, dan dia tdak

menolaknya." Dia ber.tanya, "Apa contohn5n?" SaSIa jawab,

"Contohn5a adalah budak perernpuan l,ang dimerdekakan saat

menjadi istoi dari seorcng budak lah-laki, lalu budak perempuan

tersebut memilih untr.rk b€rpisah dari suaminya. Juga seperti

perernpuan yang menjadi isti dari lah-laki 5rang impoten, lalu

suaminya ifu diberi penangguhan selama setahun tetapi selama itu dia

tidak lnrnjung menyenhrh istin5n, lalu istinya memilih untuk b€rpisah

darinya. Kedua kasus ini disebut perpisahan meskipun keduanya

menjadi hak isfui karena alasan stafus budak dan impotensi pada

suami, bukan karena suami menthalak. Juga seperti seorang

perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, dimana

suaminya ifu mengaku merdeka tetapi temyata dia seorang budak,

lalu isfoi memilih untr:k berpisah dari suaminya. Atau seperti seorang

perempuan yang menikah dengan seomng laki-laki, lalu perempuan

ihr mendapati suaminya menderita pen5akit kusta, gila, atau belang,

kemudian dia memilih unfuk berpisah dari suaminya." Dia bertanya,

"Apakah Anda menganggap hal ini sebagai thalak?" Saya jawab,

"Tidak, ini adalah penghapusan akad nikah, bukan pengadaan thalak

di dalamnya. Juga seperti suami-isfui yang salah sah-rnya masuk Islam

sedangkan yang lain tidak masuk Islam hingga iddah istui berakhir."

Dia bertanya, "Apakah ada kasus lain yang sempa dengan

ihr?" Saya jawab, "Ada, yaitu budak laki-laki yang dijual hrannya,

lalu triembeli mendapati cacat pada budak tersebut sehingga dia

berhak untuk mengembalikannya karena faktor cacat.

Pengembaliannya ini merupakan penghapusan akad pertama,

bukan pengadaan jual-beli yang baru terhadapnya. Seseorang tidak

boleh mengadakan jual-beli yang baru tanpa ada kerelaan dari
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orang yang dikembalikan budak laki-laki ihr kepadanya. Semua ini
dianggap sebagai perpisahan dad isti, dan perpisahan dari istri

tanpa ada pengalihan kepemilikan suami terhadap isti itu tidak
lain disebut sebagai penghapr-rsan akad nikah. Karena laki-laki
yang diperkenankan Allah bagi suami sebanyak tiga kali itu
menjadikan isti fidak halal lagi bagrnya kecuali sesudah dia
menikah dengan suami yang lain, dan hak tersebut dapat
diserahkan kepada orang lain, baik lah-laki atau perempuan." Dia
bertanya, "Apakah ada perpisahan selain ini?" Saya jawab,
"Ya, yaihr setiap akad nikah 1lang tidak sah seperti nikah tanpa
wali, nikahnya budak laki-laki tanpa 'ttxr fuannya, nikahnya
budak perempuan tanpa izin fuanngra- Setiap pemikahan ini yang

terjadi itu tidak sempurna, karena dalam pemikahan yang

sempurna ifu dihalalkan persefubuhan karena faktor akad dan
terjadi pewarisan di antara suami-isfoi. Seseorang tidak boleh

menghapusnya, baik suami, ishi atau wali. Pemikahan yang tidak
sempuma ifu tidak sah, sehingga suami-istri harus dipisahkan-

Perpisahan tersebut bukan dianggap sebagai thalak, melainkan
penghapusan akad."

Dia bertanya, "Apakah ada perpisahan selain ini?" Saya
jawab, "Ya, yaihr ketika salah safu dari suami-isfui murtad, atau

salah satu dari keduanya masuk Islam sedangkan yang lain tetap
kafir. Allah mengharamkan laki-laki kafir menggauli perempuan

mukminah, dan mengharamkan laki-laki mukmin menggauli
perempuan kafir selain ahli Kitab. Perpisahan ini bukan
merupakan laki-laki dari suami, melainkan penghapr.rsan akad."

Dia bertan5ra, "Apakah ada cara perpisahan selain ini?"
Saya jawab, 'Ya, rSarfu l<hulu'.' Dia bertanya, "Apu makna khulu'
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menurut Anda?" Saya lantas menerangkan perbedaan pendapat

tentangnya. Dia bertanya, 'Jika istri memberi suaminya seribu

dirham dengan syarat dia menceraikannya sahr kali atau dua kali,

apakah suaminya berhak untuk mjuk?" Saya jawab, "Tidak'" Dia

bertanya, "Mengapa tidak boleh sedangkan thalak berasal dari

suami sehingga seandainya dia mau maka dia bisa saja tidak

menjatuhkan thalak?"

Saya jawab: Allah berfirman,

:*$i$wLe.fi 6\3;L(4si"ier9
'Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isti) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayamn tnng diberikan oleh isti unfuk menebus

dirinya. "(Qs.Al Baqarah tZl:2291

Penebusan ihr dilakukan dari orang yang suami memiliki

kanrenangan terhadapnya, dan tdak lain berhrjuan untuk

menghilangkan ker,venangan tersebut. Tidak bisa diterima dengan

nalar sekiranya Allah mengizinkan penebusan dan suami

membolehkan mengambil tebusan, tetapi suami tetap memiliki

kalenangan terhadap isti tanpa ada kerelaan dari istri. Tidakkah

Anda melihat bahwa setiap orang yang mengambil suahr sebagai

kompensasi unfuk sesuahr yang dia keluarkan dari tangannya ifu

pengambil kompensasi tersebut tidak memiliki jalan untuk

menguasai apa yang telah dia keluarkan dari tangannya lantaran

dia telah mengambil kompensasinya? Rasulullah fu mergizinkan

Tqlit bin Qais unhrk mengambil kompensasi dari istrinya ketika

istrinya itu datang kepada beliau. Saat itu beliau tidak bersabda

kepada Tsabit bin Qais: Jangan kamu ambil darinya kecuali di awal
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masa iddahtya. Sebagaimana beliau memerintiahkan lakiiaki lain

meskipun beliau tdak menyebutkan thalak unfuk menthalak

istrinya. Beliau juga melihat kerelaan suami unfuk mengambil

kompensasi dari istri sebagai perpisahan - I{hufu'merupakan istilah

yang berbeda dari thalak. Suami yang melakukan khulu' itu bukan

orang yang mengambil inisiafrf thalak melainkan dengan

kompensasi. Sedangkan suami lain lnng menthalak itu tdak
meminta kompensasi.

Saya juga katakan kepadanya: Yang menjadi acuan

madzhab ini adalah firman Allah,

*Ule;1':,:ft,r!6,'A,'i;'el'ti
"Thalak (yanq dapat dirujuki) da l<ali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara Jnng makruf abu mqtemikan dengan cam

yang baik."(Qs. Al Baqamh 121:229l.

Hak rujuk ihr hanya berlaku pada ishi yang wajib menjalani

iddah, sesuai dengan firman Allah &,

e'"i' 31L * .;;g'K 6y$1r; u-$i W-
"rrry,,qr\frrb q w "{36 <}% J }1

@j';61;'#r
"Hai orang.onng trang beriman, apbib l<amu mqikahi

Wrempuan-perempuan gng beriman, kqudian l<amu cqaikan

mereka sebelum l<amu mencanpurin5a naka sehli-kali frdak waib
atas mereka iddah bagimu t/arU l<amu minta
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menyempumakannya, maka benlah mereka mut'ah dan

mereka ifu dengan cam tnng sebaik-baiknya."(Qs. Al

Ahzaab [33]:49)

Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang oleh

seseorang terkait perempuan yang dithalak safu kali sebelum

digauli suaminya, lalu orang itu berkata, "sesungguhnya Allah &
berfirman, "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

yang makruf. " (Qs. Al Baqarah l2l: zzg\Sedangkan dalam kasus

khulu' lnl, perempuan tercebut dithalak safu kali lalu suami

menahannya? Apa argumen unfuk membantahnya?" Dia

menjawab: Argumen unfuk menjawabnya adalah firman Allah,

5 o,ifi, (jK;6 -Ligl';i+ 14\'liv 6yu

"fi4'ri;
"Apabila kamu menthalak isbi-istimu, lalu mereka

mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan

cara yang makruf, atau cemil<anlah mereka dengan cara yang

makruf (pula). "(Qs. Al Baqarah l2l:231)

Juga firman Allah terkait iddah,

r
|l,ivy-Gr1lryyt';C-d,;,6'JN6j

,i.-: "Dan suami-suamingn berhak merujukinya dalam masa

m@{ranti ifu, iika merela (pam suamf ifu menghendaki

hubungan "(Qs. Al Baqarah l2l 228l
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Oleh karena perempuan yang melalukan khulu'ini tidak

menjalani iddah berdasarkan hukum Allah tersebtrt, maka saya

tahu bahwa yang dimaksud Allah dengan hak ruiuk dalam masa

iddah itu berlaku unh,rk istui-ishi yang menjafun iddah- Ayat yang

mufassar (diperjelas maksudnya) dari Al Qtr'an ifu menunjukkan

makna ayat yang muimal (maknanya garis besar), dan hukumnya

dibedakan sesuai perbedaan keadaan istri-istui yang dithalak.

Saya bertanya, 'Lalu, apa yang menghalangi Anda untuk

menggunakan argumen ini terkait perempuan yang melalmkan

khulu', sedangkan Allah telah membedakan kduanya dimana

Allah menjadikan perempuan tersebut sebagai omng yang

menebus dirinya, dan bahwa ini merupakan thalak yang disertai

kompensasi harta? [-agi pula, umat Islam tdak babeda pendapat

bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya, 'Kamu

terthalak sahr kali," maka suami befiak unfuk rujuk. Jika dia

berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak safu kali," sedangkan dia

mengambil kompensasi dari istrinya, maka dia tidak berhak untuk

rujuk." Dia menjawab, "Ketenfuannya seperti yang saya

sampaikan karena jika suami mengucapkan kalimat lnng sama'

maka tidak boleh baE saya untuk meniadikan orang yang

mengambil kompensasi sama seperti oftrng yang tidak mengambil

kompensasi. Argumen dalam masalah ini adalah seperti yang saya

sampaikan, bahwa barangsiapa yang merniliki sesuatu dengan

kompensasi yang dia keluarkan darinlra, maka pemiliknya tidak

memiliki hak unhrk mengambil .pa l/ang telah keluar dari

tangannya, sebagaimana orang yang telah mengeluarkan haknya

kepada orang lain itu tidak boleh mengambiln5ra kembali-"
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Dia lantas berkata, "Sampaikan kepada saya lafazh yang

menunjukkan sahabatnya secara hukum tanpa ada penelusuran

terhadapnla?" Saya jar,uab, "Yaifu perkataan seorang laki-laki
kepada istrinya, "Kamu terthalak, atau aku menthalakmu, atau
kamu telah terlepas dari ikatan pernikahan, atau aku
melepaskanmu dari ikatan pernikahan, atau aku telah
meninggalkanmu-" Dia bertanya, "Apa alasan Anda membedakan

antara kalimat-kalimat ini dengan kalimat-kalimat lain dari segi

hukum, dimana Anda menelusuri aspek-aspek yang ada

berhubungan dengan Allah sebagaimana Anda menelusuri hal-hal
lain?" Saya jawab, "Kalimat-kalimat inilah yang digunakan Allah
untuk menyebut thalak dalam Al Qur'an. Allah berfirman, "Apabila

kamu menthalak isbi-isti." (Qs. Ath-Thalaaq t651,) Allah juga

berfirman, "Maka benlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka
itu dengan ara ying sebaik-baikn5n " (Qs. Al Ahzaab t33]: 49)
Sedangkan kata-kata selainnya dan yang serupa dengan ifu, yaifu
kata-kata yang tidak digunakan untuk menyebut talak dalam Kitab
Allah dan Sunnah Rasul-Nya # serta atsar kecuali disertai niat
thalak, maka jika pengucapnya meniatkan thalak bersamaan
dengan ucapan yang maknanya menyerupai thalak, maka jafuhlah

thalak. Jika dia tdak meniatkannya, maka itu bukan thalak.
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2- Perbedaan Pendapat Tentang Thalak

Aqr$af i berkata: Lllama tersehrt b€rkata, "Kami sejalan

dengan Anda dalam sahr makna dan berbeda dengan Anda dalam

makna lain." SaSra katakan , 'silakan Anda sebutkan sisi-

sisi dimana Anda berteda pendapat dari karni!" Ia menjawab, "Anda

mengklaim bahwa bamngsiapa yang bel.l(ata keeada istirrya, 'Kamu

texthalak,' maka ia berhak urntr.rk niuk kecrlali ia mengambil

kompensasi atas perkataannya, 'Kamu tertnlak' ihr-" Saln katakan,

"lni adalah pendapat kami dan pendapat malorihs .ulama'" Ia

berkata, "Tetapi Anda mengatakan bahura iil<a $rami berkata kepada

isbinya, 'Kamu terlepas, kamu bebas, kamu terpisah" atau kalimat-

kalimat yang tdak gamblang talaknla sedangkan ia tdak

memaksudkannya untuk menjatutrkan ttElah maka ifu bukan

thalak?" Saya katakan, "lni adalah pendapat sa5a-' Ia berkata, 'Anda

juga mengldaim bahwa jika ia melrraksdkan kalimat-kalimat yang

tdak gamblang ini sebagai thalak, malG iatuhlah thalah dan

seandainyra ia memakzudkan safu thalak maka iatlrhlah satu thalak.

Demikian pula jika ia ber{<ata, 'Satq thalak png tegas atau keras'

manakala ia menegaskan thalak dengan seslratu."

saya katakan kepadanp, "Apakah Anda berkata demikian

berdasarkan khabaratau qiyas?" Ia menjawab, "Saya berpendapat

sebagiannya dengan khabar, dan sisanya saya qiyaskan kepada

khabar."

Saya katakan, "Pendapat nrrr.r yang Anda katakan

berdasarkan khabar, dan pendapat nrema yang Anda qiyaskan

kepadanya?" la menjawab, "Kami meriwalratkan dari Ali @, bahwa

ia berkata tentang seseorang png mernberikan pilihan kepada
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istrinya atau menyerahkan kewenangan kepadanya, bahwa jika

ishinya itu memilihnya maka jatuhlah satu thalak dimana suami

berhak rujuk kepada istrinya. Jika istri itu memilih dirinya sendiri,

maka jahrhlah thalak ba'in."

Salla katakan, "Apakah Anda meriwayatkan dari Ali rg
bahwa ia menganggap thalak batbh (putus) ih.r sama dengan

thalak tiga?" Ia rnenjawab, "Ya."

Saya katakan, "Anda menyalahi apa yang Anda riwayat
sendiri dari Ali;&-" Ia bertanya, "Yang mana?" Saya menjawab,
"Anda mengatakan bahwa jika iski yang telah diberi kewenangan

atau yang kepufusan atas dirinya diserahkan kepadanya ihr
memilih suaminya, maka tidak terjadi thalak." Ia menjawab, "Ya."
Saya katakan, "Anda meriwayatkan darinya satu hukum dimana
Anda menyaiahi sebagiannya. Anda juga meriwayatkan darinya
bahwa ia membedakan antara thalak battah, pemberian pilihan,

dan pengalihan ke'.,'uenangan. Terkait thalak dengan kata battah
Anda mengatakan bahwa itu dikembalikan kepada niatonya. Jika ia
meniatkan sahr thalak, maka jatuhlah satu thalak yang putus,
sedangkan Ali d& menetapkannya sebagai thalak tiga. Mengapa

Anda mengklaim bahwa Anda menjadikan thalak dengan kata
battuh berdasarkan qiyas terhadap pemberian pilihan dan
pelimpahan kerruenangan, sedangkan keduanya menunrt Anda
merupakan thalak yang tidak keras, sedangkan thalak dengan kata
battah menumt Anda mempakan thalak yang keras? Mengapa
Anda mengqiyaskan salah satun5n dengan yang lain, sedangkan
Ali & membedakan keduanya, padahal dialah yang menjadi acuan

pendapat Anda seperti yang Anda mengldaim?"
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Ia berkata, "Saya berpendapat tentang thalak dengan kata

battah berdasarkan hadits Rukanah."217 5ur6 katakan kepadanya,

"Tidakkah Rasulullah $ menetapkan thalak battah dalam hadits

Rukanah sebagai satu thalak, dimana ia berhak rujuh sedangkan

Anda menjadikannya sebagai thalak ba'in (putus bli
pemikahann5mf;" la menjawab, "S5uraih mengatakan, 'Kami

mendudukannya pada bentuk bid'ahnya'. "

Saya katakan, "Kami juga mendudukannya pada benfuk

bid'ahnya. Oleh karena Rukanah memaksudkannya sebagai safu

thalak, maka kami menghukuminya sebagai thalak dimana ia

berhak rujuk, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah # d-
Umar rS. Sementara Anda meriwayatkan dari para Rasulullah #i
tentang thalak battah sebagai satu thalak, dan suami berhak untuk

rujuk, atau sebagai tiga thalak. Dengan demikian, Anda telah

keluar dari pendapat mereka secara bersama-sama lantaran keliru

memahami perkataan Syuraih. Syuraih hanyalah seorlng tabi'in,

yang menurut Anda atau ulama lain tidak boleh dijadikan taklid-

Menurut Anda pula, ia tidak boleh mengeluarkan pendapat di

hadapan pendapat seorang sahabat Rasulullah $. Barangstapa

yang mengatakan thalak battah sebagai thalak tiga, maka ia hanya

mengikuti perasaan bahwa ketika seseorang mengucapkan kata

thalak, kemudian ia mengucapkan kata battah, maka yang ia

maksud adalah pemutusan hubungan, yaitu thalak yang tidak ada

hak rujuk sesudahnya, yaiht thalak tiga. Sedangkan ulama yang

mengatakan kata battah mengakibatkan thalak satu manakala ia

tidak meniatkan lebih dari itu, menurut kami -Allah Mahatahu-

pada alasan bahwa kata battah mengandung kemungkinan thalak

217 L;,h. hadits no. 2350
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terbanyak, dan seseorang mengucapkan kata battah ini secara

yakin seperti Anda mengatakan, iSt t;s?s 4t.:lJl ti 'Aku tidak

datang kepadamu secara pasti, atau akan pergi secara pasti'. Kata
battah juga mengandung makna sifat thalak. Oleh karena ia
mengandung beberapa kemtrngkinan makna, maka kami tidak
menggunakannya unhrk safu makna dalam keadaan ia

mengandung kemungkinan makna yang lain. Kami juga tidak
memisahkan antara suami dan istrinya hanya berdasarkan dugaan.

Kami menyerahkan kata yang mengandung beberapa
kemungkinan makna kepada orang yang mengucapkannya.
Sedangkan pendapat Anda berada di luar dan berseberangan

dengan semua ini."

Ia berkata, "Tetapi, kami meriwayatkan dari hnu
Mas'ud ;€a bahwa thalak ba'in tidak lain adalah khulu'atau ila'."
Kami katakan, "Anda telah menyalahi Ibnu Mas'ud .$,. Anda telah

menetapkan banyak thalak sebagai thalak ba'in selain khulu'dan
ik"." Saya juga katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda
seandainya ada seorang sahabat Rasulullah # yung berpendapat

seperti pendapat Anda terkait thalak battah, sedangkan kami
meriwayatkan dari Nabi $ ketentuan yang berbeda dari
pendapatnya itu? Apakah ada seseorang atau beberapa orang
sahabat Rasulullah # yang memiliki kekuatan hujjah di hadapan
Rasulullah i$?" la menjawab, 'Tidak." Karni katakan, "Dengan

demikian, antara telah menyalahi ketenfuan yang datang dari
Rasulullah S terkait thalak batbh, dan Anda juga telah menyalahi

para sahabat beliau. Anda tidak berpegang pada pendapat salah
seorang di antara mereka dalam masalah ini." Saya juga katakan
kepadanya, "Apakah menurut Anda perkataan seorang suami
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kepada isfuingra, "Kamu terthalak secara battah'ifu berbeda dengan

kata khaliySTah !eps), bariyyah (behs) dan ba'in (terpisah), serta

kata-kata lain png ia gunakan unttrk menegaskan thalak atau

sebagai kiasan thalak, sedangkan ia meniatkannya sebagai thalak?"

Ia menjawab, "Tidak- Semua ini sama."

Sap katakan, "Jika menunrt Anda setiap kata tersebut

memiliki makan lpng sama, maka itu b€rarti Anda telah menyalahi

saMa Rasulullah # du" yang semakna dengannya, kemudian

Anda mengemukakan pendapat yang berlawanan di dalamnya." Ia

bertanya, "Yang mana?" Saya menjawab, "Anda mengklaim

bahwa jika suami berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak safu

secara tegas atau keras,' maka teriadilah thalak ba'in- Tetapi jika

ia berkata kepada ishinya, 'Kamu terthalak dangan safu thalak

yang panjang,' maka ia berhak ruiuk. Padahal kedua kata tersebut

sarna-satna merupakan sifat peniatuhan thalak dan penegasan

thalak. Apa alasan suami berhak ruiuk dengan salah satu kata

tersebut dan tidak b€rhak ruiuk dengan kata yang lain? Apa

tanggapan Anda seandainln seseorang berkata kepada Anda, 'Jika

suami berkata paniang maka teriadilah thalak b'in, karena kata

panjang merupakan kata ynng menghalangi ruiuk hingga hingga

waktunya lama, sedangkan kata tqas atau kens tidak seperti ifu

sehingga suami berhak ruiuk'- ndakkah pendapakrya dalam

membedakan dua kata tersebut lebih mendekati kebenaran

daripada pendapat Anda?'

Saya katakan kepadan5a, "Dalam pendapat ini Anda benar-

benar telah menyalahi makna-makna atsar, selain Anda

meninggalkan makna AI Qur'an, Sunnah, atsr dan qiyas-" Ia

berkata, "Tetapi di antara pam sahabat Anda ada yang
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mengatakan bahwa tidak ada niat dalam thalak." Saya katakan

kepadanya, "Mereka ihr berbeda pendapat dari kami dan dari
Anda- Jika Anda berpegang pada pendapat mereka, maka kami
akan membantah Anda dengan argumen. Jika Anda menentang
pendapat mereka, maka janganlah Anda berargumen dengan
pendapat ulama yang tidak Anda ikuti pendapatrya."

3- Terhapusnya Nikah antara Budak Perempuan
dan Suaminyia Manakala Budak Perempuan

Tersebut Dimerdekakan
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2359. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari
Qasim bin Muhammad, dari Aisyah qa, bahwa ia berkata, "Dalam

did Barirah berlaku tiga Sunnah. satah satu sunnah tersebut
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adalah ia dimerdekakan kemudian ia diberi pilihan terkait

suilninya."218

2r8 HR. Ath-Thabrani (perrbalrasan: Thalak, bab: Riumyat tentang Khiyar,

2/562, no. 25)lmam Aslrq/af i meringkasn5Ta di sini.

FlR. AI Buldnri (pembahasan: Thahh bab: Peniualan Budak Perempuan bukan

Mernpakan Talak, 3/407, no. 5280) dad iahx. Isrnail bin AMullah dari Malik dan

seterusnlra.
HR. Muslim (p€rnbatnsan: Pernerdekaan Budak, bab: Peruralian Jahrh kepada

orang grang Mernerdekakan, 2/L]{y'., no. l4/L5O4l dari jalur hnu wahb dari Malik

dan seterusnya.
Al Baihaqi menggarisbaurahi bahwa dalam riway'at-riwapt lain hadits ini

dijelaskan bahwa suami Barirah adalah seorang budak.

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Simak bin Harb dari

AMurmhman bin Qasim dari Yahya dari Ais!,ah &, ia b€*ata, "Nabi $ memberinyn

pilihan terhadap suaminya, dan suaminya itu adalah seorang budak."
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan dan bab yang sama,

1L/r5O4l.
Al Baihaqi berkata, 'Hadib ini diriurayatkan oleh Usamah bin Zaid dari Qasim bin

Muhammad dad Aiq/ah #, ia berkata: Barimh menjadi istri seorang budak. Ketika ia

dimerdekakan, Rasulullah $ bersaMa kepadaryla, Jil<a l<amu mau, karnu boleh tetap

menjadi isbi budak ini- jil<a katnu mau, larnu boleh meninggall<annla'."
Al Baihaqi b€rkata, "Hisyam bin Umrah meriwayatkannya dari ay'ahnya dari

Aisyah €, ia berkata, 'suaminyra adalah seorang budak, kemudian Rasulullah $
memberin5n pilihan, dan ia pun mernilih dirinf O€rpisah). Seandainla suaminyra

merdeka, tenhrlah Nabi # mernberikan Pilihan
HR. Muslim (pernbahasan dan bab lrang sama, no. 9,/1504).
Al Baihaqi berkata, "Kami mertwayatkan dalam hadits Muhammad bin Ishaq dari

Abu Ja'far; dari Aban bin shalih dari Mujahid; dan dari Hisyam bin urwah dari

ayahnya dari Aisyah 6u, bahwa Barirah dimerdekakan saat ii menjadi isti Mughits,

seoftmg budak milik keluarga Abu Ahmad. Rasulullah $ lantas memberikan pilihan

kepadanp dan bersaMa kepadanya, Jil<a suamimu mqdekatimu (manggaulimu),

mala tidak ada lagi hak pifth bagimu'."
Hadits tersebut diriwagratkan oleh Abu Daud (pembahasan: Talak, bab, Bilakah

Budak Perempuan gnng Dimerdekakan Manilild Hak Elih' 2/673, no- 2335)-

Al Baihaqi berkata, "Ats-Tsauri meriwayatkannyra dari Manshur dari Ibrahim dari

Aswad dari Aisyah *. Di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya isti Barirah adalah

laki-laki merdeka."
"Abu Ar,ranah dan Jarir meriwayratkannya dari Manshur, lalu ia memilahnya

dalam hadits dan menjadikan kalimat tersebut sebagai perkataan Aswad. Al Bukhari

berkata, 'Perkataan Asurad ih.r terputus sanadnya. Sedangkan perkataan Ibnu Abbas,
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2360. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu
L)mar, bahwa ia berkata tentang budak perempuan yang menjadi
ishi budak laki{aki kemudian ia dimerdekakan, "sesungguhnya ia
memiliki hak pilih selama suaminya belum menyentuhnya. Jika
suamingra telah menyenfuhnya, maka ia tidak lagi memiliki hak
pilih."zts
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'Aku melihatrya sebagai seorcu,rg budak' lebth shahih." g:h. Ma'rifah As-sunan wa Al
Abar,5/357-3591

uh- shahih Al Bukhad kqtbahasan' Faraidh, bab: perwalian Milik orang yang
Mernerdekakan, 4/241, no. 6751, 67 ill-

lfi. swtan Al Kubm (7 /2241dan komentar pengarang ur.olb At Jauhar An-Naqiy-
219 FIII. Ath-Thabmni (pernbahasan dan babyang sama, no. 26).
HR AMurrazzaq dabm Mushamafrrya (pembahasan: perkara-perkara yang

Berkaitan dengan Budak taki-laki dan Budak Perempuan, bab: Budak perempuan
png Dimerdekakan Saat Menjadi Istri Budak, 7/252, no. 13018) dari jalur hnu Jumij
dari Nafi' dengan sanad ini dengan redaksi lrang serupa.
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2367. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Urunh bin Zubair, bahwa mantan sahap Bani Adi bin Ka'b

yang bemama Tabra' mengabarkan kepadanya kami, bahwa

dahulu ia menjadi istri seorang budak, dan pada hari itu ia masih

menjadi budak. Kemudian ia dimerdekakan. Ia berkata,
'Hafshah (@ istri Nabi S mengirimkan utusan kepadaku untuk

memanggilku." Ia berkata, "Sesungguhnya aku akan

memberitahumu tentang sesuafu khabar, dan aku tidak suka kamu

berbuat sesuafu. Sesungguhnya kanrenanganmu ada di tanganmu

sendiri selama kamu belum disenfuh oleh suamimu." Zabra'

berkata, "Kemudian aku menceraikannya tiga kali.'220

220 63. Ath-Thabmni (pernbahasan dan bab !,ang sam4 2/553, no.27).
Di dalamnya disebutkan, "Jika suamimu menyentuhmu, maka kamu tidak

merniliki pilihan lagi." Zabra' berkata: Aku b€rkata, 'Itu adalah thalak, kemudian

thalah kernudian *talak."
FIR. AMunazzaq &larn Musharnafnya (pernbatnsan: Perkara-Perkam Snng

Berkaitan dengan Budak tald{aki dan Budak Perernpuan, bab, Budak Perempuan

yang Dimerdet{alon Saat Meniadi Isti Budah 7/251'252, no. 13017) dari jalur

Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redalsi seperti yang ada dalarn Al Mtruaththa'.
Kernudian berkata, "Adapun lbnu Upinah, ia menyebutkannya dari

Az-Afui dari Salirn dariTabra'."
Abar lnt diriwayatkan oleh Said bin Marshur dahm Sunam5ra (pernbahasan'

Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih Budak Perernpuan, 1/338, no. 1250) dari
jalur Sufi7an dari Az-Zuhri dari Salim dari sorang br.rdak perempuan milik Bani Adi ...
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Kami berpegang pada khabar ini. Pemberian pilihan oleh

Rasulullah S kepada Barirah ketika ia dimerdekakan antara tetap

bersama suaminya atau ia berpisah dari suaminya mengandung

beberapa dalil. Di antaranya adalah manakala budak perempuan

dimerdekakan dalam keadaan ia menjadi istri seorang budak, maka

ia memiliki hak pilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah

dari suaminya. Oleh karena Rasulullah S memberikan hak pilih

kepada budak perempuan, bukan kepada suaminya, maka ihr

berarti ia diberikan hak pilih untuk menghapus akad nikah yang

telah diikatkan padanya. Jika akad nikah itu terhapus, maka

penghapusan akad ifu bukan rnerupakan talak. Allah menjadikan

talak yang berbilang ifu sebagai tanggungjawab suami. Adapun

penghapusan akad itu fidak dihitung sebagai tanggungjawab

mereka -Allah Mahatahu-, karena penghapusan akad tidak

dilakukan dengan ucapan dan pertuatan mereka.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa kepemilikan atas

budak perempuan yang dinikahkan itu bisa jadi hilang (seperti

karena dijual), tetapi akad nikah tetap berlaku padanya kecuali

budak perempuan ifu menghapusnya karena faktor

ke.rnerdekaannya, atau karena ada pilihan terhadap budak laki-laki

secara khusus. Hal ini membantah pendapat ulama yang

mengatakan bahwa penjualan budak perempuan tidak

mengakibatkan thalaknya. Alasannya adalah karena manakala

keluarrrSra budak perempuan dari kepemilikan hrannya yang

menikahkannya dengan budak laki-laki tersebut fidak

mengeluarkannya dari pemikahan karena faktor kemerdekaan,

maka terlebih lagi keluamya budak perempuan tersebut dari

Kernudian ia merryebutkan rdaksi lang serupa. Hanya saja ia tidak menyebutkan
bahura $aminya adalah seorang budak.
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kepemilikan fuannya kepada perbudakan seperti perbuatan

sebelumnya flantaran diiuaD itu lebih larat untuk Udak

mengeluarkan budak perempuan tersebut dari pernilrahan.

Budak p€rempuan tidak merniliki hak pilih manakala ia
kehrar kepada perhdalon yang lain. Sedangkan Barirah itu telah

kehrar dari pertudakan pernililmya k€pada kepernilikan Aiq;ah 6:,,
dan keh.ar dari kepernilikan Aiqrah g kepada status merdeka.

Dengan demikian, Barirah mengalami dua hal, pifu keluar dari
petbudakan kepada yang lain, dan keluar dari
pertudakan kepada status merdeka. S€sudah dua kali keluar itulah
Rasulullah S mernberikan pithan kepadanya.

Budak perempuan yang dimerdekakan tidak memiliki hak
pilih kecuali ia menjadi istri budak lakilaki. Adapun jika ia menjadi

istri laki{aki merdeka, maka ia tidak memiliki hak pilih.

4- Perbedaan Pendapat Tentang Hak Pilih Budak
Perempuan

AsySynfi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari

kami dalam masalah hak pilih budak peremprnn. Ulama tersebut

mengatakan bahwa budak perempuan dibedkan pilihan saat

menjadi istri laki-laki merdeka sebagaimana ia diberikan pilihan

saat menjadi istui laki-laki budak. Mereka berkata, "Kami

meriwayatkan dari Aisyah qa bahwa suami Barirah adalah laki-laki

merdeka." Saya katakan kepadanya, "Tetapi Urwah
meriwayatkannya dari Qasim dari Aislph 6 bahwa suami Barirah
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adalah seorang 6.r6uL,221 dan keduanya lebih mengetahui hadits

Aisyah 4, daripada sumber riwayat Anda." Ia berkata, "Apakah

kalian meriwayatkan dari selain Aisyah c+gu bahwa suami Barirah

seorang budak?" Saya katakan, "Aisyah{ah memerdekakan

Barjrah, dan ia lebih mengetahui hal itu daripada orang lain.

Hadits ini memang diriwayatkan dari dua jalur riwayat, tetapi Anda

justru menilai valid hadits yang paling lemah di antara keduanya,

sedangkan kami menilai valid hadits yang paling kuat di antara

keduanya." Ia berkata, "silakan Anda sebutkan dua hadits

tersebut!" Saya jawab:

o / . # o / I ..o t ,///o t
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i. z J o ,. r,,o- ^ . i:- t(fi ,6. o, . i., "a -,6-tJ ?:)) oJ;, ;t 4jl crsrV 4l f cA,,rS'.-e
.*l/./

*t pi ;k P,3 L4 tbuu; ok itw
a

A+- -*s ,r'dl e6
z.lz . z ) zoz

k -r-

2362. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ayryub, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa ada yang bercerita tentang suami

Barirah di hadapannya, lalu ia berkata, "Suaminya bemama

Mughits, seorang budak bani fulan. Seolah-olah saat ini aku masih

bisa melihat laki-laki itu mengikuti Barirah di jalan sambil

ffienangis."222

22t 36. hkhnj ladits no. 2359.
2221a1. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Hak pilih Budak Perempuan yang

Menjadi Isti Budak laki-laki, 3/407408, no. 5280) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah

dan Hammam dari Qatadah dari Ikrimah dari hnu Abbas, ia berkata, "Aku melihatnya
sebagai seorang budak-maksudnya adalah suami Barirah."
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236g. Qasim bin Abdullah bin Umar 0," Hafsh

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari hnu

Umar, bahwa suami Barirah adalah seorang 6,r4uL."223

Juga dari jalur Abdul A'la bin Hammad dari Wuhaib dari Ayyrub dari fl$imah dari

Ibnu Abbas iis, ia berkata, 'Dia adalah Mughits, budak bani fulan-maksudnya suami

Barirah. Seolah-olah saat ini aku masih bisa mellhat laki-laki ihr mengikuti Barirah di

jalanan Madinah sambil menangisin5ra." (no. 5281)
Juga dari jalur Qutaibah bin Said dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Ikimah dari

hnu Abbas <6, ia berkata, "suarni Barirah adalah seorang bLtdak Mulit hitam yang

brnama Mughib. Ia adalah budak bani fulan. Seolah-olah saat ini aku masih bisa

melihat lah-hki ihr berputar-putar di belakang Barirah di ialanan Madinah." (no. 5282)

Juga @b: $nfa'at Nabi # Terhadap Suami Barirah, no. 5283) dari ialur

Muhammad bin Abdul wahhab dari Khalid dari Ikrirnah dari lbnu Abbas rs, bah'.ra

suami Barirah adalah seorang btrdak yang bernama Mughits. Seolah-olah saat ini aku

masih bisa melihat tah-laki itu berrputar-putar di belakang Barirah sambil menangis dan

air matanya mengalir mernbasahi jerrggohrya. Nabi $ lantas bersabda kepada Abbas,

"Wahai Abbas, tdakkah kamu kagum dengan cintangra Mughib kepada Baftah dan

keberrcian Baiu-ah kepada Mughits?" Nabi $ bersaMa (k"pada Barirah), " sebaiknya

kamu rujuk kepadang." Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menyuruku?"

Beliau merrjawab, "Aku han5n memberi sSnfabt (mdiasi)." Barimh menjawab, "Aku

tidak punya kebuh.rhan lagi kepadanya."
223 Al Bailuqi sesudah meriwayatkan atsar ini dari jalur AsySyafi'i berkata,

"Adapun Qasim bin Abdullah At Umari adalah periwaSnt yang lemah menuntt para

ahli Hadits."
Ia meriwayatkan dari Muhammad bin AMurrahman bin Abu L-aila Al Faqih dari

Nafi', dari Ibnu umar, ia berkata, "suami Badrah adalah seorang budak-" sedangkan

riwayat yang masyhur dari hnu Abi L-aih dari Atha' ia berkata, "Srarni Barirah adalah

budak."
Diriwa5ratkan dari Nafi' dari Ibnu umar bahwa ia berkata, "Budak peremPuan

tdak dibed pilihan saat dimerdekakan kecuali suaminya seorang budak," Diriwayatkan

seram shahih dari AMullah bin Umar dari Nafi' dari Shafi}4ph binti Abu Ubaid bahwa
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Ia bertanya, "Mengapa budak perempuan itu diberi pilihan

manakala suami seorang budak, dan tidak diberi pilihan manakala

suaminya seorang laki-laki merdeka?" Saya menjawab, "Karena

perbedaan keadaan budak dan orang merdeka." Ia bertanya, "Apa
perbedaan keduanya?" Saya menjawab, "Perbedaannya sangat

jelas, tidak perlu ditanyakan." Ia berkata, "Apa itu?" Saya katakan,
"Jika budak perempuan itu telah merdeka, maka budak laki-laki

tidak lagi setara dengannya lantaran adanya kekurangan pada

budak laki-laki, dibandingkan dengannya. Tidakkah Anda melihat
bahwa budak laki-laki Udak boleh menjadi wali unh,rk anak
perempuannya? ndakkah Anda melihat bahwa seseorang yang

menikah itu menanggung berbagai kewajiban yang tidak bisa

dijalankan oleh budak lakilaki secara sempuma? Tidakkah Anda
melihat bahwa ada anjuran-anjuran terhadap suami yang merdeka

unhrk melakukan terhadap istrinya berbagai hal yang tidak
disanggupi budak laki-laki? Di antaranya adalah istri meu,rarisi

suami dan suami mewarisi istri, sedangkan budak fidak bisa

rnewarisi dan tidak pula diwarisi. Contoh lain, nafkah anak dari

laki-laki merdeka dengan perempuan merdeka ditanggung oleh

laki-laki merdeka. Contoh lain, suami harus berlaku adil terhadap

isfuinya, sedangkan fuan budak itu terkadang menghalanginya

unfuk berbuat adil kepada iskinya. Contoh lain, suami dianjurkan

trntuk tinggal bersama istrinya pada siang hari, sedangkan fuan
budak boleh melarangnya berbuat demikian. Selain itu masih

suami Barirah adalah seorang budak." A,ih. Ma'ifah As-sunan um Al Atsar, S/s6o-
361)

Selain itu, Al Baihaqi juga meriwayatkan abat-abarint seluruhnya dengan sanad-
sanadnya dalam Sunan Al Kubm (pernbahasan: Nikah, bab: Budak perernpuan yang
Dimerdekakan sedangkan Suaminya Budak, 7 /222).
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banyak lagi aspek perbedaan antam laki-laki merdeka dan laki-laki

budak."

Ia berkata, "Kami dalam hal ini berpendapat bahwa hak

pilih budak perempuan itu berlaku saat ia menjadi istri dari lakilaki

merdeka dan budak lah{aki, karena ia dinikahi dalam keadaan ia

memiliki kev.renangan atas dirinp- Oleh karena ia memiliki

kalenangan atas dirinSn, maka ia memiliki hak pilih terhadap

dirirxTa." saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda terkait

anak perempuan yang dinikahkan oleh aphn5a, lalu ia baligh baik

sebelum digauli suaminyia atau sesudah digauli? Apakah ia memiliki

hak pilih ketika ia sudah baligh?" Ia menjawab, "Tidak." Saya

katakan, "Jika Anda mengklaim bahwa Anda memberi budak

perempuan hak pilih karena akad teriadi dalam keadaan ia tidak

memiliki hak pilih, kemudian iika ia telah memiliki kebebasan

memilih maka ia merniliki hak pilih, maka Anda juga harus

berpendapat dernikian dalam ka$rs anak perempuan yang

dinikahkan ayahnya." Ia menjawab, 'Meskipun ada perbedaan

antara budak perempuan dan anak perernpran?" Saya balik

bertanSn, "Apakah ada perMaan di antara keduanya?" Ia

menjawab, "Ya." Saya bertanln, "Lalu, mengapa Anda

mengqiyaskan budak perempuan kepada anak perempuan

sedangkan anak perempuan ifu mer,rnrisi dan diwarisi, sementara

budak perempuan tidak mer,rnrisi dan tidak diwarisi dengan jalan

nikah? Kemudian Anda mengqiyraskan budak perempuan kepada

anak perempuan dalam hal hak pilih yang iusku dalam aspek ini

budak perempuan ifu befreda dari anak perempuan'" Ia

menjawab, "Karena meskipun keduanln berbeda dalam beberapa

aspek, narnun keduanSa memiliki kesamaan dalam beberapa

aspek yang lain." Saya bertanya, "Di mana?" Ia menjawab, "Fmak
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perempuan pada saat menikah ifu termasuk orang yang tidak
memiliki hak pilih karena masih kecil." Saya katakan, "seperti itu
pula dengan budak perempuan, tetapi karena faktor perbudakan."
Ia menjawab, "Seandainya perempuan tersebut merdeka, apakah
ia memiliki hak pilih?" Saya katakan, "Demikian pula seandarnya

anak perempuan ifu telah baligh." Ia berkata, "Tetapi budak
perempuan tidak serupa dengan anak perempuan." Saya katakan,
"Mengapa Anda menyamakan budak perempuan dengan anak
perempuan, sedangkan Anda mengatakan bahwa jika anak
perempuan telah baligh, maka ayahnya tidak boleh
menikahkannya kecuali dengan kerelaannya, sedangkan seorang
hran boleh menikahkan budak perempuannya tanpa kerelaannya?"
Ia menjawab, "Kalau begifu, saya menyamakannya dengan
perempuan dewasa yang dinikahkan dalam keadaan ia tidak tahu,
bahwa ia memiliki hak pilih seandainya ia tahu bahwa ia
dinikahkan." Saya katakan, "lni adalah pendapat yang keliru
terkait perempuan dewasa. Pemikahan ini tidak berlaku baginya.
Seandainya pendapat Anda itu benar, maka Anda telah
rnengqiyaskannya dengan sesuafu yang berbeda darinya." Ia
bertanya, "Di mana letak perbedaannya?" Saya menjawab, "Apa
pendapat Anda tentang perempuan dewasa yang dinikahkan
dalarn keadaan ia tidak tahu, kemudian ia meninggal dunia dalam
keadaan belum mengetahuinya; apakah suaminya mewarisinya?
Atau seandainya suaminya yang meninggal dunia, apakah ia
mewarisi suaminya?" [a menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Bukankah suaminya juga tidak boleh menggaulinya sebelum ia
mengetahui terjadinya pemikahan?" Ia menjawab, "Tidak-"

Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati bahwa
seandainya h-ran budak perempuan menikahkannya, maka fuannya
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ifu tetap boleh menggaulinya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya,

"Apakah ketenfuannya sama seperti itu sesudah ia dimerdekakan

selama ia belum memilih unfuk menghapus pemikahan?" Ia

menjawab, "Ya.' Saya katakan, "Seandainya ia dimerdekakan

kemudian ia meninggal dunia, apakah ia diwarisi oleh suaminya?"

Ia menjawab, 'Ya." Saya bertan5a, "Seandainya suaminya

meninggal dunia, apakah ia me\ /arisi suaminya?" Ia menjawab,

"Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda melihat budak perempuan ifu

sempa dengan salah satu dad dua perempuan yang Anda

samakan itu?"

Ia bertanya, "L-alu, apa argumen Anda dalam membedakan

antara laki-laki merdeka dan laki{aki budak?" Saya menjawab,

"Argumen saya adalah seperti yang saya sampaikan kepada Anda,

bahwa pokok nikah ihr halal dan boleh selama pemikahan tersebut

belum diharamkan lantaran teriadinya perubahan keadaan

perempuan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari keadaannya

yang pertama. Pemikahan tersebut hukumnya halal dan boleh

kectrali ada khabar yang tidak boleh ditentang. Oleh karena

Sunnah memberikan pilihan kepada Barirah yang saat menjadi isfui

dari budak laki{aki, maka kami berpegang pada ketentuan ini

lantaran mengikuti perintah Rasulullah $ yang Allah &
perintahkan kepada kita unfuk mengikuti semua ucapan beliau.

Kami katakan, laki-laki merdeka ifu berbeda dari budak

perempuan berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan; dan

bahwa ketika budak perempuan telah keluar kepada stahrs

merdeka, maka ia tidak boleh baik keadaannya daripada laki-laki

merdeka- Paling banter budak perempuan yang merdeka ih-r setara

dengan laki-laki-merdeka. Adapun jika laki{akinya seorang budak
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lalu budak perempuannya dimerdekakan, maka ia telah keluar dari
keseteman dengan laki{akinya.

Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak menghukumi laki-laki
merdeka berdasarkan qiyas terhadap laki-laki budak?" Saya

menjaralab, "Atas dasar apa kami mengqiyaskan sesuafu dengan
Iawannya?" Ia berkata, "Keduanya memiliki kesamaan sebagai

suami." Saya katakan, "Tetapi keduanya berbeda dari banyak
segi." Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak menyamakan keduanya
pada sisi-sisi kesamaan keduanya?" Saya menjawab, "Perbedaan

keduanya lebih banyak daripada persamaan keduanya. Yang
paling tepat bagi saya manakala keduanya lebih banyak
perbedaannya adalah membedakan keduanya. Kami akan
mengajukan pertanyaan kepada Anda." Ia berkata, "silakan Anda
bertanya!" Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang budak
perempuan ketika dimerdekakan; apakah ia diberikan hak pilih?"
Ia menjawab, "Ya.' Saya bertanya, "Jika ia dilual, apakah ia diberi
hak pilih?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Mengapa tidak,
sedangkan kepemilikan tuan yang menikahkannya itu telah hilang
sehingga dalam keadaan ini seandainya tuan tersebut
menikahkannya dari awal, maka hukumnya tidak boleh, seperti
seandainya ia menikahkan perempuan merdeka tanpa Linnya
maka hukumn5a tidak boleh?" Ia menjawab, "Karena meskipun
keduanya memiliki kesamaan bahwa kepemilikan orang yang

menikahkan telah hilang dari perempuan yang dinikahkan, namun
keadaan budak yang dinikahkan ihr berbeda dari segi bahwa ia
berpindah dari perbudakan yang satu kepada perbudakan yang
lain- sedangkan dalam kasus ia dimerdekakan, ia berpindah dari
perbudakan kepada stafus merdeka-" Saya bertanya, "Jadi, Anda
membedakan keduanya manakala keduanya berbeda dalam safu
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aspek meskipun keduanya sama dalam aspek lain?" Ia menjawab,

"Ya." Saya katakan, "Kalau begifu, tindakan saya membedakan

antara budak laki{aki dan laki{aki merdeka dalam masalah hak

pilih itu lebih kuat daripada yang saya sampaikan. Pokok argumen

dalam masalah ini adalah seperti yang saya sampaikan bahwa

pemikahan ifu hukumnya halal. Apa saja yang dihukumi halal itu

tidak boleh diharamkan dan fidak boleh dihapus kecuali

berdasarkan Sunnah yang valid, atau berdasarkan pendapat png
disepakati umat. Oleh karena sunnah menunjukkan pemberian hak

pilih terhadap budak perempuan manakala ia dimerdekakan saat

menjadi istri seorang budak laki-laki, maka hal itu tidak jauh dari

Sunnah yang kami riwayatkan. Pemikahan tdak diharamkan

kecuali dengan alasan seperti ini. Budak perempuan diberi hak

pilih hanya untuk berpisah dari suaminya atau tetap brsama
suaminya. Sikap mempertahankan pernikahan itu tdak terjadi

kecuali dalam keadaan pemikahan tersebut halal, kectrali iika hak

pilih menurut kami -Allah Mahatahu- tdak lain adalah karena

kekurangan pada diri budak laki-laki lantaran Udak merniliki

kemerdekaan, serta alasan-alasan lain dalam diri budak laki-laki

mengakibatkan budak laki-laki tersebut dihalangi unhrk melalnrkan

apa yang ia sukai dan apa yang disukai istrinya.

5- Li'an

AqrSyafi'i berkata: Allah S berffrman,
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'#i'\F6'r-;3fi.!t6t-i?e,A'';$.i,jt

7$"r"{r'lW*;i:,L
"Dan orang-orang yang menuduh wanik-wanita yang baik-

baik herbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selana-

lamanya.'(Qs. An-Nuur I24l: 4)

ili1 tr 7y5-v'{ K, 1, ";AtX'r}5- tjg
"; f - {J,:b@ <*-+ari'; ,'i;L' 6t, t{w 6t iiI
';,5 6 {irt t#U:6@ A+(j( aihl* ;r {)
;i C{ i :;i :5 @ <*SJ|'J fri ;i',,e+ 6

@'qtlizitihf$;
"Dan orang-orang yang menuduh istinya hezina), padahal

mereka fidak ada mempunyai saksi-saksi selain dii mereka sendiri,

maka persal<sian orang ifu ialah empat kali bersumpah dengan

nama Allah, saungguhnya dia adalah termasuk orang-oftng yang
benar- Dan (sumpah) 5mng kelima: bahvn lalmat Allah absnya, jika

dia termasuk oftng-orzng tnng berdusta. Istiryn ifu dihindarkan

dari hukuman oleh sumpahnya empat kali aks narna Allah
suamin5n ifu benar-benar termasuk orang-orang
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yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahow lalmat Allah atasnya

jika suaminya ifu termasuk orzrng-orang yang benar- '(Qs. An-Nuur

1241:6-9]

Oleh karena Allah @ menetapkan hul+rm bagi zuami png
menuduh istrinya berzina agar ia melakukan sumpah li'an, mal<a

hal itu menunjukkan bahwa yang Allah maksudkan dari firman-

Nya, "Dan orang-orang yang menuduh wanib-tmnib 5nng baik-

baik fterbuat zina)" (Qs. An-Nuur 1241 4'l adalah menuduh

perempuan yang bukan isbinya, sedangkan yang menuduh adalah

Iakilaki merdeka dzimmi, atau budak muslim, ahu budak ddmmi.

Jika mereka menuduh perempuan muslimah y'ang merdeka, maka

mereka semua dikenai sanksi hadd berupa dera. Yang merdeka

didera sesuai sanksi hadd unfuk orcng merdekq dan yang budak

didera sesuai sanksi haddvrft;k budak. ndak ada kebebasan bagi

orang yang menuduh zina dengan status baligh dan padanln

berlalru hukum (menuduh zina) terhadap orang yang tidak dikenai

sanksi hadd manakala ia tidak keluar dari sanl$i dengan

menghadirkan para saksi atas perempuan yang dihduh belzina.

Alasannya adalah karena ayat tersebut berlaku urnurn unfuk

orang-orang yang menuduh zina. Ayat tentang sumpah li'an juga

seperti itu -Allah Mahatahu; berlaku umuln unfuk serrua suami

yang menuduh zina. Jadi, setiap suami yang merruduh istingra

berzina ifu harus melakukan sumpah li'an ataru ia dikenai sanl$i

hadd manakala yang dituduhnya berzina itu termasrk orang yang

dapat dikenai sanksi hadd, atau ia Udak dik€nai sanksi hadd-

Karena orang yang menuduhnya berzina itu tehp harus dikenai

sanksi ta'zir manakala yang difuduh tidak termasrrk orErng yang

dikenai sanksi hadd.
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Istri yang dituduh berzina itu dikenai sanksi hadd
seandainya ia fidak melalrukan sumpah libn dalam keadaan

apapun, karena fidak ada perbedaan di antara cakupan umum dua
ayat tersebut, sebagaimana Allah @ menyerahkan thalak kepada

suami. Allah @, berfirman,

-Lr# 
{ c,.t:$.ie oy K* t:g$

"Tidak ada keovajiban memba9nr (mahar) atas kanu, jika
kamu mencenikan isti-istimu sebelum kamu dengan

mereka. '(Qs. ru Baqarah 121,2361

Allah & juga berfirman,

",irXSgn';j,$;;ito;S
*Jika kamu mencerail<an isti-istimu sebelum kamu

bercampw dengan mereka. '(Qs. Al Baqarah 121:2371

Allah & juga berfirman,

"$*1L'*eL-:xrK$g-t"1.fiig-
"Hai orang,onng yang beriman, apabik kamu menil<ahi

perempuan-perempuan trang beriman, kemudian kamu cemikan

mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Ayat ini berlaku urnum unh.rk suami dan istri, tidak ada 5nng
keluar darinya, baik suami seoftmg muslim merdeka atau budak,

baik ia dzimmi yang merdeka atau budak. Demikian pula dengan

ayat tentang li'aq suami dan isti tidak bisa keluar darinya.
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Ia bertanya, "Dituturkan dari Rasulullah $ beliau

mengadakan sumpah li'an antara dtra saudara Bani Ajlan. ndak
ada seorang pun yang terlalu rinci dalam menceritakan hukum
Nabi $ terkait masalah li'anbahwa beliau bersabda kepada suami:

katakan demikian. Beliau juga tidak berkata kepada ishi: katakan

demikian. Mereka hanya menceritakan li'ansecara garis besar. Hal

itu mengandung dalil bahwa Allah & hanlp menerapl<an li'an
sesuai png dituturkan dalam Kitab-Nya. Sementara Rasulullah $
mengadakan sumpah li'an di antara dua pelaku zumpah lian
sesuai hukum yang ditetapkan Allah & dalam Al Qtr'an. Para

sahabat gnng menyaksikan sumpah li'an menceritakan aspek png
dibutuhkan dan tidak diterangkan dalam Al Qur'an."

Jika hakim mengadakan sumpah li'an di antara SUdrrri-istri,

dan ia berkata kepada suami, "Katakanlah, 'Aku bersaksi dengan

nama Allah bahwa aku termasuk orang-oftmg yang iuiur dalam

fuduhan zina Snng saya tujukan kepadanya'-" Kemudian hakim

menghalan$nya hingga empat kali. Setelah suami selesai

mengucapkan sumpah yang keempat, hakim menghentikannlra,

mengingatkannya, dan berkata kepadanSn, "Takutlah kamu

sekiran5n kamu pulang membawa laknat dari Allah, karena

ucapanmu, 'Sesungguhnya laknat Allah jafuh padalu jika alu
termasuk orang orang yang dusta dalam fuduhan zina lang saya

tujukan kepada istri saya' ifu menisca5rakan jafuhnlra laknat

padamu jika kamu berdusta." Jika ia menarik fuduhann5n, maka

istrinya memiliki hak sanksi hadd padanya jika ia menuntutnlp.

Jika suami bersumpah kepada isfoi, maka ia telah

menyempumakan sumpah li'an yang harus ia sampaikan- Dan

seyogianya hakim berkata kepada isti, 'Katakanlah, 'Akr bersaksi

dengan nama Allah bahwa suamiku ifu termasuk omng-orang lang
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berdusta dalam tuduhan zina yang ia fujukan kepadaku,"' hingga

istri mengucapkannya empat kali. Jika ia telah menyempumakan

empat kali, maka hakim menahann5ra, mengingatkannya, dan

berkata kepadanya, "Takutlah kamu kepada Allah sekiranya kamu

pulang dengan membawa laknat dari Allah, karena u@panmu,

'Murka Allah jatuh menimpaku jika ia termasuk orang-orang lnng
jujur dalam tuduhan zina yang ia tujukan kepadaku' itu
meniscayakan murka Allah padamu jika kamu berdusta. Jika isfui

telah berkata demikian, maka ia telah menyelesaikan apa yang

harus ia sampaikan, dan gugurlah sanksi hadd darinya. Inilah

hukum yang berlaku pada keduanya. Allah jua yang mengurusi

urusan keduanya yang tidak tampak di mata hakim.

Jika suami mengadakan sumpah li'an dengan iski untuk

menyangkal anak atau kehamilan, maka suami berkata, "Aku

bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang

yrang jujur dalam tuduhan zina yang saya fujukan kepadangra. Jika

anaknya ini-atau kehamilannya ini jika perkaranya adalah

kehamilan-benar-benar berasal dari zina, bukan darilcl." Suami

berkata seperti ini dalam setiap sumpah, dan dalam perkataan

"Laknat Allah jatuh padaku" hingga terangkai bersama sumpahnya

atas kejujurannya terkait masalah zina. Karena dalam hal ini suami

menuduh isbi dengan dua hal, yaifu zina dan kehamilan atau anak
yang ia tolak. Oleh karena Allah & menyebutkan kesaksian

sebanyak empat kali, kemudian Allah memisah di antara setiap

kesaksian itu dengan laknat bagi suami dan murka Allah bagi istri,

maka hal itu menunjukkan keadaan dimana kesalsian berteda

dalam laknat dan murka Allah. laknat dan murka Allah sesudah

kesaksian itu niscaya jatuh pada orang yang mengharuskan dirinya

terkena laknat dan murka Allah, karena ia sudah lancang dalam
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meniadakan perbuatan dan bersaksi dengan nama Allah secara

batil. Ia bahkan berani unfuk mengundang laknat dan berdoa agar

tertimpa laknat. Karena itu, manakala waliyyr-rl arnr melihat

ketidaktahuan suami-istri yang melakukan sumpah li'an, maka

seyogianya waliyyul amr memberi keduanya pemahaman tentang

hukum agama demi menjaga maslahat keduanya, sesuai dengan

dalil Kitab dan Sunnah.

o,/o.tro.tlo--//.oi

/ fv f * Jl urel -Yrlt
hr J"idtLl ,u,b it*,i: t cc.:k
"r1t ),L);i &>uir ;; G\ e *3 il,

.1 ; 6t,'Jv, r,iatLt G * ;, ;:i- y-
2g64.hnu Uyainah mengab-* kepada kami dari Ashirn

bin Kulaib, dari ayahnya, dari hnu Abbas i{g, bahwa ketika

Nabi $ mengadakan sumpah li'an anttara dua orang yang saling

melaknat, beliau memerintahkan seseorang unfuk meletakkan

tangannya pada mulutrya pada saat sumpah yang kelima, dan

beliau bersabda, "saungguhnya lalmat ini niscaga lbfuhn96.'224

n4Para periwapt Asfsyafi'i merupakan para periuqnt ldblb Ash-Shahihain
selain Kulaib bin Syihab bin Abu Ashirn. Ia dinilai biCah oleh Abu Zur'ah dan Ibnu
Sa'd. Sedangkan Ibnu Haiar mengatakan, "la perir,vapt rpng sML,q (sangat juj,ur)."

HR. Abu Daud (pernbahasan: Thalak,lmb Li'a4 2/68, no. 22551dari lalur
Makhlad bin Khalid AslrSya'iri dari Sufun dan setenrsnyra-

HR. An-Nasa'i (pernbahasan: Thalak, bab: Perintah unhfi Melebakkan Tangan di
Mulut Dua Orang yang Melakukan Sumpah Li'an pda Saat Sumpah ynng Kelima,
6/175, no- 3472) dari jalur Ali bin Maimun dari Sufun dan seterusnya.
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2365. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab

bahwa Sahl bin Sa'd As-Saidi mengabarkan kepadanvE bahwa

Uwaimir Al Ajlani menemui Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata,

"Wahai Ashim, bagaimana pendapafunu iika ada seorang laki-laki

mendapati istoinya seorang laki-laki lain bersama istiqn. Apakah
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ia boleh membunuhnya lalu mereka membunuhnya (sebagai

qishah)? Atau apa yang harus dilakukann5ra? Wahai Ashim, tolong
tanyakan hal ini kepada Rasulullah $." Ashim lantas menanyakan
hal itu kepada Rasulullah $, tapi beliau malah membenci

pertanyaan tersebut dan mencelanya sehingga apa yang
didengamya dari Rasulullah # membuaturya merasa berat. Ketika

Ashim pulang kepada istrinya, Uwaimir menemuinya dan
bertanya, "Wahai Ashim, apa jawaban Rasulullah S kepadamu?"

Ashim menjawab, 'Tidak ada yang baik, bahkan beliau membenci
pertanyraan yang aku sampaikan kepada beliau." Uwaimir berkata,
"Demi AIIah, aku tidak akan berhenti bertanya kepada beliau
tentang masalah ini!" Kemudian Uwaimir menemui Rasulullah $
yang sedang berada di tengah-tengah kemmunan orang-orang. Ia
bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapafunu jika ada seorang
suami lmng mendapati laki-laki lainbersarna istinya. Bolehkah ia
membunuhnya lalu kalian membunuh orang itu, atau bagaimana
yang seharusnya ia lakukan?" Rasulullah S menjawab, " Telah

difurunl<an a5nt yang berkenaan dengan diimu dan istimu.
Karena ifu, pergt dan bawalah istimu kemari!' Sahl berkata,
"Mereka berdua akhimya saling melaknat, sementara aku bersama
orang-orang berada di sisi Rasulullah $. Ketika mereka selesai

dari saling laknat, Uwaimir pun berkata, "Ya Rasulullah, saya telah
berbohong terhadap jika sala tetap mempertahankannya."
Uwaimir lalu menjatuhkan thalak tiga kali kepada iskinya sebelum
Rasulullah $ memerintahkannya."
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Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, "ltulah Sunnah (aturan)

yang berlaku unfuk suami-isfui saling mengucapkan sumpah

X'rr."225
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%\8,. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Riwapt tentang Li'an,2/56G
567, no. 34); Al Bukhari (pembahasan, Thalak, bab: Ularna gang Membolehkart
Thalak Tiga 3/402, no.52591dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya'

dan Muslim (pernbahasan: U'an, 2/7129-7730, no. 1/14921 ddri jalur Yahya bin
Yahya dari Malik dan setemsnya.
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2366. Aku mendengar Ibrahim bin Sa'd bin hrahim
menceritakan dari hnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ia
mengabarinya, ia berkata, "L)waimir Al Ajlani datang menemui

Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata, "Wahai Ashim bin Adi,
tanyakan kepada Rasulullah $ tentang seorang laki{aki yang
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mendapati laki-laki lain bersama istuinya. Apakah ia boleh

membunuhnya lalu ia balik dibunuh (sebagai qishah) karena

perbuatannya ihr; Atau apa yang hams dilakukannya?" Ashim

lantas menanyakan hal itu kepada Rasulullah $, namun beliau

mencela pertanyaan-pertanyaan itu.'Umaimir menemuinya dan

berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Ia menjawab, "Kamu

tidak datang kepadaku dengan membawa suatu kebaikan. Aku

sudah bertanya kepada Rasulullah $, tetapi beliau justru mencela

pertanyaan-pertanyaan iftt." Uwaimir pun berkata, "Demi Allah,

aku benar-benar akan menjumpai Rasulullah # dan bertanya

kepada beliau." Uwaimir pun menemui beliau, tetapi ia mendapati

Allah telah menurunkan pada beliau ayat tentang keduanya

(Uwaimir dan istinya). Kemudian beliau memanggil keduanya dan

mengadakan sumpah li'an dt antara keduanp. Uwaimir berkata,

"Jika aku pergi bersamanya, sungguh aku telah berbohong

terhadapnya." Ia pun menceraikan isfuinla sebelum Rasulullah $
menyuruhn5a." Ibnu Syihab berkata, "lfulah sunnah (aturan) yang

berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah li'an-"

Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Iihathh perempuan itulJika ia

melahirkan anak lihatlah! SeandainSn ia mehhirkan seorang bayi

hibm dengan mata hibm Wng lebar dan dakm, panbt besar dan

kaki yang gemuk, maka aku akan berpendapt bahwa Uwaimir

telah berkata benar. Tetapi jika ia melahirkan seorang bayi berkulit

kemerahan mirip tokek maka kib beryendapat bahwa Uwaimir

berkata dusta. "

Periwayat berkata, Kemudian perempuan ifu melahirkan

anak dengan ciri-ciri yang tidak 66,1r.-226

226 1A1. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah An-Nur A5rat 6'
3/263, no. 4745\ dari jalur Ishaq dari Muhammad bin Yusuf Al Faryabi dari Al Auza'i
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Asy-Syafi'i berkata: Kata -of ) adalah hewan yang mirip

cicak.

a
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2367. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari

ayahnya, dari Said bin Musayyib dan tlbaidullah bin Abdullah bin

Utbah, bahwa Nabi S bersabda, "Jika perempuan itu melahirkan

anak dengan kulit putih dan rambuh5n lunts, maka ifu anak

suaminya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam

legam, maka itu anak laki-laki yang difuduhnry. " Kemudian

perernpuan itu melahirkan anak yang berkulit hitam lega6.'227

dari Az-Zuhri dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan,
-'Sesudal'r 

itu anak tersebut ditautkan nasabnya kepada ibunya."
HR. (pernbahasan: Ttralak, bab: Li'an, 2/682-6831, dari 5alur Muhammad bin

Ja'far Al Warkani dari hrahim bin Sa'd dengan bagan terakhir darinya yang berbunyi,
"Perlihatkan kepada perempuan itu..." dan seterusnya.

227 Saw tidak menernukannl,ra pada selain AsySyaf i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-Sunan wn Al Atsa45/5521
dengan sanad mursal.
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2368. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari

hnu Abi Dzi'b, dari hnu syihab, dari sahl bin sa'd, dari Nabi s
tentang suami-ishi yang saling melaknat seperti makna hadits

Malik dan lbrahim. Ketika sampai kepada masalah cerai terhadap

perempuan itu, ia berkata dalam hadits, "Kemudian Uwaimir
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menceraikannya padahal Rasulullah #i tidak memerintahkan unfuk
menceraikannya. Sunnah (aturan) trrtuk sepasang suami-iski yang
saling melaknat itu pun berlaku, dan Rasulullah $ bersabda,
'Lihatlah prempuan itu! Jika ia nelahirkan anak berkurit memh
dan pendek seperti tokek, maka sa? tidak menduga selain
Uwaimir telah berbohong kepadan5n. Jika ia melahirkan anak

wng berkulit hitam, bermata bulat dan memiliki dua pantat yang
besu', maka aku tidak menduga selain [i,wimir telah jujw

'- Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak
dengan ciri-ciri gang jelel."228

ozl o. /,i!; it* ft,U1":. G?i -YrT1
,+- ,f €( t;-;,Wt,,4tai;.1 f-z-za
lr\'.:'//
,lr J" ,rr J;t jt ie j-*\r "u ),-.) Jl///

4

r*J ),=3 $'fri ,lxt J;, ( :Jw ,*, ,lL
i:;6 eJd;)y'rf rr*iWta, i.G,c

r("d Pl?t G ?t 6 ,.:a G ,y:'" ilr

228 Asy's!,afi'i meriwayatkannya dengan redaksi lengkap dalam pembahasan
tentang 12an berilimtrya, yaitu bab tentang siapa di antara suami-ishi yang mernulai
sumpah l'an

HR- AI Bukhari (pernbahasan: Berpegang pada s,nnah, bab: Keburukan sikap
Mendalamdalami, Bersengketa, Mel€bihi Batas dalam Agama, dan Bid,ah, 4/364, ni.
7304) dad ialur Adam dari hnu Abi Dd'b dan setemsnya.
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2369- Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, dari hnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd saudara Bani Saidah,

bahwa seoEmg lak-laki dari Anshar datang kepada Rasulullah $
dan berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang

laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istinya? Apakah ia

boleh membtrnuhnya lalu kalian balik mernbunuhnya (sebagai

qishash)? Atau bagaimana yang harus dilakukan padanya?" Dari

sini Allah menurunkan ayat tentang pe*ara lah-laki tersebut

berupa perkara suami-isfui yang mengucapkan sumpah li'an

sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an- Rasulullah # pr.,

bersabda kepadanya, "Telah dipufuskan prl<ammu dan perkara

istimu." Kemudian keduanya saling mengucapkan sumpah /i'az,

dan saat ifu aku menyaksikan. Kemudian laki-laki tersebut

menceraikan istinya di hadapan Rasulullah $- Karena itu,

ketentuan Sunnah yang berlaku sesudah adalah zuami-istri yang

melakukan sumpah li'anifrt dipisahkan-" Ia melanjutkan, "lstrinya

ifu sedang hamil, tetapi laki-laki tersebut menSrangfialnya, sehingga
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anak dari perempuan itu dipanggil dengan disandarkan kepada

nama 1btxty6."229

Hadits Ibnu Abi Dzi'b mengandung dalil bahwa Sahl bin
Sa'd berkata, "lfulah sunnah (aturan)yang berlaku unfuk suami-istri

saling menglucapkan sumpah li'an." Sedangkan dalam hadits Malik
dan Ibrahim, sepertinya perkataan tersebut merupakan perkataan

Ibnu Syihab. Ada kalanya perkataan ini tidak berbeda. Sekali

wakfu Ibnu Syihab menyebutkan kata ini tanpa menyebut nama

Sahl, dan di lain waktu ia menyebutkan kata ini dengan

menyebutkan nama Sahl. Ibnu Abi Dzi'b sejalan dengan hrahim
bin Sa'd terkait tambahan dari akhir hadits yang tidak ada dalam
hadits Malik.

*ala; I L,r, ela $rf
: JteOiFr)^\

o

d -YTV.
I

aC ,
&e c&..,

I

2291a1- Al Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Sumpah Li'andil\,tasjid, 3/474,
no. 5109) dari !ilur Yahya dari AMurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkab: hnu Syihab
mengabarkan kepadalor, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian
keduanya saling mengucapkan sumpah li'an & masjid."

Di dalamnr juga disebutkan, "Kernudian ia menthalak istrinya tiga kali sebelum
Rasulr.rilah $ memerintahkan ketka keduanya selesai mengucapkan sumpah l'ar."

HtL Muslim (penrbahasan; IJ'an,2/Ll3O, no. 3/14921dari jalur Muhammad bin
Rafi' dari Abdurmzzaq dari lbnu Jumij dan setemsnya. Di dalamnya disebutkan,
"Kemudian keduanyra saling mengucapkan sumpah lfan di masjid, dan aku bersaksi
kejadian terseb,ut."

Dalam hadits ini ia berkata, "Kemudian ia menthalak ishinyn tiga kali sebelum
Rasulullah $ memerintahkan. Jadi, ia meninggalkan ishinya di hadapan Nabi $."
Nabi $ bersabda, "ltulah pemisahan di antam dua suani-isti yang saling
mengwcapkan sumph li'an. "

J{-l O lO . O .
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2370. Srfuan menceritakan kepada karni dari hnu Syihab,

dari sahl bin Sa'd, ia berkata, 'Aku menyaksikan suami-istri yang

saling mengucapkan sumpah li'an di hadapan Rasulullah'6&, dut

saat itu aku berumur lima belas tahun-" Kemudian ia menufurkan

hadits tetapi ia tidak menSnmpaikan secarr akurat seperti

keakumtan mereka.23o

23o HR. AI Bukhari (pernbahasan: Sanlcsi Hffi, trab: Orang yang

Mernperlihatkan Perbuatan zinanlra, dan Tuduhan Tanpa Bvldd., 4/263, no. 6854)

dari jalur Ali bin Abdullah dari SuflBn dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Aku

menpksikan suami-isti yang saling mengucapkan sumpah k'aq hn saat itu aku

kumur lima belas tahun. Keduaryra dipisahkan, lalu stnminfia berkata, "Alar

bertohong kepadanyra seandainyla aku tetap m@ahannlra-" Ia berkata, "Aku

menghafJ redaksi tersebut dari Az-Zuhri: Jika perernpuan ihr mdahirkan anak dengan

sifat dernikian dan dernikian ... Dan iika ia m€lahirkan anak dergan sifat demikian dan

dernikian s€perti tokek .-. Aku menderrgar Az-Zfiri b€rkata, "Perernpuan itu

melahirkan anaknya dengan sifat-sifat grang jelek-"

FIR. Abu Daud (pernbahasan: Thalak, bElb: Li'aq 2/&"{185, no' 2251) dari

jalur Musaddad, wahb bin Bayan, Ahrnad bin Amr bin sart\ dan Amr bin Utsman,

dari Sufl,an dari Az-Zuhri dari sahl bin sa'd, ia berkata: Musaddad berkata, "Aku

menyraksikan dua orang Fng saling melaknat pada zarnan Rasulullah 8, dun saat ifu

aku berumur lima belas tahun. Kernudian Rasulutlah $ mernisahkan keduanya ketika

mereka saling melaknat." Sampai di sini hadits Musaddad. Sernentara periwayat yang

lain mengatakan, "sesungguhn5ra ia menyraksikan Nabi $ mernisahkan antara kedua

orang yang saling melaknat, kemudian yang laki-laki Mata, "Aku berdusta

terhadapnya wahai Rasulullah apabila aku menahannya-"

Abu Daud berkata, "Tidak ada seorang pun l,ang merryetuiui Ibnu uyainah

bahwa beliau memisahkan antara kedua omng yang saling melaknat'"

Al Baihaqi berkomentar terhadap hadits pendapat ini, "Maksudnya adalah dalam

hadits Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, kecuali yang kami riwayatkan dari Az-Zubaidi dari

Az-hhn]' (Lih. Srzma Al Kubn, 7 /40ll
Sebelum itu Al Baihaqi menyebutkan bahwa Al Auza'i meriurayatkannya dari Az-

Zubaidi dari Az-Zuhn dari Sahl bin Sa'd, dan di dalamnya ia merryebutkan, "Kemudian

jika saling mengucapkan sumpah li'an, lalu Rasulullah # prt mernisahkan keduanya-
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2371. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, bahwa Yahya bin Said menceritakan kepadanya, dari Qasim

Beliau bersabda, "Keduanya tidak bisa berkumpul untuk selama-laman1n." [ih. Sunan
AlRtbm,T/4OO\

Dengan demikian, Ibnu Uyainah disetujui oleh Az-Zubaidi. Allah Mahatahu.
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bin Muhammad, dari hnu Abbas ig, bahwa seorang laki{aki

datang kepada Rasulullah S dan berkata, "Ya Fliasulullah, demi

Allah, aku fidak pemah menggauli istriku sejak ifar kebun kurma-
yang dimaksud if-ar adalah melaliukan penyerbukan pada pohon

kurma, kemudian ia diikat selama empat puluh hari tanpa disirami,

dan ia tdak disirami kecuali sesudah penyerbukan-" Ia

melanjutkan, "Aku mendapati seorang laki-laki bersama iskiku."

Periwayat berkata: Suami perempuan ifu berlo'rlit kuning, kakinya

kecil dan rambutnya lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduh

berzina dengan istuinya itu memiliki betis yang besar, kulit,ya

cenden-rng hitam, rambutnya sangat keriting, dan besar kedua

pantatrln. Rasulullah $ lantas bersaMa, 'Ya Allah, ungkapkanlah

perl<an ini-"Kemudian beliau mengadakan sumpah li'an di antara

keduan5n- Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak laki-

laki !/ang mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina

dengannp.al

Br HR- Al Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Pedrataan Imam: Ya Allah,

sudah Jdas, 3/416, no- 5316) dati iahrr Ismail bin Abu uunid dari srlaiman bin Bilal

dati Yahya bin Said dari Abdurrahman bh Qasim dari Qasim bin Muhammad dari

Ibnu Atrbas.

D dalamnya disebutkan, "Rasulullah & b€rsaffia, "Ya Allah, ungkapkanlah

perkara ini!" Maka si isbi pun mdahirkan bayi menyerupai laki-laki 57ang disebutkaa

oleh ruamirya bahura ia mendapatiryra bersanra istinya. Akhim5ra Rasulullah $
mengadakan sumpah li'an dt antara keduanya. Kernudian seorcrng laki-laki bertan5ra

kepada lbnu Atrbas di dalam majelis ihr, "APakah itu perernpuan yang dimaksud oleh

saua Basuhrllah {fi, 'kandain5n aku boleh maaiam s6@mng bnp bukti, n'xa3m

aku telah m@iam pqqnPuan ini?'"Ibnu Abbas menjawab, 'Tidak" perempuan yang

dimaksud dalah p€r€rnpuan lnng secam terang-terangan berbuat buruk dalam Islam."

Al Baihaqi berkomenbr tertndap riwalnt Al Btrkhari dan Muslim ini, "lnilah

riwayat yarg mengesankan bahwa Nabi $ mengadakan srmpah li'an dt arrtara

keduanya s€slldah Dimungkinkan s€bagian periwayatrya mendahulukan

cerita tentang dalam riwayat tersebut daripada cerita tentang sumpah

li'an."
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2372- Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu
zfu:e.d, dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: Alm menyaksikan
Ibnu Abbas i{g menceritakan hadits tentang suami-istri yang saling

mengucapkan zumpah li'an. Qasim berkata: Kemudian ada
seseorang yang berkata, "Apakah itu perempuan yang dimaksud
oleh sabda Rasulullah $, 'seandain5m aku boleh menjam
sgeoftrng bnpa bukfr, niscaya aku telah merajam perempuan
ini'?'lbnu Abbas menjawab, uTidak, ifu adalah perempuan yang
se@rEr terang:temngan berbuat 4oru. "232

Sernentara riwa5rat AMurrazzaq dari lbnu Juraij dari Yahya bin Said dari Qasim
itu tdak ada Abdurmtrman bin Qosim di antara keduanSra seperti gnng ada di sini (Lih.
N Mushanmf, T /ll7-\18, no- ].241].-12412l

FIR. Mnstim (perrbahasan dan bab lang sama, 2/ll31, no. L3/1497,1dan
jalur Amr An-Naqid dan lbnu Abi umar dari Suftpn bin Uyainah dan seterusnya.

Laki{ah yrang bertarya kepada hnu Abbas adalah Auullah bin Syaddad.
Ketemngan ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Asy-syafi.i dalam
pembahasan tentang li'an insya Allah juga disebutkan: Kemudian hnu
Syaddad bertan5ra-
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2373.AMul Adz bhr*"t*,"d mengabarkan'f..ouau

kami dari Yazid bin Had, dari Abdullah bin Yunus, bahwa ia

mendengar Al Maqburi menceritakan dari Muhammad bin Ka'b Al

Qurazhi; Al Maqburi berkata: Abu Hurairah 4& juga menceritakan

kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah $ bersabda ketika

hrrun ayat tentang suami-isfoi yang saling mengucapkan sumpah

//'ar, Rasulullah S bersabda, uPerempuan mana wng menautkan

l6z t
J^>.ro

a
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kepada suafu kaum nasab anak yang bukan bagian dai mereka,

maka ia tidak memiliki pegangan apapun dari Allah (agamanya

tidak diperhitungkan), dan Allah tidak akan memasukkannya ke
surga-Nya. Dan lakilaki mzrna Snng menyangkal anaknya

ia melihabtya, maka Allah menutupi diri-Nya dari laki-
laki ifu, dan AJlah akan membongkar aibnya di hadapan umat
generasi terdahulu dan umat gen.*ti 

^1o6ir.'233
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233 HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Aturan Keras dalam Perrolakan
Nasab, 2/6954961dari jalur Ahmad bin Shalih dari hnu Wahb dari Amr bin Harits
dari lbnu Had dari AMullah bin Yunus dari Said Al Maqburi dari Abu Huraimh rg.

HR. An-Nasa'i (pernbahasan: Thalak, bab: Ahlan Keras dalam Menthalak Nasab
Anak, 6/179-180, no. 3481) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
dari Syu'aib dari laits dari hnu Al Had dan seterusnyra, seperti png ada pada Abu
Daud.

HR. Ibnu Hibban daJam N.[5san (pembahasan: Nikah, bab: Penetapan Nasab,
9/418479, no. 4108) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya.

EIJ :Jt f,J! (4lll
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2374. Aku juga mendengar lbnu Upinah berkata: Amr bin

Dinar mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, dari hnu
Umar, bahun Nabi $ bersabda kepada suami-isti lrang

mengucapkan sumpah f'an, "Perhifungan l<alian berdua ada di

bngan Allah, salah seoft,ng di antara kalian ielas berdusb, dan

kamu (suami) tidak memiliki hak lagi atas isti. " Yang laki-laki

berkata, "Bagaimana dengan hartalm?" Beliau menjawab, "Tidak

ada harA bagimu. Jil<a kamu sudah membaSmr mahar kepada4n,

mal<a mahar itu unfuk apa gng kamu peroleh kehalalannya dari

kemafuan istimu. Jil<a l<amu befiohong terhadapn5n, maka ifu
lebih manjauhkan bagimu darin5a (istiftatau darin5m (mahar)-as

234 HR. Al Bukhari (pernbahasan' Thalak, bab: Perkaban Imam kepada Suami-

isti yang Saling Mengucapkan Sumpah 1J'an Salah Seorang Di antam Kalian Pasti

Berbohong, Apakah Ada yang Bertobat?, 3/476, no. 5312) dari jalur Ali bin Abdullah

dad Sut an dari Amr dan setemsnyia..

RiuraSnt Sufrran dari A}ryub pada hadits berikutryra (no. 2375) adalah seperti

riwayrat di sini. Di dalamnya disebutkan, "Apakah ada di anbra kalian berdua yang

bertobat?" Beliau bersaMa demikian tiga kali.
Sufi,ran berkata, "Saya menghafalnya dari Amr dan Aynrb sebagaimana yang

saya kabarkan kepadamu."
FIR. Mnslim (pembahasan: Li'an,2/ll3l-L732, no- 5/1493) dari jalur Yahya

bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin Uyainah

dan seterusnya.

$A
c

I w T9u) zoi
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23s F{R- Al Bul*Eri sebagaimana dalan. bkhriisebelumnya.
FIR. Muslim dan bab yang sama, 2/1732, no. 6/14931dari jalur

Hammad dari A16n-rb dan seterusnya; dan dari Sufuan dan seterusnya.

*

zAct. J,

4.1-9 4ll

,**Nt, ^-ilr *L $k jG ciy;;Jr

,;G-:r%t d-- W 6tr,,ulr t1#"
.i;.tl ,:Sr'&" ,i+rg **i oi ;*ht
2375. Sut/an bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

AySnrb, dari Said bin Jubair, ia berkata: Aku mendengar hnu Umar
berkata, "Rasulullah S memisahkan antara dua saudara Bani
Ailan-" Beliau bersaMa seperti ini dengan jari telunjuk dan tengah
beliau, kemudian beliau menggandeng keduanya-yaifu jari tengah
dan jari sesudahnya, lnitu jari telunjuk. Beliau bersabda, Altah
tahu bahova salah seoft,ng di antara katian berdua berbohong.
Arykah ada di antam kalian berdua Snng mau bertaug272'235
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2375. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi" dari hnu

umar, bahwa seorang laki-laki melakukan sumpah li'an terhadap

istrinya pada zalnan Rasulullah #1, dan meniadakan nasab

anaknya. Rasulullah #t lantas memisahkan keduanya dan

menautkan nasab anak kepada perempuan'ffi

Hukum li'an yang tqtera dalam Kitab Allah kemudian

dalam sunnah Rasulullah $ mengardung dalildalil jelas yang

sepatutnya dicermati oleh para ulama, lalu mereka terapkan

hukum-hukum Allah tersebgt pada kasus-kas.ts lain png senrpa

sehingga dengan demikian mereka dapat menunaikan ka,raiiban

dan membersihkan syubhat yang mereka hadapi akibat

ketidaktahuan akan bahasa Arab dan sebagian sunnah' Ada

beberapa letak argumen yang tidak bisa ditanggalkan darinya, yaitu

bahwa Uwaimir bertarryra kepada Rasulullah s tentang seorang

laki-laki yang mendapati lah-ldd lain brsama istrinlra.

z3o FB. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalah bab: Ritr4pt tentang D'an,2/567,

no.35).
HRAlBukhari(pembahasar'=Thalalqbab:PerrartarrNasabAnakdalam

s*npuh li,an, 3/416, no. 5315) dari jah.r Yatl}B bin hkair dari Malik dan

seterusnlra.
rfr" Muslim (pernbahasan: Li'a4 2/1132-L133, rc. 8/14941dari fiilur said bin

Manshur,QutaibahbinSaiddanYafupbinYahya,sdrrnrtrrr5laaariprafik.
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Rasulullah S tidak senang dengan pertanyaan tersebut karena
Uwaimir tidak mengabari beliau bahwa masalah ini telah terjadi.

LJ.
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2377 - Ibrahim bin sa'd mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Syihab, dari Amir bin said, dari ayahnya, dari Nabi g$, beliau
bersabda, 'saunggwhn5a musrim yang pating bqar dosanya
terhadap umat Islam adalah orzng lnng bertanya tenbng sesuafu
wng belum ada lalu sauafu tersebut diharamkan lantaran
pertan5nannyp.23T

237 ffi.. At Bukhari : Berpegang pada Kitab dan Sunnah, bab:
Mal*,hn}ra Banyak BertanSra dan orang !,ang M;G;hk-, oiri a*gu" sesuatu yang
Tidak-Penting Basinva, 4/s6r, no. z?sg) a#;ari Abdullah bin yid AI Muqri;dai
Said dari Aqil dari Ibnu Syihab dan setemsnya dengan redaksi *"n *"Ou.

FIR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-Ketrtamaan, uau, eirgnor-utul kepada
Nabi $ dan L-arangan Bantak Bertanya kepada Beliau tentang Sluatu !,ng Tidak
Penting, 4/1831, no. 132/2858) dari jalur yahf bin yah!,a aJ ru.uf,i- bin Sa,d dan
seterusnya, dengan redaks.i, "saunggatnta orung musrim gng paring baar daanya
terhadap umat Islam adatah orang tnng beranya tanbng sauafu Smng berum
dihanml<an bagi untat klam, kanudian ia diiammkan bagi mueka rankran
pertan5aamya."
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2378. hnu U5ninah juga mengabarkan kepada kami dari

hnu Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari alahnya, dari Nabi $,
semakna dengan hadits sebelumnya-ffi

Allah 6 berfirman,

'#'r3 bL15i,\{fi{ tfi(. <rii${
W'ifr 63 "#';3 i,r;i:i fi3- G \L 1;i.3 

"fi 
"{#

:j-n't f ?# iT;qA ft@ :+ 3f' {ltr'

@6fu

AlUmn

'Hai orang-oftng Yang beriman, kamu

menanyal<an (kepada Nabimu) hal-hal p"s il* diterangkan

Juga dari jalur Suflpn bin Uyainah dari Az-Zuhri derrgan sanad hi dengan redaksi

lrang seruPa.- - 
Juga dari ialur Yunus dan Ma'mar, keduanya &n Az.Affi dengan redaksi png

s@apa. 1133/23581- zsa-61. Muslim dari Ibnu l4,ainah dan seterusrga. Silakan lihat ,a/nhrlil hadits

sebelumnya. Redaksinya adalah, "%unggulntn omng mwlim yary plng baar
dosan5aierhadap umat Islam adalah omng t^ng fubng tanbrg antu pert<am *ng
belum dihanmkan, kenudian sauatu ten&ut dihanmlan bgi rnnusia lantatan

puAnganng."

U.iG f
,to o

l. ' l' /PP)
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kepadamu, niscaya menjrusahkan kamu dan jika kamu
menanyakan di wakfu Al Qur'an ifu sdang difurunkan, niscaya
akan diterangkan kepadanu. Attah memaalkan (kamu) tentang hal-
hal itu- Allah Maha Pengampun Lgi Maha penyantun.

sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu
menan5nkan hal-hal lnng serupa itu (kepada Nabi mereka),
kemudian mereka tidak percaya kepadanlta."(es. Al Maa'idah [5]:
101-102)

Pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam ayat di atas
adalah pertanyaan-pertanyaan tentang sesuafu yang belum
diturunkan hukumnya manakala wahw furun membawa hal yang
tidak menyenangkan, sesuai alasan yang saya sampaikan, yaifu
firman Allah &, kemudian sabda Rasulullah S, serta yang
semakna dengan itu. semakna dengan itu adalah dimaknrhkan
bertanya kepada beliau tentang sesuafu yang belum diharamkan.
Karena jika sesuafu telah diharamkan Allah dalam Kitab-Nya atau
melalui lisan Rasul-Nya #, maka ia haram unfuk selamalaman5n
kecuali Allah menghapus keharamannp dalam Kitab-Nya, atau
menghapusnya melalui lisan Rasul-Nyu #.

Hal ini mengandung dalil bahwa apa yang diharamkan
Rasr"rlullah # it, haram dengan seizin Allah hingga hari Kiamat,
sesuai alasan yang telah kami sampaikan, serta alasan lain, yaitu
kewajiban yang dibebankan Allah untuk menaati beliau di banyak
ayat dalam Kitab-Nya, serta sesuai dengan riwayat yang datang
dari beliau png telah kami sampaikan di tempat lain.

Hal ini juga mengandung dalil bahwa ketika Rasulullah s
disodori dengan pertanyaan ini, sedangkan pertanyaan ini berupa
hukum, maka beliau menangguhkan jawabannya hingga beliau
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menerima penjelasan tentang hukumnSra dari Allah @. Karena ifu

beliau berkata kepada Uwaimir, "Allah telah menurunkan ayat

tentangmu dan tentang istimu." Beliau lantas mengadakan

sumpah li'an di antara keduanya sebagaimana png diperintahkan

Allah dalam sumpah li'an,kemudtan beliau mernisahkan keduanya,

menautkan nasab anak kepada ibunln dan memutus nasab dari

ayahnya. Nabi $ juga bernsabda kepada Uwaimir, "Kamu tidak

ada jalan untuk kembati kepdan5n."Bellau tidak mengembalikan

mahar kepada suami.

Inilah hukum-hularm png timbul akibat sumpah li'an. Jadi,

pendapat 5nng berlaku di dalamnla dalah salah sahr dari dua

pendapat ini, yaitu: Perbma, sa5n mendengar orang yang saya

apresiasi agarna, kecerdasan dan keilmuann5n mengatakan bahwa

Nabi $ tidak berstahrs perkara li'an atFlu perkara lain kecuali

dengan perintah dari Allah. Ulama ini mengatakan bahwa

periwayatnSn Allah kepada beliau ifu ada dua macam. Yang

pertama adalah wahyu png furun kepada beliau, lalu beliau

membacakannya kepada manusia. Yang kedga adalah risalah yang

datang kepada beliau dari Allah untuk melakukan suatu perbuatan

lalu beliau melalmkannya.

Barangkali di antara argumen ulama yang berpendapat

demikian adalah firman Allah &,

d u, <$6 "{K$; 5sfi -44;'ii 3 55
"F,K
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'Dan (iuga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan
hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang
belum kamu ketahui. "(Qs.An-Nisaa' t4l: 113)

Ia lantas berpandangan bahwa Kitab adalah yang dibacakan
dari Allah @, sedangkan Hikmah adalah yang dibawa oleh risalah

dari Allah yang dijelaskan oleh Sunnah Rasululluh #. Allah &
berfirman kepada istri-istri beliau,

;lfi 4:; r'H3 c b rl -z ;L:,9
"lLL;;,

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-
aSnt Allah dan Hikmah (sunnah Nabimu). " (Qs. Al Ahzaab [33]:
34)

2379. Barangkali juga di antara argumen ulama ini adalah
Rasulullah,S bersabda kepada ayah dari laki-laki yang berzina

dengan isfui laki-laki lain, yang mengajaknya berdamai dengan
kornpensasi berupa kambing dan seorang budak,

d$ t 

=6, 
r19q.'";r#\' e*. d,S ;tr$

a o

bb k :)L riJr e,)t Lf 6l ,iF, ?
.i?trit?j'ofrrr

dz /
)r a)J \t )
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'Demi Dat yang menguasai iiow-Ku, aku benar-benar akan

berstatus perkan kalian berdua dengan Ktab Allah $- Adapun

kambing dan budak itu dikembalikan sdangkan

istrinya dirajam iika ia mengakui.a39

Barangkali ulama ini berpendapat bahun iika Nabi $
menunggu wahyu dalam suafu perkara yang belum hrun

hukumnya, maka beliau juga menunggu wahyr dalam setiap

perkara. Jika perkaranya telah dihrrunkan hukumnya sebagaimana

telah diturunkannya wahyu terkait hukuman pelaku zina, maka

beliau memuhrskannya sebagai wahyu yang diturunkan kepada

beliau. Beliau juga menunggU hrrunnya urahyu manakala belum

ditnnrnkan kepada beliau penjelasan tentang makna yang gharib

(samar/asing) yang dimaksudkan. Beliau akan mernurggu unfuk

mengetahui wahy-r yang dibacakan dan risalah kepada beliau png

akan menjadi dasar sunnah beliau dalam menceritakan makna

tersebut secara spesifik.

Ulama lain mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah #i ifu

ada dua macam, yaitu:

Perbma, Sunnah yang menjelaskan dan telah ada dalam

Kitab Allah tentang makna png dikehendaki Allah dengan cara

mengarahkannya kepada makna khustrs dan umum-

Kedua, hikmah yang diilhamkan Allah kepada beliau- Ilham

kepada para nabi ittr sama kedudukannyra dengan wahyr.

89 Hadits 'ni insya Atlah akan dlsebutkan dengan sanadnya dan l€bih l*gkap
dari ini dalam pernbahasan tentang sart+si hadd bab tentang nasab dan

pengakuan zina. Kami akan meqnmpailon Akfui;nya insya Allah d ternpat tersebut.

Hadits ini diriwaptkan Aslrslafi'i dati Malih tqt€,ra dalarn Al Mwtaththa" darr

ada pada Asy-SyaiLhani (Al Bukhari dan Muslim).
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Barangkali argumen ulama yang berpegang pada pendapat
ini adalah firman Allah @ tentang Nabi hrahim @,

-6 16r C 6J eI_ 1#-X\i C^ fr E W

fiiY J,b\ 4SJS a;j 6YgG A51
'Maka atkala anak ifu sampai (pada umur sanggup)

berusaha bersama-sama lbrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku
aku melihat dalam mimpi bahwa aku

menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapahnu!' Ia
menjawab, 'Hai bapakku, apa yang dipeintahkan
kepadanu. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 102)

Banyak ulama tafsir yang berpendapat bahwa mimpi yang
dialami para nabi adalah wahyu, sesuai dengan perkataan putra
Ibrahim & yang diperintahkan unfuk menyembelihnya, "Hai
bapakku, kerjakanlah apa Wng dipeintahkan kepadamu." puha
Ibrahim & itu tahu bahr,va mimpi beliau merupakan perintah yang
diberikan Allah kepada beliau. Allah & jrsu berfirman kepada
Nabi-Nya S,

'{ifuG qE"*$t- aSJ ,ii l"i;i Wt1)

'Dan l{ami frdak menjadikan mimpi yang telah Kami
perlthatl<an kepadarnu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan
(begttu pula) pohon layt png terkutuk dalam Al Qur'an. " (es. Al
Israa' [17]: 60)

af";tA'ifili
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Ulama selain mereka mengatakan bahura Smnah

Rasulullah $ merupakan qahyr dan penjelasan dari wahrm, serta

merupakan pskara yang disarnpailGn Alhh kepada bdiau dengan

ialan Allah mengilhamkan kepada b€hau sebagian dari triknntrl,tn

dan mengkhgsuskan untuk beliau seb€ian dari kerrabian-lt 4 dan

Allah mewajibkan manusia untuk m€rqgil(llt p€rinbh Rasulullah *
dalam KitabN;a.

Tidak lauh kemungkinan bahun selunfi sunnah mempakan

salah safu dari makna-makna yang sa;a sampailan ini dengan

pertedaan pendapat l,ang salla hrhr*an dari para ulama. Apapun

, Allah telah mauaiibkan rnanr.sia untuk mengilnrti

Rasufullah * dulum perlrara Srnrnh. Sikap t'latli # menunggu

unhyl terkait srami-isti yang salirE mengucapkan sr.rmpah lian

hinssa unhlp datang kepada bdiau hlu beliau mengadakan

sgmpah f 'an, kemudian beliau menetapkan perpisahan di antara

keduanya, memufuskan nasab anak dali altah, dan fidak

mengernbalikan mahar kepada ish,i @ahal ia sudah memintanya,

sernua itu mengandung dalil bahwa Sra.mah beliau tidak terlepas

dari salah satu maknamakna yang dipahami oleh para uhma ini,

bahura smnah merupakan penjelasan terrtarE lfitab Allah, baik

dengan jalan risalah dari Allah, atau berupa ilham dari Allah

kepada beliau, atau berupa kevuenangan yang diberikan Allah

kepada beliau sesuai dengan kedu&kan dirnana beliau

diternpatkan dalam agama Allah. Hal ihr iwa mengandung

penjelasan tentang beberapa p€d6ra. Di antaranp adalah Allah

memerintahkan beliau unhrk memufuskan pettam ses.rai png

tampak saja, dan tidak menjatuhkan sanksi hffi di antara dua

orang kecuali sesuai dengan sisi yang tampak. Karena aspdrgrg
tampak itu serupa dengan pengals.ran dari orang ln,g hiatuhi
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sanksi hadd atau serupa dengan bukti atau kesaksian. Beliau tidak
menggunakan indikasi mengenai kebohongan seseorang unfuk
menjatuhkan sanksi hadd atau hak 37ang unjib atas seseorang.

Beliau juga tidak memberikan strafu hak kepada seseormg
berdasarkan indikasi atas kejujurannlra, hingga indikasi tersebut

menpngkut sisi yang tampak se@ra umum, bukan secara khusus.

Jika demikian png berlaku pada keputusan-kepuh.san hukum
Rasulullah #r, maka para r,rnliyyul amr sesudah beliau lebih pantas

unhrk tidak menggunakan suatu indikasi, dan Udak mernutuskan
perkara kecrrali menurut sisi 3nng tampak.

Barargloli ada Srang bertanSra, "Apa dalil Anda terhadap
pendapat ini?" Kami meniaurab, 'Flasululhh # b€rabda tentang

snami-ishi grang saling mengucapkan s.rnpah li'an, fungulryp
salah seorzng di anbn lalian dahh padtsb'.Z4o Nabi #
memutr.rskan hukum atas orang yang iujur dan orang 3png botrong
dengan safu kepuhrsan, lraifu dari samasama tidak terkena sanl$i
hadd Rasulullah #i juga b€rsabda, tika Wqnpru ifit
m&hirlran anak gng beruarna memh, nnka mqurutlu fuk lah,
laki-laki itu telah berbohong terhadap istirya. Jil<a paanpan ifit
melahirl<an anak Snng berkulit hitatn, mala manuutlnt fdak lan ia
telah jujur'. Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-
ciri yang ielek.'2+t

24o Uh. hadits no. 2375 dalan.bab ini.
247131'r. hadits no. 236612367 dalam bab ini.
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2380. Rasulullah S bersaMa, 'S*ungguhnya pakaranya

benar-benar jelas seandairya tidak ada hukum Atkh.'242

Di sini Nabi S mengabarkan kejujuran suami terhadap

istrinya didasarkan dengan suafu tanda akan kejujurannya, dan

kebohongannya didasarkan dengan dua sifat pada anak. Lahr
keluarlah tanda yang menunjukkan kejujurannya, namun Nabi S
tidak menggunakan petunjuk tersebut unfuk menjatuhkan sanksi
pada perempuan tersebut. Rasulullah S pun bersabda,

"Sesungguhnya perkaranya benar-benar jelas sandainya tidak ada

242 117. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Li'an, bab: Suami-lsti
Yang Saling Mengucapkan Sumpah U'an Tidak Akan Berkumpul Untuk Selama-
lamanyra, 7/ll5) dari jalur hrahim bin Muhammad dari Daud bin Hushain dari
Ikrimah dari hnu Abbas .S, ia berkata, "Rasulullah $ menrisahkan suami-iski yang
saling mengucapkan sumpah li'ankenla keduanya saling mengucapkan sumpah./i'an
Beliau bersaMa, 'Jika perempuan itu melahirkan, maka bawalah ia kepdaku sebelum
ia menlrusui anaknya!" Beliau juga bersabda, "Jika perempuan itu melahirkan anak
dengan kulit putih dan rambuhSa lurus, maka itu anak lakilaki gng dituduh benina

Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hibm legam dan berambut
keriting, mala ia bensal dari suamin5n perqnpuan 1fu. " Kemudian perempuan
tersebut melahirkan anak yang berkulit hitam dan berambut keriting." Rasulullah #f
pun bersabda, "Sesungguhng perkamnln bqtar-bqtar tampk jelas seandainya tidak
ada hukunt png telah diputusl<an Allah."(no.23M5)

Kalimat ini mengalami perubahan dari pengarang, dan yang benar adalah yang
kami cantumkan, insya Allah.

Redaksi dalam Shahih Al Bukhan dari jalur Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari
Ibnu Abbas rg mirip dengan redaksi ini, tetapi di dalamnya disebutkan: Nabi $
bersabda, "Seandainya bukan karena telah berlalu ketetapan Allah, niscaya aku punya
urusan dengan perempuan ini."

(HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir Surah An-Nuur, bab, Ayat 8, no 47471-

f'
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hukun Atlah.'Semakna dengan ini dari Sunnah Ra$htllah #l
adalah saMa beliau,

jy t ,c , otrtt#2$ {ti
c. o tl t

"br, ',, 4t2r>-)(J' . L)t u.

g

-rd. 6 t!1 -YrA\

? 'tGt srt

o

ofi'ri
'.t.;i .*rt ""rt X,'dJi 6 * ;'d'#C
^:bt'i'p( ujt);'*Vx el d- A;*.a- .

.. -,s^1i.-**.*""- . J6 I'o,
4+i*;

2381. 'Aku hanyalah seorang manusia, dan saungguhnya

kalian mengajukan perkam kepadaku. hmngkali sebagian dari

kalian lebih pandai dengan huiiahryn daripda sebagian yang lain

sehingga aku menangkan gugatanryn seusai yang aku dengar

darinya. hrangsiapa yang aku pufuskan baginya sesuafu dad hak

saudaran5n, maka janganlah ia mengambihya, karena seiafin5n

aku memotongkan unfuknya satu potong dari api neraka-843

Rasulullah S mengabarkan bahwa beliau memutuskan

hanya berdasarkan aspek yang tampak dari perkataan dua pihak

yang bersengketa. Sesungguhnya hukum halal dan haram antara

243 p66i1" ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. 1797 dalam
pembahasan tentang wasiat bab tentang wasiat untuk ahli waris. Hadits ini
diriwayatkan oleh Malik dan Asy-SyniLhani (Al Bukhari dan Muslim).
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keduanya dan Allah ifu sesuai yang keduanSn ketahui. Semakna

dengan ini dari Kitab Allah adalah firman Allah &,

6itf131i5 ;fi 3;j eytsljv, 6j {5 3'.v 6y

@ a$ |41)-$'31-3# {iff At6
'Apbila oftng-oftng munafrk dabng kepadamu, mereka

berkata, 'I{ami mengakui, bahwa saunguhnya l<amu benar-benar

Rasul Alhh'. Dan Allah mengebhui bahum saungguhnya kanu

benar-benar Rasut-Nln; dan Allah mengetahui bahwa

sesunggwhnSa onng-onng muna{ik ifit oftng
pendusb. "(Qs.Al Munaafiquun [63]: 1)

Rasulullah S melindungi damh mereka lantaran mereka

mempedihatkan (berpura-pura) Islam. Beliau juga mengakui

pemikahan dan panuarisan mereka. Sedangkan Allah lebih

mengetahui agzuna mereka yang sebenamya- Allah &
mengabarkan bahwa mereka itu berada di neraka. Allah &
berfirman,

,_(11'n,Fffi g"r:iliggf!rt t y

"Sa unguhnya oranryrang muna{ik itu (ditempatkan)

pada tinglratan 5ang paling baonh dari nemka " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 145)

Hal ini mengharuskan para hakim unhrk melakukan apa

lrang salra , lraihr meninggalkan indikasi yang bersifat

tersemburnyi dan menghukurni berdasarkan aspek yang tampak

berupa u@pan, bukti atau kesaksian, atau argumen-

Al Umm
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Hal ini juga memberi petunjuk bahwa para hakim hams berhenti
pada batasan yang seharusnyia, sebagaimana Rasulullah 1$
berhenti pada batasan yang sehamsnya dalam kasus suami-istri
yang saling mengucapkan sumpah li'an. Rasulullah $ tdak
mengadakan hal baru terhadap hukum Allah, dan menjalankannya

pada suami-ishi yang saling mengucapkan sumpah li'an sesuai

yang tampak dari kejujuran suami terkait istrinya. Beliau tidak

menjadikan indikasi pada anak untuk menjafuhkan sanksi hadd
zina terhadap ibunya anak tersebut. Karena itu, para hakim

sesudah beliau lebih pantas untuk tidak mengadakan suatu

tindakan dalam perkara yang telah ditetapkan hukumnya oleh

Allah dan Rasul-Nya selain hukum yang telah keduanya putuskan,

atau yang semakna dengan itu.

Para hakim dan mufti tidak boleh mengeluarkan pemyataan

selain dari sumber yang seharusnya, yaifu Kitab Allah, Sunnah

atau ijmak. Jika tidak ditemukan dalam salah satunya, maka

barulah mereka melakukan ijtihad hingga mereka mengeluarkan

pemyataan yang sejalan dengan maknanya. Mereka -Allah
Mahatahu- tidak boleh mengadakan suatu hukum yang tidak ada

dalam salah satu dari sumber-sumber hukum tersebut, dan tidak
pula sejalan dengan maknanya. Allah menetapkan hukum bagi

suami yang menuduh ishinya berzina agar ia melakukan sumpah

li'an, sedangkan Allah tdak mengecualikan sekiranya suami

tersebut menyebut narna laki-laki yang dengannya ia menuduh

iskinya berzina, atau ia tidak menyebutkannya. Al Ajlani menuduh

istrinya berzina dengan laki-laki tertentu, lalu ia melakukan sumpah
li'an. Saat itu Rasulullah & tdak menghadirkan laki{aki yang

dituduh berzina dengan istrinya Al Ajlani. Hanla Al Ajlani sendiri

yang melakukan sumpah li'an.llarena ifu kami berargumen bahwa
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suami manakala melakukan sumpah li'an, maka lakiJaki yang

dituduhnya berdnadengan istinln itu fidak dikenai sanksi hadd.

Seandainya itu ketentuannya, tentulah Rasulullah S
mengutus seseorang kepada laki-laki yang dituduh itu unfuk

bertangn kepadanya. Jika ia mengakui, maka ia dikenai sanksi

hadd. Jika ia menyangkal, maka suami itu yrang dikenai sanksi

hadd.

Ketika seseorang menuduh ormg lain melalnrkan perbuatan

zina atau pertuatan lain 5ang dikenai sanksi hadd, maka imam

fidak boleh mengutr.rs seseoremg kepadanyra unfuk bertanyra

tentang hal itu kepadanp, karena Allah & berfirman, "Dan

janganlah kalian memata'marar: "(Qs. Al Hujuraat 1491: L2l

Jika seseorang sulit memahami bahwa Nabi $ menguhrs

Unais kepada istri dari seoftng laki-laki dan beliau bersada, 'Uika

ia mengakui, maka njamlah ia!', mal<a sesungguhnya perempuan

tersebut telah diadukan oleh a5nhnya laki-laki png berzina bahwa

perempuan tersebut telah berzina, sehingga beliau harus bertanya.

Jika perempuan itu mengakui, maka ia dilatr-rhi sanksi berjihadd,

dan gugurlah sanksi hadd dari orang yang menuduhnya bertna-

Jika ia menSTangkal, maka orang lang menuduhrya dikenai sanksi

hadd. Dernikian pula, seandainya gnng menuduh adalah suaminya

sendiri, maka ia harus dikenai sanksi hadd seandainya ishinya

menyangkal; dan sanksi hadd ggEor dari suami seandainya istrinya

mengakui.

Jadi, tdak boleh -Allah Mahatahu- seorcng laki-laki

dikenai sanksi hadd untuk seormg perempuan, sedangkan

barangkali perempuan itu mengakui apa !/ang dikatakan laki{aki

tersebut. Imam tidak boleh meninggalkan sanksi hadd sebagai hak
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seorang perempuan yang dituduh sesudah imam mendengarkan

fuduhan zina terhadapnya, hingga perempuan ifu meninggalkan

haknya. Oleh karena laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan

melakukan sumpah li'an iht seandainya laki-lak definitif yang

dituduhnya ifu datang untuk menuntut sanksi hadd atasnya maka

tidak dijahrhkan sanksi hadd baginya dalam perkara tuduhan zina

dimana lak{aki definitif yang dituduh berzina itu menuntutrya,

maka pertanyaan terhadap laki-laki yang dituduh itu tidak memiliki

makna kecuali ia ditanya untuk dikenai sanksi hadd. Sedangkan

Rasulullah S tidak bertanya kepadanya, melainkan beliau bertanya

kepada perempuan yang dituduh berzina -Allah Mahatahu-
untuk sanksi hadd yang akan dijatuhkan sebagai hak perempuan

itu seandainya ia Udak mengakui berzina dan suami tidak

mengucapkan sumpah li'an. Seandainya istri mengakui zina, maka

suaminya tidak dikenai sanksi hadd dan tidak mengucapkan

sumpah li'an. Jika ia menarik pengakuannya, maka suaminya tidak

dikenai sanksi hadd dan Udak mengucapkan sumpah li'an.

Perempuan itu dikenai sanksi hadd jika ia tetap pada

pengakr.rannya. Jika ia menarik pengakuannya, maka ia tidak

dikenai sanksi hadd karena ia berhak unfuk menarik pengakuan

terkait sanksi hadd yang merupakan hak Allah. Sementara

suaminya tidak dikenai sanksi hadd karena istri telah mengakui

zina-

Oleh karena Sahl bin Sa'd menceritakan kesaksiannya

terhadap suami-istri yang saling mengucapkan sumpah li'an
meskipun saat itu usianya masih muda, dan hal ihr juga diceritakan

oleh lbnu Umar, maka kami mengambil dalil bahwa sumpah /i'an

fidak dilakukan kecuali di hadapan sekelompok orang-orang

mukmin. Karena Sahl bin Sa'd tidak mungkin menghadiri perkara
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yang oleh Rasulullah S hendak dirahasiakan, dan Sahl bin Sa'd

tidak mungkin menghadirinya kecuali sahabat lain juga

menghadirinya. Demikian pula dengan semua sanksi hadd zina;

harus disaksikan sekelompok orang-orang mukmin, setidaknya

empat orang. Karena dalam kesaksian zina tidak boleh kurang dari

empat orang. Hal ini sejalan dengan firman Allah & tentang

orang-orang yang berzina,

@"*Anwc;,:i:(i$
"Dan hendaHah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekwnpulan dai omng-oftrng yang beriman. " (Qs. An-Nuur

124\ 2l

Sahl bin Sa'd dalam haditsnya berkata, "Kemudian ia
menthalak iskinya tiga kali sebelum Rasulullah $
memerintahkan."24

hnu Abi Dzi'b dan hnu Jurarj dalam hadits Sahl berkata,

"lfulah Sunnah (afuran) yang berlaku unfuk suami-istri saling

mengucapkan sumpah 1i'*r."245

Ibnu Syihab dalam hadits Malik dan hmhim bin Sa'd

berkata, "ltulah sunnah (afuran) yang berlaku untuk suami-istri

saling mengucapkan sumpah li'an."2$

Ungkapan ini mengandung dua kemungkinan makna. Salah

satunya adalah, jika laki-laki tersebut menthalak istuinya sebelum

ada hukum, sehingga talak tersebut memang merupakan

244 Uh. hadits no. 2365 dalam bab ini.
24s Uh. hadits no. 2368-2%9 dalam bab ini.
2'16 Uh- hadits no. 2%5-2%6 dalam bab ini.
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kewenangan laki-laki tersebut, maka li'an tidak mengakibatkan

perpisahan hingga suami hams melakukan thalak yang baru, tetapi

suami juga tidak dipaksa untuk melakukan thalak.

Diriwayatkan dari Said bin MusaSyib atsar yang semakna

dengan pendapat ini.247 Seandainya maknanya adalah seperti ini,
maka sesungguhnya Rasulullah # p.mah mencela seseorang yang

menthalak istinya tiga kali. Lalu, seandainya laki-laki yang

melakukan sumpah li'anifit tidak boleh menthalak ishinya kecuali

satu kali saja, tenfulah beliau bersabda: Janganlah kamu

melakukan perbuatan seperti ini. Allah Mahatahu.

OIeh karena Nabi $ tidak melarang thalak tiga kali yang

dijatuhkan di hadapan beliau, maka seandainya thalaknya laki-laki

tersebut terhadap istuin5ra itu seperti diamnya di hadapan Nabi $,
247 11P'. Said bin Manshur dalam Sr.naraya (pembahasan: Thalak, bab:

Seseorang yang Menthalak Istinya Kerrudian Menuduhnya Benina di Masa lddahnya,
7/471, no. 1583) dari jalur hnu Mubarak dari Ma'mar dari Qatadah dari Said bin
Musayyib, ia berkata, "Sumpah li'an merupJ<an talak 6a 'in. JiVt suami mendustal.an
dirinya sendiri, maka ia dide,la, dan ia boleh meminang istrinya jika ia berkenan."

Juga dari jalur Khalid bin AMullah dari Daud bin Abu Hindurn dari Said bin
Musa5ryib, ia berkaLa, "Apabila suami 5nng mengucapkan zumpah /'an mendustakan
dirinya di tempatnya, maka ia didera dan istrinp dikembalikan kepadanya." (no. 1584)

HR. Abdurrazzaq dalarn Musharnafnya (penrbahasan: Li'an, 7/L71-772, no.
l2430l dari jalur Ma'mar dari Daud bin Abu Hindun dari hnu Musay5rib bahwa ia
mendengamgra berkata, "Jika suami yang mengucapkan sumpah li'anbqtobatsesudah
melakukan li'an, maka ia didera dan nasab anak ditautkan kepadanya, sedangkan
istinya dithalak satu kali seara ba rn. Sesudah itu ia boleh meminangngra bersama
para peminang yang lain. Itu terjadi manakala suami mendushkan dirinya sendiri."

Ia menghalangi hadits ini dengan sanad dan matannya pada nomor 12433 dalam
bab tentang suami:istri yang saling mengucapkan zumpah li'anndak akan berkumpul
lagi untuk

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Daud bin Abu Hindun dari Ibnu Musayryib bahwa ia
mendengamya ditanya tentang suami yang mengucapkan sumpah /i'ian kernudian ia
mengakui sesudah mengucapkan sumpah ti'anbahwa ia didera dan istrinya diserahkan
kepadan5ra. (no. 12431)

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Daud dengan redaksi yang sama. (no. LZ4/;O)
Juga dari jalur Ma'mar dari Daud dengan redaksi lang sama. (no. 1244,A)
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sedangkan sumpah li'an ifu mengakibatkan perpisahan namun laki-

lak yang menthalak tiga kali itu tdak merrgetahuinya, maka

tampaknya -Allah Mahatahu- Nabi S sernestinln memberitahu

omng ih.r bahwa ia tidak boleh menthalak tiga kali dalam kasus

dimana ia tidak boleh menjatuhkan thalak. Dlmungkinkan thalakn5n

tiga kali itu terjadi karena ia men5radari betul bahwa dirinya jujur dan

isfuinya befuohong, dan karena keberanian ishinya untrk bersumpah.

Ia menthalak istuinSn tiga kali karena tidak tahu bahwa sumpah llan
mengakibatkan perpisahan. Jadi, ia menjadi seperti orang yang

menthalak isti png sebenamya telah terttnbk meskipun tidak ia
jatuhi tlmlak- Juga seperti orang Snng menryaratkan garansi dalam

jual-beli, pertanggungan dan akad saAl sedangkan garansi itu

wajib, baik diq/aratkan atau tidak diqraraean.

Barangkali ada yang bertanlra" 'Apa dalil yang

menunjukkan bahwa makna ini lebih lo'rat daripada makna-makna

yang lain?" Jawabnya, Sahl bin Sa'd dan Ibnu Syihab berkata,

"l-aki-laki itu menceraikan istuinya dalam keadaan hamil, dan ihrlah

sunnah (aturan)yang berlalu r.mtuk smmi-isbi saling mengucapkan

srrmpah li'an."

Makna perkataan keduan5n adalah perpisahan, bukan

bemrti bahwa menurut sunnah suami-isbi yang saling

mengucapkan sumpah li'an it.t udak teriadi perpisahan kecuali

suami menjahrhkan talak. Seandainp demikian maknanya,

tenhrlah ia tidak boleh menthalak. Ibnu Umar ift menambahkan

dari Nabi S bahwa beliau memisahkan suami-istri yang saling

mengucapkan sumpah li'an. Pemisahan oleh Nabi # itu bgybeda

dari perpisahan oleh Nabi S. Pemisahan oleh Nabi $ merupakan

pemisahan yang didasari hukum. :.;ii
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Jika seseorang berkata, "Dua hadits ini bertentangan,"

maka keduanya menurut saya tidak bertentangan. Bisa jadi Ibnu

Umar menyaksikan suami-istri yang berb$a dari yang disaksikan

oleh Sahl, dan ia mengabarkan apa yang ia saksikan ih:, dan Sahl

pun mengabarkan apa yang ia saksikan. Jadi, manakala sumpah

libn mengahbatkan perpisahan, maka ia mengabarkan bahwa

penjatuhan thalak oleh suami dan diamnya ifu sama saja. Atau bisa

jadi Ibnu Umar menyaksikan suami-istri yang saling mengucapkan

sumpah li'an yang juga disaksikan oleh Sahl, lalu hnu Umar

rnenyaksikan Nabi @ menetapkan hukum bahwa sumpah /i'ar

mengakibatkan perpisahan, lalu ia pLtn menceritakan bahr,rn beliau

memisahkan antara suami-isti yang saling mengucapkan sumpah

li'an, baik ia mendengar suami ifu menthalak istrinya atau tidak

mendengamya. Sementara Sahl udak menghapal hal tersebut atau

tidak menyebutkannya dalam haditsnya. Yang demikian itu tidak

dianggap sebagai pertentangan. Ini merupakan penceritaan

terhadap satu makna dengan dua lafazh yang berteda, atau

keduanya memiliki makna yang sama tetapi berbeda lafazhnya,

atau Ibnu Umar rS menghapal sebagian yang tidak dihapal oleh

orang-oftmg yang hadir bersamanya.

Oleh karena Rasulullah S bersaMa kepada suami-isti yang

saling mengucapkan sumpah li'an, "Perhifungan kalian berdua ada

di tangan Allah, salah seonng di antan kalian ielas berdusta,"

maka hal itu menunjukkan pemyntaan !/ang saya sampaikan di

awal masalah bahwa beliau memufuskan hukum sesuai yang

tampak oleh beliau, sementara Allah-lah lnng mengurusi apa Snng
fidak tampak bagi beliau. Oleh karena Rasulullah $ bersabda,
*Dan kanu (suami) fidak memiliki hak lagi abs isti", maka kami

menjdikannya dalil bahwa suami.istui yang saling mengucapkan
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sumpah li'an itl.t tidak boleh menikah lagi unfuk selamalamanya,

karena Rasulullah #i fidak bersaMar Kecuali kamu mendustakan

dirimu sendiri atau berbuat demikian, atau terjadi demikian. Ini

seperti firman Allah @ tentang suami yang menjahrhkan thalak

yang ketiga,

o9",{;?e.i:'$i&'$.ir"rbss@o9
'1itt;trv*$-tfu ,'.G6JW'&S1AE

'Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah blak Snng
kedua), maka perempuan itu frdak halal lagi bagintn hingga dia

kawin dengan suami 5nng lain. Kemudian jika suami tnng lain ifu
mencenikannln, maka tidak ada dosa bagi kdua4n ftekas suami

perkma dan isti) unfuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. " (Qs. Al Baqarah

121 2301

Kami juga mengambil dalil bahwa Rasulullah S
memutuskan nasab dari laki-laki tersebut. Nabi S bersabda,

"Anak itu milik finsy (empung hak menggauli).'24a Tidak boleh

memutuskan nasab anak saat fimsyitrtmasih berlaku.

Barangkali ada yang bertanlra, "Kalau begitu, firasy

ituhilang saat disangkal, dan kembali lagi saat diakui?" Jawabnya,

ketika suami meminta kepada istri mahar yang telah ia berikan

kepadanSn, maka Rasulullah * b€rcaMa kepadanya, 'Uika lamu
sudah memba5nr mahar kepdanya, mala mahar ifu unfuk apa

28 Hadits ini tdah dis€butkan b€rilart bhhrijnya pada no. 2239 dalam
panbahasan tentang nikah bab tentang air sum yang dihasilkan suami dan istri.
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tnng kamu peroleh dari kemaluan istimu. Jika kamu

berbohong terhadapnya, maka itu lebih meniauhkan bagimu

darinya (isti)-atau darinya (mahar). zae

Hal itu menunjukkan bahwa suami tidak boleh mengambil

kembali mahar yang telah wajib ia bayarkan dengan teriadinya

akad dan dengan terjadi persefubuhan bersamaan dengan akad.

Selain itu, perpisahan tersebut bersumber dari suami.

Barangkali ada yang bertanya, "Kendati perpisahan

bersumber dari suami, namun ia menuduh istrinya berbuat zina."

Jawabnya, ia tetap halal untuk hidup bersama istrinya ifu kendati

istrinya berbuat zina. Bisa jadi ia berbohong unfuk merugikan

istrinya, namun dengan fuduhan itu terjadilah perpisahan, karena

perpisahan tidak dijatuhkan padanya kecuali karena ia menuduh

zina dan mengucapkan sumpah li'an meskipun istri yang menjadi

penyebabnya, sebagaimana istri menjadi penyebab dalam khulu'
sehingga perpisahan ini berasal dari suami karena seandainya

suami berkenan untuk tidak menerima l<hulu', maka hukumnya

sah-sah saja. Suami yang mengucapkan sumpah li'anbvkan orang

yang ditipu dengan pemikahan yang tidak sah, keharaman, atau

hal hal semacam itu, dimana orang yang ditipu ifu berhak

menrrntut mahar kepada orang yang menipunya.

Oleh karena lbnu Juraij dalam hadits Sahl yang

menceritakan hukum Nabi $ di antara suami-istri yang saling

menflucapkan sumpah li'an bahwa istri tersebut sedang hamil lalu

suaminya menyangkal kehamilannya, sehingga anaknya ditau&an

nasabnya kepada ibunya, maka hal ifu menunjukkan beberapa

makna. Di antaranya adalah sebagian ulama samar dalam
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memahami masalah ini bahwa suami menuduh istrinSra berzina,

sedangkan fuduhan zina suami kepada istri ifu rnengakibatkan

sanksi hadd bagi suami atau sumpah li'an. Makna lain adalah

suami menyangkal kehamilan istri lalu Rasuhrllah $ mengadakan

sumpah li'an di antara keduanya lantaran adanya fuduhan zina,

dan menghukumi kehamilan tersebut -seandainya memang ada-
bukan bersumber dari suami karena ia mengklaim bahwa

kehamilan tersebut terjadi akibat zina. Nabi $ pun bersaMa

bahrra jika perempuan ifu melahirkan anak dengan sifat-sifat

demikian, maka itu adalah anak laki{aki yang dituduh berzina

dengan perempuan tersebut. Lalu perempuan ifu pun melahirkan

anak dengan sifat tersebut.

Seandainya seorang laklaki berkata kepada istuin5ra png
terlihat sedang harnil, "Kehamilan ini bukan dariku," maka

dikatakan kepadanya, "Apakah yang kamu makstrd adalah istuimu

telah berzina?" Jika ia berkata, 'Tidak, ia bukan seorcng penzina,

tetapi aku tidak pernah menggaulinya," maka dikatakan

kepadaryra, "Bisa jadi kehamilan ini keliru whingga kamu benar

dan ia memang bukan penzina, sehingga tidak da sanl$i hadd

dan li'an hingga ia melahirkan." Jika keduanya ttakin bahwa itu

adalah kehamilan, maka kami katakan kepada s;Llami, 'Apa Snng

kamu maksudkan?" Jika ia berkata seperti pertama kali, maka

kami katakan, "Bisa jadi ia mengambil sperrnamu kemudian

memasr.rkkannya hingga ia hamil darimu, sehingga kamu benar

secara kasatnata bahwa kamu tidak berbuat pidana menggaulinya,

dan ia pun benar bahwa anak yang dikandungnya itu adalah

anakmu. Jika kamu menuduh zina, maka kamu harus

mengucapkan sumpah li'an dan menyangkal anak ihr, atau kamu

dikenai sanksi hadd." Sumpah li'an tdak diadakan lantaran
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kehamilan yang tidak disertai tuduhan zina, karena bisa jadi itu
kehamilan yang wajar.

Sebagian ulama yang mendalami ilmu berpandangan bahwa

Nabi $ mengadakan sumpah libn lantaran terjadi kehamilan,

padahal yang benar adalah beliau mengadakan sumpah li'an

karena adanya tuduhan zina dan penyangkalan terhadap anak,

karena anak tersebut berasal dari kehamilan yang dikenai tuduhan

zina. Oleh karena Rasulullah S memutuskan nasab anak dari Al

Ajlani sesudah anak tersebut lahir, dan sesudah beliau memisahkan

suami-ishi yang saling mengucapkan sumpah li'an tersebut, maka

kami mengambil dalil dari hukum ini dan hukum bahwa anak itu

milik finsy, (dalil) bahwa anak tidak diputuskan nasabnya dari ayah

kecuali dengan sumpah li'an, dan dalil bahwa suami berhak

menolak anak tersebut saat istrinya ifu masih di sisinya. Ketika

suami mengadakan sumpah li'an dengan istrinya, maka suami

berhak unfuk menolak anak tersebut jika istrinya melahirkannya

sesudah ia menceraikannya tiga kali, karena anak tersebut lahir

dengan jalan pemikahan yang telah lalu, dan karena Rasulullah S
rneniadakan nasab anak pada waktu ibu yang melahirkannya itu

udak lagi menjadi istri, melainkan anak tersebut lahir dari mantan

istri, dan karena telah ada penyangkalan sebelumnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah suami berkata,

"Aku melihat fulan berzina dengarurya," atau ia tidak menyebut

narna laki-laki yang berzina dengan istrinya itu. Jika ia menuduh

istin5n berzina, atau ia mendakr,vakan melihat perbuatan zina,

atau ia tdak mendaltwakannya, atau ia berkata, "Aku telah

membersihkan rahimnya sebelum ia hamil hingga aku mengetahui

bahwa kehamilan ifu bukan berasal dariku," atau ia Udak
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mengatakan kalimat ini, maka dalam semua kasus ini suami tetap

mengadakan sumpah li'an dertgan istrinya, serta menolak anak itu
jika ia menyangkalnya, kecuali dalam safu kasus. Yaifu, suami

menyebutkan bahwa istrinya berzina pada suafu waktu dimana ia

tidak pemah melihatrya berzina sebelum itu di suafu negeri,

sedangkan kurang dari enam bulan dari wakfu

pemyataan tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa anak

tersebut adalah anaknya; dan bahwa ia tdak mendakwakan

terjadinya an:a sehingga dimungkinkan kehamilan ini berasal

darinya. Ia hanya menolak dari dirinya saat mendalq rakan sesuafu

yang memungkinkan kehamilan itu berasal dari lak-laki lain

dengan suatu cara.
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2382. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha', 'Seorang laki-laki

menuduh iskinya berzina sedangkan laki-laki tersebut mengakui

bahwa ia telah menggauli istinSa pada masa suci dimana ia
melihat istinya berzina, atau sebelum ia melihat istrinya berzina."

Atha' menjawab, "lraki-laki tersebut mengadakan sumpah l'an
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dengan istrinya, sedangkan anak tersebut ditautkan nasabnya

kepada istrinya."25o

'*'(rl :otLA L-ii ,i; ir.t'Jts -YrAr\-ta

A {r;t) Gr\;'Jtt t;12i'r:t 'rx. ir;: "oY

2383. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha',
"Apa pendapatmu seandainya laki-laki tersebut menyangkal anak

sesudah istrinya melahirkannya?" Ia menjawab, "Laki-laki tersebut

mengadakan sumpah li'an terhadap istrinya, dan anak itu menjadi

anak istinya."251

Kami berpegang pada semua ini, dan itu merupakan makna

Kitab dan Sunnah, kecuali suami mengakui kehamilan istrinya

sehingga ia tidak boleh menyangkal anak sesudah menyampaikan

pengakuan terhadapnya.

25o HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (penrbahasan: Tuduhan Zina dan

b'an, bab Suami Mmuduh Istuinya Berzina tetapi Ia Juga Mengakui Menggaulinya,

7 /98, no. 723571dari jalur hnu Jumij dan seterusnya.
2sl HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan' Tuduhan Zina dan

Penyangkalan terhadap Anak, bab: Seorang taki-laki 5nng Menynngkal Anaknya,

7/99, no. 123691 dana Ibnu Jumij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa

pendapa.trnu seandainya laki-laki tersebut menyangkal anak sesudah istrinya

melahir*,annya?" Ia menjawab, "Laki-laki tersebut mengadakan sumpah k'an terladap

istrinya, dan anak itu menjadi anak istrinya." Saya bertanya, "Idakkah Nabi S
bersabda, 'Anak itu milik figsy, sdangl<an 5nng betzina dkalangi (atas anak

tercebut)?" Ia menjaWab, "Ya, dan ketentuan itu berlaku karena manusia dalam agama

Islam mendal$rakan anak-anak yang dilahirkan di atas fimsy pata laki-laki sehingga

mereka berkata, "Anak-anak itu milik kami." Karena itu Nabi $ bersabda, 'Anak ru
milik figasy, sdangkan inng betzina dihalangi (atas anak tersebut)'."
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2384. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha', "Ada seorang laki-laki

yang menuduh istrinya berana sebelum istrinp itu diserahkan

kepadanya." Ia menjawab, "Suami itu melakukan sumpah f'an

terhadap istinya, dan anaknya dihukumi sebagai anak perempuan

^"ou!r1."252
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2385. Said mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij, dari

Amr bin Dinar, bahwa ia berkata, "[-aki-laki ifu mengucapkan

?52 141. AHurrazzaq ddam Mushannafnya (pernbahasan: Tuduhan dan

Penyangkalan, bab: Tuduhan suami terhadap Isbi sebelum Diser-ahkan Kqadaryn,
l/to1,-n"- 123981dari iahu' Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bettanp kepada Atha"
"seorang laki{aki menuduh istuinyn fuzir:ra sebelum istinSra itu diserahkan

kepadanya." Ia menjawab, "[-aki-laki tersebut sumpah fr'an tq}Edap ishinya, dan

anaknp dihukumi sebagai anaknyra flaki-laki tersebut). (S€perti inilah yang tertLilis,

tetapi saya menduga yang benar adalah: sebagai anaknya (pererrpuan tersebut). Amr

berpendapat seperti ini-maksudnyra Amr bin Dinar."
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sumpah li'an terhadap istrinya manakala ia menuduh istrinya

berzina sebelum diserahkan kepadan5n. "253
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2386. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij

tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istinya, "Hai
penzina," sedangkan ia juga berkata, "Aku tidak melihat hal itu
padanya." Ibnu Juraij berkata, '[-aki-laki ifu mengucapkan sumpah

li'an terhadap isbinya. "254

2B Lih. bkhdj hdits sebelumnya, karena di dalamnya disebutkan bahrra Amr
bin Dinar berperdapat seperti itu.

2uAda redaksi 5rang hilang dari riwapt ini, lraitu "dari Atha"'sesudah "dari
Ibnu,Iuraij". Riwayat Aslfspfi'i dalam pernbahasan tenhng li'antertiis sesuai redaksi
yang benar, yaitu: dari Ibnu Juraij dad Atha' tentang seorang laki-laki...

Seperti itu pula riuraft Al Baihaqi dari AsyQpfi'i dalam Ma'rifah As-Sunan vm
Nl\tmr(6/751.

HR. Abdurrazzaq dalun MusharunfnVa (pembahasan: Tuduhan Zina dan
{"ryangkalan Analq bab: Suami Menuduh Zina Ishinya dan Berkata, "Aku tidak
Melihatrrya Berbuat Ztu:n",7/707) dari jalur Ibnu Jurag, ia berkata: Aku bertanya
kepada Atha', "Ada seorang laki-lah yang M{ata knpada istinya, "wahai perlzi,na,"
sedangk'an ia juga b€rkata, 'Aku tidak melihatrya berbuat zina," atau tidak ada
kehamilan." Ia menjar,uab, "Laki-laki tersebut tidak mengucapkan sumpah /i'an
terhadap istringra." Ia juga berkata, "sebagian ulama mengatakan bahwa tidak
dilahkan sumpah li'an bnpa ada kelnmilan." Atau laki-laki berkata, 'Aku
melihatrya." '

Demikian pula, di dalamnya disebufl<an, "taki-laki tdak tersebut tidak
mengucapkan sumpah I'antelrhadrrp iskinya", kebalikan dari yrang ada di sini.
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Kami berpegang pada semua atsariri.

Sebagian ulama bahwa suami dikatakan menlnngkal anak

seandainya ia berkata, "Alu membersihkan rahimnlra-" Sepertinya

ia berpandangan unfuk meniadakan nasab anak dari Al Ailani

karena ia berkata, "Aku tidak mendekatinya sejak sekian dan

sekian." Sedangkan kami tdak berpendapat demikian- Kami

meniadakan nasab anak dari laki-laki tersebut dalam keadaan

apapun jika ia menyangkalnya dalam pernlntaan lang
memungkinkan bahwa anak tersebut berasal dari lak-lah lain-

Barangkali ada yang berkata, "Saya berpegang pada hadits

sesuai yang terfulis." Jawabnya, hadits tersebut menunjukkan

bahwa Al Ajlani menyebut laki-laki yang dilihatrya bertuat zina

dengan istrinya, dan ia menyatakan bahwa ia sendiri fidak

menggauli istuinya sejak beberapa bulan. Nabi $ pun melihat

tanda yang menguatkan kejujuran suami terkait anak tersebut. Apa

pendapat Anda seandainya seorang laki-laki menuduh istrinln

sedangkan ia tidak menyebutkan nama lah-lah !,ang merrggauli

istuinya dan fidak mendaku/akan pemah melihahya? Jika ia

menjawab, "[-aki-laki itu mengucapkan sumpah li'an tahadap

ishinya," maka jawabnya: Apa pendapat Anda seandainya ia

menSnngkal kehamilan dan hakm tdak melihat tanda akan

kejujuran suami? Apakah hakim meniadakan nasab anak darinya?

Jika ia menjawab, 'Ya,' maka jawabnya: Perernpuan tersebut

mengucapkan sumpah k'an sebelum ada dals /aan suami bahwa ia

melihatrya. Rasulullah $ mengadakan sumpah li'anharrya karena

ada dals raan suami melihahrya, dan sumpah /iian ditiadakan

Pernyataan Imam AsySyrafi mengunggulkan bahwa kalflmatrp berb€ntuk

positif, dan seperti itulah Sang terhrlis dalam manuslaip dan t€rbitan krtab Al Umm.

Allah Mahatahu.
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seandainya tidak ada bukti akan kejujuran suami. Nabi $ melihat

kejujuran suami pada kemiripan anak.

Jika ia bertanya, "Apa argumen kami dan argumen Anda

dalam hal ini?" Maka jawabnya adalah seperti argumen kami

ketika suami laki-laki istrinya. Kami katakan bahwa itu terjadi
sebelum Rasulullah S menyuruhnya. Ketentuan yang berlaku bagi

suami-iski yang saling mengucapkan sumpah li'an adalah terjadi
perpisahan. Nabi S tidak bersabda saat laki-laki tersebut

menceraikan istrinya bahwa cerai tersebut jatuh tiga.

Jika ia bertanya, "Apa dalil pendapat yang Anda sampaikan

bahwa nasab anak dipufus dari suami meskipun ia tidak mengakui

membersihkan rahim istrinya, dan ia mengucapkan sumpah ^fian
meskipun ia tidak mendakuakan melihat kejadiannya?" Maka
jawabnya adalah, seperti dalil tentang bagaimana Rasulullah #
mengadakan sumpah li'an mesl<rpun tidak diceritakan. Dari sini

kita tahu bahwa ketentuannya tidak jauh dari apa lnng
diperintahkan Allah.

Jika ia bertanya, "Silakan Anda menjelaskan kepada kami
apa yang Anda kemukakan ifu," maka saya jawab: Allah &
bexflrman tentang orang-orang yang menuduh zina kepada

pers..mpuan-perempuan yang terpelihara,

'#i-'\;6',Y("t';7,tEi?.;A't;$-rji3

;j?

"Dan orangrcrang yang menuduh otmnib-otnnib gng baik-

baik herbuat zina) dan mereka frdak mendatangl<an empat orang
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saksi, maka deralah mereka bar7 menuduh ifu) delapan puluh kali
dera. " (Qs. An-Nuur l24l: 4)

Ayat ini berlaku urnum unhrk semua orang yang menuduh

zina terhadap perempuan lmng terpelihara, sehingga tidak ada

beda apakah penuduh itu berkata kepadanya, 'Aku melihakrya

berzina," atau ia menuduhnya tanpa berkata, "Aku melihatrya

berzina." Ia tetap disebut sebagai penuduh. Allah S berfirman,

i'*i1 tr 7y 5-v'{ K l, ";{.ij'"6- i,jS
'iui,r;'t ^,,U"r;- )t- I

"Dan orang-omng wng menuduh istinga (benina), padahal

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,

maka persakian oftng ifu ialah empat kali bercumpah dengan

nana Allah. "(Qs. An-Nuur 1241: 6l

Dalam ayat ini yang menuduh adalah suami, baik ia

berkata, "Aku melihatrya," atau ia berkata, 'Aku mengetahuinya

tanpa melihat." Oleh karena ucapann!,ra diterima meskipun dalam

fuduhannya itu ia tidak berkata, "Aku melihat," maka ia pun

diminta mengucapkan sumpah li'an karena ia sudah termasuk ke

dalam kategori omng-orang yang menuduh zina. Ia tidak keluar

dari kategori mereka manakala ucapaitnya diterima. Ia tidak

dianggap saksi bagi dirinya sendiri terhadap perkataannya,

"Kehamilan ini bukan dariku," meskipun ia tidak menyebutkan

bahwa ia telah mengosongkan rahim isfuinya. Tidak ada

perbedaan di dalamnSn.
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Ada kalanya suami mengosongkan rahim iskinya tetapi

sudah ada sperma yang menempel akibat persetubuhan sebelum

pengosongan rahirn itu. Tidakkah Anda berpendapat bahwa

seandainya suami berkata seperti itu dan istri berkata, "Suamiku

telah mengosongkan rahimku selama sembilan bulan dimana

selama ifu aku mengalami sembilan kali haidh," kemudian sesudah

itu ia melahirkan seorang il*, maka anak itu tetap ditautkan

nasab kepada suaminya karena faktor f,n"y ftepemilikan hak

percetubuhan) dan bahwa pengosongan rahim itu udak memiliki

makna selama ada firasy. Dimungkinkan pengosongan rahim

sudah didahului dengan kehamilan; dimungkinkan suami telah

menggauli isbinya dalam keadaan kehamilan berasal dari laki-laki

lain; dan dimungkinkan suami berbohong dalam semua

dakwaarurya terhadap zina dan penyangkalan terhadap anak.

Namun demikian, Allah mengeluarkannya dari sanksi hadd dengarr
jalan sumpah li'an, dan Rasululluh # pun memutuskan nasab

anak darinya. Oleh karena itu, kami mengambil argumen bahwa

semua ini terganfung pada perkataan suami. Oleh karena ketika ia

rnendustakan dirinya ifu kami menjatuhkan sanksi hadd padanSn

dan kami tautkan nasab anak kepadanya, maka kami mengambil

argumen bahwa pemufusan nasab anak darinya itu ditenfukan oleh

ucaFarmya. Oleh karena pemutusan nasab ifu fidak terjadi kecuali

dengan pengosongan rahim, lalu ditetapkan hukum yang

meraufuskan nasab, maka suami tidak boleh menautkan nasab

anak kepada dirinya karena pemufusan nasab itu tidak dilakukan

dengan perkataannya saja tanpa pengosongan rahim, dan tidak

pula dengan pengosongan rahim tanpa ucapannya. Oleh karena

Allah & berfirman sesudah penjelasan tentang li'an suarrti, U$
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a ,./ /. < zzo- 4 / ./ar-. -.)z

?.t+e ,ri, 01;l&lt tir 'ilstinya itu dihindarkan dari hukuman

oleh sumpahnya empat kali" (Qs. An-Nuur 1241: 8), maka kami

mengambil dalil bahwa Allah & marajibkan siksaan atas

perempuan, dan yang dimaksud dengan sil$aan di sini adalah

sanksi hadd. Ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna

selain ini. Allah Mahatahu.

Karena ifu kami katakan kepada isfoi, 'Keadaan suami

sebelum mengucapkan sumpah li'an ihr seperti keadaannya

sesudah mengucapkan sumpah li'an,laraa ia dikenai sanksi hadd

dengan hrduhan zinanya jika ia tidak kehrar dari sanksi tersebut

dengan jalan sumpah li'an. Demikian pula, kamu terkena sanksi

hadd dengan fuduhan zina dan sumpah li'an suarni berdasarkan

hukum Allah, bahwa kamu terhindar dari hukuman dengan jalan

sumpah li'an. Jil<a kamu tidak mengucapkan sumpah li'an, mala
kamu dikenai sanksi hadd, baik berupa rajam atau dera. Tidak ada

perbedaan dalam hal ini Anda kamu dan stami."

Suami tidak diminta mengucapkan sumpah /ian dan tidak

dikenai sanksi hadd kecuali dengan hrduhan yang tegas.

Seandainya ia berkata, 'Ahr tidak merrdapatimu perawan akibat

persefubuhan," sedangkan keperawanan ifu bisa hilang dengan

persefubuhan dan tanpa persefubuhan, maka ucapannya itu

ditangguhkan. Jika ia ynng makzud adalah zina, maka ia dikenai

sanksi hadd atau mengucapkan sumpah li'an- Jilta ia menariknya,

maka ia bersumpah, dan ia tidak dik€nai sanl$i hadd dan sumpah

li'an.
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2387. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, dari Atha' tentang seorang laki{aki yang berkata kepada

isfuinya, "Aku mendapatimu tidak perawan, tetapi aku tidak

mengatakan itu terjadi akibat zina," maka ia tidak dikenai sanksi

1ru44.2ss

Jika ia menuduh istrinya berzina, tetapi sebelum

menyemptrnakan sumpah li'an ia menarik ucapannya, maka ia

dikenai sanksi hadd, dan istrinya itu tetap menjadi istrinya.

(zt) ,z?'' irtdP LJ J.t*^,
!c I

o

z

a

d

l. Jz

2s5 ffr' dahm Mushannafngra (pembahasan: Tuduhan Zina dan
Penyangkalan Nasab, bab: Pedtataan Suami: Aku Mendapatimu Tidak Perawan,
7/LO6, no. 12tK)1) dari jalur hnu Juraij dan setenrsnya. Di dalamnya disebutkan
"maka ia tidak didera" sebagai ganti kata "maka ia tidak dik€nai sarl<si hadd', dan ada

tambahan kalimat "Umar tidak mendera".
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2388. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Apa pendapatmu tentang
seorang laki-laki yang menuduh zina istinya kemudian ia menarik
ucapannya sebelum mengucapkan sumpah li'an kepadanya?" Ia
berkata, "lstrin5/a ifu tetap menjadi istrin5a, dan ia dikenai sanksi

6144."256

Jika ia menthalak istuiryn dengan thalak yang ia tidak
berhak untuk rujuk, atau ia melakukan khulu' terhadapnya
kemudian ia menuduhnya berzina tanpa ada anak, maka ia dikenai
sanksi hadd dan tidak ada sumpah li'an, karena perempuan
tersebut tidak lagi menjadi istinya. Ia sudah menjadi perempuan
asing manakala tidak ada anak yang ia sangkal nasabnya.

ozl cr /,d; it* t'y- u'^"r 6:;f -Yr^1
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256 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafng b€rnbahasan: IJ'an, bab: suami
yang Mendustakan Diringra sebelum Menydesaikan Li'an,7/11o111, no. 12426l dan
jalur Ibnu Jurag dan seterusn5ra.. Di dalamnya disebutkan "dan ia didera" sebagai ganti
kata "dan ia dikenai snl<si hadd'.
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2389. Said bin salim mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, dari Atha', bahwa ia berkata, "Jika seorang laki-laki

melakukan khulu' terhadap istrinya, kemudian ia menuduhnya

istrinya berzina, maka ia dikenai sanksi hadd. Jika ada anak yang

ia sangkal nasabnya, maka ia mengucapkan sumpah li'antethadap

mantan istrinya ifu untuk memufus nasab anak, karena

Rasulullah $ memufus nasab anak sesudah perceraian, karena

anak tersebut telah ada sebelum Perceraian-"257

Jika suami menuduh istrinya berztna kemudian suami

meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah li'an terhadap

istrinSa, maka istrinya me,r,rarisinya karena keduanya tetap dalam

hubungan pernikahan hingga suami mengucapkan sumpah /i'ian.

Jika suami menuduh istrinya berzina sesudah thalak dimana ia

berhak untuk ruiuk di masa iddah, maka zuami mengucapkan

sumpah li'an terlndap ishinya. Jika iddabnya telah berakhir,

maka perempuan tersebut seperti perempr.ran yang dithalak secara

batbh dimana suami tdak berhak rujuk kepadanya. Jika suami

telah mengal*ui anak istrinya, maka ia tidak boleh menyangkalnya

lagi. Jika ia menuduh istrinya berzina sesudah ia mengakui bahwa

anak tersebut adalah anaknya, maka ia dikenai hukuman dera, dan

ana!.i tersebut dihukumi sebagai anak. Jika ia berkata, "Kehamilan

ini [rerasal daliku, tetapi istriku telah berzina sebelum kelahiran

orrak ini atau sesudahn5ra," maka anak itg dihukumi sebagai

anakrrtrra, dan ia mengucapkan sumpah li'an terhadap istrinya

zs?Fm- Abdwnaa dahm Muslnnmftrya (pernbatramn: Tuduhan Zina, trab:

Suami yang Mernrduh Zna Kernudian Menceraikan Istinya 7/]04., no. 12393) dari

ialnr Ibnu.L-q aari ASra' terrhng Per€rnpuan lrang mdah-tkan khulu', "Jika suami

menuduh i"bir,t" sebehrn istoi merrehrs dilnya dari srnmi" maka suami dikenai

hulcwnan dem, &n tiiah diadalmn sumpalr .f'ar."
Riu,ayat Astfqpf i l€bih ielas.
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karena bisa jadi istrinya belrana sebelum hamil dari suaminya atau

sesudahnya. Tetapi suami Udak boleh menyangkal anaknya

sesudah ia mengakui safu kali atau lebih lantaran ia tidak melihat

anaknya ifu mirip dengann5ra, setrta bukE-bukE lain. Manakala ia

telah mengakui bahr,rla anak tersebut dilahirkan di atas firas5nrya,

maka ia tidak boleh menSrangkalnln dalam keadaan apapun untuk

selama{amanya, kecuali ia telah men5nngkalnya sebelum

mengakuinya.
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2390. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,
dari Said bin Musa5ryib, dari Abu Hurairah r&, bahwa seorang laki-
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laki dari penduduk badui datang kepada Nabi $ dan berkata,

"Sesr:ngguhn5n iskiku melahirkan anak laki-laki yang berkulit

hitam." Nabi $ bertanya kepadanya, "Apl<ah kamu memiliki

unb?" la menjawab, "Ya." Beliau bertanlE, 'Apa wamanin?"la

menjawab, "Merah-" Beliau bertanln, "Apakah di antan unta-

unhmu ifu ada tnng beruanna abu-abu?'la menjawab, "Ya-'

Beliau bertanya, "Dai mana ifu dabng?" l.aki-laki itu menjawab,

"Barangkali difunrnkan dari moyangnya?" Nabi # bersaMa, "Bayi

ini juga bamng kali dirurunkan dai mayangn5m.'afi

I A;,.9 d L,i,
/ zoz.f t oo Gl -YYl\

I

/
A

dJ0 ,t'
(J

, '-rc. I f o.
) oJ-f 6l f

a '#r rir *,.2ta4C

,

2sB Lih. Musnad Al Murnththa' Qim. 147-142, Riwayat Malik dari hnu Syihab)

dari ialur lbnu Wahb, Ismail bin Uwais, dan Abu Mush'ab dari Malik dan seterusn!,a.

AI Ghafiqi berkata, "Hadits ini dalam Al Mwwththa 'bukan terdapat pada hnu
walrb, hnu Qasim, Al Qa'nabi, hnu Ufair dan hnu Bukair. Hadits ini dalarrl Al
lufirwadldla 'ada pada Ma'in dan Abu Mush'ab."

HR. AI Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Ketika Suami Ditawari untuk

Menyangkal Nasab Anak,3/413, no. 5305) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik

dan sderusnya.
FlR. Muslim (penrbahasan: IJ'an,2/1L37, no. 18,/1500) dari beberapa jalur dari

Sutpn bin Upinah dari Az-Zuhd dengan sanad ini dengan redaksi lrang s€rupa.

Juga dari jalur Ma'rna dan Ibnu Abi Dd'b dari zud dengan sanad ini dengan

redaksi yang s€rupa. (no. 19ll5OO)
Di akhlr hade ini disebutlen, "la tidak diberi keringanan untr.rk menyangkal

nasab analL"
Juga dari jahr lbnu Wahb dari Yunus dari hnu $;ihab dari Abu Salamah bin

Abdurrahrrnn dari Abu Hurainh dengan redaksi lrang s€rupa. (no. 2Ol15O0)
JWa dari ialur Laits dari Abu Qlabah dari lbnu qrilnb, bahwa ia Hata, "Kami

menerinp kabar bahwa Abu Hurairah g menceritakan dari Rasllullah 9... (hadts)

(no.2O,/15OO)
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2397. Sut/an bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

hnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah rg, bahwa ada

seotang laki-laki badui dari Bani Fazarah datang kepada Nabi $
dan berkata, "sesungguhnya istiku melahirkan anak laki-laki y*g
berkulit hitarn." Nabi $ bertanp kepadanya, 'APakah kamu

memiliki unb?'la menjawab, "Ya.' Beliau bertanya, "Ap umma

unh-unbmu?' la menjawab, "Merah-" Beliau brtanlE, "Apakah

di anbm unta-unbmu itrt ada yang fualnma abu-abu?" la

menjawab, "SunggUh, di antara unta-untaku itu benar-benar ada

yang beru/arna abu-abu." Beliau bertanln, "Dari mana ifu datang?'

t-aki-laki ihr menjawab, "Barangkali ditunrnkan dari moyangnya?"
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Nabi $ bersabda, 'Bayt ini juga barang kali diturunkan dai
moyangnya.'259

Kami berperan pada hadits-hadits ini. Hadits-hadits tersebut

mengandung dalil yang jelas bahun laki-laki tersebut menyebutkan

ishinya melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam, dan ia tidak
berkata demikian melainkan unfuk menyangkalnya. Sementara
jawaban Nabi $ terhadapnya dan perumpamaan yang dibuat
Nabi $ dengan unta ifu menunjukkan makna yang saya

sampaikan, yaitu penyangkalan lakilaki tersebut dan tuduhannya

terhadap istrinya. Perkataan laki-laki dari Fazar tersebut

merupakan tuduhan, dimana kebanyakan orang yang

mendengamya pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah menuduh
istrinya lantaran melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam.
Namun Nabi S mendengamya dan tidak memandang hal itu
sebagai tuduhan zina yang sehamsnya dihukumi sumpah li'an di
dalamnya atau sanksi hadd. Alasannya adalah karena
perkataannya ifu mengandung kemungkinan makna bahwa ia tidak
memaksudkannya sebagai fuduhan zina, melainkan karena heran

dan bertanya tentang hal itu, bukan menuduh istinya berzina.
Oleh karena itu, kami berargumen bahwa sanksi hadd ndak
berlaku untuk pemyataan yang bersifat sindiran meskipun
kebanyakan pendengarnya tahu bahwa yang tujuan lakiJaki yang

berkata seperti itu adalah menuduh isbinya berzina, manakala
perkataannya ihr mengandung kemungkinan makna lain. Sanksi

hadd tidak berlaku kecuali dalam tuduhan zina yang terang-
terangan. Allah fr berfirman tentang perempuan yang menjalani

iddah,

259 Silakan lt:rlt bffiyij hadits sebelumqTa, karena riwayat ini mengikuti sanad
Malik. Jalur ini dilansir oleh Muslim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
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1 #i,=8, u +r,*F \a*-'84;'cq $
i,S;3#!5fr ,fi1'81'#'-#fr e'AaIt

h#'3rG'
"Dan tidak ada dosa bg kanu meminang vyanik-wanib

ifu dangan sindinn atau kantu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalarn hafimu. Allah mengebhui bahwa kamu
al<an menyebut-nyebut merel<a, dalam pada ifu janganlah kamu
mengadakan janji kawin dengan mereka se@ftt rahasia. " (Qs. AI
Baqarah l2l:2351

Allah & menghalalkan sindiran dalam memhang, dan

ketetapan hukum halal unfuk sindiran ini menunjukkan keharaman
pinangan secara terang-terangan. Dalam ayat tersebut Allah S
berftrman, "Janganlah kamu mengadakan janji l<awin dengan

mereka se@ra rahasia. " Yang dimaksud dengan janji rahasia ini
adalah persetubuhan. Pertemuan lakilaki dan perempuan dalam
keadaan iddah unfuk membahas akad secara terang-terangan

sebelum berakhimya iddah ifu dianggap sebagai pinangan terang-
terangan yang hukumnya dilarang. Ini merupakan pendapat

mayoritas ulama Makkah dan para ulama lain dari berbagai negeri
dalam soalsindiran.

Sementara ulama Madinah berbeda pendapat tentang

masalah fuduhan sindiran. Di antara mereka ada yang berpegang
pada pendapat kami, dan ada pula yang menjahfikan sanksi hadd
dalam tuduhan sindiran. Argumen dengan hadits Nabi S terhadap

laki-laki dari Fazar ini termaktub bersama beberapa atsar dart
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hujjah dalam bahasan tentang sanksi hadd, dan tempat tersebut

lebih tepat daripada di sini. Laki-laki dari Fazar tersebut mengakui

kehamilan istrinya di hadapan Nabi S, dan itu merupakan dalil

bagi pendapat kami bahwa ia tidak boleh menyangkal nasab

anaknya sesudah ia mengakuinya. Sebagian ulama Madinah ini

rnengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata rahasia dalam

ayat di atas adalah persetubuhan. Imm'ul Qais berkata dalam

syaimya:

;t o;-i"o:L o'i! ,i: i-Ft u,t:;;'.,;;'ti

Jei
4 )"j-'Jl ,-*"-i e?t ... L';,"-lt & ;biu ;k/

Ju;l
"Tidakkah Basbasah menduga hari ini bahwa aku

Sudah fua, tetapi tidak ada yang pandai berhubungan intim

sepertiku

Kamu dusta, sungguh aku menggoda isbi seorang laki-laki

meskipun ia ada

"l-etapi aku menghalangi istiku untuk dituduh berzina dengan

keberadaanku. "

Jarir menggubah syair untuk meratapi istrinya demikian,

,t-:lt',*L3 *+t if ... Wt-i brtJt iS tit"rtt
"Jika kekasih tinggalkan tempat tidurnya

?embicaraan pun tertahan, dan sepilah persetubuhan. "
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6. Perbedaan Pendapat Tentang Li'an

AglSyafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari
kami dalam hal li'an secara garis besar dan dahm sebagian

cabang-cabangn5n. Sap akan meryampaikan garis besaqn saja

karena ia terdapat dalam Kitab dan Sunnah, dan sap tidak
singgrng cabang-cabangnla karena ia sudah dibahas dalam
bahasan tentang li'an, dan itulah tempatrya yrang tepat. Dalam
bahasan ini kami h*1n mengupas fimran Allah,

"i*fiLi";,ifr 'Kly-fficl2giqUj
'Hai onrg,uang Wlg fufutnn, aphih lerrru mqikahi

W Wrg babrun4 kqncdian lann, qai,lan
mqdra. "(Qs. Al Arrzaab [33] 49]

IGrni menulis tentang agrat di atas s€bagafonana lrami
berpendapat tentang fiman Alhh S tercehrt. Alasan hin adalah

karena hukum Kitab dan Sunnah mengatrrr masalah fr'an.

sebagian ulama yang befteda pendapat dari lorni mengatakan
bahwa di antara suami-isti fidak diadakan sumpah l2an untuk
selama-lamangn hir,ggu keduaqp silDa-sdrna m€rdele dan
muslim, dan keduanya atau salah safu dari keduanya fidak pemah
dikenai sanlsi hadd al<ltlat tuduhan zina. SaSn kablon kepadan5n,
Allah ft menyebutkan sumpah li'an dr antara suami-ishi tanpa
mengkhususkan salah seormg di antara mereka tanpa
memasukkan yang lain. Apa saja yang cakupanryTa umutn dalam
Kitab Allah, maka kami dan Anda tidak berperrdapat bahrra ia
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tetap pada cakrpan umtrlnnlla sebagaimana pendapat kami te*ait

firman Allah &,

'$;Lij'6"uUJS E,I s;siL,b
'Pjv i;"'4
I-

'Jika kamu mqtcenil<an isti-istimu sebefun kanu

bercanpur dengan mereka, pdahat sesunggahn5Ta l<amu sudah

menenfukan maharn5m, maka bqn hh seperdua dari mahar yang

telah t<amu tentukan rtu "(Qs. Al Baqarah l2l:23V

Karena itu, kami dan Anda mengklaim bahwa ayat ini

berlaku umurn unhrk selnua suami, baik budak atau merdeka, baik

istri mereka ifu budak, perempuan merdeka, atau peremprmn kafir

dzimmi- [-alu, mengapa Anda mengklaim bahwa stnnpah li'an itJ.t

hanya berlaku unhrk sebagian suami, tidak unhrk sebagian suami

yang lain? Mereka menjawab, "Karni meriwayatkan s€buah hadits

tentang hal itu sehingga kami merrgihatin5ra." Kami berhnlp, "Apa

hadits tersebut?" Mereka meniawab,

.ir * * *;,:, U ):* cil -Yr1Y
/l

'iG 
fi ,*i ib hr J:""*4 * crt' q.

-z / I '
ti r2,. /t

V)dt ;rp-(j';i i.: '# Jg Y €ti
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2392. Amr bin q/u'aib meriwayatkan dari Abdulah bin
Amr dari Nabi $ bahura beliau bersabda, ',Ma antpt omng
perempuan gng tidak ada sunph li'an anbn merel<a dan suami-
suami muel<a, yaifu paanpuan Yahudi dan Nasmni Sarg menjili
isti laki-laki muslim, pqempwn merdel<a tnng menjdi isti laki-
laki budak, perempuarT budak 5nng menjadi isti taki-hki mudeka,
dan perernpuan Nasnni 3rug menjdi bti laki.taki Nasruti.e&

260 HR. Ibnu ItIartfi b€mbalEsan: Thalak, bAb: ti'aq l/670l dari iah,,
Muhamrnad bin Yahya dari Haiurah bh qrrraih Al Hadhuami dari Flamzah u, narriau
dari Utsman bin Atra' dari ayahnSa dari Arnr bin q^r'aib dari ayalurya dari kakeknya,
bahua Nabi $ b€cabda, Ada atpt onng png dhk & anph fr'an di anbm
maela, gt'tu panpant Nasnni Fng nqriadi bbi latd:lald n4ie4 pqrpwn
Yah.di 5ary mafiili isfr laban* Muslim, pqqnpmn madd<a gtg manfiili isU taki-
lald budah hn panpa n btdak png mafiili bfif laki-hki mqdda.'

Al Bushiri berkata, "sanad hadits l€rnah. D dalamnya terdapat ubman bin
Atha'yang

HR Ad-Daruquthni ccrlar Smanqa bernbatrasan: Nikah SAO*-t@ldari jalur
AMurrahim bin sulaiman dari utsrnan bin Abdunahrnan Az-hhn dari Arnr bin
q1r'aib dan setenrsnya dengan redalsi s€perti frarrg uda pada lbnu lvleralr.

A&Daruquthni berkomentar, "Utsman bin Abdurrahman adalah Al waqastri,
haditsrUa ditinggalkan. "

Juga dari phr Dhamrah bin Rabi'ah dari hnu AtE' dad a5ptnrya dari Arnr bin
qnl'aib dari ayahryla dari kakeJsrya dan seten-rsnya secara terangkat sarndnya.

Ad-Danrquthni berkomentar, 'Utsman ini adalah Utsman btot AttE. Al
Khurasani, statusnya da'ilrun kmh s&afr)."

Yadd bin Zurai' mengilotkan dari AttE' , tetapi sanad ini juga lemah.
Ad-Danrquthni juga meriurayatkannya dari Al Auza'i dan lbnu Juraij--dan

keduanya mempakan imam Hadits-dari Amr bin qE'aib dari alrahrya dari kakeknya,
yang mertrpakan p€rkahan kakeknya, tidak mengangkat sarndnya kepada Nabi $.
Kemudian Ad-Daruquthni meriwaSptkan riura!,at ini.
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Juga dari jalw Ammar bin Mathar dari Hammad bin Amr dariTaid bin Rafi' dari

Arnr b; Syu'aib dari ayrahnya dari kakeknya dan seterusnln secara terangkat

sanadnya.
Kemudian Ad-Daruquthni berkata" "Hammad bin Amru, Ammar bin Mathar dan

Zaid bin Rafi' menrpakan para periwapt l€rnah."

AI Baihaqi duh^ S,-* Al Kubn berkab, "Adapun yang dikatakan Aslfq,afi'i

bahwa sanadnlra terputus, barangkali itulah yang disampaikannf kepada AqfEafi'i
seperti yang ia ceritakan: Amr bin q/u'aib dari AMullah bin Amru. Sanad ini ielas

terputus, tetapi periwayat yang meriwaptkan hadits ini, baik terhent sanadrlB atau

terangkat *ud"yu, bersumber dari Amr dari aphnp dari kakelrnfa, dan ihr

-.*p4 -r sarnd ylang tersamhrng merrunrt para ahli Hadits. Karena sebagian dati

mereka menyebutkan nama kakdm5ra, !,aittl Abdullah bin funru-"
Kerrudian Al Baihaqi b€rkata, 'Penytrnakan syu'aib bin Muharnnnd bin Abdulbh

adalah shahih dai. kakekryra, l7aitu AMullah. Akan tetapi hanrs dikatakan balrwa sanad

kepada Amr adahh thrhih, narnLrn sanadsanad hadits ini kepada Amr rrdaldatr shahk-

Allah Mahatahu." (789n
Meskipun hadits ini dinilai lernah oteh Aslrslaf i, Ad-Daruquthni, Al Bailraqi dan

Al Bnshiri, namun ia dinilai kuat oleh Ibnu At-Tarkumani dalan Al Jauhar,4n'Nqi la
berkata, 'Hadits ini diriwaptkan oleh AMul Baqi bin Qani' dan Isa bin Aban dari

hadits Hamnnd bin Khalid Al Khal4pth dari MuawiSnh bin Shalih dari Shadaqah Abu

Taubah dari Amr bin Syu'aib dari alaturyra dari kakekngra dari Nabi $- Hammad dan

Muawiyah merupakan sebagian dari periunyat Muslim. Sernentara Shadaqah

disebutkan "u-u"y. 
oleh lbnu Hibban dalam deretan genemsi tabi'in png tsiqah' la

berfrata, 'Ia meniadi sumber riwayrat bagi Muawiyah bin Shalih'- Ia iuga disebutkan

narnanla dalam lbnu Abi Hatim aaamqn, dan ia berftata, 'la menjadi sumber riwayat

bagi Abu Walid dan Ubaidullah bin Musa'- Hal ini sudah mengehrarkanngra dari

kesamaran jati diri dan keadaanrya."
Ia juga berkah, "Kernudian, di antara ialur-jalur riwapt Al Baihaqi terhadap

hadts i;, ia melansimya dari hadib Utsman bin Atla' Al lGurasani dari aphnp dari

Amr bin qru'aib dari aSnhnya dari loketqa. Kernudian ia mmceritakan dari Ad-

Danrquthni bahwa ia menihi lernah uSman. Kerrudian Al Baihaqi bed<ata, 'Atha'

iuga tdak kuat."
Ibnu At-Tartcumani b€rkata, 'Atha' dintlan biqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim

dan selainnya. Riwayat juga diiadikan huirtfi oleh Muslim dalam Shahihtrya. Anaknp
yaihr Ubman disebutkan nzlmanlp oleh Ibnu Abi Hatim dalamnSla. Ia Hata' 'Aku

U"rAry" tentangnp kepada ayahlnr, dan ia meniawab, 'la mencabt hadibnSa'.

Kernudian ia menyebutkan dari ayahnp, bahwa a5nhryn b€rkata, 'Alu bertanya

kepada Drtlaim tentangnla, lalu ia merrjawab, 'Tidak masalah'. Kernudian sap
katakan bahwa para sahabat kami mmilain5ra lelrlah."

Kerrudian ia berkata, "Hadits apa saia yang diceritakan oleh Utsman dengan

merrilainya lnan, maka deraiat adalah riwaSratrya merrgilnrti riwa!,at

Shadaqah. Al Baihaqi berteda dari Aslfqrafi'i dalam hal pendapat bahwa sanadnya
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Kami katakan kepadanya, 'Kalian meriwayatkan hadits ini
dari seorang periurayat yang tidak dikenal dan seorang peritpaft
png sering salah. I agr pula, sanad Amr bin Syu'aib dari AMullah
bin Arnr menrpakan sanad lang terpufus. Salah safu dari
keduanlra meriwalratkann5ra dari Nabi S, sedangkan yang lain

menghentikan sanadnSra pada AMullah bin Amru, tidak sampai
kepada Nabi $, kecuali seorang periunyat yang keliru- Dalarn

sanadnya ada Amr bin Syu'aib. Ia meriurayatkan kepada kami dari
Nabi $ beberapa hukum png sejalan dengan pendapat kami dan

bertentangan dengan pendapat kalian. Hadirc ini diriwayatkan
darinya oleh para perlura5rat tsiqah, sehingga kami merrlnndar{<an

kepada Nabi $. Namun kalian membantah pendapat

kami dan menolak riwayaforya. Kalian menuduhnlra kefiru- Jadi,

Anda telah te6antah seandaingra Amr bin Syu'aib ifu ternasuk
omng yang valid riwaSntnya dengan haditsnp 1rang lorni terima
dan kalian terrtang terkait sekitar tiga puluh hukum dari Nabi $;
kalian menentang sebagian besamya. Jadi, kalian fnCak o@ektif
seandainp kalian berargumen dengan riwalntrya padahal

menunrt kalian ia perivrnpt 9rang tidak valid, kemudian kalian

bemrgumen dari ritrayaLriwaptgn dengan hadits lrang
seandainp ualid darinya dan ia termasuk periwalrat yang rnlid,
ftrmun hadits tersebut fidak \ralid karena terpuhrs sanadnya antara
ia dan AMullah bin Amr."

Saya juga katakan kepada mereka, "Seandainya keterrfuan

dalam masalah ini adalah sebagaimana png kalian inginlon, maka

terpnrtrs- Al Baihaqi merrastikan ketersambungan dan merninh tdemrsi
mtukAqrSyaf i."

"Dari perrjdasan lorni tampak jelas bahua sarnd hadits ini bagus, sehtlsga lerni
tidak merrerima pernyataan Al Baihaqi batnla sanadsanad hadits ini k@ada Arnr tdak
slahih."
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kalian juga terbantah dengannSa." Ia bertanSn, "Bagaimana ihr

terjadi?" Saya menjawab, "Tidakkah Allah S menyebutkan zuami

dan istri dalam sumpah li'answraumum?" Ia menjawab, 'Ya-"

Saya katakan, "Kemudian Anda mengklaim bahwa ada

sebuah hadits yang mengeluarkan sgami dan isfui tersebut dari

calnrpan umum?" Ia menjawab, *Ya-" Saya katakan, "Apakah

pafut sekiranya seseorang mengeluarkani suami atau isti dari

cakupan ulnurn Al Qur'an berdasarkan hadits kecuali orang lrang

dikecualikan oleh hadits secar? khusus? Ini seperti Allah &
menerangkan masalah wudhu, lalu Nabi $ melals-lkan

pengusapan pada kaos kah kulit. Jadi, udak ada yang

terkecrralikan dari aturan wudhu selain pengusapan kaos kaki kulit

secara khusus. Nabi $ tidak merembetkan kepada selain kaos

kaki kulit seperti sanrng tangan, cadar dan sorban dengan qiyas

terhadap kaos kaki kulit?" Ia menjawab, "Seperti ifulah

semestinya."

Saya katakan, "l--alu, mengapa Anda katakan dalam hadits

Anda bahwa perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjadi istri

laki-laki muslim, perempuan Nasrani yang menjadi istri laki-laki

Nasrani, perempuan merdeka png menjadi isti laki-lah budak,

dan perempuan budak yang menjadi isti lah-laki merdeka tidak

dikenai sumpah li'ai?" Ia menjawab, "seperti itulah

ketenhrannya."

Saya katakan, "Kalau begifu, sEfoglanlra pula Anda

mengatakan bahwa sumpah li'antdak berlaku di antara mereka.

sedangkan suami dan istri selain mereka itu dikenai sumpah li'an?"

Ia bertanya, "Adakah selebihnp di hnr mereka?" Saya

menjawab, "Ada, yaifu perempuan merdeka yang menjadi istri
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laki-laki merdeka, dimana keduan5ra atau salah sahr dari keduanSn

pemah dikenai sanl$i hadd akibat tuduhan zirn; dan budak

perempuan yang menjadi istui laki-lald merdeka. Tidakkah Anda

mengklaim bahwa keduanp tidak dikenai sumpah li'ad?"

Ia menjararab, 'Sa5a mengambil pendapat yang meniadakan

li'an dan oran[foremg yang saya tiadakan dari mereka zumpah

lian berdasarkan dua landasan, lnitu Kitab dan Sunnah-" Sala
katakan, "Apakah Anda memiliki dalil Strnnah selain png Anda

sampaikan dan selain yang saya sampaikan, yaifu hadits lpng sa!/a

riunyat dari Amr bin Sgr'aib?" Ia menjawab, 'Tidak-" Sap
katakan, "Jadi, Anda telah meniadakan zumpah li'an dari orang
yang disebut Al Qur'an secara eksplisit. Kalaupun hadits Amr
valid bahwa beliau Udak mengadakan sumpah li'an, karena
seandainya Rasulullah $ mengatakan apa yang beliau katakan itu,

maka dalam saMa beliau, 'Ada empt oftng Wng fidak ila
sumpah li'an di anbn merela" terdapat keterangan lnng
menunjukkan bahwa para suami-istri selain mereka dikenai

sumpah li'an. N Qur'an pun menunjukkan bahwa suami dikenai

sumpah li'an hnpa mengkhususkan sebagian suami tanpa

melibatkan suami yang lain."

Ia berkata, "Siapa saja di antara suami-suami lang saya

keluarkan dari kehanrsan mengucapkan zumpah lian berdasarkan

selain hadits Amr bin Sytr'aib, maka salra

mengeluarkanngla karerra berargumen dengan Al Qrr'an." SalE

bertanya, 'Ayat rnna yang Anda jadikan dalil?" Ia menjarmb,
"Allah S berfirman,
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"Dan orang-orang yang menuduh istin5n hetzina), padahal

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,

maka orang ifu ialah empat kali bersumpah dengan

narna Allah. "(Qs. An-Nuur l24l:6)

"Karena ifu tidak boleh mengadakan sumpah li'an bagi

orang yang tidak memiliki kesaksian, karena syarat Allah & untuk

para saksi adalah mereka harus adil. Demikian pula, umat Islam

tidak boleh bersaksi selain mereka yang adil."

Saya katakan kepadanya, "Pendapat Anda ini keliru

menumt para ulama, dan menurut pemyataan Anda sendiri, serta

menunjukkan ketidaktahuan akan bahasa Arab." Ia bertanya, "Apa

bukfi yang menunjukkan pendapat Anda?" Saya menjawab,

"Kesaksian di sini maksudnya adalah sumpah." Ia bertanya, "Apa

dalil Anda?" Saya balik bertanya, "Apakah Anda berpendapat

bahwa orang yang adil itu boleh bersaksi bagi dirinya sendiri?" Ia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya ia bersaksi,

tidakkah kesaksiannya satu kali dalam satu perkara itu sama

seperti kesaksiannya empat kali?" Ia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "seandainya ia bersaksi, bukankah ia tidak harus

mengucapkan sumpah li'arl?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan,

"seandainya kesaksiannya itu terkait dengan li'an, seAarrgkan li'an

mempakan kesaksian hingga setiap kesaksiannya itu sama

kedudukannya dengan seorang saksi, tidakkah orkup dengan

empat kesaksian saja, tidak perlu kesaksian yang kelima, lalu
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sesudah itu istrinya dikenai sanksi had&" Ia menjawab, "Ya-" Saya

katakan, "seandainya maksudnya adalah kesaksian, apakah umat

Islam membolehkan kesaksian kaum perernpuan dalam masalah

sanksi hadd" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya

mereka membolehkan kesaksian kaum perempuan, maka tidakkah

seyogianya istri bersaksi delapan kali dan mengucapkan sumpah

li'an dua kali?" Ia menjawab, "Ya." Sa5n katakan, "Apakah Anda

melihat hal itu tercakup ke dalam makna kesaksian?" Ia menjawab,

"Tidak. Akan tetapi, ketika Allah menyebutnln sinhadah, maka

saya berpendapat maknanya adalah kesaksian-" SaSIa katakan,

"Yang dimaksud adalah kesaksian zumpah yang dengan ifu

masing-masing dari suami-istri melindungi dirinya dari sanksi hadd,

dan ia berdampak hukum. Ifu bukan kesaksian dalam pengertian

kesaksian yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-olang

yang adil, yang dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan oleh

para perempueln, dan yang dalam perkara pidana seseorang tidak

boleh menjadi saksi bagi dirinya sendiri." Ia berkata, "ltu tdak lain

adalah kesaksian yang diambil untuk sebagian orang dari sebagian

yang lain. Bagaimana jika saya berpegang dengan alasan bahwa

kesaksian ini disebut dengan kata s5nhadah, dan ia tidak boleh

dilakukan kecuali oleh orang-orang 5nng adil." Saya katakan,

"Anda terbantah dengan apa yang saya sampaikan, dan lebih

banyak laE. Selanjutrya Anda tertantah dengan kontuadiksi

pendapat Anda sendiri."

Dia bertanya, "Silakan Anda jelaskan konhadiksi pendapat

saya yang Anda maksud." Saya katakan, "Seh-rnrhnya

kontadiktif." Ia berkata, 'silakan Anda sampaikan-" Saya

katakan, "Jika Anda menetapkan sumpah li'anhanya pada orang

yang kesaksiannya diperkenankan, bukan pada orang yang
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kesaksiannya tidak diperkenankan, maka sesungguhnya Anda
telah mengadakan sumpah li'an di antara orang yang kesaksiannya

tidak diperkenankan dan membatalkan sumpah li'an di antara

orang yang kesaksiannya diperkenankan." Ia bertanya, "Yang

mana?" Saya katakan, "Anda rnengadakan sumpah li'an di antara

dua orang buta dan tidak adil, padahal dalam diri dua orang itu
ada sekumpulan cacat yang menghalangi. Di antara adalah

keduanya tidak melihat zina karena keduanya tidak adil.

Seandainya keduanya adil, keduanya termasuk orang yang tidak

diperkenankan kesaksiannya menumt Anda unfuk selama-

lamanya. Anda juga mengadakan sumpah li'an di antara orang-

orang fasik, orang-orang gila, para pencuri, para pembunuh, pdm
perampok, dan para ahli maksiat selama mereka tidak pemah
dikenai sanksi hadd dalam perkara tuduhan zina."

Dia berkata, "Saya menghalangi orang yang pemah dikenai

sanksi hadd dalam perkara fuduhan zina karena kesaksiannya tidak

diterima urntuk selama-lamanya." Saya katakan, "Pemyataan Anda
'tidak diperkenankan unfuk selamanya' itu keliru. Seandainya

ketentuan seperti yang Anda katakan, sedangkan Anda Udak

mengadakan sumpah li'an di antara orang yang tidak
dipel'kenankan kesaksiannya untuk selama-lamanya, niscaya Anda
telaFr meninggalkan pendapat Anda sendiri. Karena dua orang

buta ifu menumt Anda tidak diperkenankan kesaksiannya untr-rk

selama-lamanya, sedangkan Anda mengadakan sumpah li'an di
antara keduanya." Orang yang hadir dalam pertemuan ifu berkata,
"Pendapat ini harus ia terima. Jika Udak, maka ia telah

meninggalkan prinsip pendapatrya dalam perkara ini." Saya

katakan, 'Juga yang lain."
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Dia berkata, "Mengenai orang-omng fasik yang tidak

diperkenankan kesaksiannya, apabila mereka telah bertaubat maka

kesaksian mereka diterima." Saya katakan, "Apa pendapat Anda

tentang keadaan dimana Anda mengadakan srrnpah li'andi antara

mereka? Apakah saat itu mereka termasuk orang yang

diperkenankan kesaksiannya?" Ia meniaqrab, "Tidak, tetapi jika

keduanya bertaubat maka saya menerima kesaksian keduanya-"

Saya katakan, "Budak juga jika dimerdekakan maka kesaksian

diterima pada hari kemerdekaan manakala ia diketahui sebagai

orangyangadil.Sedangkanorangfasikudakditerima
kesaksiannya kecuali sesudah dilakukan pengujian terhadapnya'

Lalu, mengapa Anda mengadakan sumpah li'an di antara orang

yang lebih jauh unhrk diterima kesaksiannya saat keadaannlE

berubah, tetapi Anda menolak untuk mengadakan sumpah f'an

bagi orang yang lebih dekat untuk diterima kesaksiannya manakala

keadaannya berubah?"

Dia berkata, 'Bagaimana jika saya katakan bahwa keadaan

budak ihr berubah karena faktor orang lain, sedangkan keadaan

orang fasik itu berubah karena fahor dirirSn?" SaSn katakan,

"Tidakkah Anda menlEmakan antara keduan}ra apabila keduanya

menjadi merdeka dan adil?" Ia menjauab, 'Ya.' Saya katakan,

*Lalu, mengapa Anda membedakan keduanp dalam perkara png

sebenamya Anda menyamakan kedtranlp?" saln juga katakan

kepadanya, "Anda terbantah dengan pendapat Anda sendiri terkait

orang Nasrani yang masuk Islam, karena keadaannya berubah

lantaran faktor dirin5n. Karena ihr, seyogianya Anda

memperkenankan kesaksian karena jika ia masuk Islam maka

Anda menerima kesaksian." Ia bertanya, "saya tidak

melakukannya-"
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Saya katakan, "Demikian pula dengan budak mukabbyang
memiliki uang unfuk menebus dirinya, yang jika ia membalnmyn
maka ia merdeka.Apa pendapat Anda seandainya budak mukatab
menuduh istrinln berzina sebelum ia membayar tebusan dirinyra?"
Ia menjawab, "la tidak dikenai sumpah li'an-" saya katakan,
"Seandainya Anda mengadakan sumpah libn harrya di antara
orang-orang yang diperkenankan kesaksian, maka Anda harus
mengatakan sumpah li'an di antara dua orang kafu dzimmikarena
keduanya termasuk orcmg-orang yang menurut Anda
diperkenankan kesaksiannya." Ia menjawab,'saya meninggalkan
sumpah li'an di antara keduanya karena ada hadits." saya
katakan, "seandainya hadits tersebut valid, tidakkah hadits ini
memberi Anda petunjuk bahwa Anda telah keliru ketika Anda
menerima kesaksian orang-orang Nasrani karena Anda
mengatakan bahwa sumpah li'an ndak diadakan kecuali di antam
orang-orang yang kesaksiannya diterima?" Sebagian hadirin
berkata, "saya ingin menyampaikan kepadanya Anda alasan lain.,,
Saya katakan, "silakan Anda sampaikan!,, Ia berkata, ,,Saya

mengadakan sumpah li'an di antara suami-isfui harrya jika istri yang
dituduh itu termasuk orang yang dikenai sanksi hadd saat suami
menuduhnya. Karena saya mendapati bahun Anah @ menetapkan
hukuman sanksi hadd dalam fuduhan zina terhadap perempuan-
perempuan yang terpelihara, dan Allah menghindarkan suami dari
sanksi hadd denganjalan sumpah ri'an. Jadi, jika istoi yang dituduh
berzina ifu termasuk orang yang bisa dikenai sanksi hadd, maka
suami melakukan sumpah li'an dan keluar dari sanksi hadd. J/r.a
tidak, maka ia tidak mengucapkan sumpah li'an."

Sa5n katakan, "Apa pendapat Anda tentang seorang budak
lakilaki yang memiliki istri perempuan merdeka muslimah, lalu ia
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menuduh zina ishinya itu?" Ia menjawab, "Budak laki-laki tersebut

dikenai sanksi hadd." Saya katakan, 'Bagaimana jika suami adalah

seorang merdeka, dan ia menuduh zina istin}ra?" Ia meniawab, "la

mengucapkan sumpah li'an.u sap katakan, "ltu berarti Anda telah

meninggalkan prinsip pendapat Anda sendiri-' Sebagian hadirin

berkata, "Kalau yang ini memang benar, tetapi ia tidak berpegang

pada pendapat ini'" Saya bertanya' "I alu' mengapa ia mengakui

bahwa ia berpegang pda pendapat ini?"

saya katakan kepada orang },ang ceritakan pendapatnya

ifu, "Sa3ra tidak melihat Anda mengadakan sumpah li'an di antara

suami-istri karena faktor kemerdekaan, karena seandainSra Anda

mengadakan sumpah li'an berdasarkan faktor kemerdekaan,

tentnlah Anda mengadakan sumpah li'an drantam dua orang kafir

dzimmi. saln juga tidak melihat Anda mengadakan zumpah f'an

karena faktor merdeka dan Islam, karena seandainya Anda berbuat

demikian, maka Anda seharusn5a mengadakan zumpah li'an di

antara dua orang yang pemah dikenai sanksi berjihad, berstafus

merdeka dan beragama Islam. saSn tdak melihat Anda

mengadakan sumpah h'an di arrtara srrami-isti karena faktor

keadilan, karena seandainya Anda mengadakan sumpah li'an

berdasarkan faktor keadilan, tentqlah Anda tidak mengadakan

sumpah li'an di antara dua orang fasik. sala iuga tidak melihat

Anda mengadakan sumpah li'an drantara suami-isbi karena faktor

yang disebutkan temanmu ini, l,aitlr fka istri yang dituduh berzina

ihr merdeka dan muslim, maka orang png menuduhnya dikenai

sanksi hadd. fuida frdak mengadakan srmpah li'an di antara

perempuan ihr dan suaminya png merdeka dan pemah dikenai

sanl$i hadddalam tuduhan zina, dan tdak pula dengan suaminla

yrang berstatus budak. Anda tidak mengadakan strmpah li'an dr
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antara keduanya berdasarkan cakupan umum ayat, tidak pula
dengan hadits bersama ayat, dan tidak pula hadits berdiri sendiri.
Anda fidak mengemukakan pendapat yang konsisten dalam
perkara ini sesuai prinsip hukum yang Anda klaim, baik prinsip
tersebut valid atau tidak valid."

Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits
Amr bin syu'aib?" saya menjawab, "setahu kami, hadits tersebut
tidak bersumber dari Amru, melainkan diriwayatkan darinya oleh
seorang perempuan yang haditsnya tidak valid. seandainya hadits
tersebut merupakan hadits Amru, maka ia terpufus dari Abdullah
bin Amru- Sedangkan kami tidak menerima hadits yang terpufus
dari orang yang lebih menghapal hadits dari Amr sekalipun
manakala sanadnya terpufus. Kami cukup berpegang pada makna
teksfual ayat dan cakupan umumnya, tanpa membedakan antara
suami dan istri karena Allah ffi menyebutkan secara umum." Ia
bertanya, 'Mengapa seperti itu?" Saya menjawab, "Jika suami
rnau mengucapkan sumpah li'an sedangkan istri menolak untuk
mengucapkan sumpah li'an, maka istri dikenai sanksi hadd, batk
berupa rajam atau dera." saya katakan kepadanya, "lni adalah
hukum Allah &." la berkata, "silakan Anda sebutkan dalilnya!"
saya katakan, "Dalilnya adalah firman Allah sesudah ayat tentang
permintaan sumpah li'an terhadap suami,

p'{rj6';;;$afiteYl;
"Istinya ifu dihindarkan dari hukuman oleh surnpahn5n

empat kali. "(Qs. An-Nuur l24l: Bl

"Dalam aSat tersebut tampak jelas dan tidak musykil -AllahMahatahu- bahwa istinya dihindarkan dari hukuman jika ia
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mengucapkan sumpah li'an'u Ia berkata' 'Apakah Anda bisa

menjelaskan hal ini dengan selain alnt ini?" Saya meniawab'

,,Dalam ayat ini tidak ada hul },atg zulit dimengerti sehingga

seyogianln orang yang mernbaca Kitab Allah dan memahami

hukum-hukrm-N5rasertamemahamibahasaArabifumencaridalil

lain."

tentang suami,

laberkata,"TetapijikaAndamengetahuimaknalainyang
menjelaskannya, maka silakan Anda sampaikan'" Saya katakan'

'Apa pendapat Anda tentang suami ]tang menuduh istinya

benin*Apayangharusdikenakanpadanln?"lameniawab"'la
dikenai sanksi haddkentali ia keluar darinlra dengan jalan sumpah

li'an.'sayakatakan,"Tidakkahparaperruduhzinaihrtelah
dihukumi sanksi haddkeanh m€,tel<a merrdatangkan empat orang

saksi?" Ia menjawab, "Ya'" Saya katakan' 'Allah & i*'gu berfirman

,#r<y^:#?efi ,i+.6'"fi.r.rs

"Dan orang-orang yang menuduh isbin5n herzina)' padahal

merekafrdakadamempunSnisaksi-sat{siselaindiimereka
sendii."(Qs- An-Nuur l24l' 6l

Ia menjawab, 'Ya'' Saya katakan: Katakan' "Apakah Anda

menemukan keterangan dalam Al Qur'an tentang gugumya sanksi

hadd dari suami?" Ia meniawab' "Se@ra nash tidak ada' tetapi

secara kesimpulan ada' Karena Allah merryebutkan selain suami

bahwaiakeluardarisanksihaddderrgarrjalanmendatangkan
empatoralrgsaksi.,,Kemudianiaberkataterrtangsuamibahwaia
harus mendatangkan empat saksi' unhrk membuktikan bahwa

suamiharusmengadakankesaksianagariakeluardarisanksi
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hadd- Jika ia tidak mengadakan kesaksian, maka ia tidak keruar
dari makna penuduh zina.

saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseoftmg
berkata, 'Kesaksiannya itu bert,luan unfuk perpisahan dan
menSnngkal nasab anak, bukan ,nfuk sanksi hadd. Karena ifu
Allah membedakan antara suami dan selainnya daram masalah
tuduhan zina-suami fidak dijatuhi sanksi hadd karena ayat
mengandung kemungkinan makna seperti yang saya katakan.
Saya tidak menemukan di dalamnln dalil tentang sanksi haddbagi
suami'-" Ia menjawab, "la tidak boleh berkata seperti itu meskipun
masing-masing terkandung sebagai kemungkinan makna." saya
katakan, "Tetapi maknanya yang paring kuat adarah dibedakan
antara suami dan selain suami dalam hal fuduhan zina manakala ia
bersaksi." saya juga katakan, "Bukankah A[ah menSramakan
antara suami dan selain suami dalam hal tuduhan zina manakala ia
Udak mendatangkan kesaksian?" Ia menjawab, .,ya.,

saya katakan, "Anda tahu bahwa meskipun kesaksian
suami tidak disebutkan dalam Al eur'an sebagai sesuafu yang
menggugurkan sanksi hadd, namun hal ifu tidak terjadi melainkan
untuk fujuan agar dengan kesaksian tersebut suami keluar dari
sanksi hadd- Demikian pura dengan setiap orang yang saya minta
bersumpah agar ia bisa keluar dari sesuafu?,, Ia menjuwub, *ya.,

saya katakan, 'Apakah Anda mendapati bahwa manakata
telah ada kesalaian suami maka har ifu dapat mengetuarkann5ra
dari hukuman, dan Anda mengharuskan isfui unfuk mengucapkan
sumpah li'an, seaarrgkan daram kesaksian ishi juga ada arasan-
alasan seperti yang sala sampaikan?" la menjawab, ..ya., 

Saya
katakan, "Kalau begitu, kesaksian perempuan isti juga
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mengeluarkannSn dari sanksi hadd'" Ia menjawab' "Memang'

kesaksian isti mengeluarkannya dari sanksi hadd." Saln katakan,

"Tidak ada hrjuan bagi isfui dalam kesaksianqn selain kehrar dari

sanlrsi had&" la menjawab, 
*Ya'"

sap katakan, "Jika kesaksian isfui bisa mengeluarkannya

dari sanksi hadd, lalu mengapa ia udak dikenai sanksi hadd

seandainya ia tdak bersaksi, dan ia bisa kehrar dari sanksi hadd

dengan jalan kesaksian? seperti yang Anda katakan terkait suami

bahwa jika ia tidak bersaksi maka ia dikenai sanksi hadd- Mengapa

menunrt Anda keadaan keduanp berbeda dalam hal kesaksian'

Anda berpendapat seperti yang Anda sampaikan terkait suami

bahwa ia dikenai sanksi hadd seandainya ia tidak bersaksi, tetapi

Anda berpendapat terkait istri bahwa ia tidak dikenai sanksi hadd'

Padahal alrat tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna

selain sanksi hadd bagi suami' Dalam Al Qur'an fidak ada

keterangan bahwa suami dihindarkan dari hukuman dengan jalan

kesaksian. Tetapi dalam Al Qur'an ada keterangan bahwa istui

dihindarkan dari hulnrman dengan jalan kesaksian, dimana

hukrman dimaksud adalah sanksi haddmemtnikarni dan menurut

Anda. Jadi, kesaksian istri tidak memiliki hrjuan selain unhrk

menghindarkan sanksi hadd, karena sanksi hdd abs istri ifu lebih

kuat daliln5ra dalam Kitab, nalar dan qiyas' Jadi' sikap istui

meninggalkankesaksianituseolah-olahmerupakanpengak'ran
darinya terhadap apa yang dikatakan suami. Namun setahu saya,

Anda telah membedakan antara sanksi haddbaE suami dan istri'

Anda menggugurkan sanksi hadd bagi istui padahal sanksi hadd

untukngnlah yang lebih jelas dan puli"g kuat dalam Al Qur'an

daripada sanksi hadd uni-rklaki-laki-"
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Saya juga katakan kepadanya, *Apa pendapat Anda
seandainya iski yang difuduh berzina mengatakan, 'Jika kesaksian
suami terhadapnya terkait zina mempakan kesaksian yang berlaku
bagiku, maka jatuhkanlah sanksi hadd padaku. Jika kesaksiannya
tidak berlaku padaku, maka janganlah memintaku bersumpah, dan
jatuhkanlah sanksi hadd padanya sebagai hakku. seperti itulah
yang harus Anda lakukan terhadap empat orang seandainya
mereka bersaksi terhadapku dan mereka adalah orang-orang yang
adil; Anda menjatuhkan sanksi hadd padaku. Tetapi jika mereka
udak kuat kesaksian mereka, maka Anda harus menjafuhkan
sanksi hadd pada mereka atau seandainya mereka ifu adalah para
budak atau orang-orang musyrik, maka Anda harus menjafuhkan
sanl$i hadd pada mereka'. "

Ia menjawab, "Saya katakan, .Hulilm bagimu dan hukum
bagi suami ifu berada di luar hukum para saksi atasmu yang bukan
suami'-" saya katakan, "Perempuan ifu akan berkata kepadamu,
'Jika kesaksian tersebut tidak mengakibatkan sanksi hadd padaku,
lalu mlr.r menolak .'rfuk bersaksi, maka mengapa Anda
menahanku sedangkan Anda fidak menahan kectrali dengan
adanya hak'?" Ia menjawab, ,,Sa1ra akan katakan, .Saya

menahanmu agar kamu bersumpah'." saya katakan, "perempuan
itu akan mengatakan, 'Apakah sumpahku memiliki makna'?', Ia
rnenjaunb, "Ya- Dengan sumpah ifu kamu tertebas dari sanksi
hadd sa5ra katakan, "Perempuan itu akan berkata, 'Bagaimana
jika alo, tidak mau melalnrkan? Apakah penahanan itu dianggap
sebagai sanksi hadd?" Ia menjawab, "sagra tidak merniliki alasan
unfuk menahannya-" Sap katakan, "perernpuan ifu akan
mengatakan, 'Mengapa kamu menahanku bukan unfuk fujuan
yang wajib dgatuhkan padaku, yqitu sanksi hadd?" Ia menjawab,
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"Untuk sanksi haddlah saya menahanmu'" Saya katakan,

"Perempuan ifu akan berkata, 'Jika memang kamu ingin

menjatuhkan sanksi hadd padaku, maka jatuhkanlah'." Ia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Bagaimana jika ia berkata,

'Penahanan adalah perbuatan zhalim. Anda tidak menjatuhkan

sanksi hadd padaku, dan tdak pula menghalangiku dengan

penahanan. [alu, dari mana furda menemukan perintah

penahanan? Apakah Anda menemukannya dalam Kitab, atau

Sunnah, atau pendapat yang disepakati ulama, atau qiyas'?" Ia

menjawab, "Adapun dalam Kitab, Sunnah atau ijma', saya tidak

menemukannya. Adapun dalam qiyas, saya menemukannya."

Saya katakan, "sampaikan kepada kami qiyas tersebut!" Ia

berkata, "Saya berpendapat mengenai seorang laki-laki yang

dituntut hak darah bahwa ia bercumpah lalu ia terbebas dari

tunhrtan itu. Jika ia Udak melalukannya, maka saya tidak

menjahrhkan hulsrman mati padanya, tetapi saya menahannya."

saya katakan kepadanSra, 'Apakah qiyas terhadap selain

Kitab, Sunnah, ijma' dan atsar itr.r dapat diterima?" Ia menjawab,

"Tidak." Saya bertanya, "Lalu, siapa yang mengatakan kepada

Anda bahwa barangsiapa yang didakura dengan perkara darah,

maka ia ditahan hirgga ia bersumpah dan terbebas, atau ia

mengakui lalu dijatuhi hukuman mati?" Ia menjawab, "Saya

menganggap baik pendapat tersebut-"

Saya katakan kepadanya, "Apakah orang-orang harus

menerima apa saja yang Anda anggap baik meskipun menyalahi

qiyas? Jika mereka harus menerimanya, maka mereka juga bisa

menerimanya dari omng lain seperti mereka menerimanya dari

Anda. Karena seandainya oremg fng paling bodoh dikritik dan
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ditanya tentang sesuafu, maka ia akan menebak-nebak dan berkata
bahwa pendapatrTya ifu bisa jadi berdasarkan khabaryang berlaku
dari Kitab, sunnah atau ijmak, atau qips terhadap sarah safu
darin5ra; atau keluar dari semua ifu namun ia menganggapnya baik
seperfi Anda menganggapnya baik-" Ia berkata, "Tidak seorang
pun yang boleh berbuat seperti ifu." Saya katakan, "Tetapi Anda
telah mengatakannya di tempat ini dan di tempat lain. Anda telah
menyalahi Kitab dan qiyas terhadap pendapat Anda sendiri.,,

Ia bertanya, "Di mana saya menyalahi qiyas terhadap
pendapat salra sendiri?" Saya menjawab, "Apa pendapat Anda
tentang orang yang mendaktmkan safu dirham atau lebih terhadap
orang lain, atau dal$/aan sebesar apapun; atau mendakwakan
bahwa oftmg lain ifu mengambil rumahnya, atau budaknSTa, atau
selainnya tanpa izin?" Ia menjawab, "Orang yang didakrua ifu
bersumpah. Jika ia telah bersumpah, maka ia tertebas dari
dakr,rnan- Jika ia menolak unfuk bersumpah, maka penolakannya
ifu berbuat konsekuensi." Saya bertanln, "Apakah seperti ifu pura
seseorcmg yang mendal<unkan oftrng lain luka yang menampakkan
ulung secara sengaja atau luka yang lebih ifu tetapi tidak sampai
rnenghilangkan nyawa? Jika png didahua bersumpah, maka ia
terlcebas dari hukuman. Jika ia menolak unfuk bersumpah, maka
ia dikenai qishash." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Jadi, setiap orang yang Anda haruskan
bersurnpah dalam perkara di baunh penghilangan nya\irra, apakah
menumt Anda jika ia bersumpah maka ia terbebas; dan jika ia
menolak unfuk bersumpah maka penolakannya unfuk bersumpah
secara hukuman itu sarna kedudukannya dengan pengakuan,
sehingga dengan demikian Anda menjatuhkan qishash atau denda
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harta?" [a menjaWab, "Ya." Saya katakan, "Mengapa ketentuan ini

tidak berlaku dalam penghilangan nyawa?" Ia menjawab, "Karena

perkara penghilangan nyawa ifu mempakan perkara yang besar

(serius)." saya katakan, "Jadi, Anda memotong tangan dan kaki,

mencongkel mata, dan menSnyat kepala sebagai qishash

berdasarkan penolakan untuk bersumpah padahal semua itu

mengakibatkan kerusakan? Anda mengklaim bahwa penolakan

unfuk bersumpah ifu sama kedudukannya dengan pengaln:an,

sehingga dengan penolakan itu Anda tidak menjatuhkan hukuman

dalam perkara penghilangan nyawa?" Ia menjawab, "Adapun dari

segi qiyas, kami hams menjafuhkan hukuman dalam perkara

penghilangan nyawa karena faktor penolakan unfuk bersumpah,

tetapi dua sahabat saya membedakan hal itu. Yang pertama

mengatakan, 'Saya menahannya,' seperti pendapat yang saya

sampaikan. Sedangkan yang lain mengatakan, 'Aku tdak

menahannya, melainkan saya mengambil diyat darinya.

Penahanan terhadap terdakr,va adalah sebuah kezhaliman'."

saya katakan, "Pengambilan diyat darinya menurut prinsip

pendapat sahabat Anda iuga merupakan kezhaliman, karena diyat

menunrtnya tidak diambil dalam kasus pidana secara sengaja

kecuali dengan ialan perdamaian, sedangkan orang ini tidak

mengadakan perdamaian. Jika dua sahabat Anda itu keliru dalam

masalah dalnvaan pembunuhan, lalu Anda mengakui pendapat

keduanya secara bersama-sama dengan meninggalkan qiyas, maka

Anda melakukan qiyas terhadap pokok yang salah, kemudian

Anda mengqiyaskan kepadanya suafu perkara yang tidak sempa

dengannya, padahal Allah & telah menetapkan satu nash

mengenai hal yang menghindarkannya dari hukman, sedangkan

penghindaran itu tidak teriadi kecuali dari sesuatu yang telah wajib'
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Jika Anda mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukuman di
sini adalah penjara, maka itu lebih salah lagi dari Anda.
Seandainya penjara dianggap sebagai sanksi haddifusendiri, maka
berapa lama Anda menahan perempuan itu? Apakah selama
serafus hari, ataukah sampai ia mati jika ia berstafus janda?,, Ia
menjawab, "Penjara ifu bukan sanksi hadd. penjara tidak lain
bertujuan unfuk memperoleh titik terang mengenai sanksi hadd.,,
saya katakan, "Akan tetapi, Allah fr berfirman tentang dua orang
yang bezina,

@ i*;Iti'+q,3;+il;
'Dan hendaHah (pelakanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekumpulan dari omng-orzng yang beriman." (es. An-Nuur
1241,2l

'Apakah Anda melihat kata adzab (hukurnan)dalam ayat ini
maksudnya adalah sanksi hadd atau penahanan?" la menjawab,
"sanksi hadd, sedangkan penjara ifu bukan merupakan sanksi
hadd- Hukuman dalam perkara zina adalah sanksi had{ tetapi
terkadang penjara juga bisa disebut sebagai adab (hukuman).,,

salra katakan, "Perlalanan juga dapat disebut sebagai
adzab. Pukulan, ganfungan dan tindakan-tindakan lain yang bisa
digunakan unfuk menyiksa oftr1g juga bisa disebut sebagai adzab.
Bagairnana jika seseorang berkata kepada Anda, 'Aku akan
menjatuhkan adzab pada istui jika ia tidak bersumpah dengan
sebagian dari adzab-adzab ini?" Ia menjawab, .,la tidak boleh
berkata seperti ifu. Yang dimaksud dengan adzab di sini adalah
sanksi hadd." Saya katakan, "Benar, dan saln mendapati Anda
berpegang pada pendapat yang tidak ada dalilnla. seandainya
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Anda memiliki dalil unfuk pendapat ini, maka sesungguhnya orang

lainmemilikidalilyangsamaataulebihjelaslagunfukmembantah
Anda."
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