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Anshari: " S ep erti mengembalikan tambahan' ), maksudnya seperti syarat
mengembalikan tambahan. (Ungkapan Zakaiya al-Anshari: "Dan sqerti
ternpo' ), maksudnya mensyaratkannya. (Ungkap at Zakaiya al-Anshari:
"Dengan batasan yang aku tambahkan karena mengikuti kitab al-Majmu
dan selainnya'). Llhafl.ah hikmah mengikuti dalam qayyid ini bukan
qayyid lainnya. Demikian kata Muhammad bin Ahmad asy-Syubari.
(Jngkapan Zakonya al-Anshari: "Dan muqtaidh berstan s mampu membay m' ),
maksudnya melunasi hutangnya atau menggantmya menurut pendapat
yang kuat. Demikian dalam Syarh ar-Ramli as-Shaghir. Ar-Rasyidiberkata:
"Dan muqtaridh berstatus mampu membayar hutangnya", matsudnya dalam
jangka yang telah ditentukan, kecuali brlayang dikehendaki adalahia
mampu membayarnya saat akad, maka tidak mampu membayar saat
ak;rd ndak dapat dtt ashawwurkan. (Ungkapan Zakaiy a al-Anshari: " Karenn

p e rkat a an F a dh al a h' ), ia seorang sahab at, mengatakan p erkataanny a di
hadapan Nabi ffi, dan beliau menetapkaflrlya, maka perkataannya

merupakan hadits. Kata {vu dengan dlb aca fathah huruf ra' dan huruf
fa'-nya sebagaimana dalam Hasyiyah Muhammad bin Ahmad asy-Syubari.

(Ungkapan Zakaiy a al-Anshari: "Yang menaik keuntungan'), makudnya
yang di daTamnya disyaratkan keuntungan bag1 muqidh. Demikian dalam
Syarh ar-Ramli as-Shaghir. Maksud menarik keuntungan adalah dengan
disyaratkan. Adapun keuntungan yang tanpa persyaratan maka tidak
mempengaruhi keabsah an akad.

d. Referensi lain:
l) Hasy iy ah al-Buj airami'ala al-Minhaj, III / 66.

406. Dilema Talak Tiga
Deskripsi Masalah

Laki-laki yang sudah berumah tanggalama dar. punya anak,
mengatakan pada istrinya saat bertengkar; "yo wis besok akhir bulan, aku

akan mentalak kamu dengan talak tiga".

Kar ena belum mendapatkan kej elasan hukum, laki-1aki tersebut
terpai<sa untuk sementara waktu berusaha menghindari istrinya. Berat
dan perih rasa hatinya saat tmpaksa harus mengayunkan kaki meninggalkan
rumah, sementara rasa cinta pada istri dan arak-anaknya masih kuat
mengakar di dalam hati. Bahkan sempat terbersit juga kekhawatiran,
andaikan saja nanti talak itu benar-benar jatuh, bagarmana selanjufrrya
nasib istri dan anak-anaknya, sementara selama ini dirinya menjadi
satu-satuny a tulang punggung keluarga.

Pertanyaan
a. Jatthkahtalak dari laki-laki tersebut, apabrla waktu telah sampai
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pada al*tirbtlJan?
b. Bolehkah laki-laki tersebut berinisiatif mencabut lagi talaknya sebelum

akhir bulan, mengingat bahasa semacam itu sangat mirip dengan
sekedarjanji saja?

Jawaban
a. Tidak jaruh talak karena ungkapan seperti itu tidak termasuk ta'liq

talak dan hany a sebatas janji semata.
b. Karenaperkataan tersebut tidak berakibatlafrih talak maka tidak perlu

dicabut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. Al-Hawi li al-Fatawa, I/ 192

^:-j;3! av:yl e&;\JxLr r,u+ G\ ak) J\;!\ J" )r\t 4|sjY:

O{t 4 -ss ;j';,3tr4'i; y[ :y e ,F"^Al &:,.{9u11 ia lr!'ir

Ketiga dilnlalmya atas perbuatan, Tbn Hisyam al-Hadkawi menjelaskan
dalam al-Ifshah sungguh dilalah perbnatan-perbratan pada zaman ifli
bukan hrthiyah, akantetapi dilalah itu masukpadabab dilalah tadlammun
(tersimpan). Sunguh masalah itu dijeiaskan dalamkitab ushul nahwu,
dan dilakh-dikkh tadlammun. Dilakh iltizam itu tidak dipergunakan dalam
talak,bebaapa pengakuan dan sesamanya bahkan tidak dijadikan pedoman
dalam dilalah iltizam kecuali pada kasus yang ditunjukkan lafal dari
arah wadla' dan dilalah lafdziyah. Maka tetap perkarayarlg aku katakan:
"Sunggult shighat ini adalah janji yaitu mudlari' (akan datang) jika huruf
tanfis masuk padanya". Maka dikatakan: "Kamu akan tertalak dan shighat
ini adalah janji tanpa ragu, maka demikian pula ketika sepi dari saufa. "

b. Hawasyi asy-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj,YIII/95:
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g- iE F .+"' "*.t; $xx a)K 'eA 
"4 * 6i )rlJ" Oiu "*:r

F i 3b'+v ,?F t).i\5 ,fi$j;rilr p3i 'i &u ,*i i;: e.:)t

&, ,*i t'a)ar i!;;ir bx; yv), '4e i, oy,,F, \ &i

:dj 
-"o\ rUJ\ +U;! gt (,rU; +1 j\) ,nl, ...r Lr\ 6- ..F f-

si o L'ru, r,J.\ Fnt ,\ e.sir aFr g +i fdr i;,ir +^-;il
r-^\ !\-ilr-r) (:tv +i ;il t-

:aJ rg Lrl
lÛ(,

!-:49 ,6t

,-9,{" +gst {i-G

Peringatan: Dalam fatwa-fatwa al-Gtrazali sungguh ta'liq itu detgan la
(tidak) dinegara yang umum berlaku 'uddi dalamnya seperti ungkapan
abJt Ba$tdad "Kantl,t tertalak, aku tidak masak ntrvtalt". Demikian keteratuga{t

dalam kxab al-Mughni,rbarat Syihab ad-Dinbin Qasim al-Abadt.Dilam
ar-Raudl jtka seseorang berkata: "Kamu tertalak, aku akan masuk rurnah"
dengan menggunakan bahasanya, maksudnya tanpa semisal in fii,ka)
seperti penduduk Baghdad, makaistriterthalak dengan masuk rumah.
Beliau berkata dalam syarahnya: "Adapun orang yang bahasanya dengan

tanpa menggunakan semisal in (lika) itu menyelisihi perkara yang telah levlat".
Mungkin perbedaannya bahwa sungguh mudlari'pada asal wadla'
pengganf,ngan tidak ada kecuali mustaqbal (masa depan). Maka hal itu
merupakan penggantungan,berbeda dengat shighat madli (masa 1a1u).

Demikian pernyataal Syihab ad-Dinbin Qasim al-Abady padalbtHajar
al-Haitami. (Ungkapan ibn Mulqin Siraj ad-Din Abu Hafsh Umar bin
Ali bin Ahmad asy-Syaf i al-Mishri: "Atau kar,,tu tertalak') maksudnya
menggugukan fa', Sylhah ad-Din bin Qasim al-Abadi. (dengan perinciannya
y ang akan datang...), maksudnya dalam cabang di akhir pasal. Demikian
pernyataan Kurdi, ungkapan Ali Syabramallisi, Nuruddin Abu Dliya'
A1i bin Ali: "Maksudnya di akhir pasal ini". Srr:nptilan: sungguh seseorang
jika berrujuan menggantungkan pada mumi perbuatatmaka istri tertalak
dengan sekedar masuk rurnah, sedangkan jika seseorang bermaksud
menggantungkan pentalakan pada perbaatan dan tidak bermalsud segera,

maka istri tidak tertalak kecuali dengan putus asa dari pentalakan. Jika
seseorang berrujuan janji maka diamalkan. Sehingga jika seseorang
mentalak setelah perbuatan maka talak jafuh, sedangkan jika tidak

(5r

u)v JjJJ\
- --l -t
J|i\'dew)
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maka tidak jatuh.

c. Tuhfah al-Muhtaj ila Adillah al-Minhaj,XXX]JI/320:

al )15 iy; eS,Ilr il p :ry r,j,* "s.)\:6 ,:y:
Jika bertujuan janjimaka diamalkan;jika mentalak setelah perbuatan
maka jatuh dan jlka tidak maka tidak jatuh.

407. Membunuh Hewan untuk Umpan
Deskripsi Masalah

Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk
dalam hal menyembellh ataa membunuh binatang,baik ma'kul (boleh
dimakan) atau ghairu ma'kul (tidak boleh dimakan). Bagi penggemar
burung dan orang yang hobi memancing, jangkrik zudah meqjadi bagqart
dari kegemarantya, karena ia sebagai salah satu jenis makanan burung
atauwpan memancing. Namun dalam menyajikan jangkrik sebagai
makanan atavurmpal terindikasi kurang mencerminkan berbuat baik
terhadapbinatang.

Pertanyaan
a. Bagaimarra hukum membunuh atau memrotoli dalamkeadaanhidup-

hidup terhadap hewan yang digunakan sebagai umpan atau pakan
burung?

b. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-
mata untuk hiburan, bukan untuk mengambii ikannya, danlain
sebagainya?

Jawaban
a. Memrotoli brnatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan

burung adalahharam karena mengandung unsur ta'd.zib (menyiksa),
akan tetapi jika dibunuh terlebih dahulu lalu dtprotoli maka hukumnya
boleh.

b. Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan,
bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya
adalah har am kar ena tergolong menyiks a terhadap ikan.

Dasar Pengambilan Hukum
a. Is'ad ar-Rafiq,70l:

."r rri(]l :y fu & WS #\*i'# *i eY;ld$r6r;
Di antaratya: mutsilah padabinxang, maksudnya memotong bagian-
bagpan tubuhnya dan merubah khilqalmya. P erbtatzn ini termasuk bagjan
dari dosa besar.
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b. Musnad al-Imam Ahmad, Y / 528:

,3*- .,tr ,* i'^X;}i lr:lr .]?Fl l*9

$r it U,\* S:;:i e :, ,ir;w )i'\ iy.;: u" ,i"A ;4I ,j;i.
a\ t;f;j-Gxj; tS6:;,brf [), utt. r'i 'j;i; *, i;qrjl ?; F: ?

Abdullah menceritak an padaltr, ayahku menceritakan padaku, Abdul
Wahid ai-Haddad yaitu Abu Ubaidah menceritakan padalu danKhalaf
-yakni Ibn Mahran-, Amir al-Ahwal menceritakanpadaltt dari Shalih
bin Dinar dari Amr bin Syarid, beliau berkata: "Saya mendengar Syarid
berkata: "Saya mendengar Rasulullah Mbersabda: "Orang yang membunuh
bunmg gereja (empiil dengan bermain-main, maka burung itu akan melruntut
kepada Allah di hari kiamat dari (perbuatan)nya, burung berkata: "Ya Tultan,
sungguh seseorang telah mernbunuhku dengan bermain-main dan tidak
membunuhku karena suatu manfoat."

c. lVluhadharat al-Udaba' wa Muhawarat asy-Syu'ara' wa al-Bulagha' li
Abi al-Faraj al-Ashfihani, Il / I 33 [al-Maktabah asy-Syamilah] :

,w a/ur ;;l ,ffi Ftjrs ,61rr ,W ,F L)rv )W\ l*I o" .3*3J\

\r@:f ,rAi is, +* rilri:I SI," !bt$t j:x 5 jtS9U!\
,aih]t \#G**'r,t; 2#:9 p-ouJ-lr 6 '^::r'by,ju $* 01\

a\ )s;Jr!\ LIS'xp ?Li 4t ,.c-1,1t \#\i "&i \\f)
Larangan dai mutslah (mengarnbil umpan) p adabnatarry dan memotifasi
penyembelihan secara baik: Nabi &E bersabda: "Allah melaknat orang
yang berbuat mutsilah (membuat umpan) pada binatang, dan melarang
mensabar binatang dan memakan dagingnya apabila dipukul." Dart
bersabda puLa'. "langanlah kalian menghilangkan nyawa sebagai tujuan."
Dan bersabda:. "Sungguh Allah menulis kebaikan dalam setiap sesuatul

maka apabila kalian membunuh maka perbaikilah pembunuhan, dan
apabila kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan, serta

tajamkanlah (salah seorang dari kalian) pada pisaunya dan enakkanlah
sembelihannyA."

d. Al-Hawasyi al-Madaniyah, I/ 30:

':]1 ts r_wz,P *v 0k: # 0i;6\ i'r,&\ QA t: i;tl
.;r.

ir-ri u ri iL"&:iK & 4 u') t).\A,;v+ \ii*\ ;4 e wu.+t
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.br Giti *;3H.i ifiplr .ftlui, tf ,ryV,!t'ur ,;r*!r *;,y,
(Jngkapan pefigatarug: "Dan tidak menajamkan' ) P ensyarih berpedoman
dalam kitabnya dan mengungkapkan dalam Hasyiyahnya 'ala Tuhfah
dengan ungkapan: "Tidak boleh melatih binatang dengan membelah bagian
juz (tubuh)nya",berbeda menurut al-Ghazali dan mayoritas pengikut
beliau sampai akhir keterangan yang parrjang. Dalan al-Intdad: " sqatutnya
dengan kaidah keharaman mutsilah kecuali dalil sungguh ttdak boleh
menaj amkaltny a secara mutlak. "

e. Faidh al-Qadir, YI/ 193:

,F , ,.,*\1 as-a r" $ e;A: ,-l*r,:U. 4: 4J\ 
"?, $i:; e U)

*:.<; T;; :*S Wi * *\::"it ,+y Ji ,y1- 'i ;qE)! ii.;-lt
riL 1rr3 O(# je,) #6 *+r cWfi #$i-,@\ OWF
ri+ Zuj)r :tl-)V&, u.JjJ\ ,E \ '6oy,,;ir ,E ! +'ulf-)L -- v r./ a J - 4.- )J-- rl)- ) 4,-

''re 
^3\13(i;tirJ\ i;) ,)L '^1,c,l#V ,yi f;S * *\_t: e-trc al,r af'r;l

'#'lS iJ<\fi 4n 3i 'iu +Ir i; Ur4; v, ,* *S s*i *f
]A yqd;+\ 'r|;f\y',:i c d*lt'& *:ir! \A A-js *\:
xs *vst i4;r+ t6 r;.1;; ,F a ,r"e3 te__\aa- xb o; #

b\ )tii F b :sw# tu b;., jA elt d r-tf
(Orang yang membunuh us hfur-burung gerej a-) dangan merrfi aca dlammoh
awalnya; peringatan terkait burung gerda karena kecil bentuknya daipada
brnxang lain. Hukumnya disamakan dengan membunuh burung gereja
bagipara pemburu binatang yang tidak bertujuan untuk dimakan atau
ha1at. Menurut satu riwayat, We ri ini ihtimal, karena ushfur di atas
binatanglatn dalam rendah dan kecil dan diatasnya dalamjasad dan
tulang (tanpahaknya), dalamriwayat lain W, (dengan dlamir muannats).
Memuannar.skan mem andang jenis, dan memudzakarkan memandang .
614. r!1; adalahlbaratdari mengarnbil manfaatnya (Allah menanyai
terfiangfiya). Menurut riwayat lain dari membunuhnya, maksudnya
menyiksa dan mengadzabnya (pada hari kiamat). Secara sempurna
menurut dama yang mentakhrij; yaitu Ahmad dan lainnya, dikatakan:
"Apa haknya ya Rasulallah? ", P.:astd. W bersabda'. "Kamu menyembelih lalu
memakannya, tidak memotong kepalanya kemudian melemparnya". P erkara
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yang disangka mushannfsnggahhadits yang disebutkan secara sempuma
ini tidaklah shahih. Menurut riwayat Imam Qadla'i dan lainnya'. "Aang
yang membunuh burung gereja dengan bermain-main maka burung itu akan
datang pada hari kiamat, dan berteriak di bawah Arsy, seraya berkata: "Ya
Tuhanku, tanyakanlah ulusan ini pada seseorang yang membunuhku tanpa

manfaat."

f. Referensi lain:
l) Shahih lbn Hibban, Y / 411
2) As-Sa:il aLfarar,IY /371
3) Is' ad ar-Rafiq, II/ 131

408. Solat Pasien yaagMemakai Kateter

Deskripsi Masalah
Di sebuah rumah sakit ada pasien yang bemama Sumantri,karena

mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Sumantri terpaksa hanya
berbarrng lemah di atas ranlang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit,
apabtTa ada pasien yang tidak bisa meqjalankan akfivrtasnya sendiri, maka
pada alat kemaluannya akan dipasang sebuah alatyaru selang (kotet r)
yang dimasukkan dalam lobang dzakamya untuk b:oatg air kecil. Hal
itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk
tujuan pengobatan.

Pertanyaan
Bagaimana hukum solat Sumantrt danbagaimana bersucinya?

Jawaban
Solat Sumantri tersebut sah akan tetapi wajib i'adah (mengulang

solat), darr cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, II/ 27 9:

y ra ?S W W fL ^;V *+ lF |:K til :jur irt H d*it iu
?; y-:t .F oK ,:y: ,YG i'r;Y :4"? J+ ut; tS ,;t43 & y,e-,1;

\65 03;o ^1V'*\{,j 
.i :u5+lJtr O-iW,;V-g j; ):,1.L b rV

# f i)\3 or;a. ,la;:\ia $it:,rt1-g.jt ;k .hr:tw Ei--'3

\73).16\ 
€,3 ap\,L;ilt .6: *q k :i5,g"ar i;; Erx-")i

,i53 ,rt;a:"yt ;i :r 3\;-\ l>v ur7-. ;*;1 ,rt;, tquu
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'rr::. ';L ^;ti ** lF 'oK ri.r; ,4-i:er # $i .a*t;dt Fi , ':t;;t
i ^*';1;pj q"+4 $,\ #A 4E lF 31 +;., l*ir:t-,y F,cr r1b

'#: &;r*lt tV .Wr u o+ Slt r'ra #Frig,jG W br i*,
Mushannif ,&, berkata: "Apabila ada najis yang tidak dimafu di tubuh
seseorang dan ia tidak menemukan sesuatu untuk membasuhnya, hendaklah
ia solat dan mengulangxnya, sebagaimana kita katakan pada seseorang yang
tidak menemukan air dan tidak menemukan debu. Jika di lukanya ada darah
yang dikhawatirkan bila dibasuh, maka solatlah dan mengulangi". Dalam
al-Qadim, pengararug berkata: "Tidak perlu mengulangi solat, karena najis
tersebut merupakan najis yang diudzuri dalam meninggalkan solat". Maka
kefardluan gugur bersama najis tersebut seperri bekas istinja'; Pertama,
menurut qaul Ashah karena ia solat dengan mernbawa najis yang Langka,
tidak ittishal; maka kefardluan tidak gugur bersamanya, sebagarmana
jika seseorang solat dengan mernbawa najis dalam keadaanlupa. Syarah:
al-Qarh dengan mettbacafathah qaf dan dlummahnya ada dua bahasa.
(Ungkapan Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi Abu Ishaq: "Solat
dengan membawa najis yang langka') pengecualian daribekas istinja'.
(Ungkapan Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi Abu Ishaq: "Tidak
ittishal') pengecuaiian dari darah istihadlah. Adapun hukum masalah:
Apabila adanajrs yang tidak dimafu di tubuh seseorang dan ia tidak
sanggup menghilangkannya, makawajib solat dalam kondisinya untuk
menghormati waktu berdasarkan hadits Abi Hurairah ,9, sungguh
Rasulullah ffi bersabda: "Dan apabila aku perintahknn sesuatu padomu maka
penuhilah perkara yang knmu manry)u kerjakan. " HR. al-Bukhari dan Muslim.

b. Bughyah al-Mustarsyidin, 7 8:

ua<)i: \+3F ,)6 e,l3\ or)A\ *,fi Ji F,""|\ & 4 ,i'u,s

ltl.t;*:)r i Lr*nL p -#r'^l:,**y; *:)i .x\6).Li 
"W\3*Lj 3*r,1;" jS i,6 ,+ur *-:$ u, S> A;i u 'q \iL-t\ilb

,fr ,L'^r) ,:\: ,4G:'a1)* d {!lE ;k * t:"5 ei\At A} a+3
p;\ ri,b 04\ 0 €v G 39 #t rF't v bsr.Eib $A\
,!>t.lt\ ry'A:V y\1.rr:j)r f 'p \t!,jA;\ Si'^l*pj +i*; 3i
','i', o- b !""'3\ ,f # \ty) l)e ;\,6 i6 €; g 4 g :rgJ J - - i -JJ

alj;'^w rI 'jl ,4i iit 6-!,a\ jfi'F: +ilr b\b ,A\itL
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,{L ,-b,^oi ,a;); ii iS'r,\1i\','ui i9 Uqsl ,;"rK Ji,{r\ ,h
* butt'i:# 5 #s,*,j,*, [r,l i4'i t'-e jsrt'3\ $a
l, v, e#" U >?r't M\ * iL3i Y'q3;"ti 44'-#1\
,rr\,:i o-:J,t\ r(jr ,t?) ^-^i.1 ,**5 e;Y ei-, aL-b ;$\
,;X)t: j4\ b *\ iiw 'oi *ts 6 -x:J,1tr,-lllt ;e 9K;-lr

{ -jF.J\ ryWS,\ai5l :F\'}v V kJ); Eq;q-,l :"*5,:*";KrU
'# J|,)i4l irtp rli', ,a;i il1t it, v J-a;* i 

-f, 
qrAV uJ t

Y'.'tIli\ 3V ; yV :i *;V:3i &.; 0)L r9 ,\x\ )\&\ qf
4Ssr, ,\x\ ;:p j+L iiy: ,#\.), ;rar L\ii € i* ) ts', ,,)e ;\,as

'J, idSr '4b ,Ut" *: y,ri,ri+rii\ 3a ;;-,a:r i* :i \4;.)
,*: ru,f::W i e:,{rP '*; ,y ,F V 

^t'oi"4;9^tl*iu: arr Si * ,F ,;y; &';;j:1' +_U V oi +6)t #,,p &
at ,r;At ,y::l:"at'& ^r, 

,;;At ;y ilu 4 q \i#q i\ L, (1
Faidah: Wajib bagi orang sakit menj alatkan solat lima waktu serta
menyempurnakan syarat-syar at dar' rukun-rukunry a, dan menj auhi
perkar a yang memb atakanrtry a sesuai kemampuan dan kemungkinannya,
boleh baginya melaksanakan solat dengan duduk, tidur miring, kemudian
sujud, dan isyarat apabtTa menemui kesulitan yang membolehkannya
menurut ketetapan al-madzhab. Jika bahayatya banyak dan sakitnya
parah, serta ia khawatir meninggalkan solat sama sekali, maka tidak
masalah mengikuti Abi Hanifah dan Imam Malik meskipun sebagian
syarat-syar x diinggalkan menurut kita. Kesimpulan keter atgan y ang
disebutkan as-SyaikhMuhammad bin Khatim daTam Risalalmya mengenai
persoalan solat orang yang sakit; Sungguh madzhab Abu Hanifah

bahwa orarlgyang sakit apabrtatidak sanggup isyarat dengan
kepalanya, maka boleh meninggalkan solat. Jika sembuh setelah lewat
sehari maka tidak adakewajiban qadlabaginya; apabila tidak sanggup
melalsanakan syarat-syarat sendiri dan mampu melaksanakannya dengan
bantuan orang lain, maka menurut zhahir al-Madzhabyaitu qaul shahibin
wajib mengerjakannya, kecuali jika menemui kesulitan dengan bantuan
orang lain, atat ada najis yang se1a1u keluar darrnya. Abu Hanifah
berkata: "Tidnkfardlu baginya secara mutlak", karena orarlg muknllafmen,xlt
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Abu Hanifah tidak dianggap mampu denganbantnn oranglain. Menurut
beliau jtka orang yang lemah bertayammum sendiri dari wudlu, solat
dengan membawa najis atau menghadap ke selain arah kiblat serta
wujud orang yang membantunya, sementara ia tidak memerintahnya
maka sah solatrya. Sedang[<an menurut Imam Malilq tanfrfianmadzhabnya:
"Wajib isyarat dengan anggota tubuh atau menjalankan rukun-rukun di
dalam hati". Menttrut mu'tamad madzhabnya: " Sungguh suci dai kotoran
baju, badan dan tempat itu sunnah", rtaka orafigyang solat serta dia
mengetahui, dan mampu menghilangkanaya disunnahkan mengulangi
solat. Menurut muqabilnyawajlb apabtla mengetahui dan mampu, jika
tidak mengetahui dan tidak mampu maka disunnahkan rnengulangi
selama waktunya masih cukup. Sedangkan suci dari hadats maka apab{a
tidak sanggup menggunakan ar karey;ra khaw atr datarlgny a sakit, bertambah
sakit atau mengakhirkan sembuh maka boleh tayammum dan tidak
adakewajibanqadLabaginya.Begitupulaapabtlatidakdijumpaiorang
yang menuangkan ar padanya meskipun dengan upah. Jika seseorang
tidak sanggup menggunakan an dandebtkarenakeduanya tidak ditemukan
atau tidak mampu menggunakannya sendiri maupun denganbantuan
otang lain maka gugwlah kewajiban solat baginya, sertatidak ada
kewajiban qadla'. Ketahuilah sungguh Al1ah menampakkan pada orang
yang mendatangS rukltshahkarena darurat dan orang yang mempermudah
urusan Tuhannya, hingga dikatakan: "sqtogyanya manusia tidak mendanngi
rukhshah hingga dugaannya kuat. Sungguh Allah menyukai orang yang
mendatangi ruldtshah, knrena perkara yang difutahui di sisi-Nya, yaitu klenxahnn.
Allah mengetahui sesuatu yang di udzuri dari perkara yang maghrur."

c. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, III/ 136:
qrrl p gc) w ""*z'* I;e *4 lF 3K li6 ir-i:;l '# gi

\ . ,l,ju w +t jy: ii ,"*, it:j"Q)$++ *-..,\ {,A 4V :"q ui G:

"( 
g isejr ;1 .i fri--* 3f *4lryq e A; i:,;:-;it,fi\1)

#; b ,:e i; e$ t, rK til'ii Jir L; ,y \Ae;i x;i 9J.;
,G.AtuJ*5tor;il o:i;;l;iEjr ,; E1^sji.i ,*W -;,

r*\t dY:'^1t ?j *r *, *.i il+irb \AH U.tt i++\
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,.tju; aiit ;u, jta*At
Adapun hukum masalah; apabtla ada najis yangtrdakdimafu pada tubuh
seseorang danta tidak sanggup menghilangkannya,maka ia wajib solat
dalam kondisinya lihurmah al-wakti; ber dasarkan hadits Abi Hurairah,
sungguh Rasulullah &€ bersabda: "Apabila aku perintahkan suatu hal pada
knlian, maka penuhilah selama kalian rnampLt". HR. al-Bukhari dan MusHm.
Dan wajib baginya mengulangi solat karena alasan yang disebutkan
mushannrt dan telah dijelaskan dalambab tayammum ada qaul gharib:
Sungguh tidak wajib mengulangi setiap solat yang kita perintahkan
mengerj ak anny a p ada c ab ang mas alah cel a. Adap un ap ablla ter dap at
darahpadafukanyayangdikhawatirkanbilamembasuhnya,yaitadarah
yang banyak sekira lrdak dimafu; maka dalam kewajiban mengulangi
solat, ada dua qadyang disebutkan mushannif, menurut qaul jadid al-Ashah

wajib mengulangi solat, sedangkan menurut qaul qadim tidak wajib
mengulanginya; yaitu menurut madzhab Abi Hanifah, Malik, Ahmad,
al-Mtuannt dan Dawud. Yang dii'tibar dalamkekhawatiran ialah masalah
dahulu dalambab tayamttm. Ungkapan mushannif. "Sebagaimana jika
solat dengan membawa najis dalam kondisi lupa" iti adalah jalan mushannif
danjalanulama Irak: Sungguh orangyang solat dengan membawa najis
dalam kondisi lupa maka wajib mengulangi solat menurut satrt qaul.
Sedangkan dua qaul menurut mereka mengenai persoalan seseorang
yang solat membawa najis yang tidak diketahui, kemudian ia tidak
mengeahuinya sama sekali. Menurut ulama Khurasan mengenai persoalan

or a;ag y ang Lrp a, ada khllaf yang ditertibkan p ada or ang y ang tidak
mengetahui; kita akan segera malelaskan sekka runhwmf meuturkanrry a,

Insya Allah.

409. Menggambar Berdasarkan Imajinasi
Deskripsi Masalah

Tidak diketahui secara pasti dari mana zumbemya,batyakdijumpai
drbeberapa toko dan pasar yang menjual gattbar maupun foto daipara
ulama terdahulu, seperti gamb ar Wali S ongo, Khulafa' al-Rasyidin, Imam
al-Ghazali. Syaikh Abdul Qadir al-IarLant, Buroq dan sebagainya. Di
lingkungan masyarakat luas, gambar-gambar tersebut telah terpasang
di dinding rumah, mushalla danmadrasah. Banyak orarLgmengarrryap
bahwa gan'rbar itu memang sosok dari dtipararlama tersebut, meski
mereka tahupada masa itu belum ada alatfotografi atau pelukis yang

A&YV\
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popular dalam dunia seni. Bahkan a.dasaitpengamrt seni yang memvonis
bahwa gambar ifi adalah. hasil imajinasi, dengan bukti lukisan terfiang
Sunan Kalijogo yang memakai blangkon, padahalpadamasa itu belum
ditemukan tutup kepala berupablangkon.

Pertanyaan
Bagaimanakah hukum menuangkan imajinasi tentang sosok wajah

tertentu dalanlukisan sekaligus melengkapi nama dan atributnya?

Jawaban
Hukumnya haramkarena menuangkan imajinasi dalam bentuk

lukisan mengandung unsur kadzib (kebohongan).

Dasar Pengambilan Hukum
a. I' anah ath- Thalibin pada Fath al-Mu' in, III / 224:

:t;gi e rr $ JA Sk,v4i rl';;i rv &i (?v +)Ar :ai,)

,+v ,br rq];\) ob\a ir,-gS u) iri i ifr 3k ,€,e, e
q\rtS+i,r qq! $it-.i ai'+i(:r qfrdg ,jr; iA fl\ {*.
,li+r jL *x "itS j\ JL- *x o3;t ,il , #\ J$6;iKJt e

ot;\3.Jt JL&* +$irs
(Ungkapan Zatmtddin al-Malibari: "Dusta itu haram'), maksudnyaba*
menetapkan sesuatu yang dinafikan, seperti berkata: telah terjadi suatu
peristiwa padahal kenyataannya tidak teqadi, atau meniadakan sesuatu
yangtelap seperti berkata: tidak ada peristiwa yangterjadipadahal
kenyataannya ada peristiwa yang telah teqadt. Kedustaan ini adalah
melawan iman yang beruriberpaling pada pemiliknya, karena laknat
ar-Rahman berdasarkan firman Allah: "sesungguhnya yang mengada-
adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayah
ayat Allah, dan mereka itulah orafig-orang pendusta." dart sabda Nabi #:
"Sunguh ktjujuran merutnjukkan pada kebaikan dan fubaikan menunujukkan

pada surga, sedangkan kedustaan menunjukkan pada nerakl."
b. Bulugh al-Amniyah, 239:

r:s5 uK ofr 2w;jr, ?;?\4i.^)t uK 3t\di r.At\rir 6v bv
SiiAg ej\ eti:u 4rr*q.l cj+- .w1fl*')\+\ )Gi.'.:G
;g;{r ,;ifrt ;\lr * ;,f:?V6f' i;s yAr *Ui'rAt,*K ry

."r)l! 6;;ds iy)3vffiVgK jl '6grSUnt*ruJGjr+
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Kesimpulan hukum tentang mernbuat garnbar adalah, brlaberupa jbim
maka haram menunrt ijma'; jkaberupa tulisrul, mal<a ada empat pmdapat;
yaitu: 1) boleh secara mutlak karena lahiriah hadits tentang bab :.nri,2)
dilarang $ecara mutlak hingga berupa tulisan, 3) tafihil, jika gambar
bertahan lama dan tegakbentuknya maka haram, sedanglan jika kepalanya
dipotong dan anggota tubuh dipisah-pisah maka hukumnya boleh. Ibn
'Arabi berkata: "Pend.apat ini merupakan qaul ashah-,  ) jika termasuk
benda yang terhina maka boleh, dan jika digantung maka tidak boleh.
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410. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiii
Deskripsi Masalah

Hargaminyak dunia cenderung naik dan berakrbatsubsidi APBN
untuk pengadaan kebutuhan bahanbakar minyak sangat membebani
rLegara. Penggunaan gas elpiji telah menjadi kenyataan dan diikuti
ledakan tabung yang menelan korban manusia dan kebakaran rumah
tinggal atau lokasi kerja. Faktor kesalahan teknis dan ulah manusia
menjadi kambing hjtam ledakan. Kompensasi terhadap dampak korban
manusia dan material tak jelas jaminan hukumnya.

Dalampandargan agama pihak pengarnbil kebijakan (dalam hal
ini Pemerintah) konversi BBM menjadi gas elpiji harus menanggung
resiko atas dasar "dhammafl al-mujtama"l Namun kenyataannya konversi
yang dipaksakan itu tidak diimbangi dengan sistem jaminan hukum
yang melindungi raky at.

Pertanyaan
a. Landasanlegitimasi (dalil) syari'at manakah yang mendukung langkah

Pemerintah mengarnbii kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiii?
b. Sumber minyak bumi tersedia di lndonesia, tetapi lewat mekanisme

pasar harus dilakukan pembelian minyak ke produsen dan muncullah
subsidi APBN. OLah tasham.rfterhadap sumber kekayaan alam oleh
rlegara seharusnya berpihak pada kepentingansiapa menurut lslam?

c. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap resiko (dampak)
dari kebijakan konversi BBM menjadi gas effii menurut pandangan
lslam?

Jawaban
a. Menjaga keseirnbangan danefisiensi penggunaan APBN dmrmeqaga

kestabilan sumber daya alam termasuk kemaslahatarlyarLg harus
dilakukan oleh Peme rintah.

b. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahat at raky at.
c. Sebenarnya bukan tanggung jawab langsung pemerintah karena

maSadah itu tirnbul bukan karena akJbat langsung kebijakan, namun
sebaiknya pemeintahmemberikan payung hukum yang melindungi
kepentingan rakyat dan jaminan asuransi bagi masyarakat
yang menjadi korban.

Dasar Pengambilan Hukum
a. Al-Asybah wa an-Nazha'ir, 83'.

ii*rar ei' 4ti)A\ E;i *1\ & eu)\ rF L"r:t-r iiedr
u;jr i17" iuu garfu\\iI;
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Kaidah kelima: Kebijakan imam terhadap rakyat digantungkanpada
maslahat. Kaidah ini dijelaskan oleh asy-Syaf i, beliau berkata: "Derajat
imam dihadapan rakyat menempati derajat wali dihadapan anak ydtim."

b. Al-Mawahib as- Saniyah, I85
ii; \a i1\ LA\ u* *i fo; pu'lr )o .:-;at a-,F3 iu)\ ii$

at Li^}j\ # \" \iJ ,V;;.;j*;urr j$i UX Kj U?W'"w
wajib bagi imam";", ;; ^iri"*n^ tasham,f pacia manusia sesuai
jalur maksudnya jafur syara'yang sempurna. Sebuah kebijakan yang
dihalalkan syara', boleh dikerjakan imam. Sedangkan perkara yang
diharamkan syara'maka harus ditinggalkannya. Sehingga imam harus
melindung i harta-harta or ang y ang ga;r. dan menge q akarr p erkar a y ang
ada maslahattya.

r\ \1d-1a.1,\ )\,aa,r#, jJ:,
Menetapkan setiap maslahat dari jenis-jenis maslah at y ang ditetapkan
syari'at Islam; yaitu melindungi nyawa, agam4 keturunan atatharta.
Akan tetapi maslahat ini tidak disaksikan oleh dalil tertentu, sehingga
bisa diqiyaskan; karena sungguh maslahat diadopsi pada sebuah da1il
yang tegak pada dzatnya. Maslahat ini disebut dengan maslahat mursalah
atau istishlah.

d. Tafiir al-Qurthubi, IX / 203 :

er;3'ir f4 e i,-{\ t-xll duj! )A\ e;;i i;.lr .,-. :4r3lr

34 :p3\ 5 P;L l"Jti1rn/;\*, il ",),er 
',rg;6,r;t\ t#3;

b # dJi';Vrrr,xs-;ir ;iur\ JL,;*JA\ g,V.s J\;: +t *f
ri- ..-t--o or ri- "i- or, a< o tzt, tz - .2-_"-- i-- a-rrA !dr-o--i-t )g e+"J.e a)_f.) f C ro:\.9 k g: a-lS P.S f

J.
4IJ\

ardir ,s-n\*.;u:;r:GiE rr r,i J. ej;a\ a3K Jii;
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Kedua: Ayat ini merupakan asal menurut qauldenganmaslahat-maslahat
syar'iyyah; yaitu: menjaga agama, akal, nasab, danhafia. Setiap perkara
yang bisa menghasilkan tujuan ini disebut maslahat, sedangkan setiap
perkara yang meninggalkan tujuan ini disebut mafsadah; sementara
menolak mafsadah merupakan maslahat. Tidak ada khllaf sungguh
maksud syariat adalah menunjukkan manusia pada maslahat di dunia
agar mereka sanggup mengenal Allah datilbadah kepada-Nyayang
mengantarkan kebahagiaan ukhrawi.

,Qe -'"1i F ,.*,iiqe tii i;- ,t',i F.:'y i$l & l* ,4)t tvt-":
ir.JJ/- -r\-- rr\

l*i ti-)u,;" G**i{ft Si :y e};"r\ {K ;i-;rG rir.a;;*r !;
at *iijt

Menjaganyamerupakan arrngerul:' dari Allah d,ii dan rahmat AlTahpada
hamba-hamba-Nya taipa kewajiban dan tidak menyatakan. Ini adalah
madzlnb seluruh muhaqqiqin dari semua ahli sunnah dan pengembanglarnya
dalamushulfikih.

e. Al-Mustashfa, I/ 286-287 :

,,.*r;lrfi; e::i # * dp ,,f"'i\ *-?:W ;Sg iA;AttXi

,W ii_ ,il!t Lfu, *t 'rytx ,ib,J\ gt, yed\ a; 3\) ,^)t

LAt >*"t .Lfl\ )#x" ,p i.E|\A\ r;).;,x\ &+ tlsi e-v;
o)iq.. oti"1. "ti"-.. ot.2<.
r+'*: r<p: ffs ff)

!-tit t. 
t"2- 

2.-t o, .t<gj} O_"q Lo _F o az.)-a-o ee

"&L E&
rt#r ;^ Eb MY S3

^\'ati-., @:;: i't-;; fi;r""'ti r

"r*w: "*;t r{+) #+16 511 3T iS -;*,irer a lAt'r,e};t
y SS'e#'# W\ ;r"-.jr e)^ E-a? lk{u St dt:"*u;S

^\'e;i-. l*i:;:L''-;;'6;;"ir yy,'.*
Adapun maslahat ialah ib ar at asal terfiang menarik manfaat atau menolak
madlarat. Kita tidak bermaksud demikian. Karena sungguh menarik
manfaat dan menolak madlaratmentptakan tujuan malfiluk, dan kebaikan
maktrluk dalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka, akan tetapi maksud
maslahat adalah mer4aga maksud syara'. Maksud syara' terhadap
maKrluk adalima; yaitu: menjaga agarrua, rlyawa, akal, keturunan dan
hafia mereka. Setiap perkara yang mengandung perlindungan lima

f{.i)
: - o<\
4,44->

3\'rkr* *t e
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asal ini merupakan bentuk maslahat, sedangkan setiap perkarayang
metinggalkan asal-asal ini merupakan mafsadah dimana menolaknya
merupakan maslahat.

411. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar
Diyat Uang

Deskripsi Masalah
Beberapa waktu yang 1alu negeri kita digemparkan dengan kasus

Darsem, seorang TKW asal Subangyang akan dihukum pancung
karena tuduhan membunuh di Arab Saudi. Dalam pembeLaannya
Darsem terpaksa membunuh,karena akan diperkosa oleh majikannya.
Vonis pengadllan menyatakan,bahwa Darsem terbukti bersalah telah
membunuh majikannya, seorang wargarLegara Yaman pada Desember
2007 . Sidang pengadtLan di Riyadh pada 6 Mei 2009, menjatuhkan
hukuman pancung bagi Darsem. Namun, Darsem akhirnya lolos dari
eksekusi mati setelah mendapat pengampunan dari keluarga korban
dengan syarat yang cukup berat untuk ditanggung terpidana.

PadaT Ian,:art201l, ahii waris korban diwakili Asimbin Sali
Assegaf bersedia memberikan maaf (tanazul) kepada Darsem, dengan
kompensasi uang diyat sebesar SAR 2 jrta, atau sekitarPip 4,7 miliar.

Pertanyaan
a. Menurut tinjauan fiqh dapatkah alasan Darsem membunuh untuk

menghindari pemerkosaan diben arkan?
b. Atas hak memintauangkompensast diyat, adakahbatas maksimal

jumlah diyatyang diminta oleh ahli waris korban?
c. Kompensasi uang diyatyarlgtidak sedikit, menjadi tanggngSawab

siapa, bila keluarg a y ang bersangkutan tidak mampu memb ayar?

Jawaban
a. Apablla yang dilakukan Darsem dalam rangka menghindarkan

pemerkosa at y ang sedang teqadi maka ditafsil:

1) Bila terkait denganhal-hal yang mengarahkepada pemerkosaan
(seperti meraba, mencium dan lain-lain) pernbunuhan dalxnrangka
mernb el a diri dib enarkan s etelah melalui tahap an-tahap at y arlg
memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul d11.

2) Brla pelaku sudah memasukkan Mr. 'p' ke dalamMiss 'v' maka
pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-
tahapan menurut qaul dlaif.

3) Bila yang dilakukan Darsem itu tidak di saat kejadian pemerkosaan
maka termasuk pembunuharlyarg tidak dibenarkan syara'.
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b. Bila tindakan Darsem termasuk pembunuharLyangtidak dibenarkan
syara' maka maksimal diyatyaflgharus dlbayarkanadalah 100 onta.

c, Musy aw irin menganggap tidak perlu untuk memb ahasnya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. I'anah ath-Thalibin, IY / 192:

d,4fj 56 (Hrl).lf i6 (.ii'11r1 il;;e\,-gu:rr @.r)9

"O"i\ $ieu\ )Y' ,F\;1; ti';c #i"O$i :ctV # 4-1\il\

ar eu.i! y)3#-,1'evw3
(Dan lawanlah) orang yang melakukan tindak kejahatanyangteqaga
(dengan ringan) kemudian agakringan (jika seperti lari,lalu
mencegah dengan ucaparqlalu minta tolong ataumenjaga diri dengan
kekebalan, lalu memukul dengan tarugarl,lalu dengan cemeti lalu dengan
tongkat, laiu menusuk, lalu membunuh. Perlawanan itu diperbolehkan
karena danuat, dan tidak ada darurat melawan denganperlawanan
yargberutapabilamemungkinkanmelawandenganperlawananyang
irrgarr. Apabila menyalahi alvran dan berpindah menuju tingkatan berat
apabllamungkinmencukupkafi tanparlya,makamenanggungqishahs
dan lainnya. Ya,jika perlawanan tersebut berakibat pembunuhan di
amtara keduanya dan urusannya menjadi gawat meiebihi batas wa1ar,
maka gugurlah mer4aga tertib. Tempat meniagaterttb juga di selain
kawsfahisyah; sehtngga apabla melihat seseorang berzinapada wanita
lain, maka dibolehkan memulai pembunuhan meskipun bisa menolak
tarlpanya; karena di setiap masa ada kejadian-kej adian yang tidak bisa
ditoleransi.

b. Asna al-Mathalib,'IY / 166:

e*:: )i ? ts :i # (e.;\ :y #rv s et, ,je, * )r:;-u$A)

dJ) *xs ().?3 ,-* :y ?.# S * t4s) * 3i qK)

,!' (^'<) iY 5 F G i:y: ;u9 a?: *uJ: W b @Y'*i:

a4sr oo ,,$r
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b)s

,.t 3t!u, qtAt,
(Boleh) bagS. mashul alaih danlairctya (menolak setiap orungyalgmembuat
sial dari anak Adam) baik muslim ataukafrr, merdeka atau budak, muknllnf
atau lainnya (danbnxang dari setiap orang yangteqaga dari nyawa atau
arlggota tubuh), manfaat, (kemaluan, muqaddimah-muqaddimalmy a) dan
mencium, memeluk dan sesamanya (dan harta meskipun sedikit). Ya,
jika condongpada orang yang dipaksa merusak harta oraflglain maka
tidak boleh menolaknya. Tapi malik wajib menolak jika nyawanya
masih tetap denganhartarlya, seperti orang yang terpaksa memperoleh
makanannya. Masing-masing keduanya boleh menolak orang yang
memaksa. Sebagaimanaharta ialah ikhtishhash dari kulit bangkai dan
sesamanya, sebagaimana tuntutan kalam al-Bashit dan lainnya. Jika
seseorang menolak sendiri maka tidak ada tanggungan qishahs, diyat,
kafarat, dan qimah sebagaimana dijelaskan asal; karena ia diperintah
menolaknya dan di antara perintah membunuh, sementara tanggungan
itu menafikan.

c. Mughni al-Muhtaj, IVl 138:

-r:.1rr $+.i #6 )rAr:ter)\, L-pj\,eq b\At iK.jJ,furfir

:J5 :i ,-,t, ;f; . .jr 5:tr il(^, 'j f;\ * ,-,'.L)\'i ,u,i )L;:v
b\ry4L,,p\ 

='\;^1\Ketiga: Jtka ada orangyaflgmelakukan tindak pidana maka harus dilawan
dengan cemeti dan tongkat. Jika korban tidak menemukan seqjata selain
pedang, menurut qaul shahih sungguh ia boleh menghantam dengannya;
karena ia tidak bisa melawan kecuali dengannya serta ia tidak gegabah
meninggalkan penggunaan cemeti dan sesamanya.

d. Hasy iy ah al- Jamal' ala Sy arh al-Manhaj, XXI / 268 :

'6V\j 
"-#i\ 

3 u*L \ti (81 prUit f A_,ili *V:
t\\itoL 3K 1-) a)t *_,s* *-jlt

(Ungkapan Zakanya a1-Anshari: "Menjaga tertib di selain kasusfahisyeh

I

,YS'i;>
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...')Pendapat ini lemah, menurut mu'tamad harus menjaga tertib hingga
hal itu meskipun muhshan (ter.1aga).

e. Nihayah az-Zain fi lrsyad al-Mubtadi' in, 358:

\*,. iE.U,: -j )U ,*): O-.rJ +Ai[; A.)\i3 ).ae )\f r*4t\ \;i

,\ iii, Ja{ i v *; ?4N i)i;ar i.l * yiJt
Adapun muhaddar (orangyangtidak berguna) seperti pelaku zina muhsltan
dan tarik ash-solat dengan syaratnya, kafir harbi dan murtad, maka tidak
wajib merqaga terlib ini; bahkan boleh berpindah pada pembunuhan
karena tidak ada kehormatan s elama tidak ada s emis alnya.

f . Fath al-Qarib al-Mujib,I/ l3I:

-.y 3i _* ? ? ,F {+! r-\r\ julr e, *x\ .:E ? ,(,i5)

fil\ ,y ,=a. Gt)AG) \:e .l[ i, (';*i:M$ *; *r. {x!)
(aLr+ a$*SG o,j':lfl'A:-is,4r-r(;,)i ,i i:rr) ri:; #-t\?\
?ir\;-, +;1, ,uL, e4 (4t ji4i),K;J\ euf ;i ri,ul ;;;
. la -Z o . i

bV S;r!' 5i j;3\, (uiiri \ir-;tr ,t) 4.*-li;ir \;;;':,\;Jrl

;*-tr pr f\t ,F *^,1'a;;Ag1+)q l;li ,yi ,lere; *:
1a)o- - 1.2-

-$rry 4ei; i);;93'aJ- 33;+) {3 rrur; (}}, i 
^lt*)li r:u LL r,>\.J *;; J; ( aVir ,i!;-, ,',*t .jr .'r; -:-oi ,'r*jJ t),- ii y)i - '.J \> J \v. ) -JJ -J Y). Ll. v/J -r Yr,

\,1 .J\i 1-" -li'd-i Lr i ,s-:5 t,\; *13 U;', '-; i,t 1.o ii;i rufa
Vt, : ' l)' J V), l) " I -tJ ") v) 9:> J'

,-J\c :- E:'JJ Lr ^r^ir .i r;ift \".4i ',tJ '..;;l-i li .,-.ri.,fi
) - l)- J l))r - -, 4 - "*l) - 1 Y)_ . -: J Y- z

3J M.* il jc' +)' ++ iF) !?.;J' d JL;)-ri yjf ;r
-y, ;+t )At cu \G qtJ JL,l;"\,1), .-r*\ o9 *;i ys
t ^ i. .. ^; . ol <j+ Gil y*i\ .$is;3 (_,e; +ijt,u*l *+J' + (J",;) $=;r
iuuir i::rr 5i W I\;j,5Li' *i .+ *- (*r; .:iti * o.\) il
i[1\ ,t ':r; ai teSr w ") d+d\ & (J^tr)L 1y) 'a;;;At,

-:1 * *, +4t oJ,)4) *il; ft;, j;j)ttj k*; fr+X; ;i
6 &i (ft\ eJ;r rill u:;i (eV ijy: ij-lutr ,*; fyu-) €^),
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,ai .*9-
L^l 4\-.

---, 15) urJs
\t -t , .-4

,YF.s u-t (Jilt {; l)-

Fb'ai<..,b)r cr 
-J# * *1-,"ri *.,f- *- 1'1:.: # X: gy

c,\i 'ji \E; \:i Oi ,,V\; jUt ir-[l O\'*i'aL+ ';-e'a':i, Jaa
- . J , 9 v--J \)-J - 2t - vrr -J . J

'ail 4; F: gV )&: gA :5 F: )A eV #e 
"pv

s\ vfi vfr (#r g; &jri) j;urtr nL;36 (alag &,At
(Pasal) Penjelaskan diyat, yaitu:hafia yang wajib dibayar sebab terhbat
kasx jinayat (kriminal) pada orang merdeka dalan menghilangkan nyawa
atau melukai anggota tubuh (diyat ada d:ua macam: mughalladhah dan
mukhaffifah) tidak ada kettgany a. (Diy at mughaltadh ah) seb ab membunuh
laki-laki merdeka, muslim secara sengaja (adalah 100 onta) dan 700/3
(30 hiqqah dan 30 jadmh) makna keduanya telah dijelaskan dalam kitab
pernbahasan zakat (dan 40 khnlifalt) dengan Athah kha' y arry dikosongkan
dari titik, kasrah lam dan denganfa'. Mushannifmenjelaskan dengan
ungkapan (di perutrya ada anak-anaknya), artnya sungguh 40 itu hamil
dan kehamilannya menurut prosedur dokter onta. (Dan diya mukhffifal)
sebab membunuh laki-1aki merdeka, muslim (adaloh 100 onta) danl00/5
(20 hiqqah,20 jadmh,2A bintu labun,20 ibn labun, dar'20 bintu maWndz).

Ketika wajib merrlbayar ontabagi orang yang membunuh atau aqilah
maka diambilkan dair onta orarlgyang wajib bagqnya. Jika tidak terdapat
onta padanya maka diambilkan dari onta umum ibukota tegara, ata,u
Kabilah Baduwi. Jika tidak terdapat onta dirrcgata ata.ukabrlali. itu maka
diambilkan dui onta umum negaratetangga orang yang menunaikan.
(Jika tidak terdapat onta makaberpindah pada qimalnya). Dalam naskah
lain; Jika onta dibutuhkan makaberpndahpada qimahnya. Perpindahan
ini menurut qaul jadid yaitu pendapat shahih. (Menurut satu pendapat)
daLam qaul qadim (berpindah pada 1000 dinafl dalamhak ahli emas (atau)
berpndahpada(12.000 dirham) dalamhak ahli perak; baik dalam perkara
yang disebutkan diyat mughalladhah maupun mukhaffifah; (Jika berat)
menurut qaul qadim(maka ditambah 1 / 3 padarrya) maksudnya kadarnya.
Maka dalam dinar-dinarialahl.333 dinar danl/3 dinar, sedangkan
dalam perak ialah 16.000 dirham. (Memberatkan diyat khata' adatrga
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tempat) Pertama, (apabrla dibunuh di Tanah Haram) maksudnya
Haram Makkah. S edangkan pembunuh an di tanah har am Madinah
atau pembunuhan ketika kondisi ihram, makatidak ada pemberatan

menurut qaul ashah. Kedua, disebutkan dalam ungkapan mushannif
(atau dibunuh p ada bdan-bulan haram) y arttt D ztilqa' dah, D zulhrii ah,

Muharram dan Rajab. Ketiga, disebutkan dalamungkapan mushannif.
(Atau dibunuh) di dekatnya (memiliki rahim muhim) dengan membaca

sukun huruf yang tidak dititik; ika rahimbukan muhimbagitya seperti

bintul am, maka trdak ada pemberalan dalam membunuhnya. (Diyat
wanita) dan khuntsa musykil (adalah setengah dari diyat laki-laki), baik
menghilangkan nyawa maupun melukai, maka diyatwantta merdeka,
muslimah dalam pembunuhan terencan a, atau serupa direncanakan
adalah 50 onta; 75 hiqqah,15 jadzah dan2Q khalifah onta hamil. Adapun
membunuh karena khata'(tidak sengaja) adalah 10 bintu ruakhadz, 1A

bintu labun,l0 banu labun,10 hiqqah dan 10 jadz'ah (diyat Yahudi,
Nasrani), musta'man dar. mu'ahad (adalah sepertiga diyat muslim), baik
menghilangkan nyawa maupun melukai atggota tubuh.

4l2.Kebohongan Publik

Deskripsi Masalah
Prinsip kaja waliyyt al-mnri adalah amarnh (dapat dipercaya dalam

memikul mandat) dan berlaku adil. Selebihnya moral tembagaruegara
(aparattr) tidak mendorong rakyxuntuk bermaksiat. Fakta drlapangan
tidak sepenuhnya demikian. Kesan pencitraan mudah terbaca betapa
informasi kepada publik diwarnai kebohongan yang dikemas seakan
benar adanya.

Praktek pencontohan moral tersebut jelas mengindikasikan bahwa
aparatrrwaliyyual-amrimelegalkatpenyanpaianinformasikepadapublik
diwarnai kebohongan (tidak sesuainya beita dengan fakta).

Pertanyaan
a. Apakah berbohong/berdusta berlaku toleransi (rulshah) sekira yang

melakukanny a adalah pihak Pemerintah?
b. Sudah sampaikah derajat kebohongan publik yang dilakukan oleh

Pemerintah pada batas " ek:i U i'r) 6" ?

c. Cukup memadarkah bila kebohongan publik itu menjadi bukti penodaan

atas sumpah jabatarf'!

Jawaban
a. Apabrla berbohong yang dimaksud itu sebagaiman a pengertiart sy ar' i

maka tidak ada toleransi,/tidak boleh.
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b. Belum sampai pada katagori " ;22 ;$ | 6" .

c. Tergantung bentuk kebohongan dan materi sumpah jabatanoya.

Dasar Pengambilan Hukum
a. I'anah ath-Thalibin, III/ 288:
r;l.ii 4t y\* Fpv jk rig 6 ,4 s:,?V +;(lr (3g\i)

o\6tr,,qi-)\ o i\3 (dt # s, :^g) *$ iY:\;jtr-:I 4
j ,7att< tto. .?'
?,.Nr.e,r.*9 e4xJ\'rql,#l\-!l\J,L?\ H t-P rW 3 Si elf
JL+W .:rzdr ctt JUA cst il LW t^4"}f,! :i ?V *
*L;", ,-,;3-i;r:;;3i iifi ";; dv b jG.\ u,p)1 si: 5 15 ,6,
[,e]S o\:,ti)\=31#L q'i|61ti ,.1,"i"i: :f pV {,V 3i y:,

"#r; 
* p tsy:,iju53r Uii ,& iy, ,&-31J ,ALr ";,1 as;*r S

';'V";',,*\ -"ie..it+ * # lu4,:\ )i ,ii\ oti v{',t1" t;rJ C) ) - )

\1 jF": a'r4li'X,i* -,;:(f ,\fu 
^+ 

afr: *\i :* IU,,U

^tgiy$,Jiry,a*
(Faidah) Berdusta itu hukumnyaharam, namun terkadangwajib seperti
apabtla seorang zhalimbertatya tentang barangtitipan, ia bermaksud
hendak mengambilnya; maka wajib mengingkari si zhalim meskipun
dengan berdusta. (Ungkapan Zun ad-Dnbin Abd al-Aziz al-Malibari:
"dan terkadang wajib'). Al-Ghazali berkata dalam al-Ihya': "Batasannya
sungguh setiap maksud yang terpuji yang bisa dihasilkan dengan kejujuran
dan kedustaan, maka diharamkan berdusta; atau berdusta saja maka boleh
berdu*a apabila diperbolehkan menghasilkan maksud itu, dan wajib berdusta
apabila wajib menghasilkan maksud itu; sebagaimana jika melihat orang
maksum yang hendak dibunuh atau disakiti orang zhalim, karena kewajiban
menjaga darahnya; atau si zhalim benanya tentang barang titipan dan
bermaksud hendak merampasrrya, maka sungguh orang yang ditanyai wajib
mengingkminya, meskipun dmgan cara berdusta. Bahknn jikn mmuntut sumpah,
maka wajib bersumpah dan merahasiakan. ,Iika tidak, maka ia menerjang
sumpah, dan wajib membayar kafarat, Apabila maksud peperatlgan, upaya
perdamaian pada orang yang bertikai atau kecondongan di sarnping korban
tindak pidana tidak sempurna kecuali dengan ktdustaan maka diperbolehkan.
Jika sulthan mefiufitut berbuat keji secara rahasia seperti zina dan minum
khamr, maka boleh rnendustakan dan berkata saya tidak mengerjakan dan
b oleh mengingkari rahasia saudarany a, "
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b. Ihya' Wumiddin, II/ 332:

b *E J 1;:;l- \:.V A+r.ir 5ie;\ 
"Kr 

b *,-4rv l:V
Jt r,irJ\ "r;ir'"'rj;; ii *q)s #i:rF ,* & )i *s\ t')A\
'a;x *,8 3. r:,,* )fr , M*!; y+r+ U# +|L'r^u +)r+

Jv.V\3 oK r!.'r3t,pr|l:V !3;;*ir oult W+;(6 ,|a;s;;,

u. Si 5 nVi,o,a\ -e ja *V\ & O+;(3r ,,s\:s G:)W
u ttI$ 4\ii ,jW orfl .fru 6t; S;i ii14- 4f,\ +u;t:i,a ,;;

1" z.<
:OJA:J

-o 9 ilgM! l'-Ar
dJl.. ,

r;jf p ,i$ eS t>qu ;3
orrljr it u;, iK

s\>L,o
1" ,i

. L-a9

+;(r\! ti?,{t*rr gAr 4 tu;;r ,ii#r es iJ.LtJi 
"?\,.6 g"KI +U & \ilf i rjui\; ^4')rt S #'iifiL,LV

)#,ei3])\'-6 t" )r13:'tY iY, *-, :Si,x-v JL,irt4li ;*A
"\ 

y;3q'it +t'i' e-c;";53\
Keterangan hal-hal yang dirukhshah melolotkan kedustaan. Ketahuilah
sungguh berdusta itu tidak haram karena 'ainttya, akan tetapi karena
terdapat bahayapada mukhatab atau orang lain, maka sungguh derajat
pating rendah ralah mukhbir meyakiti sezuatu yang tidak sesuai kenyataan,
maka ia jahil. Terkadang dusta berkaitan dengan bahaya terhadap orang
lain. Banyak kebodohan yang terdapatmanfaat datmaslahat, sehirrgga
dusta yang menghasilkan kebodohan itu diizini, dan bahkan terkadang
wajib. Maimun bin Mahran berkata: "Dt6ta dalam sebagian tempat lebih
baik daripada jujur, apa kamu melihat jika seorang lelaki berjalan dibelakang
rnanusia dmgan mtmbawa pedong untuk membunuhnya, lalu ia masuk rumalt
kemudian sampai padamu, lalu lelaki itu berkata: "Apakah kamu melihat
seseorang?" Aku tidak berkata: Apakah kamu tidak berkata: Aku tidak
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melihatnya?" Dan perkara yang benar dengannya. Kedustaan dalam kasus
ini hukumnya wajib". Maka l<rtaberkata: "Kalam itu wasilah pada maksud-
maksud; setiap maksud baik yang bisa dihasilknn dmgan jujur dan dusta, maka
diharamkan berdusta". Sedangkan jika mungkin dihasilkan dengan dusta
bukan jujur, maka dibolehkan berdusta jika tujuannya mubah. Dusta
diwajibkan jika tujuannyawajb, sebagaimana sungguh menjaga darah
muslim itu wajib. Ketika kejujuran dapat menumpahkan darahseorang
muslim y ang dt ahasiakan dan zhahm maka kedustaan itu waj ib. Ketika
maksud p ep er afigarr atau mendamatkan ot arlg y ang b ertikai sungguh
kecondonganhati majni alaih tidak sempurna kecuali duryankedusiian,
maka kedustaan itu boleh. Kecuali sungguh sebaiknya menjaga dari
kedustaan selama mungkin. Karena apabi,amembuka pintu dusta pada
dirinya maka dikhawatirkan menarik sesuatu yang bisa dicukupi dan
perkarayangttdakteringkas padabatas darurat. Maka dusta itu haram
menurut asal kecuali karena darurat.

413. Problem Jenazahdalam Peti
Deskripsi Masalah

J enazah/ mayat meningg al tidak berada di rumah, melainkan di
p er arfia:larL. Ia dlb aw a pulang dalam ke adaan zudah di dalam p eti mati,
sehingga kita tidak tahu cara tajhiznya dan posisinya di dalam peti.
Adakalanyaiaberasal dari rumah sakit dalam negeri atau luar negeri,
bahkan dari negeri non muslim, sedang kematiannya ada yangbaru
sehari, dl;ra hart, seminggu atau beber apa minggu.

Pertanyaan
a. Apakah wajib membuka peti mati untuk melihat posisi maya{!
b. Apakah wajib kita melakukan tajhiz (memandikan dan mengafani)?

Bagaimanajika mayat telah berubah (membusuk)?
c. Apabila mayat itu sebelum meninggal sering menceritakan, bahwa

pekerjaannyamerawat anjing, apakah diperlukan cara khusus untuk
memandikannya?

d. Sahkah mensolatiny a dalamposisi mayaldi dalam pea tanpadibuka?

Jawaban
a. Wajib membuka peti mati itu dalam rangkamenjalankan kewajiban

menghadapkan mayat ke arah kiblat. Kecuali apabrlaposisi ffLayat
tersebut sudah dipastikan daramkeadaan menghadap kiblat ketika
di masukan ke liang Lahat.

b. Jika keadaanmayat menunjutkan sudah dimandikan, seperti zudah
bersih dan dikafani, maka pihak keluarga tidak wajib memandikan
dan mengkafani ulang.
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c. Bila mayat itu diyakinkan belum disucikan dari najis mughaladzah-

nya maka harus disucikannya. Apab{amayattersebut diyakini penah
bersentuhan dengan najis mughalladhah akantetapi ada kemungkinan
sudah disucikan dengan benar, maka tidak wajib mensucikan mayat
dari najis mughallladhah.

d. Menurut pendapatyang kuat dalammadzhfu Syaf i jika disolatkan
di dalam masjid hukumnya sah meskipun petinya dipaku, apabtla
diluar masjid tidak sah apabrla dipaku. Menurut petdapat sebagian
ulama, hukumnya sah meskipun solatrya dilakukan bukan di masjid
dan peti dalam keadaan tertutup rapat dengan dipaku.

Dasar Pengambilan Hukum
a. Hasyiyah al-famal tala Syarh al-Manhaj,II/199:

\ *_:V bF )16 jl.r.jj\ ,J::6 ,EJt jtSS+i (61! *; * i;)
"j4 ?il ri;. ori WW Ji hil&1 iF ) t er 

"iV-:.\:ip 
.r

\?!* :i ils**rir +-U \., il;j ut #'F ri e;; )"y, >G ny)

,!)3 AF: e:*-

rtri! ,i* t5#,,gst |$";dxr-re aatirv, il+x_ )s*ty #
,olt

jril 6 )\:l! ilb .;3_33 i;it- ;u;a\S # & '*rO +f it
,*i:'C,!.rz,iJ\iurb 'n ,a;; U ti ? iy ?i a)t 3H ,tr ;;;Ar,

to7
)e '^;i \di et6\ P* o tAi x;gu ; ^Xr_ zJ ,l:l

at 1\;lt -FI- C" 3i;iuJl e il:;:\\
(Ungkapan Zakariyaal-Anshari : "lika diiadapkan pada selainnla'),
maksudnya meskipun ke arah langt sehingga mencakup orang yang tidur
telentang, maka tidak gegabah dalart lbarufrtya. Demikian pemyataan
Syaikhuna. Ungkapan syarah ar-Ramli as-Shaghir: "Apabila jenamh dikubur
membelakangi atau tidur telentang makn wajib difli jika tidak berubah. Jika
tidak (sudah berubah) maka tidak wajib digali, dan agar tidak disangka bahwa

ia bukan muslim; sebagaimana diketahui dai penjelasan yang akan datang".
Demikian ibarat syarah Muhammad bin Ahmad (ar-Ramli as-Shaghir).
(Ungkapan Zakanya al-Anshari: "Atau tidur telnrtang makn digali zhahimya' )
meskipun ke arah kiblat. Ungkapan syaikh Amirah yarlg nashnya: "Jika
pemakaman dijadikan panjang dari arah biblat ke arah laut, ditidurkan di atas

punggungnya, tutup ke arah kiblat dan kepala mayat diangkat sedikit seperti
dikerjakan pada orang yang hampir menemui ajal, apakah boleh melakukan
demikian atau haram". Saya tidak melihatlulama yang menefltafignya,
menurut zhaht diharamkan, kemudian saya melihat di dalamhali ada
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penjelasan keharaman juga; keterangan itu akan dijelaskan dalamkalam
syaihjuga setelah ungkapan mushannif dalam tambahat atau dikubur
ke selain arah kiblat.

b. Hasyiy ah al-Buj airami' ala al-Khathib, II / 19 4:

ldf ,&j' ilu,iue* ,rtr q-fu)\Urp*r & F:g a;.:iJ)
t#S&:j\ C4 

Y-ri'ii:,'il Jf Xu +?\/;:\ +q,Fi 0P- li
;d\ F * ,ti is,J4ir 4; ot *:+;rr & At U J*i'-*:
ui ,ra-.* 

-At k4s )\s\ i*\; F *:i *;q+ *3 4K
* 3i +il *- ei;;Ee,)r 

'x;,L bi w dv i?1r 
",i;Ur

&',i ;+ u it '4','# ,"-l-it 'i.;; ';' *js V;t (ili!\ >i"lr,--l'rJi))4'-'Jr9/

(Dandikuburdrtahdi-hans-)dengan^;t-:;:*#;*t:##"
dan suhtn hn' dalan keduanya, asalnya seroog. Makzudnya digali di bawah
sisi kubur menghadap kiblat dan serong dai istiwa'kira-kira luasnya
memuat mayat dan bisa menutupinya; ini lebih atama daipada asy-Syaqq,

dengan membacafathahhtruf yang tidak dititik, bila tanahnyapadat,
yaitu menggali dasar kubur seperti sungai dan membangun dua sisinya
dengan bata atau lainnya yang tidak terkena api dan mayat diletakkan
di antara keduanya. Adapun tanah yangberbatu maka membelahnya
itu lebih utama karena takut runtuh dan tnayat diletakkan dalam liang
atau lainnya (menghadap kiblaQ secara wajib dengan menempatkannya
di tempat mushalli. Jika mayat dihadapkan ke selain arah kiblat, maka
harus digali dan wajib dihadapkan ke arah kiblat jika tidakberubah; dan
jika tidak (sudah berubah) maka tidak wajib.

c. Thariq al-Hushulfi Ghayah al-Wushul,7l-73:

d;ry dA\ ej"O\S S*r) 1'Frr .1") Xufir &] +\ fii **'trg
,i-,pufut * ,FS'rW\ ,)L Y trij +L! 3i4t'i ,ii, Bg 'iw
*r4;G\r-].,'jr $1ftr'i jr,4\ja quiir ,hj ,k:..(gr.:i;l f'ir
iy apXhi W ;H, :\\a ;fl\ 34 4:rL1,\1Sy,f)UI r-\;)ti

.>ti 'i $'6 yX"'il;;r )i'^t;3'tjL 
'3\ ,* U.-Fr U;3 p iU\

^r 
)t, i oS # Gr|Jr,Ji;nrll;Jii;;A Si # U jr,l\ )F ,F,
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(Ndenurut qaul ashah sungguh hukumnya), maksudnyafardhu kifayah (iat
bagi setiap individu) karena dosa jika meninggalkannya, sebagaimana

fardhu ain; dalr karena ftman Allah Ta'ala: "Perangilah ordng-ordtg yang
tidak beriman kepada Allah. " Ini yang dipedomant jumhur ulama dan
dinash oleh asy-Syaf i dalam al-Umm; (dan gugur) ... menurut suatu
pendapat hukvmfardhu kifayah itu bagi sebagian masyarakat bukan
seluruhnya. Kitab asaL fam' al-lawami' - mengunggulkannya, sesuai
prasangkanya kepada Imam ar-Razi karena cukup dihasilkan sebagian;
dan karena ayat; "Dan hendaklah ada di antarq knmu segololrgan umat yafig
mefiyeru kepada kebajikan"... Berdasarkan pendapat yang meoyatakan
bahwafardhu kifayah merupakan kewajiban setiap orang, maka orang
yang menyangka bahwa orang lain telah mengerjakannya atau akan
mengerj akannya, maka gagxlah fardhu kifay ah darinya, sedangftan orarg
yang tidak menyangka demikian makafardhu kifayah dannya tidak gugur
darinya. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwafardhu
kifayah ialah kewajiban sebagian orang, maka orang yang menyangka
orarlglain belum mengerjakannya dmrtidak akan mengerjakannya, maka
ia wajib mengerjakannya; darorangyang tidak menyangka demikian
maka tidak wajib mengerjakannya.

d. Bughyah al-Mustarsyidin, 15:

?,# 3 es,ta-irw|lrfl- q lu*)r ,*a+s3 ,(* lwl
,W) 6+q;iJl 16 ,W ALW: elrr- H Wt| #
q* +pr s:i ;;r+r irsif rt+:r! rufor b :i.i-;j;lt: ,Gi*\
,-,iu t" u\illl pir u & Ju+ t iJLi i i:t*slfi p'jq pr
,-W 'i 16 * 5sw;w y*r 'i )r]fj-,5rWu4% *"Sl
C\ etW *VV GjAt 6K'' *w,'4 n i*>s;iri>ri
,\it-' LrbF\ +?\ )i 4t *q'Qi 3i,r*4x+#\ 9b;
i' *:;.,' 1i{s ,t1;ilJ_\#\5)\; crrBl ; ;r5.i u;9\{ib* i; 'j;
& y*jr t )b )V1ili6q (H 6\t'i v\Kr,Q *3\\i-b
eqJ \;1(i G'"4 i, 'r.* V\A r\ qU; # $h\ 4Y du*t

?6zeeu{r e!,} Gq}e': o,?r t 3s,* :r{-x oK.ltr

.t i)i)l *S *r:S;Ar ;.;ir o*4'nvi'| :r,l;iy,e;rtlp,
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^;st4 euu;ixS tA * giy:
,rr ij6 .frEY *L 3V->\$"{ u

S S\ qa\1:y\st\ *,*

(Masalah Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) Ambillah kaidqh
yangpahttdiperhatikansebabbanyakcabangmasalahdanmanfaatnya,
yaitu setiap bendayang tidak diyakini najis akan tetapi umum najisnya
dalam jenimya seperti balu$aju anak kecil, kebodohan para per4agal
dan kebodohan orang-orang non muslim yangberagamaterhadap najis,
sebagaimafla para pemakan babi; menurut qaul yang lebih rajih ialah
mengamalkan hukum asal, yaifu suci. Memang demikian, namun
dimakruhkan menggunakan setiap pukara yang sangat berkemungkinan
najis, dan setiap benda yang diyakini najimya meskipun mughalladhah
lalu kemungkinan kecil suci, maka tidak najis bertempelan dengannya.
Dengan demikian toko tukang jagal,tkan-ikan dan perahu layar mereka
yang disalsikan dijilati anJing, tidak dihukumi najis, atau tidak dihukumi
najis daging ata-u ikan yang diletakkan di atasnya, danbadan-badan
manusia yang menempel padarrya kecuali jika menempetny a pada tajis
disalsikan, maka tempat yang dijilat anjtng itu najis. Begitu pulabarang
yang diyakini menempelnya dengan persaksian atatbenta orang adil
serta basah sebelum kemungkinan sucinya dengan mengalirnya tujuh
aliran air bersama debu yang suci-mensucikan, dan hukumnya tidak
menular padabagiantoko yang larn apalagi sampai ke toko lainnya.
Setiap daging, ikan dan lainnyayang keluar daitempat-tempat seperti
itu dihukumi suci, kecuafi perkarayang diyakini menempel padatempat
yang terkena najis, dan tidak memberatkan serta sering teqadr,jika tidak
maka dimafu jrga, sebagaimana kata Abu Qadham, sementara Ibn Hajar
menentangny a. D alam an-Nihayah ada keterangan: "Batasannya adalalt
setiap perkara yang sulit dihindai secara umurlt maka dimafu".

e. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib,I/I157:

is.lr t'*{\Liy*l]r .}GJ* o}*p-aar ;,g 5:(,};xt \i6 J;:ifi)
i\L#fue%.ljtrK til.; p jr5:f_e a;at;4];u;lr A-:';; b
I 3F'%4U p-';jr c#S q ,y Cr.ii, AK 56 , #Lii,A' & .i

-:;;u ^r 
i).1]1,1;-b^+,;;Jt €rg 6"*jr U-qf ,i* $Si-;n H

^l - -? o e - o o

3\ +# prayr-ull iil ;:,!r 
"UrK 

uV-t,;J^ jt3,J lil\iji{16
,.;ir OvSg rit.,l)itril#)\ U\6 d)tgidJ,il b;n
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(Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatibi "Pada mayat ini') meski
mayatberadadtdalarnpeti,misalkan.Makasahsolatdiatasnya,menurut
mu'tamad dai taraddud sebagian ulama Yaman. Demikian pernyataat
Nuruddin Alt az-Zayadi. (Far'u) Ar-Ramli as-Shaghir berkata: "Apabila
ada mayat di peti yang dipaku maka tidak sah menyolatinya, sebagaimana
jika makmum berada di tempat yang antara makrnum dan imam terdapat
pintu yang dipaht. Bila tidnk dipaku, meskipun sebagian papannya yang mampu

digunakan untuk mengeluarkan mayit melewatinya maka salt menyolatinya."
Sekian kata ar-Ramli.Lafu aku memusykilkannya dengan kasus ketika
peti tidak terpaku, namun sebagairnana pintu yang terbalik antara imam
dan makmum, makapasti tidak sah menyolafinya dalam kondisi seperti
itu, sebagaimana tidak sah makrnum daJamkondisi seperti itubrlaberada
di luar masjid.

f. Fath al-Anam 'ala Syarh al-Mursyid al-Anam,III/178
i a tJ o-.
)-s-PL |Jy.X- *ir *jr &;i,At'4 i& vs

rt t-r.6 6li iLrry bX#r#
Dr artaranya diketahui bahwa sah mensolaimayat yang diletakkan di
petiyang dipaku seperti yatgberlaku pada saat ini, dan dipindahkan
dari satu negar a ke tegar a larn.

414. B ela41 a via Sales dan Zakatlny a

Deskripsi Masalah
Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan

daganganmereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya
para sales itu menitipkanbarangdagarganmereka di toko tersebut dan
akanmenagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.

Pertanyaan
a. Dinamakan akad apakahtransaksi semacam itu?
b. Siapakah yang wajib menzakatihartaitt, apakah sa^les atau pemilik

toko?

Jawaban
a. Bisa disebut:

l) Wakalah bil ju'li, yakni pemilik barang mewakilkan kepada pihak
toko untuk menjual dengan pe4aqian mendapatkan bagranyang
jelas dari hasil penjr-ralan.

2) Bai' bitsaman muajjal, yakni pemilik barang menjual kepada pihak
toko dengan pembayaran secara temp o. Jka pada saat pembayaran
masih ada sisa barang yang belum terlual, maka barangtersebut

O3'#,:- O'Jf
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tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibda{ yakni sisa
b ar ang dlj adrkan sebagai bagian dan tsaman yang harus dibayarkan
dengan persetujuan dua pihak dengan syaratbarangitu tidak rusak.

b. Dalam praktek wakalah bil ju'li maka yang wajib menzakati adalah
sales barang. Dalam praktek bai' bitsaman muajjal yang wajib adaLah
pemilik toko.

Dasar Pengambilan Hukum
a. Al-Hawi al-Kubra,IY /1187:

'l: # b;, &,';$ t(lt ',:i uyi i, ,j\i 6 t:4,$5utr ju

5i & ,,itt ru el +- a*, *! :iE ")i,\1]:J,:r4-;i .jl 3:1, f
;3\ $! -ti*x- t;t i 5): *' C fb,;V S b ii r#j-i ai+

^ 
# * rLG \*;LV e$; ,i-i.=,I ; a 6, J* *rt :-"i ,i-

r ^^,.,,i'u * r-;:,T{::*^|,':''r,:,il.;; :if -- y)-* i-* ^- r - | t^ J9:+ 3*; 9:r:t ,ir^" i )
'il" yx e:j3\ , ;tt'^* rtr\te; \*'^LU i6 *L i; UX"
j5G Ji -,.; rLV !.F;.y*r \:t erl\ ;-lq-\Gj,J;.;.ll ,;-r;ri,
:rLAr ii r*;; rr)V K-;:J3K jr t,;i X +- -,4 yt a-a\,)

*,*oyi't]r F\i;, J53\ b >Lltg e.d\ b *\;),).u 4
i: 6lt lE ^;-X it *""p k ,t-+-.-Fr -aJf; J.Pr y;r 

1U
\i""1"* rju ru-j ,,+ ii 9;r- j+ i)\tr:l SS;r jti- _u;;J.J 9 )J

'* #: ):# j1 ;.pr x p \.^,u d, Z;: q>4 jK-j "4

)5:rf')-3 
r-.u pr jK Jl;r .eril;r ,* I *lr 3;il:r- ,* C r)fr

* J-,, # ;rlU 33pi;:6 ,#') \ ilr i .-;I flx i') Xu-

ar yir a)t )5:j\ ;y q i, fit r33 4:a\ ){)
Al-Mawardi berkata: "Ini seperti beliau berkata, sungguh kita menyebutkan
bahwa perwakilan itu boleh dengan upah dan tanpa upah". Tidak sah upah
kecuali diketahui, maka jika seseorang berkata: "sungguh aku mewakilkanmu
dalam penjualan baju ini dengan upah sungguh sepersepuluh harganya atau
dari setiap 100 dirham untukmu", Maka transaksi semacam ini tidak sah
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karena besaran harga tidak diketahui, dan wakil berhak mendapatkan
upah sepadan. Apabila seseorang mewakilkan pada orang lain dalam
penjualan baju dengan upah yang diketahui, kemudian menjualnya
dengan penjualan yang rusak maka wakil tidak berhak mendapatkan upah,

karena kemutlakan izin pe4jualan itu menuntut keabsahan darinya. Maka
penjualan yang rusak itu tidak diizini, sehingga wakil tidak berhak
mendapatkan upah. Jika wakil menjual barang dengan penjualan yang
sah dan menerima harganya laluharga itu rusak di tangannya, maka
ia berhak memperoleh upah karena wujudnya amal. Hal ini berbeda
dengan pekerja apablla disewa untuk menjahit baju atau menyembelih
kernudian rusak di tangannya setelah selesai kerja, maka ia tidak berhak
mendapatkan upah jika musytarak. Perbedaat di atttara dua kasus di
atas ialah sungguh maksud dari ajir-buruh adalah menyerahkan amal
yang berhak mendapatkan iwadl dalambandingannya, sehingga perkan
yang tidak menghasilkan penyerahan maka tidak wajib mendapatkan
iwadl dalanbandingannya. Maksud dari wakil ialah wujudnya arnalyang
dlizinl Jika wakil menjual baju kemudian baju itu rusak di tangannya
sebelum diserahkan pada mustahiqnya maka penjualan itu batal, namun
upah wakil tidak batal karena batalnya dengan afiibara setelah sahnya.
Maka dengan amal itu menjadi wujud dainya; Hal ini berbeda
dengan jatuhnya penjualan yang rusak. Jika seseorang menyerahkan
baju kepada pembelinya dan menerima pembayarannya la1u rusak di
tangannya, kemudian bajayang di tangan pembeli yang merupakan
wakil seseorang itu terbukti merupakan milik orang lain, maka akad jual
belinya rusak dan wakil tetap berhak atas upahnya. Sehingga maksudnya
dengan tzinhanyalah bekerja denganbenar pada akad yang sah, dan
pekerj aan tersebut telah dilakukannya.

b. Bughyah al-Mustarsyidin, 3I2:

'i(1r e'.^* ,5a '611 4t :y e:; rS gq \i.6 b .-F) iu tfikl
ej,Fr r;i $;*6,s!,:lr fi 

^3h3 
ts:1P\l\4Zy;e)\ ;r4
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+f ,:;33\ C,s $:get.l.]l jG J,tui ,-+;At
H i\3 J4 5-t,* S;v & M3\i*tt.^r "4r4 

o--y.,r';,ei't
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W-: ,rgA\ +S t+: ;J5 lr;j i* 

^':AS 
,W-A rjt+,'ir 9X,

e\:, iA\ ?r 34 iS ,Wi

,'{!u \i4&Wdr#
49)cr

,g!yr

.i- 4r.,AJe dJS ;eV,-sA\'-
* gi"i, j* 5 fri-;cjl e

t\ ;ge Xi ., 
A e:Ss ly,:ti;}tr,lnr lF j*relr]r

(Masalah) Seseorang berkatapada oranglain: "Iuallah barang ini di suatu
tempat dan seperempat keuntungdnnya untukmu, "misalkan; maka akad
perwakilan ini rusak karena shighatnya rusak dengan upah yang tidak
diketahui, dan tasham,rfnya nufudz karena keumuman rzir, danberhak
memperoleh ujrah mitsli, baik untung atautidak. Apabila seseorang
mewakilkatnya agar menjual di suatu tempat dan membeli barang
dengan tsamarmyamaka sah, dan berhak memperoleh upah sempurna
denganmelaksanakan semua proses ffansaksi yang diperintahkan. Jika
wakil menjual dan tidak mernbeli barangyang diperintahnya, maka
apakah ia berhak memperolehbagiannya seperti ajirbtla sebagian amal
sulit terlaksarua ata.u tidak berhak? Sebagaimanatpilt, ia tidak berhak
kecuali dengan amalyang sempurna; ini perlu dikaji. Bahwa persoalan
pertama menguatkan keterangarlyalg diriwayatkan ibn Hajar dalam
Fatawinya dari aL-Imrani: "Sungguh apabila seseorafig menyewa ajir agar
membawakan surat kepada orang lain dan mengembalikan balasannya lalu
wokil menyampaikannya dan tidak mengembalikan balasannyq ffiokfr ia berhak
memperoleh upah dengan kadar berangkatnya ". BaltkatAl-Qad1i berkata:.
"fika ditemukan surat secara gaib (misterius), maka ia berhak memperoleh
bagian; dan tidak ada ibrah dengan urf yang menyelisihinya." Tidakwajib
bagi wakil mengerjakan sesuatu yang diwakikanpadanya. Meskipun
dengan menjadikan perkara yang tidak menggunakan lafal sewa beserta
syaratfiya. Boleh bagrnya melepaskan diri sebelum, setelahnya dan
setelah pembelian. Dengan demikian, ia menitipkanrrya pada orang
terpercaya. Tidak boleh mengemballkan tsaman dirham-dtrham sekira
ttdak ada qarinahjelas yang menunjukkan padanyakarena tidak ada
izin,bahkan harus menanggungnya hingga malik menerimanya. Jika
ia mengetahui sungguh brlaia melepaskan diri dalamkondisi gabnya
malik, maka ia menguasaihartatersebut secara menyimpang. Sehingga
harammelepaskan diri seperti orang yang diwasiati, bahkan hal itu tidak
nufudz ketika demikian.

E

I

t
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c. Hasyiy ah al-Buj airami' ala al-Kltatib, IIT / 137 :

'i +r;Jr 41;^^- ,...'t4lr oK ,-,1 ;4 tSK1t c.iK lil W \EA j;.lt y-j*i;

y#; 
JFl:t kaq J#); vj:il! , p;; ei; r.u b,4.6 ,ir

^r 
f;+t 6!

Disyaratkan menerima secatalafazh dalam persoalan bila perwakilan
dengan upah jika ljab dengan shighat akad, bukan perintah; sebagaimana
ungkapan'. "luallah barang ini dan kamu akan memperoleh upah dirham,
maka tidak disyaratkan menerima dan amal wakil terbatas karena perwakilan
tersebut merupakan bentuk persewaan. "

d. Bughyah al-Mustarsyidin, l3l:

3x &p\ )ri"a'r1 L? Xi'.d s;lrr*sr ;* ,3;r:r fa * t"tl
.lut ii,li u 33u ;;;r? 3\ G;u UK ;5 ,3:lir ;'iU P\ '*
:€ )b ,olir +>4e &W>r6; jr:-i-,'i\ 3;1 ;P\,iiurt: i-+v')

^r 
)il CA\ rio, 3i :,)Ar

(\4asa1ah Abdullah bin Umar bin Abi Bakarbin Yahya dan lMuhammad
bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Perbedaan arfiata tsamafl darr munman
ialah sungguh sekira adamatauang dalam salah satu duabagian maka
alat penukaran itu adalah tsaman danyang lain disebut mutsman.ltka
keduanya mata:uang atau keduanya benda maka tsamanrLya adalah
perkara yang dimasuki oleh ba'(pengakran). Faidah tersebut adalah
sungguh tsaman boleh drgantiyaitt dicartkan ganti,berbeda dengan

t2led!
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mutsman. As-Sayyid bin Abdullah bin Umar al-Alawi menambahkan:
Syarat-syarat menjadikan ganfJ' iu ada 10, yaitu: adarrya perganian darr
tszman, penjualan dengan mitslinya bukan berupa muslamfih dan bukan
barang ribawi, terjadi seteiah ketetapan akad tidak ketika proses khiyar
majlis atau syarat, gantinya tidak seketika, menggunakan shighat rjab dan
qabul yang jelas seperti ungkapan: "Saya menggantikan padamu dan saya

mmggant i p adomLt ", ataa kinay ah s eperri " amb illah b arang itu ", menerttttkan
ganti di dalam majlis, menerimanya jkaia dan hutang serasi dalam illat
ibatidakketika keduanya berbeda seperti emas dengan beras, dannyata
mumatsalah daLamharta ribawi dengan jenisnya seperti emas dengan
sesamanya. Syamsuddin Muhamm ad btn Ahmad (ar-Ramli as-Shaghfu)
berkata'. "Demikian itu lebih berhati-hati". Ibnhajar berkata: "Tidak
disyaratkan dan tidak menambahkan ganti pada qimah hutang pada hari
muthalabah di negaranya jika wajib mmaak atau berhutang,"Maka apabtla
memungut rupiah perak dengan seratus enam puluh duw aid y ang ditunda,
btla dengan sltighnt p o:rjualan maka sah dan boleh menj adikan ganti darinya
dengan ketentuan ini atau dengan shighatfuitangmaka tidak sah.

e. Al-Umm,II/3A:

4G iF u:3t 53 ,}ra ';ut'q, :e6\ iu is''At ){tL * dt' +q

^t 
ati+i +4re$3

(Bab) Arang yang wajib sedekah, asy-Syafii & berkata: "Wajib sedeknh

bagi pemilik harta yang sempurna kepemilikannya, dari orang-orang merdeka

meskipun anak kecil, orang gila, atau wanita. Tidak ada perbedaan dalam
hal itu di antara mereka, sebagaimana dalam harta masing-masing wajib
mengeluarkan perkara yang hartanya lazim dengan salah satu bentuk jinayat

@riminalitas), warisan, naJkah terhadap kedua orang tua atau anak lumpuh
yang membutuhkan; baik dalam binatang, tanaman, mata uafig, barang
dagangan dan zakatfitrah; itu tidak ada perbedaan."

41 5 . P er ay aall- Ulang Tahun
Deskripsi Masalah

Ulang tahun bagi sebagian orang, adalah hal yang dinantinanti
dan jangat sampai terlewatkan begitu saja tarpa vpac:rta perayaarl (pesta)

walau sangat sederhana. Cara orang memperingati Hari Ulang Tahun

ii# oli 0 or;.;r t filt )i 6W J\ W ,:K 3y: )i'tt & 4Ut e\j

li L .:t-; li a:u- .".i'i\ .* *l--- du ; i r* *-t; K , \r; :\ Jt \S
i-,LiiJ\; t\!Y,t",'.JIi a::nf , r ,',,K 2\'J', -\# .*', i-o :iiAt; lL;ii-J . J v J {_JJ J --- t t V 9-t "tJ -- -) e
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bervariasi. Sebagian or arug merayakannya dengan cara keb anyakan orang
umum, yaitu dengan mengundang teman-tamarffLya kemudian tiup 1i1in

yang dinyalakan di atas roti tart selanjutnya memotong kue/tumpeng
dan diiringi nyanyian lagt"panjangumur" dartparu hadirin. Sebagian
lagi disamping dengan caraitujuga plus denganbacaan-bacaan seperti
manaqib, diba'srrat pendek, danlun-lun- Ada jrga yang merayakannya
dengan mentraktir teman-tem afiy a, dar sebagarny a.

Pertanyaan
Sebenamya b agarmana pandaogan fikih tentang hukum meray akan

l;aril;Jang tahun? Jika boleh, bagarmana cara-cara yang benar menurut
Islam dalammerayakan Hari Ulang Tahun?

Jawaban
Tidak ada dasar hukum syar'i tetapi hukum mengadakan ulang

tahun tergaflfrJflg pada maksud dan cara rnerayakanrtya. Jika digunakan
untuk muhasabalt dan caranya ttdak menggunakan media munkarat
maka termasuk sesuatu yangbalk.

D asar Pengambilan Hukum
a. Syarh al-Yaqut an-Nafis, 170:

e-,ti 4;r Jevttii>U, y*s
Li ;-r;:', i\i"t\ t-i ,\6.; ,V 1Z 

-x-,Y:
I I J J u l, JY v{} J

J_A.i; $i5:r )H- q13H-

*q f O*lr\ ir;, &,5 SS"# 4;);ar, t,+ir ir;;'if
rt iq"4t t$-V\i;\L:,Uii;irr ji5;iu.; Jy: ;,w:45

Di suatu teryatada sebuah pesta uiang tahun dimanarriurrusiu merasa
bahagra dan memperingati hari lahirnya. Hendaknya seorang muslim
memperin gati hari lahir sebag ai hari y ang tepat untuk muhasab ah
(perhitungan amal) dirinya dan mengadakan b arrdirrg di antar a tahun ini
dan tahun lalu, apakahbertatfiah dan maju atau berkurangdanmundur?
Peringatanrnt adalah sesuatu yang indah; itu tidak sekedar mengikuti
dan tidakkarena boros. Peringatan-peringatan majazi dan taqlidi itl
bervariasi, setiap individu berharap agar pada waktu peririgatan dalam
kondisi sehat, afryah, baik, bahagia dan seterusnya. Kita memohon
kepadaAllahagarmengalangShai-haipeingatanyangindahpadaktta.

b. Mu'annats Musyawarat wd Fatawa li Syaikh Ramadhan al-Buti,Il/223:

e c+ if +-i { t r;fu +rU t; ?i i>r ,Y;, ;G! i,i+i\ 
"6

I r - I r tt
r l\-J )l

i/o,/
.Lo,-Jc

t -2. o.- \ia tr-oi -11-t-7 *b Js ))A*o JL^-91 lJ\-:.Aq
L_J-(J

21 -.-t- tr X- ,-t 2-vio
4--.rr 4#\---J A*t:a o))A^r

i, 6 - -i
J# l,ts t-,t rlut ;M
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Apakah peringatan hari lahir itu hatal atau haram bagi anak kecil? Saya

tidak suka memeriahkar adat-ad* a$lng yang tidak Islami di rumah
muslim; kxena sungguh pada periode lalu, adat-adat tersebut memiliki
pengaruh bahay a yang dikenal.
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416. P engenrb angan clllat Ta' addudal fum' ah

Deskripsi Masalah
Sebagaiman a dalam Liter aax kitab-kitab Syaf iyah dan y ang lain,

bah.wa faktor-faktor tertentu dapat menjadi alasan untuk melaksanakan
solat jumat lebih dari satu tempat dalam satu kawasan di antaranya
penuhnya masjid dengan jamaah (otilrO|et), sulitnya dipertemukan arfiara

dua belah pihak yang bersetera (Zr€it 4), dankarena jarakyang jauh

(,;tilt*9. Pada eraindustrialisasi dan urbanisasi pekerja dari desa ke kota

saat ini, seolah menuntut alasan baru dalam melaksanakan ta'addud al-
Jum'ah, kendatipun jarak antar safu kantor instansi, pabrik, terminal,
rumah sakit atau lainnya dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh.
Namun karena ada attran kerja yang mengikat, ketertiban pegawai,
kantor yang eksklusif (tertutup) dan sebagainya, memaksa masing-masing
tempat tersebut untuk mengadakan solat jumat ditempatnya sendiri-
sendiri. Banyak ju,ga darrparapekeqa tersebut yangberstatus sebagai
pekerja kontrak yang berasal daffuar dauah,barkymgtnggal di asrama
tempatkerlanya atau menyewa tempatttnggal daerah sekitar tempat
kerjanya.

Pertanyaan
a. Adakah kriteria lain yang memperbolehkan ta'addud al-Jum'at selain

udntrpenubayamasjiddwga,t jamaah(6'#t$;$,sulitnyadipertemukan

antara dua belah pihak yang berseteru (gq-. jr-:. ) dan karerla jarak

yang jauh (.;t(;lt$X)? Dan jika ada, apabatasan kriteria ta'addud al-

fumat itu?

b. Apakah faktor efisiensi waktu, keamanan, dan keselamatan ketika
menyeb era ng j aLan-r aya, minim ny a j am istirahat kerl a, lar angan
j um' atan dt htar dari pihak p erus ahaan, dan lain s eb againy a, dap at
digolongkan kriteria yang memperbolehkan ta' addud al-Jumat?

c. Jika jumlah mustauthinin (penduduk tetap) dalam mendirikan salat
Jumat tidak mencapar 40 oraflg, bahkan tidak ada sama sekali, maka
bagaimana pendapat musyawirin menyikapi fenomena ini?

Jawaban
a. Ada, yaitu setiap hajat (keperluan) yang sampai padataraf masyaqqah

yang secara adat tidak tertahankan.
b. Sama dengan jawaban sub a.

c. Boleh melakukan salat Jumat, namun setelah salat Jumat dianjurkan
melakukan solat Dzuhur sebagai langkah ihtiyath. Sedangkan dalam
masalah tidak ada mustauthin (penduduk domisili tetap) sama sekali,
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maka menurut pendapat al-Ashah hukumnya tidak boleh, namun
menunfi Muqabil al-Ashalt hukumnya boleh bagi muqimin, dan pendapat
ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Hurairah dan Imam Subki.

Catatan
Jumlah minimal anggota jamaahsalat Jumat menurut petdapat

mu' t amad dalam madzhab Syaf i adalah 40 orung, tapi ada pendap x larn
dalam madzhab Syaf i yang meny atakat cukup 12 orung atas 4 or ar-.g.

Dasar Pengambilan Hukum
a. At-Turmusi, III/ 212-273:

2*,;,.{r r"r*t::":. &3i\ oi 4qq4 +i (2u*'lr 4$rtfl
ii , ti\ij t'i',G-i ) 

jg:\ )V;;- J4'itv W \'a1:; X JH r\J l) 
-JJ 

JJ'JJ U) J V-

W* G-$i a* * K'ak" H i if +u.:r 6tr,1;,i ;fr eW
,1.\, *;3.i; 4 isri'i\ t 3 :\ 7V',,- .6")s+:+r uur

. -i lea\J"\5f)l
(Ungkapan penulis: "Kecuali karena sulit berkumpul'), maksudnya secNa
yakin, zhahrrrya sungguh yang sesuai padabatasan ulama ialah sulit
berkumpul karena ada masyaqqah yatg tidak kuat ditanggung secara
adat. Ulamayalg menggambarkan boleh ta'addud juga ketika terladr
perarlg atau perselisihan di antara dua kota. Jika tidak ada masyaqqah
maka trap-tiap golongan yang mencapat 40 jamaah wajib mendirikan
sholat jum'at. Jika jumlah warga satu kota atau seluruh kota tidak
mencapai 40 jamaah maka tidak wajib mendirikan solat jum'atbagt
mereka di kotanya maupun di tempat lain. Angan-anganlah.

b. Bughyah al-Mustarsyidin, I/ 164:

,fr is, ,3 ,\iz'r rq O Gl+* .j)t+V 3.?

i;+r 'F W e"el:5-;iil-,u,;p{r W\+"er;:+\ )F b *t\
p rr,s* wi:iqjj .p ;\-x 5\u jrrS \ii;\5)w i;,4!;-'tt
\\t*\AV fgr )\'iJ;t c r.* Gt:t3t i; ;--uir *i U 

"ri 
jL;

.i; 
,-U ,a;A rf ii:.;il ili* !*?St !.I;it J/ ?F g- s!$i ;jt 6il,i-'

,*\A)t;;i.;5 )Yr b;:iip';,{r ,f #,; 'i1,4lX\ i"at.,.x\ *i ,v
b J4u{ ,4;j.3.t:k * 3H W$)ii,e\iK litu} .;v}r u:5

i: ("tu-l
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:[)U

r:+r\ p\ )anrjrr Je."tg ,v+;rJ,-\jrl,tr i"rB\ &tA,i
t\'a;:; *Y S br;tS;r\A\,

(Masalah) Terladi perang dan perselisihan dr antara dua kubu tentara
di suaru balad dan masing-masing bersenj ata, sebagtan rakyat khawatir
menghadiri solat jum'at di masjid jamt'nya yang asli. Lalu mereka
melaksanakan solat jum'at di tempat mereka seiain jum'at yang asli.
Maka diharamkanbagt mereka mendirikan jum'at dalam situasi itu,
apalagr kesunnahannya, atau sungguh jum'at itu wajib bagi mereka,
karena tidak seorang pun imam-imam madzhabberkata: "sungguh orang-
oratxg yang memiliki udzur jum'at dan jamaah adalah ketika terkumpul 40
jamaah rli satu balad yang wajib mendirikan jum'at". Bahkan tidak dai
imam-imam tiga madzhab, kecuali keterangan yang dinukil dart imam
Ahmad tentang kebolehan ta' addud al-j um' at kar ena hajx. Bahwasanya
khilaf tersebut dalam masalah apabtTa orang-orang yang memiliki udzur
berada di suatu tempat yang boleh ta'addud al-jum'at, seperti diketahui
dari ibarar at-Tuhfah dan lainnya. Kesimpulan dari kalam imam-imam
sungguh sebab-sebab boleh ta'addud al-jwn'at rf-t ada nga; yufu sempitnya
tempat solat, sekira tidak memuat jamaahjum'at di tempat iru pada
umumnya, perarlg di antara dua golongan beserta syaratnya, dan jauhnya
tharaf tharaf baladdengangambaranberadaditempatyangtakterdetgar
srara adzan dainya, atat dr tempat jika seseorang keluar dainya setelah

fajar {subuh), ia tidak menemukan jum'at, karena tidak wajib baginya
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* #\, y+\;tl+l r-c * b;,s+,e i{ p 6:;11 ;u"'ir 
ju

beqalan menuju ke sana kecuali setelah fajar. As-Sayid bin Abdullah
bin Umar al-Alawi berbedapendapat, danberkata: "Dengan demikian,

boleh bahkan wajib ta'addud al-jum'at karena kekhawatiran tersebut, sebab

lafal taqatul itu dinash secara khtnus", dankarena kekhawatiran itu masuk
di bawah ungkapan mereka: "kecuali ketika sulit berkumpul" sehingga
kesulitan itu umum bagi setiap kesulitan yang muncul dari tempat itu
atat drl,,nrnya? Ringkasan ta'addud dalan tiga contoh di atas berdasar
istidlal al-mujib dahulu bukan merupakan hakikat, karena beliau tidak
meringkas udzur di dalam at-Tuhfah, an-Nihayah dan lainnya; tetapl
merekamembatasinyadenganmasyaqqah.Ringkasanirtradakalaberwpa
ringkasan maj azi bvkan hakiki, kar ena ringkasan itu banyak dalam kalam
mereka, atau daAbab ringkas an amtsilah. Maka sempit bagl, t:Lap kesulitan
tersebut muncul daritempat tersebut dan jauhnyatempat. Dan karena
setiap kesulitan yang timbul dari jalan, perang dan lainnya, seperti
mengkhawatirkan nyawa, harta, panas yang menyengat, pertikatan dan
s e s amanya da1. s etiap p erkar a y ang ter dap at m asy aqq ah.

c. Itsmad al-'Ainain pada Bughyah al-Mustarsyidin, 36 lal-Haramain] :

Imam as-Subki berkata'. "Tidak terdapat dalil di sisiku atasil*#:
jum'at dengan orang mukim yang tidak menetapi tempat tinggal".

d. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,IY /503 fMaktabah Syamilah]:

)rr;:* )W.: * 3:*-W ;A c;rA;'^4;:t # a*At i:S eiS

s;'t\ iul; ruu;j\;;;,; 5i bb*1 ,F w\ iri .i $4J)Y-J \ iJe--

sr 6ipr't)$t: (S r:
Adapun ungkapan musltannif. "Apakah sah solat jum'at dengan orang-orang

mukim yang tidak menetapi tempat tinggal?" Ada dua wajah yang masyhur
(menurut ashah) solat jum'at tidak sah, mereka sepakatpadakeshahihannya
dart orargyang menshahihkannya; yaitu: al-Mahamili, imam Haramain,
al-Baghawi, al-Mutawalli dan ulama lain.

e. Al-Muhadzdzab, I / | 10, [al-Maktabah asy-Syamilah] :

'-,i1x'rj; q i "(y;i i\! )w: * w-# * ;;-*;'ry.s ps

?4j',#i qt;Lli iSS W-WK'€,'.'J*;3u klr t.:.,.sf;) re
w G3\',)\jtG

NUMenfawab 243



rr \iaE{ fu+r oa, c,L1;it # S|b,*'5.. \-Y;. f v6--r J'

Apakah solat jum'at sah dengan mukimin yang tidak mustauthin. Ada
dua wajah, Abu Ali bin Abi Hurairah berkata; "Solat jum'at hukumnya
sah, karena mereka wajib melaksanakan jum'at, sehinga jum'at hukumnya sah

dengan mereka sebagaimana mustauthin". Abu Ishaq berkata: "Jum'at tidak
sah dengan mereka; karena Nabi W keluar ke Arafoh bersama ahli Makkah,
mereka di sana mukim tidak mustauthin. Apabila jum'at sah dengan mereka

maka NabiW akan mendirikannya."

f . Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdmb,IY /503

iJtv U (.r;[Jt)

{\Li '? , # \ M:Gi) yt f.rr e )ff ar griilr ,;"as }.a:-.:sr
.;

*- 9E:F d*{eiJ\ ;r, L6 tk: FA i d$ ,9 O r;*Sr'a;u;
"e9\ iu ,ieS aAt elK ,auu -*: p|i'a;"ri'a;Gy €; +i\/uJ,
*"* :\ uK i';# G\il *; ,y v Ly'a;uy s; c# +ur+ u;

^sAr $ jL'G.lt y* ut'i\i; iy ,* qWJr jr;" $gXrfu
0.3;,1iil 

"rla' 
f\t)\ :ywP:*,* p[i ,';::i-r,JV\,s3: rP jG ,rlg

'oir epr: eUlr ;^i r1i, * Ir p_.;ylr :;:;.te\, \t \,tS.,

r*X.o j:l'i'i wUls4t'F M)i ,P o'):4gr ;ra

lgrtj3 *3 iyZ?.lt + p;S\ +>4 y+\ i, O;**; t;;:

^t';ti i:it'r,#)\ &
(Kemam) orang yargwajlb dan sah mendirikan j,tm'at; terkait keabsahan
jum'at dengannya adakhilaf; yaitu: mukim yang tidak mustauthin.
Mengenai persoalan ini ada &,n wajah yang disebutkan dalam kitab;
(menurut ashah) tidak sah solat jum'at dengannya, kemudian jamaah
memutlakkan d:ua wajah itu di setiap mukim yang tidak mengambil
rukhshah. J amaah menjelaskan bahwa dt:a wajah itu berlaku bagi musafir
yang berniat iqamah selama empat hari; yaitu zhahir kalam mushannif
dan lainnya. Ar-Rafi'i berkata: "Keduanya berlaku bagi orang yang bemiat
iqamah yang mengeluarkannya dari munfir jmak dekat atau jauh'' . A7-Baghawi
mensyadzkan, daniaberkata: "Dua wajah tersebut bagi orang yang lama
muqimnya, dan rujuannya mudik ke kampung ltalaman, seperti orang yang
belajar ilmu agama dan pedagang". Beliau berkata: "Iika seseorang berniat
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iqamah selama empat hari, yakni dan sesamanya dari iqamah sebentar maka

tidnk sah jum'at dengannya ada san wajah". Menurut masyhur memberlakukan
khilaf dalam seluruhnya, sedangkan warga kemah dan penduduk desa
yang terdengar suara adzan balad danjumlah mereka tidak mencapai
40 orang, al-Baghawi memastikan bahwa zungguh tidak sah jum' at dengarr
mereka; karena mereka tidak mukim dibalad jumat,Iainhalnya detgan
mukimin yang berniat kembali ke kampunghalaman Al-Mutawalli
memberlakukan dua wajahpadamereka, wajahpertamaitu lebih jelas. '

g. Fath al-Mu'in dan I'anah ath-Thalibin,II/58-59:

')i;fr -$a 
"ut 

qr-'atr; ?,! 6)\+ ,Se$i b $\i;+r 'ry-s lS

'i; ra"6) ouei.lt ,i!lrje v;eiS .G+fr:i (# 5S,y$\;ry

Sii6 & .i yt Jli re 5;-r4r ,y-?t W'A \3t'+ 
^iL, 

\itl lF
,F #r Jr\e,-'at"^;r- +\+-t q$r ,i'a;4r 

'aiA & ,&4:i
-i- - - G - . . -l I "i 4"2.gjl! li.u ,&i:k:,tl3,\ \rE: ii ,uiit ',y'€ :V\ iS.,pLiJ\ .;i;

tj.^V-r ql1 a;-"{\ 3pe,t;,r:'eil :+" i\3 U - W +i -
.\<:; oK fiSt'jryt

oa l:. I
tJw

"ti t <,1
eJ I \"^.4-) I

nr C:ar irj *1*r\ z; O&_r'$r iJt,g +ti)\ 0;S\ G rH
';4tF ?y* 3$'iF'€ +\+\ t$Fr #:; j,:jii ',:A [^s;*

a\"aA!r1*\A
Solat jum'at tidak sah dengan jamaah kurang dai 40 orarrg,berbeda
menurut Abi Hanifah 4gg; maka solat jum'at sah menurut beliau dengan
4 (empat) orang jamaah, meskipun budak atavpara musafir. Menurut
kita (asy-Syaf iyyah) tidak disyaratkatizin sulthan untuk mendirikan
jum'at. Tidak disyaratkan pula tempatnya di kota, berbeda menurut
beliau dalam dua kasus. Al-Bulqini ditanya tentang warga desayang
jumlahnya tidak mencapai 40, "Apakah mereka wajib mendirikan solat

t. 1.- 
o. 

1.
,\J'>'t)
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jum'at atau zhuhur?" Kemudian beliau +& menjawab: "Mereka wajib
mendirikan solat zhuhur menurut madzhab asy-Syaf i". Kelompok ulama
membolehkan mereka mendirikan solat jum'at, menurut pendapatyang
kuat. Apabila mereka semua mengikuti pada orangyangberkatairri,
maka sungguh mereka mendirikan solat jum'at. Jika berhati-hati maka
mendirikan solat jum'at lalu solat zlnuhar; maka demikian itu baik.
(Ungkapan Z atn ad-D tn b in Ab d il- Aziz al-Mallb ai: " Maksu dny a s ela in
imam asy-Syaf i'), maksudnya memandang madzhab jadidnya; maka
tidak menafikan bahwa sungguh beliau memiliki dua qaul qadim dalam
jumlah itu juga. Pertama, minimal jamaah adalah empat orarLg; seperti
diriwayatkan oleh shahib at-Talkhis dan beliau meriwayatkannya dalam
syarah al-Muhadzdzab; dan ashabnya yaitu al-Muzanni memilihnya,
s eb agaimana kata al- Adzr a' i. Cukup b ag1 s alaf dalam p efi arj i hatrry a.
Sungguh beliau adalah ashabbesar asy-Syaf i dan perawi kitab-kitabnya
yangbant. Abu Bakar bin al-Mundzir jtgamentarjih dalam al-Isyraf,
sebagaimana dinukil an-Nawawi di dalam syarah al-Muhadzdzabbahwa
qaulkedua adalah dua belas. Apakah boleh mengikuti dua qaul int?
Jawab: Ya, karena sungguh iu adalah qaul imam yang yang dibantu
dan ditarjih oleh sebagian ashabnya.

417. Aturan Shaf lamaahWanita
Deskripsi Masalah

Aturan shafjamaah wanita adalah di belakang makmum laki laki.
Namun yangteqadi diberbagai daerah secara turun-temurun jamaah
perempuan berada di sebelah kanan atau kiri, dengat alNanlebih aman
darifitnah dan tidak dalam satu tempat karena ada satir (penutup).

Pertanyaan
a. Adakahperbedaan afrJrarl shafjamaah putra putri, arrtarayang dalam

satu tempat danyangbedatempat sebagaimana digambarkan di atas?

b. Kalau ada, yanglebih baik kanan atau, ktl?
Jawaban
a. Solat jamaah detgan satu imam dengan makmum laki-laki dan

perempuan,terdapatperbedaanafrxarrshaf antaradalamsatutempat
dan dalam tempat yang terpisah :

1) Jika dalam satu tempat, maka afrrratrya laki-laki di depan dan
perempuan di belakang dengmfadlilah terbaik bagi makmum laki-
laki adalahyangpalng depan, danbag, malanum perempuan ialah
yangpahngbelakang.

2) Jika makmum perempuan menempati tempat tersendiri atau di
tempat yang jauh dari tempat makmum laki-laki, maka fadlilah
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terbaik berlaku sama antara laki-laki dan perempuan yaitu shaf
yangpahngdepan.

b. Tidak ditemukan ibarat yang menjelaskan keutamaan shaf bagi
makmum perempuan yangberada di sebelah kanan atau kiri.

It

\;j*, L;\ -,i% c u^,d:', ir;;: UG #i AF )AV )V.)\ e
t\93

Dalam sebuah al-Hadits: "sebaik-baik shaf laki-laki adalah barisan drpor,

dan seburuk-buruk shaf adalah baisan belakang, sernentara sebaik-baik shaf
wanita ialah baisan belakang dan keburukan wanita ialah di barisan depan."

Mushannifberkata dalam Fath al-Qaib: "Ini bukan pada umumnya, akan

tetapi diarahkan pada persoalan apabila wanita berkumpul bersama jamaah

laki-laki; apabila wanita-wanita tamyiz menjalankan solat tidak bersama
jamaah laki-laki, maka mereka seperti jamaah laki-laki". Wanita yang solat
di posisi yang jauh dari jamaah lakiJaki, maka shaf-shaf depatbagi
mereka lebih baik karcna hilangnya illat.Yang dimaksud dengan shaf-

shaf yang buruk bagi jamaah laki-laki dan wanita ialah shaf-shaf itu
sedikit pahala dan keutamaarlrlya, dan jauh dari kehendaksyara',
sedangkan shaf yang lebih baik adalah sebaliknya.

b. Ihya'Uumiddin, II/ 337 :

^:b;\di 
at'ri Ft AC'*, .!t ,rAr'rdq;l & 3.A 3i9i;

&riig )uilt

')Vs >Y;A.
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Wajib memasang satir di arftNa jamaah laki-laki dan wanita yang dapat
mencegah pandangan,karena hal itu juga merupakan tempatprasangka
fasad; sementara adat-adat menyaks kan pada kemungkaran-kemungkaran
ini. Wajib mencegah wanita menghadiri masjid-masjid untuk solat dan
majlis-majlis dzikir apabtTa dikhawatirkan timbul fitnah pada mereka.
Sungguh Aisyah Ra mencegah wanita-wanita; dlkatakan pada beltau:
"Sungguh Rasulullah W tidak mencegah mereka dari para jamaah,lantas
Aisyah berkata: "Jikn Rasulullah$ mzngetahui sesuatu yang diknjaknn para
wanita setelahnya maka sungguh beliau akan mencegah mereka. " Hadits
Aisyah: "fika Rasulullah 9,* mengetahui sesuatu yang dikerjakan para wanita
setelahnya maka sungguh beliau akan melarang mereka pergi menuju masjid-
masjid", hadits disepakati Bukhari Muslim. Sedangkan wanita yang
melintasi masjid dalam kondisi tertutup, maka tidak dilarang kecuali
sungguh sebaiknya tidak menjadikan masjid sebagai majaz (perlintasan)
sama sekali.

c. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,IY /192:

\G)v^A Jt*+ir r + +ir p i;.ir isr Urx"'iiufi x

A,i+y, 
--aL\6 

)\+1\ C L\aJ\ .j; syr.xi J;;lr *u* e'Wq
$t j-: i\! iG t;3 u) *+ 6H rrl\,)ll^L J;r3i1,3r ufi;
wFS 6H ,ur\ 4y- "j=:6A r;;, ui:i )qlt +",1) * W
|V i;rl\ # *ir ,iar ,s\it JA! if:r 'oi pttg p.-^- ,g, (;i
Ur\ 

'bi *M $3L\ )U u) ,y: i ii u,;eS?ryi 1\rr,L;r 3r;rt
'i Fu! b ?, "p1s u-,*u \rr'"':fri{ irl! $k twi o olr, W

d*.gr,iit eFt &;-riAT?j Ju
sungguh kita menyebutkan bahwa disunnahkan shaf awal kemudian
shaf berikutnya kemudian shaf berikutnya sampai akhir. Hukum ini
berlaku bagi shaf-shaf laki-iaki daram setiap kondisi, begitu juga shaf-
shaf wanita bersama jamaahnya yang terpis ah dari jamaah laki-laki.
Adapun apabrla wanita solat berjamaah bersama laki-laki serta tidak ada
satir di al'ttara mereka, maka shaf yang lebih utamabag|wanita adalah
shaf belakang.Karena hadits Abi Hurairah, iaberkata: Rasulullah w
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bercabda: "sebaik-baik shaf laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruk shaf
laki-laki adalah di belakang, sedangkan sebaik-baik shaf wanita adalah di
belakang dan seburuk-buruk shaf wanita adalah di depan. " HR. Muslim.
Ketahuilah sungguh yang dimaksud dengan shaf awal adalah shaf di
samping imam, baik disela-selai mimbar, kotak (peti,lemari kaca dsb)
atartiangdan lainnya maupun tidak disela-selai. Dari Abi Said al-Khudri

"&: Sungguh Nabi Wmellhat sahabatnya terlambat lalu beliau bersabda
pada mercka'. "Majulah krtlian dnn mmdzkotlah padaku kemudian mendekntlah

kalian setelah yang lain, kaum selalu terlambat hingga Allah melambatkan
mereka". HR. Muslim.

d. Tuhfah al-Ahwadzi, II/ 73:

uA r;F'r rS:,;: q$ \^Ti \bF t' @..)\1.]\ '-t;3 Y\ &-rpt jU

'n 3n3" gri:r ,r.;3\ .)r3) q"i+U itl.J6 ru-:J\ o# ui .r3i
L 'Y'-r )

qSi 'Wn- F )a.ls @ )v.)\ t\ q# s"{; $Lrlfu ;,.Sr
r;"*\Siu;SU\i\il3i ,\;J\r,,lq#r ec,At A"t ;tS \.6if aFS

e +WW\ 'uJ\ -J-i) A Y- JJ,_S eS4r;*:LA\,-,;u" n
gK; {"j') 

-"+r9 

"I.1.J1 

O": g.":'::jr;rl $)g b'b+;tjqr\

"+irl 
d)t o-tJ. ,wrb ;:i?t, ,!tt ?r&r)( Lw:

An-Nawawi berkata: "Adapun shaf-shaf laki-laki secara umum yang lebih

baik adalah selamanya di depan dan yang buruk adalah selamanya di belakang.

Sementara shaf-shaf wanita, maka yang dimaksud dengan hadits ialah shaf-

shaf wanita yang solat bersama laki-laki. Sedangkan apabila wanita tamyiz
solat tidak bersama laki-laki, maka shaf-shaf yang lebih baik bagi mereka sama

seperti laki-laki, yaitu shaf awal; dan seburuk-buruknya adalah shaf akhir.
Yang dimaksud dengan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki dan wanita ialah
sedikit pahala dan keutamaan serta jauh dai kthendak syara'; sementara yang
lebih baik adalah sebaliknya. Bahwasanya krutamaan shaf akhir bagi wanita
yang hadir bersama laki-laki adalah karena jauh dari berkumpul bersama

laki-laki, melihat, dan hubungan hati pada mereka ketika melihat gerak-gerik,

mendengar saara mereka dan sebagainya. Dan shaf awal bagi wanita itu di
cela, berbanding terbalik. "

418. Murabahah ala BMT
Deskripsi Masalah

BMT (Baitul Mal Wattamwiil) sebagai lentbaga keuangan syari'ah,
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telah menjadialtemaif, di sampingbank-bank syariah. Keberadaan BMT
yang berbentuk kooperasi dan dikelola secara mandii, konon lebih syar'i
(Islami) dibandingkan dengan BANK-BANK yang telah menggunakan
sistem syari'ah. Hal ini karena BANK-meski berlabel syari'ah-masih
terikat dengan undang-undang dan kontrol Bank Indonesia (BI), yang
mana regulasinya belum mencerminkan sistem Islam secara penuh.
Namun demikian, banyak pula koperasi yang menggunakan BMT
sebagai kedok untuk menutupi transaksi ribawi mereka. Terlepas dari
permasalahan di atas, kenyataannya BMT semakin menjamur bahkan
tidak sedikit pondok pesantren yangtelah memiliki iembaga ini.

Salah satu produk yangmereka gtnakan adalah Murabahahyang
sudah dimodifikasi. Praktekny a, jtka seorang pedagatgkain mengajukan
pembrayaan modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli kain, maka
pihak BMT memberikan uang Rp. 1.000.000,- kqada si pedagang. Uang
ini bukan sebagai pinjaman, akantetapiualg aW dibelikan kain atas oama
BMT dan sekaligus menjual kepadanya dengan harga Rp. 1.150.000,-.
Selanjutrya uang Rp. 1. 1 50.000,- inilah yang akandiangzur oleh pedagaxg
kepada BMT.

Catatan
a. Pedagang sebagai wakil BMT dalam membeli kain dan sekaligus

menjualnya.
b. Madzhab Maliki membolehkan menjual barang Qablal Qabdhi.
c. Madzhab Hanbali membolehkan teqadtnya lttihad al-Qabidh wal

Muqbidh.

Pefianyaan
a. Apakah transaksi mu'amalah yang dilakukan BMT dengan pedagang

kain tersebut dapat dibenarkan?
b. Jika tidak, bagaimanakahyatgseharusnya dilakukan oleh BMT?

Jawaban
a. Tidak dapat dibenarkan , karerta ada syarat yatg tidak terpenuhi

dalam akad murabahah, yaitu menjuai barang yang belum dimiliki
oleh muwakkil (BMT).

b. Barangyang akan ditransaksikan secara murabahah harus sudah
menjadi milik BMT. Teknis yangbisa ditawarkan antaralain: Nasabah
setelah membeli barang atas nama BMT harus diserahkan kepada
BMT terlebih dahulu, lalu melakukan transaksi murabahah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. I'anah ath-Thalibin, III/ 12:

U ? t;y:,W: it,#;'i,,K.l-u A U ; @;; U U*,i#l
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-* iL; g,
(Danfakir miskin) apabrla mereka tidak terampil bekerja dengan suatu
keahlian danberdagang, (dlberi zakat yang mencukupi kebutuhannya
selama usia umumnya,laTu mereka membeli dengannya), maksudnya
denganzakatyang diberikan padatya, (lahan yang dapat dikelolanya),
dengan gambaran masing-masing dari mereka membeli lahatyang bisa
mendatangkan hasil dan membuat mereka tidak membutuhkan zakat
lagi. Telah jelas, bahwa Imam boleh membelikan lahan itu untuknya
sebagaimana keterangan dalam al-Ghazi / orang yarlg berperang. Orang
yang terampil bekerj a dengmr suatu keahli an, maka diberi zakat y ang bisa
digunakannya untuk membeli peralatan pekerjaannya; ataul seseorang
yangterumpil bekerja dengan berdagang, maka diberi zakatyang dapat
dipakainya untuk membeli b ar ang dagangan y arrg dia mahir menjualnya,
danlabanyasecata umum bisa mencukupi kebutuhannya. (Dan) berilah
(Mukatab dan Gharim) selain Gharim yang mendamaikan otang-orartg
yang bermusuhan dengan indikator yang telah lewat (zakat seukuran
hartayangtidak dia mampui) untuk melunasi hutangnya, (dan) berilah
(Ibn Sabil zakat seukuranhartayatg dapat digunakannya untuk sampai
ketujuannya), kata;L+i'" dengan dlbaca kasrah huruf shadnya, (atat
sampai ke tempat hartanya), jika di tengah jaLania punya harta, sehingga
ta trdak diberr zakat untuk braya pulangnya blla ia tidak bermaksud
pulang, danni telah jelas, dan tidak diberi zakatuntuk biayatrnggalnya
yang melebihi masa musafir. (Dan) diberilah (orang yatgberperang
sesuai kebutuhannya) dalamperarrg, yang meliputi nafkah danpakaian

23 Zakriya bin Muhammad al-Anshari dan Sulaiman al-Jamal, Fath at-Wahhab
datHasyiyahal-Jamal, (Bairut: Darlhya'at-Turats aL:Arabi, tth.),IVl104-105.
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untuk diri dan keluargany a, biay a / har ga s enj atany a, dan har ga kudanya
btlaraberkuda (selama pergl, pulang, dan tinggalnya), meskipun lama,
karena status S ab ilillahny a tidak hilang denganny a, berb eda dengat Ib n

Sabil, (Sdtan memberikan hak mllrkzakat itu kepadanya), sehingga ia
tidak boleh menariknya kembali darrnya, kecuali hartayang lebih dari
pembelanjaan tadi. Imam boleh menyewakan senjata dan kuda untuknya,
boleh meminj amkannya drb ay ar dengan harta y ang digunakan untuk
membelinya dan mewakafkannya, sebab Imam boleh membelikan kedua

banngtersebutdanbagranzakatirudanmewakafl<annyaFiSabilillah.

(Jngkapan Zakaiya al-Anshari: "Lalu mereka membeli lahan dengannya'),

Bila merekaberdua membeli selain lahan dengan zakatyang diberikan
kepadanyamaka tidak halal dan tidak sah. Demikian dinukil dan Syarh

Syaikhina, sebagaimana Ibn Hajar. Sekian dari A1i bin Ibrahiam al-
Halabi. Ungkapan aL-Halabi:'Demikian dinukil dai Sy arh Sy aikhina. . . ",

hukum ini tidak ada dalam kedua Syarhyangtelah disebutkan. Yang
adadalamkeduanya justru hukum 1ain, yaitu orangFakir bila membeli
Tahan/tanah dengan zakat yang diberikankepadanya maka trdakhalal
bagtnya, dan tidak sah mengeluarkannya darrhakmiliknya. Ungkapan
Guru al-Halabr, danungkapan Ibn Hajar juga semisal dengannya'. "Yang

lebih deknt dengan kebenaran, Ima boleh mewajibkan orang Fakir untuk membeli

sesuatu tanalt dengan zakat yang diberikan kepadanya, dan mewajibkan agar

tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya, sebab kemaslahatan umurn yang

ada di situ. Maka pemaksaan terhadap orang dewasa yang ada di situ tidak
dipertimbangkan. Dalam kondisi seperti itu orangfokir tak boleh mengeluarkan

zakat yang diberikan kepadanya dari hak miliknya, sehinga tidak halal dan

tidak sah menurut pendapat yang kuat. Sekian,"Ung$apan Guru al-Halabi:
"Dalam kondisi seperti itu orang fakir tidak boleh mengelurkan zakat yang

diberikan kepadanya", pemahamannya bila Imam tidak mewajibkannya
untuk tidak mengeluarkannya dai kepemilikanayamaka halal dan sah

mengeluark atlny a, meski dilakukanay a berulang-dang. Sekian dan lrrtam
ar-Ramli. Sekian dari Ibn Qasim al-'Ababdi dalam catatannya atas Ibn
Ha1ar. Secara teraug-terangannya adalah perintah Imam untuk membeli
s e suatu tidak men e tapkan keterc e gah afifiy a unfuk mengeluarkannya
dari kepemilikan. Terkadang hal itu ditangguhkan sehingga dikatakan,
bahwaperintah Sultan saja untuk membeli sesuaru sama halnya dengat
mewajibkan. Sekian dari Ali Syibramallisi dalam catatannya atas a?
Ramli.
(Jngkapan Zakanya al-Anshari: "Lahan yang dapat dikelolanya'), artrnya
atau semisal hewan peliharaan apabtla ia termasuk orang yang dapat
memeliharanya. Demikian dan Ibn Hajar. Sekian dari Ali Syibaramalisi
dalam catatantya atas ar-Ramli. (Jngkapan Zakanya al-Aashari: "Telah
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jelas, bahwa Imam boleh membeli lahan itu untuknya sebagaimana keterangan
dalam al-Ghazi / orang yang berperang' ), lahiriahnya meski sebelum Imam
menyerahkan zakatke fakir miskin. Alasannya ialah Imam merupakan
penggantinya untuk menerima zakat dan pemilikhartamenjadi bebas
tanggongan membayar dengan zakatnya telah diterima Imam. Lain
halnya dengan pemilik harta, maka telah jelas bahwa ia tidak boleh
membelikan sesuatu untuk fakir miskin sebelum menyerahkan zakattya
kepadarya. Kemudian aku melihat ungkapan Guruku dalam Syarh al-
Minhaj, maka rujuklah dan renungkanlah. Sekian dari Ahmad ibn easim
al:Abbadi.
(Ungkapan Zakaiya al-Anshari: "Aang yang terampil bekerja dengan suatu
keahlian...'). Andai ia terampil bekerja dengan lebih dari satu keahlian
dan masing-masing keahliannya dapat mencukupinya, maka ia dibei
harta untuk membayarnya atauuntuk manjadi modal minimalnya. Bila
sebagian keahlianny a telah mencukupi, maka ia diberi zakat sejumlah
hatayangcukup untuk membeli alat-alaatya. Bila satu keahliannya tidak
mencukupi, maka ia diberi zakat untuk membeli alat satu keahliannya
dan drtambah dibelikan Lahanyatg dapat menggenapi pemasukannya
selama umur umunnya manusia menurut pendapatyang kuat. Sekian
dari Syarh ar-Ramli.
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1. Wasiat Wajibah

Deskripsi Masalah

Pasal2A9 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia membuka
peluang terhadap orangtwa angkat untuk diberikan "wasiat wajibah"
sebanyak-banyaknya l/3 dari harta warisart anak angkatnya. Pada ayat
(2) membuka peluang wasiat wajibahterhadap anak angkat sebanyak-
banyaknya I/3 dariharta warisarr orarugfua angkatnya.

S emangat perrgafiir an hukum tersebut mengadopsi penafsiran

QS. al-Baqarah: 180 versi madzhab Zhahiri sekira ayah/ibu kandung
terhalang untuk menerima hak waris atau sekira kerabat termasuk anak
kandung terhalang kar ena berbeda agama (Islam) dengan pewaris sesuai
pasal 177 ayat C, demikian pula cucu terhalatg (mahjub) oleh atak
kandung. Seperti diatur dalam qonun al-wasiyahtegara Mesir pasal.7l
tahun 1946. Wasiat wajibah versi Qanua Mesir tersebut mendasarkan
dki p ada madzhab Abu Hanifah.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI tercermin merekayasa
Hukum adad atau Burgerlijk Wetboek yang memperlakukan ayah/lbu
angkat dan anak angkat sejajar dengan ayahibtt/kandung. Perlakuan
hukum demikian menciffakan perlawanan dengan QS. al-Ahz ab: 4:

€;\1$"p;te\i FYS
"Dia tidak. menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandufigmu
(sendiri)."

Dan sebab turunnya QS. al-Ahzab:4terkait anak ary$atZahid
bin Haritsah . D alam QS. al-Ahz ab : 40 disebutkan:

^i:r 6$ #t rr, d't i;, H3"e)-v) '^9 Sg Y

EJA 26:'SL,
"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah
Maha Mengetahui segala sesuaht."

Pertanyaan
a. Agar landasan legitimasi (istidlaQ }:colatmny a b er akar p ada p emaharrrran

deduktif terhadap al-Quran dan Madmhib al-Arba'ah serta i'tha'i kuli
h"qq haqqahbagaimana rumusan untuk merevisi yang pas dmr manlnjnyd|
Apakah perlu direvisi atau rumusan tersebut sudah valid?

b. Atau cukup menghimbau ahli waris agarbenrisiatif menghibahkan
sebagian tirkah Pewaris kepada orangfiaangkat/anak angkat selaras

;i
d/ ,r-l ql
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dorongan perintah QS. an-Nisa':8? Solusi demikian dimaksud agar
terhindar dari hukum dasar wasiat itu mubah (karitatifl dan agar
proses alih pemilikan tirkah berlangsung secara kekeluargaan.

c. Adakah rpay a hukum lain agar ahli waris tidak terj eb ak pada rekayasa
menjurus pada sikap berat sebelah atauberbtat salah seperti disorot
oleh QS. al-Baqarah: 182.

'# 3#dr 5l # et G &f;i €r€twy;iq e.; b uY F
"Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat
sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka
tidaklah ada dosa bagtnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat
berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan
syara'. "

d. Tryatkah jika penetapan hukum waris tidak lebih dari seperriga pada
anan (ibnu bintin ata,u ibnu ibnin) yarlg orafigtuanya wafat sebelum jad
ataa jaddah sehingga mahjub dengan a'ffiofn detgan mengadopsipada
Qonun Mesir atau Palestina, atau ada solusi lain?

Jawaban
Wasiat wajibahterhadap anakangkat tidak memiliki dasar hukum

mengingat Qanun Mesir yang drnyatakan mengtk:oti madzhab Hana{t
tidak menyentuh masalah anak ar:gkat, dan karenanya pasal wasiat
wajibah untuk atas nama anak angftat sebaiknya dihapus. Sedangkan
wasiat terhadap orafig tua angkat atav anak atgkatharus dikembalikan
hukum asal objek wasiat itu sendiri. Sedangkan QS. al-Baqarah ayat
182 tidak menyentuh permasalahan anak atat orangtua angkat.

Adapun penjelasan KHI tentang wasiat wajibahbagi orangt:ua
ataukerabatyangtidakmendapatwarisandapatdirevisidenganadarrya

j aw ab an adaJah seb agaimana b erikut :

a. Aama telah bersepakat bahwa kebolehan wasiat terhadap orang tua
dankerabat yang mendapat warisan telah dtmansukh dengan adanya
ayat mawarits yang dipertegas dengan hadits masyhur
:143.\6\;i ,e Mffi ii't )-, yu 6$r$l ,iu 4u + ,-*i *
;3fii )tW\ O) .,r4\)-'U, i $ .:* F et S eis eir'oL,JA

L; &:L)l Jtr, *t:.rylre! gs ds r..,j, # #y W
'(tSr;Jt

Dari Anas bin Malik, beliau berkata: "sungguh aku berada di bawah
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t

onta Rasulullah ;ffi yang mengeluarkan air liur padaku. Kemudian aku
mendengar beliau bersabda: "sunggult Allah telah membeikan hak pada
wtiap orang yang bdtak. Ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris.,, ealam
az-Zawaid sanadnya shahih. Muhammad bin Syuaib, Rahim dan Abu
Dawud menilainya tsiqah. Para perawilainnya menetapi syarat ar-
Bukhari).

b. Namun ulama masih berselisih petdapat dalamwajibnya wasiat
terhadap kerabat yang tidak dapat warisan dengan dua pendapat.
P ert am a, ulama yang b erp e ndap at al - a s h a h wasiat terhadap ker ab at
yang tidak dapat warisan tidak wajib tapi mustahab; kedua, pendapat
muqobil ashah mengatakanwajibnya wasiat masih berlaku pada orang
tua dankerabat yang tidak dapat warisan dengan tidak lebih dari
sepertiga.

Keputusan pemerintah sebagaimana tertuang dalam KHI yang
memilih pendapat yang muqobilul ashah bahwa kerabat yang tidak
mendapat warisan bisa mendapatwasiat wajibah dengan pertimbangan
di atas dar dengan dasar hukmul hakim yarfa'ul hitaf dapat diterima
dengan ketentuan tidak lebih dari l/3 tetapl tidak kurang d,aribagian
dar r ay ahny a dengan p ertimb angan :

a. Dalam Qanun Mesir dijelaskan bahwa wasiat terhadap kerabat
hukumnya sunnah mentrut jumhurul ulama di antaranya ad,arah
madmhibul arbaah, dan wasiat terhadap kerab at y ang idak mendapat
warisan disebabkan mahjub atau berbeda agama hukumnya wajib
menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Hazm, Adz-Dzah)i, Tobari, Abi
Akrin bin Abdil Aziz dat', Hanabilah jika mayit belum melaksanakan
wasiatnya maka bagi ahli waris atat orangyang diwasiati wajib
mengeluarkan sebaglan tirkahtanpa dibatasi tertentu kepada orang
tua atau ker ab at y ang tidak dap at wari s, dari p erb E daan p endap at
tersebut qonun Mesir memilih pendapatyang kedua sebagai dasar
legalitas wasiat wajibahterhadap cucu yang orangtuanya meninggal
ketika ayah atar ibu mereka masih hidup atarmatibersama r.p.rtl
tenggelam, sementara afrJrarlwarisan Islami cucu tidak dapatwarisan
karena terhalang dengan a'mam dan ammnt mereka yang masih hidup
tarlp a ada ke s alah at y ar*g dip erbuat cucu ters eb ut p ada har kadang
teqadi mereka dalamkondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan
sementara a'mam dan ammat dalam kondisi serba cukup, qonun
memandang pendapat tersebut adalah al-mukhtar.

b. Ruhus syara'yang mewajibkan orang yang punyaharta lebih
berkewajiban membantu pada orungyang membutuhkan tanpa ada
gantr rugi s eb agaima na dalam I s' a d ar- Rafi q, 7 0 5 :
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