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KITAB TALNK

T7 ata talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Diambil

l( dari kata al-lthlaq yang berarti melepaskan dan membiarkan.
I \Seperti kalimat fulanun thalqul yadaini bil-khair, artinya si fulan
banyak memberi dan mengulurkan kedua tangannya dengan kebaikan.

Sedangkan menurut istilatu talak adalah melepaskan tali pemikahan.
Imam Al-Haramain berkata, "Talak adalah lafazhjahiliyah yang diakui
dan disahkan dalam Islam."
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993. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhumaberkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh

Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini
dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya
sebagai hadits mursal)l

Penjelasan Kalimat

Selain Abu Hatim, hadits ini juga ditarjih oleh Ad-Daraquthni dan

Al-Baihaqi sebagai hadits mursal.

1 (sLl;) Hadits ini dhaif, Dhaif Abi Dawud (2178)
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Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalarkan, ad.a

hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan talak merupakan perkara
halal yang paling dibenci. Makna'dibenci' di sini sebagai bentuk kiasary
yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah
jika perkara itu dilakukan. sebagian ulama memberikan contoh lain
tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan shalat
fardhu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak
menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.
sebagian ulama telah membagi talak ini kepada lima hukum. Talak
yang diharamkan adalah talak bid'i,2 sedangkan talak yang makruh
adalah talak yang terjadi tanpa ada sebab [kondisi rumah tangga dalam
keadaan normal]. Dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun
dihalalkan.

qq4

Talak bid'i (talak bid'ah) adalah talak yang menyalahi sunnah -syariat-. seperti
menjatuhkan talak pada waktu isteri sedang haid, nifas, atau dalam keadaarrsuci
yang sudah digauli. Atau suami mentalak isterinya talak tiga dengan satu kalimat.
Talak seperti ini hukumnya haram, tetapi tetap sah [jituh talak]. sedangkan
pelakunya mendapat dosa dan wajib merujuknya kembali bila belum sampai t-alak
tiga. (Ensiklopedi Islam Al-Kamil, penerbit Darus sunnah, syaikh Muhammad bin
Ibrahim At-Tuwaijiri, hlm. 1028-1029) -Edt.
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994. DandarilbnultmarRadhiyallahuAnhumabahwail'liamenceraikanisterinya

di saat sedang haid pada masa Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam,

lalu llmar Radhiyallahu Anhu bertanya kepada Rasulullah tentang hal

itu, Maka, beliau pun berkatn, "suruhlah dia agar merujuknya kembali.

Dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang isteri suci, lalu haid, lalu

suci lagi. Kemudian jika mau, dia tetap meniadikannya sebagai isteri, dan

jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. ltulah iddah

(masa penantian) yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri."

(Muttafaq Alaih)3

Dalam riwayat Muslim, " suruhlah dia agar meruiuknyakembali. Kemudian,

sebaiknya dia menceraikannya di saat sedang suci atau hamil."a Dalam

riwayat Al-Bukhari yang lain, "Dnn, cukuplah itu dianggap sebagai satu

kali talak."s Dalam riwayat Muslim, "lbnu Umar berkata, "Adapun

jika kamu menceraikannya sekali atau duq kali, maka sesungguhnya

Rasulullqh Shaltallahu Alaihi wa Sallam telah menyuruhku untuk

merujuknya lalu menahannyfi sampai dia haid sekali lagi. Lalu, saya

menangguhkannya sampai dia suci. Kemudian, saya menceraikannya

s eb elum s emp at menggauliny a. s e dan gkan i ika kamu mencer aikanny a tiga

kali, makasungguhkamu telahberbuat maksiat terhadap Tuhanmu dalam

hal menceraikan isterimu sesuai yang diperintahkan-Nya kepadamu."6

Dalam riwayat lainnya, " Abdullahbin l.lmar berkata, "Maka, beliaupun

menyerahkan (urusan)nya kepadaku dan tidak berpendapat apapun

.a
.31;l7t J)Ua-;\; , )'c

- )J y) ,-l

\!\ :, lE i

,'

. -.', 1
,15 Ft

J

4

5

(3"*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5251) dan Muslim (1471)

br'-") Hadits ini shahih, Muslim (1471)

rc.,.-"1 Hadits ini shahitu Muslim (1.471), tapi saya tidak melihatnya ada dalam

Shahih Al-Bukhari.
(3"*-) Hadits ini shahite Muslim (1471)
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tentangnya, dan beliau bersabda, "Apabila si isteri telah suci,

suami menceraikannya atau tetap menjadikannya sebagai isteri.

Tafsir Hadits

Dalam sabda Rasulullah, "suruhlah dia agar merujuknya kembali,,,

terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang menyuruh Ibnu umar
untuk merujuk isterinya adalah Nabi shaltallahu Alaihi wa sallam.
sedangkan umar disuruh menyampaikan pesan dari Nabi kepada
puteranya agar merujuk isterinya kembali. Kalimat ini semisal dengan
firman Allatu

. . .'rjAi't;.ri rfrr igi C :fa S
" Katakanlah kE ada hamb a-hamb a-Ku y ang telah b eriman, " Hendaklah mereka

mendirikan shalat..." (QS. Ibrahim: 31)

Dalam ayat ini, Nabi shallallahu Alaihiwa sallamdiperintahkan untuk
menyuruh kita menegakkan shalat. Padahal, sebenarnya perintah itu
datang dari Allah Ta'ala, dan Nabi hanya menyampaikan perintah itu.
Demikian pula, Ibnu Umar di sini diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wa sallam. Maka, tidak disangsikan lagi bahwa masalah ini termasuk
bab: Apakah orang yang menyampaikan perintah tentang sesuatu har,
itu mesti pemberi perintah tersebut? Hanya saja, masalah itu hanya
mirip dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi zra Sallam,

(c+.rJ-r; # ;AU {;,t1i tri
z"

"Suruhlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun...."8, tetapi
bukan seperti kasus ini."

Apabila kamu tahu bahwa dia diperintah oleh Nabi shallallahu Alaihi
wa sallamuntuk rujuk, apakah perintah tersebut adalah suatu keharusary
sehingga hukum rujuk di sini menjadi wajib ataukah tidak?

Imam Malik berpendapat kepada hukum yang pertama, yakni
wajib, dan itu merupakan riwayat dari Ahmad. Begitu pula, penulis

7 (g*)Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (2185)
8 (eo* r*) Hadits ini hasan shahih, Shahih Abi Dawud (495)
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kltab Al-Hidayah dari madzhab Hanafiyah menshahihkan hukum

yang menyatakan wajib, dan ini juga merupakan pendapat Dawud.

Dalil mereka ialah adanya perintah terhadap hal tersebut. Mereka

berpendapat, "Apabila suami menolak rujuk, maka hakim [penguasa]

wajib menasehatinya. Namun, jika dia bersikeras menolak, barulah

hakim memaksanya."

sedang jumhur berpendapatbahwa hukum rujuk sebatas dianjurkan

(mustahab). Mereka berpendapaf "Karena memulai nikah itu hukumnya

tidak wajib, maka kelanggengannya juga demikian. Maka qiyas menj adi

qarinah [indikasi] bahwa perintah di sini bersifat anjuran." Namury

pendapat ini dijawab; apabila talak diharamkan di waktu sedang haid,

maka hukum kelanggengan pernikahan pada saat itu adalah wajib.

Dalam sabdanya, "sampai dia suci, lalu haid,lalu suci lagi", terdapat

dalil bahwa seseorang -dalam kontek hadits ini adalah Ibnu Umar-

tidak boleh menceraikan isterinya kecuali pada waktu suci yang kedua,

bukan yang pertama. Malik berpendapat haramnya menjatuhkan talak

pada saat tersebut, dan pendapat ini pula yang paling shahih menurut

madzhab Syafi'iyah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa

menanti ke ad aan suci yang kedua hukumnya ru an dub (sunnah), demikian

juga dari Ahmad dengan berdalil kepada hadits, "Dan, dalam riwayat

muslim (yakni: dari Ibnu Umar), suruhlah dia agar meruiuknyakembali,lalu

menceraikannya dalam keadaan suci atau hami|" Maka, dia menceraikan

manakala sedang suci, karena pada hakikatnya pengharaman tersebut

karena faktor haid. Apabila faktor ini hilang, maka hilang pula faktor

yang mengharamkan. sehingga, boleh saja menceraikannya pada kondisi

suci ini, sebagaimana dibolehkan pada kondisi setelahnya dan boleh

pula pada masa suci yang belum didahului oleh talak sewaktu haidnya.

Dary tidaklah samar kemiripan pendapat yang mereka katakan'

Dalam sabdanya, "sebelum dia Guami) menggaulinya", terdapat

dalil bahwa jika seseorang menceraikan isterinya ketika sedang suci

setelah bersetubuh, maka itu adalah talakbid'i yang diharamkan, dan

inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian kalangan madzhab Malikiyah

berkata, ,,suami tersebutboleh dipaksa rujuk pada saat itu, sebagaimana

dia menceraikan sewaktu si isteri sedang haid."



q2)

dalamDalam sabdanya, "lalu dia (isteri) suci,"dan jugasabdanya, ,,...

kondisi suci" ada silang pendapat di kalangan ulama fikih; apakah yang
dimaksud di sini sewaktu terhentinya darah ataukah mesti mandi

Qinabat) dulu? Dari Ahmad ada dua riwayat. pendapat yang rajih
(kuat), bahwa kondisi suci itu harus dihitung setelah mandi, mengingat
hadits yang ada dalam riwayat An-Nasa'i, "Maka, apabita dia (isteri) telah

mandi dari haidnya yang lain (yang kedua), makn janganlah dia menyentuh
( m eny etub uhi) ny a s amp ai men cer aiksnny a. D an, j ika di a hen d ak men ah anny a

[tetap menjadikannyasebagai isterinla], maka diabolehmenahannya."s Hadits
ini menjelaskan sabda Nabi, " ...dalam kondisi sltci" dan sabdanya, ,,lalu

dia ( is t er i ) su ci " . D an, juga sab d anya " M aka, it ul ah i d d ah y an g dip er int ahkan

Allah untuk dapat menceraikan isteri," yakni, diizinkary sebagaimana
tersebut dalam firman Allah ra'ala, " Hendaklah kamu ceraikan mereka pada

waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (eS. Ath-Thalaq:
1)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Ibnu umar berkata,
"Dan, Nabi Shallsllahu Alaihi wa Sallam membaca ayat, ,,Hai Nabi, ...,
(QS. Ath-Thalaq: 1) Hadits ini menunjukkan bahwa kata ar-qur'u artinya
suci, mengingat adanya perintah untuk menceraikannya di saat sedang
suci. Adapun firman Allah, "Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (eS. Ath-Thalaq: 1)

yakni, waktu permulaan iddahnya.

Dalam sabdanya, " AtaLt, dalam keadaan hamil", terdapat dalil bahwa
menceraikan wanita yang sedang hamil itu sunnah. Dary ini adalah
pendapat Jumhur.

Apabila kamu tahu bahwa talak bid'i itu dilarang dan diharamkan,
maka sebenarnya dalam hal ini ada perselisihan pendapat; apakah talak
tersebut dianggap sah atau tidak? Jumhur berpendapat talak tersebut
dianggap sah dengan berdalil pada hadits, "Dan, pada riwayat yang
lainnya dari Al-Bukhari: Dan, telah dihitung satu kali talak." Maksudnya,
dia menganggapnya satu kali dari tiga kali tatak yang men;'adi hak
suami. Akan tetapl pelakunya di sini tidak disebut secara eksplisit. Jika
pelakunya adalah Ibnu Umar, maka tidak ada hujjah di dalamnya, dan

fu"*) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa,i (3396)
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jika dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau sebagai

hujjah. Hanya saja dalam riwayat yang lain, pelakunya disebut secara

eksplisit. Seperti yang terdapat dalam Musnad lbniW ahab dengan redaksi:

Ibnu Abi Dz1'b menambahkan dalam hadits ini dari Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam: "...dan itu adalah satu (talak)", Darl, Ad-Daraquthni

meriwayatkan dari hadits Ibnu Abi Dzl'b dan Ibnu Ishah semuanya

diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam, bahwa beliau bersabda, "ltu adalah satu (talak)."

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang menghitung adalah

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari beberapa jalur periwayatan yang

masing-masing riwayat saling menguatkan yang lainnya.

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: lbnu Umar berkafa (ketika

ditanya oleh seorang penanya), "Adapun jikakamu menceraikannya sekali

atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

telah menyuruhku untuk merujuknya lalu menahannya sampai dia haid sekali

lagi. Sedangkan jika kamu menceraikannya tiga kali (sekaligus), maka kamu

telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu dalam hal menceraikan isterimu sesuai

y ang diperintahkan-Ny a kep adamu. "

Hadits ini menunjukkan hararnnya menjatuhkan talak pada sa4t haid.

Dan, ucapan Ibnu lJmar, "beliau telah menyuruhku untuk merujuknya" bisa

pula menunjukkan tentang jatuhnya talak mengingat rujuk merupakan

bagian dari terjadinya talak itu, dan mengenai hal itu ada pembahasan

tersendiri. Namury Thawus, kelompok Khawarij dan Rafidhah (Syi'ah)

menyelisihi pendapat jumhur ini, dan itu telah disinyalir dalam kitab Al-

Bahr dari Al-Baqir dan An-Nashir. Mereka berpendapat tidak te4adi aPa

pun (tidak jatuh talak), dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm dan

ditarjih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Mereka berdalil kepada

hadits, "Dan, dalam riwayat lain (yal<rri, dari Muslim dari Ibnu Umar)

Abdullah bin Llmar berkata, "Makn, beliau Nabi) pun mengembalikannya

(urusan ini) kepadaku dan tidak berpendapat apa-apa tentangnya. Beliau

berkata, "Apabila si isteri telah suci, maka hendaknya dia menceraikan atau

menahannya (tetap menjadikannya sebagai isteri)." Kalimat yang senada

ada dalam riwayat Abu Dawud, "MAka, beliau pun mengembalikannya

(urusan ini) kepadaku dan tidakberpendapat apa-apa tentangnya." Isnadnya

sesuai dengan syarat kitab Shahih.Hanya saja, Ibnu Abdil Bar berkata,



"I-Icapan Ibnu IJmar, " Danbeliau tidakberpendapat apa-apa tentangnya", irri
merupakanhadits mungkar, dan tidak ada yang mengucapkannya selain
AbuZubair. Dary bukanlah termasuk hujjah kalimat senada dengannya
yang bertentangan dengan pendapat jumhur dalam masalah ini. Lalu,
bagaimana dengan orang yang lebih kuat darinya [dalam meriwayatkan
hadits]? Kalaupun ifu shahih, niscaya maknanya, "Dan, beliau tidak
berpendapat suatu apa pun yang lurus (benar) tentangnya, mengingat
hal itu tidak terjadi menurut sunnah.". Wallahu A'lam.

Al-Khithabi berkata, "Pata Ahli hadits berkata 'Abu Zubair tidak
pernah meriwayatkan hadits yang lebih mungkar dari hadits ini.'Dary
bisa jadi maknanya, beliau tidak berpendapat suatu apa pun tentangnya
yang disertai keharaman rujuk. Atau, beliau tidak berpendapat sesuatu

tentangnya yang boleh saja menurut sunnah dan berlalu sesuai pilihan,
meskipun hal itu wajib baginya."

Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ma'rifuh menukil dari Asy-Syafi'i bahwa
dia telah menyebutkan sebuah riwayat Abuzubair. Maka dia berkata,
"Nafi' lebih kuat daripada Ab uZubair . Dary yang paling kuat dari kedua
hadits ini adalah yang paling layak untuk diambil apabila keduanya
saling berlawanary dan perawi-perawi kuat lainnya telah sepakat
dengan Nafi'.

Mereka berkata, "lJcapan Ibnu Umar, " ...danbeliau tidakberpendapat

apa pun tentangnya" dapat diartikan bahwa beliau tidak mengang-
gapnya sebagai sesuatu yang benar, tetapi tidak juga salah. Bahkary
pelakunya diperintah untuk tidak berpedoman kepadanya. Karena,
Nabi menyuruhnya untuk rujuk. Seandainya dia menceraikannya dalam
keadaan suci, tentu dia tidak diperintah demikian. Mak4 dia -lebih
seperti yang diucapkan kepada seseorang ketika berbuat kesalahan
dalam pekerjaannya atau salah dalam jawabannya-, bahwa dia tidakbisa
apa-apa/ yakni, tidak berbuat sesuatu yang benar. Dary Ibnul Qayyim
di dalam kitab Al-Huda telah berbicara panjang lebar untuk membela
pendapat tentang tidak jatuhnya talak ini. Akan tetapi, setelah nyata-
nyata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghitungnya sebagai

satu kali talak, maka segenap kata-kata menjadi sirna dan segala karya
menjadi sia-sia. Dan, kami pernahberfatwa tentang tidak jatuhnya talak
ini dan telah menulis satu risalah tentangnya. Kami sempat berhenti
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(tawaqquf) sesaat/ lalu kami pun berpendapat tentang jatuhnya talak
tersebut.

Itulah (pendapat) yang kuat menurutku. Apa yang mula-mula saya

fatwakan tentang tidak jatuhnya talak menurut beberapa dalil yang
kuat, semuanya telah kami sampaikan dalam sebuah risalah yang kami
beri j u dul A d-D alil Asy - Sy ar' i F i' Ad ami W u q u' i Ath-Th alaq i Al- B i d' | (D alll
Syar'i tentang Tidak Jatuhnya Talak Bid'i).

Di antara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa talak bid'i
dinisbatkan kepada bid'atr, dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan

itu tidak masuk dalam cakupan hukum syar'i dan tidaklah terjadi
kepadanya, melainkan dia adalah batil. Dan, karena para perawi hadits
Ibnu Umar ini telah bersepakaf bahwa musnad yang marfu' dalam
hadits ini tidak tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah
menganggap talak (bid'i) tersebut kepada Ibnu Umar, dan beliau pun
tidak berkata kepadanya, "Telah jatuh (talak)"; dan Ibnu Umar tidak
meriwayatkannya secara marfu' (disandarkan kepada Nabi). Namury
dalam Shahih Muslim ada pernyataan yang menunjukkan bahwa
jatuhnya talak (bid'i) tersebut lebih sebagai pendapat Ibnu Umar sendiri,
dan bahwa dia telah ditanya tentang hat ifu lalu menjawab, "Dan, tidak

berarti aku tidak menganggapnya, meskipun aku benar-benar tidakkuasa dan

tidak tahu,"lo

Ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu ada nash nabawi (teks hadits)
mengenai hal itu. Karena, kalaupun riwayatnya ini tidak diabaikan dan

berhubungan dengan 'illah yang sangat lemah, maka kelemahan dan

ketidaktahuan di sini tidak mempunyai keterkaitan dengan sahnya

talak. Kalaulah dia punya nash nabawl, niscaya dia berkata, "Dan, tidak

berarti aku tidak menganggapnya, dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam telah menyuruhku untuk menganggapnya." Imam Muhammad

bin Ibrahim Al-Wazir Rahimahullah menjelaskan bahwa para perawi
hadits telah bersep akat mengenai tidak di- m arfu' -kanny a hadits tentang
jatuhnya talak (bid'i) dalam riwayat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam.

10 (7:*) Hadits ini shahih, Muslim (1471)



Sayyid Muhamma d Rahimahullah telah menyampaikan 1 6 argumen

tentang tidak jatuhnya talak bid'i, dan kami pun telah merangkumnya

dalam risalah kami tersebut. Setelah itu, kamu pun tahu penarikan

pendapat kami dari apa yang ada di situ. Maka, hal ini dapat ditemukan

dalam naskah kitab Subulus Salam.

Adapun pendapat mengenai jatuhnya (talak bid'| dengan berdalil
kepada sabda Nabi, "maka, hendaknya dia merujuknya kembali", karena

tidak ada rujuk kecuali setelah talak, maka pendapat itu tidaklah kokoh.

Karena, rujuk yang ditaqyid (diikat) setelah talak merupakan tradisi syar'i

belakangary karena dia sebagai term atau bahasan yang lebih umum
daripada talak itu sendiri.

Hadits ini menjelaskan tentang haramnya menjatuhkan talak pada

waktu isteri dalam keadaan haid, dan bahwa rujuk merupakan hak

prerogative suami tanpa harus minta restu (persefujuan) isteri maupun
wali, karena talak tersebut diperuntukkan baginya, dan juga berdasarkan

firman Allah Ta'ala,

"Dan para suami mereka lebih berhak

itu... " (QS. Al-Baqarah: 228)

a-;stu,:lA;
mereka dalam (masa)

Juga, bahwa wanita yang sedang hamil itu tidak mengeluarkan

darah haid berdasarkan sabda Nabi, "..dalam keadaan sedang suci atau

hamil". Maka, teks ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang hamil
tidak mengeluarkan darah haid mengingat boleh dijatuhkannya talak
pada saat itu. Argumen ini dibantah bahwa haid wanita hamil ketika

tidak berpengaruh dalam memperpanjang masa iddah, maka haid

tersebut tidak dianggap. Karena, masa iddahnya dengan melahirkan

kandungan.Irga, bahwa al-qur'u dalam masa iddah itu berarti suci.

Al-Ghazali berkat4 "Terkecuali dari pengharaman talak sewaktu

haid adalah talak wanita yang khulu', karena Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam tidak menguraikan kondisi isteri Tsabit apakah dia sedang

suci atau haid sewaktu beliau menyuruhnya bercerai. Asy-Syafi'i

berpendapat bahwa tidak adanya rincian dalam kondisi serba mungkin
ini, berarti punya makna umum dalam konteks perkataan."
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995. D ari lbnu Abbas Radhiy allahu Anhuma iab erkata, " Dull.t, talakpada masa

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan dua tahun dari

masa kkhalifuhan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekali) itu berarti

sekali (talak). Maka Umar bin Al-Khaththab berkata, "Sesungguhnya

orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya

mereka bisa bersikap pelan-pelan [tidak terburu-buru]. Andai saja kami

tetapkan hal itu atas mereka, maka, ia akan menj adi ketetap an y ang berlaku

at as mer eka. "(HR. Muslim)1l

Tafsir Hadits

Hadits ini shahih dari berbagai jalur dari Ibnu Abbas Radhiyallahu

Anhu. Dan, yang dipermasalahkan adalah bagaimana dihukumi sah

dari Umar sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang sudah

ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,lalu masa Abu Bakar

dan awal-awal masa pemerintahannya. Zhahir perkataan Ibnu Abbas,

bahwa ijma' menyatakan demikian. Tapi, hal ini dapat dibantah dengan

jawaban-jawaban berikut:

Pertama, memang hukum ini sebelumnya demikian, tapi kemudian

dinasakh (dihapus) pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Abu

Dawud telah meriwayatkan dari jalur Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari

Ibnu Abbas ia berkata, "DlJltJ, apabila seseorang menceraikan isterinya,

maka dia berhak merujuknya kembali sekalipun telah mengucap lafazh

talak sebanyak tiga kali, lalu hukum tersebut dinasakh menjadi talak

tiga (ba'in)."12Hanya, nasakh ini tidak terpublikasikary sehingga hukum

1.L (a**) Hadits ini shahih, Muslim (1472)

1.2 (er*,r*)Hadits ini hasan shahih, Shahih Abi Dawud (2195)
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Umaryang telah dimansukh ini masih diberlakukan sampai akhirnya
mengingkarinya.

Saya katakary "Sebenarnya riwayat nasakhnyata adanya seperti itu.
Karena, jika tidak, maka hal ini dapat melemahkan perkataan lJmar,
"Sesungguhnya orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang

seharusnya merekabisa pelan-pelan [tidak terburu-buru] . . . . danseterusnya. "
Karena ini jelas-jelas merupakan pendapat an sich,bukan sunnah. Dary
apa yang tersebut dalam sebagian redaksi riwayat Muslim, adalah
bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Abu Ash-Shahba', "Ketika orang-

orang bergantian cerai pada masa l)mar, maka dia pun membolehkannya atas

mereka."

Kedua, bahwa kedudukan hadits Ibnu Abbas ini mudhtharib (diper-
selisihkan sanad dan matannya). Al-Qurthubi dalam syarah Muslim
berkata, "Di dalamnya terjadi idhthirab pada redaksinya seiring
perselisihan pendapat terhadap Ibnu Abbas. Maka zhahir dari siyaq

(alur)nya, bahwa hukum ini diriwayatkan dari semua orang pada masa
ifu, dan tradisi menunfut hal itu muncul dan tersebar luas, dan Ibnu
Abbas tidak sendirian meriwayatkannya. Maka, hal ini menuntut sikap
tawaqquf (diam) dari mengamalkan zhahirnya, apabila kepastian hukum
tidak menyatakan kebatilannya.

Saya katakary "Ini sebatas menghindari. Karena, sudah berapa
banyak sunnah dan kejadian yang hanya diriwayatkan seorang rawi
sendirian dan tidak men;'adi persoalary terlebih oleh orang sekelas Ibnu
Abbas yang bergelar bahrul-ummat (samudera umat)."

Apa yang dikatakan Ibnu Abbas tentang talak tiga yang dulunya
dihukumi satu ini dikuatkan oleh hadits Abu Rukanatr, meskipun ada

pembahasan (komentar) tentang hadits tersebut.

Ketiga, bahwa hadits ini muncul dalam bentuk khusus, yaitu berupa
ucapan si pentalak, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak." Hal itu
mengingat pada masa Nabi dan periode setelahnya keadaan manusia
dimungkinkan masih normal dan jujur. Maka, bisa saja diterima
perkataan orang yang mengaku bahwa lafazh kedua sebagai ta'kid
(penguat) lafazh pertama, bukan sebagai pernyataan talak lainnya. Dia
dibenarkan dalam pengakuannya. Manakala Umar melihat adanya
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perubahan keadaan manusia dan banyaknya pengakuan-pengakuan

batil, maka demi kemaslahatan dia berpendapat agar si pengucap

diberlakukan menurut zhahir ucapannya, dan tidak bisa begitu saja

dibenarkan pengakuan hatinya. Dary jawaban ini telah disepakati oleh

Al-Qurthubi. An-Nawawi berkata, "Ini merupakan jawaban yang paling
shahih."

Saya katakary "Tidak samar lagi bahwa ini sebagai pengakuan karena

larangan Umar hanyalah pendapat semata. Di samping itu, manusia itu
berbeda-beda sepanjang masa, ada yang jujur dan ada yang pembual.

Daru tidaklah diketahui apa yang ada dalam benak seseorang kecuali dari
ucapannya, sehingga dapat diterima ucapannya, sekalipun sebenarnya

itu batil. Maka, dia dihukumi menurut zhahirnya, sedang Allah Maha

Mengetahui semua rahasia, meskipun zhahir perkataan Ibnu Abbas

adalah, "Talak tiga (kali ucap) berarti sekali (talak)", dan sesungguhnya

talak itu bisa jatuh [terjadi, sah] dengan ungkapan apapun.

Keempat, makna kalimat "Dlth,t, talak tiga (kali ucap) adalah satu

(talak)" , adalah bahwa sebenarnya talak yang dijatuhkan pada masa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan masa Abu Bakar umumnya dijatuhkan

sekali, bukan tiga. Maksudnya, talak tiga yang kalian jatuhkary dulu
pada masa tersebut dihukumi satu talak. Jadi, perkataan Umar, " Andai

saja kami tetapkan hal itu atas mereka." yak<rri, andai saja kami dapat

memberlakukannya sesuai hukum yang disyariatkary berupa jatuhnya

talak tiga.

Dan, jawaban ini mengiringi perkataan IJmar, "Mereka tergesa-gesa

dalamperkarayangseharusnyamerekadapatpelan-pelan[tidakterburu-buru]".

Maknanya adalah memberitahukan perbedaan kebiasaan-kebiasaan

manusia dalam menjatuhkan talak, bukan dalam hal jatuhnya talak itu
sendiri. Maka, hukum tersebut menjadi sah (diakui). Dan, Ibnul Arabi

pun mentarjih (memenangkan) interpretasi ini dan menisbatkannya

kepada AbuZur' ah.Begitu pula, Al-Baihaqi telah meriwayatkan darinya.

Dia berkata, " Artinya, bahwa talak tiga yang kalian ucapkan itu dulu
bagi mereka dihukumi satu (talak)."

Saya katakan, "Dan, ini akan menjadi lengkap bila disepakati bahwa
menyatakan talak tiga dalam sekali waktu tidak tedadi pada masa Nabi.
Dary ini dibantah oleh hadits Abu Rukanah dan hadits lainnya dan tidak



sesuai dengan perkataan lJmar, " Andai sajakami tetapkanhal itu." karena

nyata-nyata terlihat bahwa talak ini tidak berlaku pada masa tersebut

sampai Umar berpendapat untuk memberlakukannya. Ini sebagai dalil
terjadinya talak tersebut pada masa Nabi, namun tidak diberlakukan. Di
situ, tidak ada penjelasan bahwa talak tiga dalam sekali ucap itu jarang

terjadi pada masa tersebut."

Kelima, bahwa ucapan Ibnu Abbas , "DLtlLt, talak tiga" itu tidak punya
kedudukan marfu'(disandarkan kepada Nabi), namun sebatas mauquf

(disandarkan) kepadanya. Dary pendapat ini lematr, mengingat apa

yang sudah menjadi ketetapan dalam ushul hadits dan ushul fikih,
jika kita berlakukary dan mereka pun memberlakukan hukum marfu

terhadapnya.

Keenam, bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, "Talak tiga

adalah satlt", itu adalah laf.azh'sama sekali' (al-battah). Seperti yang akan
disampaikan dalam hadits Rukanah nanti. Maka, apabila seseorang

mengatakan hal itu, maka penafsirannya dengan satu dan tiga talak
dapat diterima. Tatkala hal itu terjadi pada masa Umar R adhiy allahu Anhu,

penafsirannya dengan satu talak itu tidak dapat diterima. Dikatakary
"Dan Al-Bukhari menunjuk kepada hal ini." Maka, dia memasukkan
dalam b ab ini beberapa at s ar y ang terdap at kat a' s ama s ekali' di dalamny a,

juga hadits-hadits yang berisi penyebutan talak tiga secara jelas. Seakan-

akan dia menunjuk tidak adanya perbedaan di antara keduanya. Dan,

bahwa kata 'sama sekali' apabila diucapkan, maka dia bisa diartikan
dengan 'talak tiga' . Kecuali, apabila si pentalak menghendaki satu talak,

maka itu dapat diterima. Maka, sebagian perawi meriwayatkan kata
'sama sekali' dengan redaksi 'talak tiga' . Maksudnya, bahwa asal hadits
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma adalah, " Dulu talak sama sekali (sekaligus)

terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan masa Abu Bakar

dan seterusnya."

Saya katakan, "Tidak samar lagi setelah penafsiran ini dan keragu-
raguan perawi dalam penggantian tiga menjadi satu talak. Dary mustahil
talak dengan ucapan 'sama sekali' itu sangat jarang terjadi. Sehingga, apa

yang terjadi itu tidak dapat diartikan demikian (talak tiga). Bagaimana

tidak, sedang perkataan lJmar, "Merekt sangat tergesa-gesa dalam perkara

yang seharusnya mereka pelan-pelan (tidak terburu-buru)" , ini menunjukkan
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bahwa hal itu juga terjadi pada masa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam.

Pendapat yang terdekat (dari kebenaran), adalah bahwasanya ini

merupakan pendapat Umar yang ditarjih (dimenangkan), seperti halnya

Iarangan terhadap umrah haji dan yang lainnya. Dan, setiap orang bisa

saja diambil perkataan (pendapat)nya danbisa pula ditinggalkan, kecuali

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sedangkan soal keberadaan

(pendapat)nya itu ternyata bertentangan dengan aPa yang ada pada

masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka itu lebih menyeruPai kasus

mut' ahhaji,tanpa disangkal lagi. Dary memaksakan jawaban agar sejalan

(sesuai) dengan apa yang telah ada pada masa Nabi, tidaklah patut.

Maka) ada banyak produk ijtihad dari Umar yang sukar sekali untuk

diterapkan. Dary jika memungkinkan untuk diterapkan secara benar,

maka itulah yang dikehendaki (diharapkan)".
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996. Dan dari Mahmud bin Labid Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

shallallahu Alaihi wa sallam dikabari tentang seseorang yang telah

menceraikan isterinya tiga kali talak sekaligus. Maka, dalam keadaan

marah beliau berdiri lalu berkata, "Apakah dia hendak mempermainkan

kitab Allah (Al-Qur'an) sedangkan aku masih ada di tengah-tengah

kalian? " Maka ada seorang [shahabat] berdiri seraya berkata, "Wahai

Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?" (HR' An-Nasa'i dan para

perawinya dapat dipercaya).13

Biografi Perawi

Mahmud bin Labid Radhiyallahu Anhu, dia adalah Ibnu Abi Rafi'

Al-Anshari At-Asyhali. Lahir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi

13 (.J-L'-p) Hadits ini dha'if, Dha'if An-Nasa'i (3401)



wa Sallam dan telah banyak hadits diriwayatkan darinya. Al-Bukhari

berkata, "Dia termasuk shahabat (Nabi)", sedang Abu Hatim berkata
"Kami tidak tahu akan keshahabatarrny a",dan Muslim menyebutkannya

dalam daftar generasi tabi'in. Dia termasuk salah seorang ulama yang

wa{at pada tahun 96 H. Ahmad dalam Musnad-nya telah membuat

biografinya dan meriwayatkan hadits-haditsnya. Namury di situ tidak

ada satu pun yang diungkapkannya dengan memakai kata "mendengar" .

"Dia (Mahmud) berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah dikabarkan

tentang lelaki yang menceraikan isterinya tiga talak sekaligus, Maka, sambil

marah beliau pun berdiri lalu berkata, "Apakah dia hendak mempermainkan

kitab Allah, sedang aku masih ada di tengah-tengah kalian?" hingga ada

seorang [shahabat] berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku

membunuhnya?" (HR. An-Nasa'i dan para perawi adalah orang-orang

terpercaya).1a

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah sebagai dalil bahwa menggabungkan tiga talak

sekaligus itu hukumnya bid'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang

hal itu. Aliran Al-Hadawiyah (pengikut Al-Hadi), Abu Hanifah dan

Malik berpendapat bahwa itu hukumnya bid'ah. Sedangkan Syafi'i,
Ahmad dan imam Yahya berpendapat bahwa itu hukumnya tidak

bid'ah dan tidak pula makruh. Kelompok pertama berdalil dengan

adanya kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga sabda beliau,

" Apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah? dan berdalil dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshurls dengan sanad shahih

dari Anas, bahwasanya Umar ketika didatangkan seorang laki-laki yang

telah mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, dia pun spontan

memukul punggung lelaki itu, dan seakan-akan dia (Umar) memilih

hukum pengharamannya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

" Apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah? "

Sementara kelompok yang lainnya (madzhab kedua) berdalil dengan

firman Allah Ta'ala,

An-Nasa'i (61142)

Kitab As-Sunankarya Sa'id bin Manshur (U302)
1.4

15
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" Maka hendaktah kamu ceraikan mereka pda waktu mereka dapat (menghadapi)

idahnya (yangwajar)..." (QS. Ath-Thalaq: L)

@ ..a1|'ii$i
"Talnk(yang dapat dirujuk) itu duakali." (QS. A1-Baqarah:229) dandengan

dalil yang ada dalam hadits li'an, yalfrtbahwa suami telah mentalaknya

dengan talak tiga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan

beliau tidak mengingkari (mencegah)nya. Argumen ini dapat dibantah

bahwasanya dua ayat tersebut bersifat mutlak, sedang hadits ini jelas-

jelas mengharamkan talak tiga (sekaligus), sehingga kedua ayat itu pun

ter-taqyid (terikat) oleh hadits ini. |uga, mengingat talaknya mula'in

(suami yang melaktkanli'an) kepada isterinya itu bukanlah talak pada

kedudukan semestinya. Karena, sang isteri langsung (tettalak) ba'in

cukup dengan li'an saja, seperti yang akan dibahas nanti.

Ketahuilatu bahwa hadits Mahmud ini tidak disinggung di sini

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberlakukan (hukum)

talak tiga kepada lelaki tersebut. Atau,'sebaliknya menjadikannya satu

talak saja. Akan tetapi, si pengarang hanya menyebutkannya sebatas

informasi bahwasanya talak tiga sekaligus ini sungguh pernah terjadi

pada masa Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam.
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997. Dan, dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, " Abu Rukanah

mentalak Ummu Rukanah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam berkata kepadanya, "Rujuklah isterimu!" Dia pun berkata,

"Sesungguhnya saya telah mentalaknya tiga." Beliau berkata, "Aku

sudah tahu, rujuklah dia.' (HR. Abu Dawud)16 Dalam redaksi Ahmad,

"Abu Rukanah mentalak tiga isterinya dalam satu majlis. Lalu dia pun

bersedih karenanya. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

b erkat a kep ad any a, " S esun gguhny a itu b aru s ekali ( t al ak), " D alam s an ad

kedua ritaayat ini ada hnu Ishak dan pada dirinya ada catatan.lT Dan,

Abu Dawud telah meriwayatkan hadits ini dari jalur lain yang lebih

bagus (kualitas haditsnya) daripadanya: "Bahu)asanya Rukanah telah

mentalak isterinya, Suhaimah sama sekali (talak tiga sekaligus), lalu dia

berkata, "Demi Allah, aku tidakmemaksudkanitu melainkan sekali (talak)

saja." Maka, Nabi Shallallahu Alaihi usa Sallam pun mengembalikan

(masalah)ny a kE adany a. "18

Penielasan Kalimat

"DAn, dari Abdullahbin Abbas Radhiyallahu Anhuma, diaberkata, "Abu

Rukanah telah mentalak Ummu Rukanah, lalu Rasulullah berkata kepadanya,

" Rujuklah isterimu" . Dia pun berkata, " Sesungguhny a aku telah mentalakny a

tiga." Beliau berkata, "Sungguh, aku sudah tahu. Rujuklah dia!" (HR, Abu

Dawud). Dan, dalam redaksi Ahmad (juga dari Ibnu Abbas): Rukanah telah

mentalak tiga (sekaligus) isterinya dalam satu majlis. Lalu, dia pun bersedih

karenany a. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kep adany a,

"Rujuklah dia! Karena itu baru talak satu." Dalam sanad kedua riraayat ini

(maksudny4 hadits Abu Dawud danhadits Ahmad) adalbnulshak(alias:

Muhammad, pengarang kitab sirah), dan pada dirinya ada catatan."

(;,**) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (2196)
Ahmad dalam Al-Musnad (11265)

(-;,..a) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (2206)
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Al-Jarh wat-Ta'dil

sunggutr, kami telah melakukan pengecekan dalam kltab Tsamarat

An -N azh ar fii' llmi al - At s ar dan juga d aI am kit ab I r s y a d An -N u q q a d tentang

tidak sahnya cacat pada dirinya yang dapat mencoreng riwayatnya.
,,Dan, Abu Darnud jugatelah meriwayatkannya dari ialur lainyanglebihbagus

darinya, bahwasanya Rukanah telah mentalak sama sekali isterinya, Suhaimah,

lalu dia berkata, "Demi Allah, tidaklah aku memaksudkan itu melainkan

satu talak. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menyerahkan

(perso alan)ny a kep adany a. " AbttYa'Ia juga telah meriwayatkan hadits ini

dan menshahihkannya. Dan, semua jalur periwayatannya berasal dari

riwayatMuhammad bin Ishak dari DawudbinAl-Hushain dari Ikrimah

dari Ibnu Abbas. Dan, para ulama telah memakai isnad semacam ini

dalam banyak hukum. Seperti, hadits terdahulu bahwasanya Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengembalikan putrinya kepada

Abu Al-'Ash dengan nikah yang pertamale, dan hadits ini dinyatakan

shahih oleh Abu Dawud, karena dia juga meriwayatkannya dari jalur

yang berbeda. Ialah hadits yang disinyalir oleh pengarang dengan

ucapannya, "lebih bagus (kualitasnya) daripadanya (hadits bab)." Yaitu,

bahwa dia telah meriwayatkannya dari hadits Nafi'bin Ujair bin Abd

yazid.bin Rukanah, bahwasanya Rukanah ..... dan seterusnya. Hadits

ini juga telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim2o. Hanya, di

sini terjadi silang pendapat di kalangan ulama antara kelompok yang

menshahihkannya dan kelompok yang mendhaifkannya.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa mengucapkan talak tiga dalam

satu majlis, itu sama saja dengan talak satu. Dan, sungguh para ulama

telah berbeda pendapat dalam masalah ini kepada empat pendapat:

Pertama, tidak jatuh talak sama sekali dengannya (ucapan tersebut).

Karena talak semacam ini merupakan talak bid'ah. Ini merupakan

pendapat ulama yang menafikan jatuhnya talak bid'ah. Dan, nama-

nama beserta dalil-dalil mereka sudah dikemukakan di muka'

Haditsnya telah ditakhrij sebelumnya.
Shahih lbni Hibban (10179) dan Al-Hakim (2121'8)

19
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Kedua, jatuh talak tiga. Dary pendapat ini dikemukakan oleh
IJmar, Ibnu Abbas, Aisyah juga riwayat dari Ali Radhiyailahu Anhum,
imam madzhab empat dan mayoritas ulama salaf dan khalaf. Mereka
berdalil dengan ayat-ayat talak, dan bahwasanya ayat-ayat tersebut
tidak membedakan antara talak satu dan talak tiga. pendapat ini dapat
dibantah dengan argumen terdahulu, yaitu bahwa ayat-ayat tersebut
bersifat mutlak yang mungkin sekali di-taqyid dengan hadits-hadits ini.
Mereka juga berdalil dengan hadits yang ada dalam Ash- shahihain,bahwa
Uwaimir Al-'Ajlani telah mentalak tiga terhadap isterinya di hadapan
Nabi shallallahu Alaihiwa sallam dan beliau tidak melarangnya.2l Maka,
hadits ini pun menunjukkan tentang diperbolehkannya meng-gabungkan
talak tiga karena pernah terjadi. Argumen ini juga bisa dimentahkan
dengan hujah, bahwas anya taqrir (sikap diam Nabi) ini, tidak serta merta
menyatakan bolehnya talak semacam ini, juga tidak berarti jatuhnya
talak tiga (ba'in). Karena, intinya 1arangan itu sebenarnya ada dalam
talak yang dapat menghapus nikah yang dituntut kelanggengannya,
sedangkan mula'in (suami yang melakukanli'an) itu menjatuhkan talak
dengan didasari dugaan bahwa dia masih dapat menahan isterinya, dan
dia tidak mengetahui bahwa dengan li'an tersebut berakibat terjadinya
perpisahan untuk selamanya, baik perpisahan itu disebabkan tindakan
li'an it.t sendiri, ataupun karena dipisahkan oleh hakim. Mak4 hadits
ini pun tidak menunjukkan pada apa yang dicari (diminta). Mereka
juga berdalil dengan hadits lainnya yang ada daram Muttafaq Alaih (Al-
Bukhari dan Muslim), tepatnya dalam hadits Fatimah binti eais yang
menyatakan bahwa suaminya telah mentalak tiga kepadanya, dan
bahwasanya Nabi shall all ahu Al aihi w a s all am manakala dikabari tentang
hal itu, beliau bersabd4 "Dia (Fatimah) tidak berhak mendapat naftah,
tapi baginya 'iddah."zz Namury argumen ini lagi-lagi dapat dibantah
dengan sanggahan bahwasanya dalam hadits tersebut tidak disinggung
secara eksplisit bahwa sang suami telah menjatuhkan talak tiga dalam
satu majlis. Maka, hadits ini pun tidak menunjukkan pada apa yang
diinginkan. Mereka berdalih, "Tidak adanya rincian dari Nabi shallallahu

21. (g*) Hadits ini shahitu At-Bukhari (5259) dan Muslim (1492)
22 (e**) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (3723) danMuslim (1480)
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-(@Alaihiwa Sallam: apakah itu terjadi dalam satu majlis atau banyak majlis?

Itu menunjukkan bahwasanya dalam konteks ini tidak ada perbedaan."

Pernyataan ini dapat disanggah, bahwasanya beliau tidak merinci

(kejadian itu), karena umumnyayangterjadi pada masa itu tidak ada

pengucapan talak tiga seperti yang telah dikemukan sebelumnya.

Kami katakan 'ghalibnya' (umumnya) agar tidak dikatakan, "Telah

kami sampaikan terdahulu, bahwasanya talak tiga pernah terjadi pada

masa Nabi shallallahu Ataihi wa sallam". Karena, pada dasarnya kami

katakaru 'ya', tapiitu jarang terjadi. Dan, kasus yang sama seperti yang

dijadikan dalil dari hadits riwayat Aisyah, bahwasanya seorang lelaki

telah mentalak tiga terhadap isterinya, lalu isterinya itu pun menikah,

lalu suami keduanya mentalaknya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam ditanya apakah isteri tersebut halal bagi suami pertamanya

(dalam artian: boleh menikah lagi dengannya)? Beliau menjawab, "Tidak,

sampai kamu merasakan madunya (dengan kata lain: menggaulinya)".23

(HR. Al-Bukhari). Dan, bantahannya sama sePerti tersebut di atas.

Mereka memiliki sejumlah dalil dari Sunnah (hadits) yang di dalamnya

ada unsur kelemahary sehingga karenanya tidak bisa dijadikan hujah.

Oleh karena itu, kami pun takkan mengagungkan besar (tebal)nya kitab

tersebut. Demikian pula, apa yan8 meleka jadikan dalil berupa fatwa-

fatwa shahabat yang merupakan pendapat-pendapat individu yang

karenanya tidak bisa menjadi huiah.

Ketiga, bahwasanya jatuh dengannya talak satu (talak rai'i), dan

ini merupakan riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga

dikemukan oleh Al-Hadi, Al-Qasim, Ash-Shadiq juga Al-Baqir, dan

didukung pula oleh Abul-Abbas Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Ibnul-

Qayyim, muridnya untuk mendukungnya. Di sini, mereka berpijak

pada dalil yang lalu, berupa dua hadits Ibnu Abbas, dan keduanya

merupakan dalil yang jelas-jelas dimaksud, dan bahwa dalil-dalil

lainnya yang terdiri dari sejumlah pendapat itu tidaklah tegak (kuat).

Adapun pendapat yang pertama dan kedua, maka mengingat itulah

yang kuketahui. Dan, disusul berikutnya pendapat yang lainnya'

23 (f") Hadits ini shahitu Al-Bukhari (5261)



Keempat, bahwasanya dibedakan antara isteri yang telah disetubuhi
dan yang belum. Maka, jatuh talak tiga bagi isteri yang telah disetubuhi
dan jatuh talak satu bagi isteri yang belum disetubuhi. Ini merupakan
pendapat sekelompok orang dari para pengikut Ibnu Abbas. Ishak bin
Rahuyah juga mengemukakan pendapat ini. Mereka berdaril dengan
hadits riwayat Abu Dawud, "Adapun yang kuketahui, bahwa jika suami
mentalak tiga isterinya sebelum sempat menyetubuhinya, maka mereka
menjadikannya sebagai talak satu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa sallam.'..dan seterusnya."2a selain itu, mereka berdalil pula dengan
menggunakan qiyas (analogi). Maka, apabila si suami mengucapkan,
"Kamu tertalak", maka si isteri tertalak ba'in karenanya. Apabila dia
mengulang lafazh tersebut, maka dia tidak mendapat ruang lagi untuk
talak. Maka, lafazhitu pun menjadi sia-sia. Argumen ini dapat dibantah
dengan jawaban terdahulu, yaitu dinyatakannya har itu dalam hak
wanita yang disetubuhi dan yang belum. Maka, pengertian dari hadits
Abu Dawud ini tidak berseberangan dengan keumuman hadits-hadits
Ibnu Abbas.

Ketahuilah, bahwa zhahir dari hadits-hadits tersebut tidak
ada bedanya antara dia mengucap, ,,Kamu tertalak tiga,,, atau dia
mengulang-ulang tiga kali laf azh tersebut. D alam ku t ub fur u, (kitab-kitab
yang membahas masalah-masalah subsider) ada sejumlah perkataan
dan silang pendapat dalam har pemilahan antara rafazh-rafazhiniyang
tidak bersandar kepada suatu dalil yang jelas. Sungguh, para pengkaji
masalah-m asalah furu' (subsider) ini telah berpanjang lebar membahas
persoalan ini. sedangkan para tokoh madzhab empat bersepakat
tentang jatuhnya talak tiga secara beruntun ini, mengingat Umar
memberlakukannya, dan pengingkaran mereka sangat keras terhadap
kelompok-kelompok yang menyelisihi hal itu. Dan, persoaran ini pun
di mata mereka menjadi simbol bagi sekte Rafidhah dan kelompok-
kelompok yang berseberangan. Ibnu Taimiyah sendiri dicekal oleh
karena berfatwa dengannya, sedang muridnya, Ibnur-eayyim diarak di
atas onta gara-gara memfatwakan tidak jatuhnya tarak tiga. Dan, tidak
hayal lagi ini murni bentuk fanatisme buta dalam masalah furu,iyah

24 (.-i.+) Hadits in dha,if, Dha,if Abi Dawud (2199)
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yang meniadi perselisihan bagi kalangan generasi salaf dan khalaf'

Maka, tidak perlu ada pengingkaran terhadap orang yang menyatakan

pendapat apa saja yang berbeda tentangnya' Sebagaimana hal itu sudah

maklum adanya. Nah, di sini pengarang tampakberbeda dari sejumlah

kalangan orang-orang berilmu dan bertakwa lainnya'

i . o. . ',. j;. '- . - ,-, i
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998. Dan dari Abu Hurairah Rndhiyatlalru Anhu berknta, "Rasulullah shallallahu

Alaihi wa sallam bersabda, "Tigahal, kesungguhannya dihukumi serius

dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk," (HR.

Al-Arba'ah selain An-Nasa',i, dan telah dishahihkan Al-Hakim).2s

Dalam riwayat Ibnu 'Adi dari jalur berbeda yang dha'if (lemah),

" T alak, p emb eb asan budak dan nikah' "26

Dan, mengenai maknanya dijelaskan oleh hadits:

999 . Dan redaksi dari Harits bin Abu lLsamah dari hadits lJbadah bin shamit

Radhiyatlahu Anhum - ia memarfu'kannya: "Tidak boleh main-main

dalam tiga perkar a: T alak, nikah dan pembebasan budak. Karenany a, siapa

saja yang mengucapkannya, maka pasti terjadi'"27 (Sanadnya lemah)'

25 (;"+) Hadits hasan, Shahih Abi Dawud (2194)

26 (J*) Hadits ini dha'if, Al-lrwa' (7826)

27 (rrj-)l .rr..,b) Hadits ini lemah isnadny& Al-lrtoa' (1'826)
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Penielasan Kalimat

Yaitu, sabda Nabi, "Dan, redaksi dari Harits bin Abu llsamah dari
hadits ubadah bin shamit, dia menyandarkannya kepada Nabi, 'Tidak boteh

main-main dalam tiga hal: Talak, nikah dan pembebasan budak. Karenanya,
siapa saja yang mengucapkannya, maka pasti terjadi. Dan, sanadnya lemah",
(mengingat di dalamnya ada Ibnu Luhai,ah. Di samping itu, juga ada
keterputusan sanad).

Tafsir Hadits

Hadits-hadits di atas menunjukkan akan jatuhnya talak dari orang
yang sekadar bercanda, dan bahwasanya talak secara jelas tidak butuh
adanya niat. Pendapat ini disampaikan oleh madzhab Al-Hadawiyah,
Hanafiyah dan syafi'iyah. sedangkan Ahmad, An-Nashir, Ash-shadiq
dan Al-Baqir berpendapat keharusan adanya perkiraan niat mengingat
keumuman hadits, "Amalan-amalan itu dengan niat.,,. Namury argumen
ini dijawab dengan sanggahan bahwasanya itu hadits umum yang
telah dikhususkan oleh hadits-hadits yang disebutkan di atas, dan akan
dibahas dalam bab pembebasan budak nanti.

jgbs; a.ul

8',At

P
1000. D an, dar i Ab u H ur air ah dar i N ab i Sh allalt ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a,

" sesungguhnya Allah ra'ala mengampuni apa yang tersirat dalam hati
umatku selagi belum mengerjakan atau mengucapkannya.,, (Muttafaq
Alaih)28

Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah
dengan redaksi, " . .. terhadap apayang dibisikkan dada (kalbu)fl!a.,,,sebagai

ganti kalimdt, "...yang dibisikkan nafsufiAa.,,, dan di akhir matannya
dia menambahkan kalimat, ".ian apa yang terpaksa mereka perbuat."zs

(9.^-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2528) dan Muslim (127)
(;iu ;:!;) Tambahan yang janggal (syadz) , Shahih tbni Majah (2074,2075) dan hadits
berikutnya.
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Pengarang kitab berka fa, "sayaduga tambahan matan ini adalah mudrai

(sisipan dari perawi), seakan-akan kalimat tersebut masuk pada (ingatan)

Hisyam bin'Ammar dari satu hadits ke hadits lainnya'

Tafsir Hadits

Fladits ini sebagai dalil bahwasanya talak tidak bisa jatuh dengan

bisikan hati, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama' Namun'

diriwayatkan dari Ibnu Sirin d'an Az-Ztthri dan juga merupakan satu

riwayat dari Malik, bahwasanya aPabila suami mengucaPkan talak dalam

hatinya, maka talak tersebut sah (jatuh talak). Pendapat ini dikuatkan

oleh Ibnul Arabi dengan argumenny a, "Bar antgsiapa meyakini kekufuran

itu dengan hatinya dan barangsiapa bersikeras untuk berbuat maksiat,

maka diaberdosa. Demikian pula, orang yang menuduh seorang muslim

berbuat zina dengan hatinya. semua itu termasuk amalan-amalan hati,

bukanlisan.Argumeninidijawabdenganbantahan,bahwahaditsdi
atasmemberitakandariAilahbahwasanyaDiatidakakanmenghukum
umat-Nyahanyakarenabisikanhatinya,danbahwasanyaAllahTa,ala
berfirmaru

@ \G;3$Yei{i'i-X*{
,,Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengankesanggupannya' ""
(QS. Al-Baqarah:286)

Dan, bisikan naf su ini keluar dari batas kemampuan' Benar memang/

rengekan hati berupa ucapan-ucapan batil itu membuat seorang hamba

bertekad buiat (bernafsu) untuk berbuat' sehingga dikhawatirkan

dia terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan' Maka' itulah yang

sebaiknyalekasdipangkas(dihentikan)apabilasudahberbahaya.
Adapun argumen Ibnul Arabi dengan menggunakan dalil kufur dan

riya,,makatidaksamarlagibahwakeduanyatermasukamalan-amalan
hati'Maka,keduanyaterkhususdarihaditsinibahwakeyakinandan
niat riya itu keluar dari wilayah bisikan hati ini. sedangkan orang yang

bersikeras untuk berbuat maksiat, maka dosanya dilimpahkan pada

perbuatan maksiat yang didahului dengan desakan terus-menerus'

Karena hal itu menunjukkan bahwasanya dia tidak bertaubat darinya'

Ini dijadikan dalil mengingat bahwa olan8 yang menuliskan kata talak,



maka tertalaklah isterinya. Karena, dia tetah bertekad dalam
dan menuliskannya. Dan, ini merupakan pendapat mayoritas
namun Malik mensyaratkan di sini adanya kesaksian terhadap
Dar; itu akan dibahas nanti.

K37,

hatinya

ulama,

hal itu.

&:^*

1001' D an, d ar i Ib nu Abb as Radhiy all ahu Anhum a d ar i N ab i Sh nll alt nh u At rihi
wa sallam bersabda, "sesungguhnya Ailah Ta,ara telah memaaftan
kesalahnn dan kealpaan dari umatku, serta apa-apa yang mereka dipaksa
untuk melakukannya." (HR.Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Abu
Hatim berkata, ,,(Hadits ini) tidak kuat.,,)3o

Al-Jarh wat-Ta'ilil

An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah sewaktu mengomentari talak
mengatakan bahwasanya ini adalah hadits hasan. Demikian pula, dia
mengatakannya di halaman akhir kitab Al_Arba,in.

Hadits ini mempunyai banyak isnad. Ibnu Abi Hatim mengatakan,
bahwasanya dia telah menanyakan kepada ayahnya tentang isnad-
isnadnya. Lalu, dia pun berkat a, "rni adalah hadits-hadits yang mung-
kar. semuanya maudhu' (palsu)." Abdullah bin Ahmad di dalam kitab
Al-'llal berkata, "Aku telah bertanya kepada ayahku tentangnya (hadits
ini), lalu dia pun sangat mengingkarirtya.,, Dary dia juga berkata,
"Tidaklah hadits ini diriwayatkan selain dari Al-Hasan dari Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam." Al-Khallal telah menukil dari Ahmad,
bahwa dia berkata, "Batar\gsiapa yang mengaku bahwa kekhilafan
dan kealpaan itu terangkat (daram arti: diampuni), maka sungguh dia
telah menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulullah shallallahu Alaihi

i' ,51, ' ,.ro' ''
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wasallam.Karena,Allahtelahmewajibkankaffarat(tebusan)terhadap
pelanggaran pembunuhan jiwa karena khilaf'

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bahwasanya hukum-hukum ukhrawi seperti

hukuman (siksaan) itu dimaafkan terhadap umat Nabi Muhdmmad'

apabilahalitubersumberdarisuatukesalahan,kealpaanmaupun
paksaan. Adapun memunculkan hukum dan atsar (dalil) syar'i

tentangrlyu, maka dalam hal ini terdapat silang pendapat di antara

puru .tlu*r. Mereka berbeda pendapat mengenai talaknya orang yang

alpa. Dari Al-Hasan, bahwasanya dia memandang itu sama saia seperti

sengaja, kecuali jika orang tersebut memberi syarat' Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan ini darinya' Sedang pendapat Atha' dan jumhur adalah'

bahwasanyaitutidakdihukumitalakmengingathaditsdiatas.Demikian
pula, mayoritas uiama berpendapat bahwasanya tidak iatuh talak dari

orur,g yang khilaf. Namun, menurut pendapat Hanafiyah jatuh talak'

Terjadi perselisihan pendapat pula tentang talaknya orang yang dipaksa'

Menurutpendapatjumhurtidakjatuhtalak.Dan,diriwayatkandariAn-
Nakha,idanjugaHanafiyahberpendapatjatuhtalak'}umhurberdalil
dengan firman Allah Ta'ala,

,r1+) u,o4P;'^+;;Hi;$Y
" Kecuali or ang y ang dip aksa kafir p adahal hatiny a tetap tenang dalam beriman

Gia tidakberdosa).'." (QS' An-Nahi: 106)

Atha, berkata,,,Syirikitulebihbesar daripada talak.,, Syafi,imenegas-

kan dalil bahwa Allah Ta, ala manakala mengabaikan kekufuran terhadap

orang yang mengucapkannya karena dipaksa dan menggugurkan

darinya hukum-hukum kufur, maka tentunya gugur pula dari orang

yangdipaksaituapayangselainhukumkufurini'Karena'perkarayang
lebihbesar apabila gugur, maka menurut skala prioritasnya gugur pula

apa yang di bawah levelnya'
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'J.OO2. Dan, dari lbnu Abbas berkata, "Apabila dia mengharamkan isterinya,

maka itu bukanlah apa-apq dan dia pun berkata, "Sungguh, telah

ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu." (QS.

Al-Ahzab: 21). (HR. Al-Bukhari)3l Dary riwayat Muslim dari
Ibnu Abbas: "Apabila seseorang mengharamkan isterinya, maka itu
merupakan sumpah yang mesti ditebusnya."3z

Tafsir Hadits

Hadits ini mauquf (sebatas ucapan shahabat). Di sini terdapat dalil
bahwasanya mengharamkanisteri itu tidak dikategorikan talak, meskipun
di situ diwajibkan adanya tebusan terhadap sumpah. Sebagaimana hal
itu dinyatakan pula oleh riwayat Muslim. Maka, maksud ucapan beliau,
"bukanlah apa-apa" di sini, adalah bukan dikategorikan talak, bukan
berarti bahwa ucapan itu tidak punya konsekwensi hukum sama sekali.
Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini darinya (Ibnu Abbas) dengan
matary "Apabila seorang lelaki (suami) mengharamkan isterinya, maka

sebenarnya itu merupakan sumpah yang mesti ditebusnya." Maka, hadits
ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ucapan Nabi,
"bukanlah Apa-apa.", adalah bahwa itu bukan termasuk ungkapan talak.
Dary ada kemungkinan beliau menghendaki, "Tidak ada konsekwensi
apa pun di situ." Dan, akibatnya riwayat bahwa itu merupakan sebuah

sumpah menjadi riwayat yang lain lagi. Sehingga, dia mempunyai dua
pendapat dalam persoalan ini.

Persoalannya, para generasi salaf yang terdiri dari para shahabat

dan tabi'in dan generasi khalaf yang diwakili para imam mujtahid telah
berselisih pendapat tentang hal ini sampai-sampai pendapat tersebut
mencapai 13 pendapat pokok dan bercabang lagi men;'adi 20 madzhab:

(Ct*) Hadits ini shahitu Al-Bulhari (5266)
(g*) Hadits ini shahih, Muslim (1473)
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Pertama, bahwasanya itu merupakan kesia-siaan' tidak punya

implikasi hukum pada suatu apa Pun' Dan, ini merupakan pendapat

sekelompok dari kalangan salaf ' Ini juga merupakan pendapat kelompok

Zhahiriyah. Dalilnya, bahwa pengharaman dan penghalalan itu mutlak

diserahkan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah'

/sN\v il:{'"'Wt&i$iata*tJ;Q\fiS;
"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh

lidahmu secara dusta, 'ini halal dan ini haram'"' " (QS' An-Nahl: 116)

Juga firman Allah kePada Nabi-NYa,

@ :fr;i'is-6??7
" Mengap a kamu menghar amkan ap a y anI Allah menghalalkanny a b agimu "'"
(QS. At-Tahrim: 1)

Dan firman-Nyu,

@ "lJ t;'i'{Ju 4,{" \; 9'i t-;1( nti q:,i

"Hai orang-orang yang beriman, janganlahkamu haramkan apa-apa yangbaik

yang telah Allahhalalkanbagikamu" '" (QS' Al-Maidah: 87)

Mereka berkata, "Dan, mengingat tidak ada perbedaan (hukum)

antara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal' karena

hukum yang Pertama itu batil, maka batil pula hukum yang kedua'"

Kemudian, perkataanny a, "(lJcapamya) ini haram' jikalau dia ber-

maksud untuk memunculkan hukum' Maka' melakukan pengharaman

itubukanlahwewenangnya.Dan,jikadiabermaksuddengannyauntuk
memberikan informasi, maka itu merupakan suatu kebohongan'"

Mereka berkata, "Kami telah melihat pendapat-pendapat yang ada

dalam masalah ini selain pendapat ini, lalu kami mendapati di sana

sejumlahpendapatyanglemah,tidakadadalilnyadariAllahTa,ala.
Maka,nyatalahpilihanpadapendapatini'Pendapatiniiugadinyatakan
olehhaditslbnuAbbasdanbacaarrrryaterhadapfirmanAllaku

I
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"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

bagimu... " (QS. Al-Ahzab: 21)

Maka, ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengharamkan dengan
pengharaman apa-apa yang diharamkan kepada dirinya sendiri, karena
Allah Ta'ala melarang Rasul-Nya untuk mengharamkan apa-apayarrg
telah dihalalkan Allah baginya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
ucapan ini tidak mewajibkan adanya kaffarat (tebusan).

Adapun firman-Nya,

"g)ivtJ;riGli
"sesungguhnya Allah telah mewajibkankamu sekalian membebasknn diri dari
sumpahmu..." (QS. At-Tahrim: 2)

Maka itu sebagai tebusan atas sumpah Nabi shallallahu Alaihi wa

sallam. sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan
sanad yang shahih dari Zaidbin Aslam, seorang dari kalangan tabi,in
yang masyhur, dia berkata, "Rasulullah pernah menggauli Ummu
Ibrahim,33 di rumah salah satu isterinya, lalu isterinya itu menegur,
"Wahai Rasulullah, di rumahku dan di atas kasurku?" Maka, beliau pun
menjadikannya haram baginya. Istrinya itu pun balik berkata, "Wahai
Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengharamkan yang hai.al?"

Beliau lalu bersumpah atas nama Allah tidak akan menggaulinya.,,
Maka, turunlah ayat ini.3a Ini adalah salah satu dari dua pendapat
tentang apa-apa yang telah diharamkan oleh Nabi shnllallahu Alaihi zua

Sallam. Sedang pendapat lainnya akan disampaikan dalam pembuktian
ila' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallnm.

Hadits ini sekalipun kedudukannya mursal, narnun telah diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dengan sanad yang shahih dari Anas Radhiyallahu Anhu,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallampernah mempunyai budak
wanita yang biasa digaulinya. Maka, selalu saja Hafshah dan Aisyah
mempermasalahkannya sampai beliau mengharamkan budak itu. Lalu,
Allah pun menurunkan ayat, "HaiNabi, mengapakamu mengharamkan apa

yang Allah menghalalkannya bagimr. . ." (QS. At-Tahrim: 1)35

Maksudnya Ibrahim adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Ibnu Jarir dalam tafsirnya (281L55).

(ru-)l C.^.r) Shahih isnadnya, Shahih An-Nasa'i (3969)
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Dan, ini merupakan sebab turunnya ayat ini yang paling benar' Dan'

hadits mursal d.ariZaid,di atas dikuatkan oleh hadits ini. Maka, kaffarat

di sini untuk sumpah, bukan untuk pengharaman' Dan' ZaidbinAslam

memahami betul hal ini. Maka, setelah riwayatnya ini, dia mengungkap

kisah, "lJcapan suami kepada isterinya, "Kamu haram bagiku"' itu

adalah suatu kesia-siaan. Akan tetapi, wajib baginya tebusan sumpatr,

jika dia bersumpah." Ketika itulah, maka seharusnya meneladani

Rasulullah shall all ahu At aihi w a s all am, y aitu meniad akan pengharaman

dan membayar kaffarat jika dia bersumpah' Dan, pendapat inilah yang

paling dekat dari kebenaran dari sekian pendapat yang dikemukakan'

dan sekaligus yang paling rajih (unggui) menurutku' Karena itu' saya

tidak mencantumkan pendapat selainnya'

| ,1 .: oi,,o, ti, 
, , i'",r,- c

;!, t,*;^oii uJ.F, r.ir 5i \:.r.,tr €:) "*J,v -:': \ "r

u ,i6 ,ey lt, ';;i ,,-l'u V6r: &) ^);'At .;;
1l;t'J:, eU! -/:1:b; ''

1.003. Dan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya putri Al-laun

manakala dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam

dan b eliau pun mendekatiny a, diaberkata, " Aku b erlindung kep ada Allah

dari(kejahatan)mu"'Maka,beliaupunberkata,"sungguh'kamutelah

berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, temuilah keluargamu."

(HR. Al-Bukhari).36

Tafsir Hadits

AdabanyaksekalisilangpendapatmengenainamaputriAl-Jaun
tersebut, tapi, manfaatpenyebutannya sedikit. Karenaitu, kami tidakmau

menyibukkan diri untuk menukilnya. Ibnu sa'ad telah meriwayatkan

melalui jalur Abdul-Wahid bin Abu Aun, dia berkata' "An-Nu'man

bin Abul-Jaun Al-Kindi menghadap Rasulullah shallallahu Alaihi wa

sallam lalu berkata, "wahai Rasulullatu maukah engkau kunikahkan

36 (g,--) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5254)



dengan janda tercantik di Arab yang dulu jadi isteri anak pamannya,
lalu suaminya meninggal dan kini dia menghendaki engkau?,, Be1iau
menjawab, "Boleh!" Dia berkat4 ,,Utuslah seseorang yang akan
membawanya kepadamu." Beliau akhirnya mengutus bersamanya Abu
usaid As-sa'idi. Abu Usaid bertutur, "Aku pun menginap selama tiga
hari lalu membawanya bersamaku dalam keadaan tertutup rapat. Aku
lalu berangkat dengannya sampai tibalah aku di kota Madinah. Lalu
kutempatkan dia di Bani sa'idah dan aku sendiri menghadap kepada
Rasulullah yang sedang berada di tengah-tengah Bani Amr bin Auf,
lalu kukabari beliau.... dan seterusnya3T. Ibnu Abi Aun berkata, ,,Itu

tepatnya terjadi pada bulan Rabi'ul Awal tahun ketujuh hijriyah,,.
Kemudianlbnu sa'admeriwayatkanhadits ini dari duajalur, dan di akhir
kisahnya dikatakan kepada wanita tersebut, "Mohonlah perlindungan
dari beliau, karena itu lebih terhormat bagimu di mata beliau.,, Dan,
dia pun telah diperdayai ketika kelihatan kecantikannya. Disampaikan
kepada Rasuluilah shallallahu Alaihi wa sallam siapa saja yang telah
memprovokasinya unfuk mengucapkan kalimat itu. Beliau pun berkata,
"sesungguhnya mereka itu wanita-wanita pengagum yusuf beserta tipu
muslihatnya."

Hadits ini merupakan dalil bahwa ucapan suami kepada isterinya,
"Temuilah keluargamtt.", itll sebagai ungkapan talak. Karena, tidak
pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau menambahkan
kata-kata selain itu. sehingga, itu menjadi kinayah talak. Apabila
diniatkan talak, maka jadilah itu sebagai lafa zhtalak.At-Baihaqi berkata,
"Ibnu Abi Dzi'b dari riwayat Az-Zuhri menambahkan, ,,Temuilah

keluargamu"38, dijadikannya sebagai talak satu. Dary petunjuk bahwa
itu sebagai kinayah (kiasan) talak, adalah apayangtersebut dalam kisah
Ka'ab bin Malik, bahwasanya ketika dikatakan kepadanya, ,,Kucilkan

isterimu!", maka dia punberkata, "Temuilah keluargamu, maka jadilah
kamu bersama mereka.", dan dia tidak bemiat menceraikan. Maka,
sang isteri pun tidak tertalak. Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh-
tokoh fikih madzhab empat dan selain mereka. Golongan Zhahiriyah

Ath-Thabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa,ad (8/102, 103).
Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (71342)
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wM
berpendapat, "Talak tidak bisa jatuh dengan ucapan' "Temuilah

keluargamu!,,.Alasanmereka,.NabiShallallahuAlaihirnasallamtidak
pernah melakukan akad (nikah) dengan putri Al-Jaun' akan tetapi beliau

sebatas mengirim utusan kepadanya untuk meminangnya' mengingat

riwayat-riwayattersebuttelahdiperselisihkandalamkisahnya.Dan,
bukti bahwa beliau tidak pernah meiakukan akad dengannya, adalah

riwayatyangadadalamShahihAl-Bukhari,bahwaNabishallallahuAlaihi
wasallambersabda,,,Persembahkandirimuuntukku!,,Diapunberkata,
"Apakah seorang ratu menyerahkan dirinya kepada seorang gembel?"

Lalu, beliau beranjak untuk meletakkan tangannya di atas (kepala)nya

agar dia merasa tenang' Dia pun lalu berkata' "Aku berlindung

kepada Allah dari (kejahatan)mu'"3e Mereka berargumen"'Meminta

diberidisinisebagaidalilbahwasanyabeliaubelummelakukanakad
dengannya." Argumen mereka ini bertentangan dengan u capant\ya"' " '

untuk meletakkan tangannya " , daniugadengan riwayat' "Ketika beliau

masukkepadanya."Karena,halituhanyalahdilakukanbersamaisteri'

Sedangkan ucaPannya, "Berikan dirimu kepadaku!" ' tnaka itu sebagai

penenang Perasaannya dan untuk mencari simpati hatinya' Argumen

inidikuatkanolehdalilterdahuluberupariwayat"'Bahwasanyadia
menghendakimu." Dan, telah diriwayatkan tentang kesepakatan Nabi

bersama ayahnya mengenai besarnya maskawinnya' Daru ini kalaulah

bukan jelas-jelas tentang teriadinya akad nikah dengannya' maka ini

adalah satu dari dua kemungkinan yang paling dekat dari kebenaran'

\4

1,004.Dandari|abirRadhiyallahuAnhuberkata,,,Rasulullahshallallahu
Alaihiwasallambersabda,,,Tidakadatalakkecualisetelahada
per.nikahan,dantidakadapembebasan(budak)kecualisetelahada
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kEemilikan " (HR. Abu Ya'la dan telah dishahihkan oleh Al-
Hakim, dan kedu-dukan hadit s ini ma'lul).ao

Penjelasan Kalimat

"Dan, dari labir Radhiynllahu Anhu ia berkata, "Rasuluilah shaltallahu
Alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan

dan tidak ada pembebasan kecuali setelah ada kepemilikan." (HR. Abu ya'la
dan telah dishahihkan oleh AI-Hakim), (Dia juga berkata, ,,Aku merasa
heran dari Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana mereka mengabaikan
hadits ini. sungguku hadits ini shahih menurut syarat mereka dari hadits
Ibnu umar, Aisyatr, Abdullah bin Abbas, Mu'ad.zbin Jabal dan Jabir).

"Hadits ini ma'lul (cacat)" menurut apa yang dikatakan oleh Ad-
Daraquthni. Yang benar, hadits ini mursal, tidak ada Jabir di dalamnya.
Yahya bin Ma'in berkata, "Tidaklah shahih hadits dari Nabi shallallahu
Alaihiw a s allamy angberbunyi, "Tidak ada talaksebelum ada pernikahan.,,
Ibnu Abdil-Barr berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa
jalur periwayatan. Hanya menurut ulama hadits semuanya dinyatakan
ma'lul. Akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits:

4.,, ,:, - 3i-
+>-Lr ',1\ -';\ r .\..ov' t*/ )
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1'005. Dan lbnu Majah meriwayatkan hadits serupa dari Al-Miswar bin
Makhramah dan isnadnya hasan, tetapi kedudukannya ma,lul juga.al

Tafsir Hadits

Yaitu, perkataannya, "Dan, lbnu Majah telah meriutayatkan dsri Al-
Miszaar bin Makhramah hadits y ang serup a. Isnad-ny a hasan, tetapi kedudukan
haditsnya ma'lul juga." Karen4 di situ diperselisihkan pada Az-ztthri.

40 (C+-) Hadits ini shahih, Al-Irwa'(t71t) dan Shahih Al_lami, (7523)
41 (g* cr*) Hadits ini hasan shahitu Shahih Al-lami, (7524)
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Berkata Ali bin Al-Husain bin waqid dari Hisyam dari sa'id dari Az-

Z\lhridariUrwahdariAl-Miswar.BerkataHammadbinKhaliddari
Hisyam dari sa'id d.ari Az-Zuhri dari urwah dari Aisyah, Abu Bakar,

Abu Hurairah, Abu Musa Al-'Asy'ari, Abu Sa'id Al-Khudri' Imran bin

Hushain dan yang lainnya. Al-Baihaqi menuturkan hal ini dalam kitab

Al-Khilafiyyat.

Al-Baihaqiberkata,"Haditsyangpalingshahihdalamhalini'
adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya'" At-

Tirmidziberkata,"(HaditsAmr)inimerupakansesuatu(hadits)yang
paling bagus dalam bab ini." Dan, matannya menurut para Penyusun

kitab sunan, adalah: "Tidak ada hak talakbagi seseorang pada apa yang

tidak dimilikinya.... dan seterusnya."a2 Al-Baihaqi berkata, "Kata Al-

Bukhari,'sesuatu (hadits) yang paling shahih dan sekaligus yang paling

masyhur dalam hal ini, adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya

dari kakeknya, dan akan disebutkan nanti. Hadits Az-zuhti dari Aisyah

dan Ali tersebut kisaran muaranya pada Juwaibir dari Adh-Dhahhak

dari An-Nazal bin saburah dari Ali Radhiyallahu Anhu, sedang Juwaibir

sendiri matruk(ditinggalkan),,' Kemudian, Al-Baihaqi berkata,,,Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnadyanghasan'"

Hadits ini merupakan dalil bahwa talak terhadap wanita lain

(ajnabiyah)itu tidak jatuh talak (tidak sah). ]ika itu sebagai taniiz (aplikasi

langsung), maka hukum ini merupakan suara bulat para ulama (iima')'

sedangkan jika itu merupakan ta,liq (komentar) terhadap pernikahary

seperti mengucaP, "Jika kunikahi si fulanah' maka dia tertalak'"' maka

di situ ada tiga PendaPat:

Pertama,bahwatalaknyaitumutlaktidakberpengaruh(tidakjatuh
talak).InimerupakanpendapatAl-Hadawiyakr'Syafi'iyah'Ahmad'
Dawuddanyanglain,danjugatelahdiriwayatkanolehAl-Bukharidari
22 shahabat. Dalil bagi pendapat ini, adalah hadits bab di atas. Dan,

sekalipundisiniadasatucatatandarisegiisnad-nya,tapihaditsini
cukup kuat dengan banyaknya jalur riwayatnya' Betapa indahnya apa

yangdiungkapkanolehlbnuAbbasRadhiyallahuAnhuma,"AllahTa,ala
berfirman,

42 (C:* ,r-)Hadits ini hasan shahih, Shahih AbiDawud (2790)



:jgl*,r;,i:i 6y-ff.r1t"Siq:6.
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perem-

puan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.., ,, (eS. At-Ahzab:
49), dan Dia tidak berkata, "Jika kalian mentalak mereka ralu menikahi
mereka."

Juga, bahwasanya ketika si pentalak ini mengucapkan kalimaf
"Jika kunikahi si fulanatr, maka dia tertalak.", itu berarti dia mentalak
wanita asing (ajnabiyah). Karena, wanita ini -pada saat dijatuhkannya
talak itu- posisinya masih sebagai wanita ajnabiyah. Berarti, yang baru
adalah pernikahannya. Maka, ibaratnya itu seperti jika dia berkata
kepada wanita ajnabiyah, "Jika kamu masuk rumah ini, maka kamu
tertalak.", lalu wanita ini masuk rumah itu di saat menjadi isterinya,
maka hukumnya menurut ijma', dia tidak tertalak.

Abu Hanifah berpendapat -dan ini juga merupakan satu dari
dua pendapatnya Al-Mu'ayyid billah-bahwasanya ta'liq (komentar)
tersebut mutlak sah, sedang Malik dan ulama lainnya memilih untuk
merinci hukumnya. Maka, mereka berkata, "Jika dia mengkhususkan
ta'liq dengan mengatakar; "Semua wanita dari Bani Fulan atau
berasal dari daerah si fulan yang kunikahi, maka dia tertalak." Atalt,
mengatakan, " ...pada wakfu tertentu.,,, maka jatuhlah talak. Tapi, jika
dia mengumumkan ta'liq seperti mengatakary ,,Semua wanita yang
kunikahi, maka dia tertalak.", maka tidak terjadi apa-apa.

Ibnu Rusyd dalam kitab Nihayat At-Mujtahidaa berkata, ,,Sebab

terjadinya khilaf (silang pendapat) di sini, adalah: Apakah di antara
syarat jatuhnya talak itu, adanya kepemilikan yang mendahului talak
tersebut menurut urutan waktu atau tidak? orang yang berpendapat itu
termasuk salah satu syaratnya, dia mengemukakan talak itu tidak terkait
dengan wanita asing (ajnabiyah). Sedangkan orang yang berpendapaf
"Syaratnyasebatas adanya kepemilikan saja!' , dia menyatakan jatuhnya
talak. Di sini, saya katakary "Klaim mengenai syarat (kepemilikan lebih
dulu) ini masih butuh dalil." Dary siapa saja yang tidak meninggalkan
(atau tetap bersikukuh) tentang kesyaratannya, maka pada dasarnya

43 Barangkali yang dimaksud adalah kitab Bidayatul-Mujatahid waNihayatul-Muqtashid".
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jatuhnya talak itu selalu terkait dengannya. Kemudian, Ibnu Rusyd

berkata, "Adapun perbedaan antara pengkhususan dan pengumuman

tn'liq ini, maka itu lebih sebagai hukum istihsan yang berdiri di atas

kemaslahatan. Hal itu, mengingat apabila terjadi pengumuman di sini

--maka kalaulah kita katakan talak itu jatuh--, maka tercegah (terlarang)

darinya menikah. sehingga, dia tidak mendapati lagi cara menuju

pernikahan yang halal. Akibatnya, hal itu termasuk dalam bahasan

rrazat kepada perbuatan maksiat. Sedangkan jika dia mengkhususkan

ta'liq tersebut, maka jadilah pernikahan itu tidak tercegah sama sekali

terhadapnya. "

saya katak ar., ,,Jawaban dari argumen ini telah disampaikan tadi,

yaitu dengan ketiadaan dalil yang menyatakan kesyaratannya."

Demikianlah, dan silang pendapat tentang masalah pembebasan

juga tidak jauh berbeda dari perbedaan pendapat daiam masalah talak

ini. Maka, pembebasan tersebut dinyatakan sah oleh Abu Hanifahbeserta

para pengikutnya. Sedang menurut Ahmad dari dua pendapatnya

yang paling shahih, juga merupakan pilihan para pengikutnya dan di

antara mereka adalah Ibnul-Qayyim, dia membedakan antara talak dan

pembebasan. Yaitu, menyatakan batal hukum yang pertama (talak)

dan mensahkan hukum yang kedua (pembebasan). untuk yang kedua

ini, dia berdalil bahwa pembebasan memiliki kekuatan dan peralihary

karena dia beralih status meniadi milik orang lain. Dary karena sah pula

kepemilikan ini dijadikan sebab untuk pembebasan. Seperti halnya,

jikalau dia membeli seorang budak untuk membebaskan dirinya dari

suatu kaffarat, nazar atau bisa jadi dia membelinya dengan syarat

dibebaskan .Wga,karena pembebasan itu termasuk bahasan pendekatan

diri(taqarrub) dan taat kepada Allah Ta'ala. Adalah sah nazar dengannya

sekalipun y ang dinazarkan ( man dzur bih) adalah bud ak (mamluk). Seperti

ucapanmu, "seand.ainya Allah memberikan karunia-Nya kepadaku,

niscaya aku akan menyedekahkan ini dan itu." Hal ini telah diungkapkan

dalam hadits Nabi.

Saya katakart, "Di sini, jelaslah bahwa pengalihan status kepada

milik orang lain, ini merupakan cabang dari pembebasannya atas

sebagian apa (harta) yang dipunyainya, karena hukum Allah di sini

dengan cara pengalihan status, mengingat tidak ada istilah pembagian



dalam masalah pembebasan budak. Adapun ucapannya, "Dan, karena

sah pula kepemilikan tersebut dijadikan sebab untuk pembebasary

seperti halnya jikalau dia membeli seorang budak untuk dapat
membebaskan dirinya." Argumen ini bisa dijawab dengan sanggahary

bahwasanya orang yang dibelinya ini tidak bisa bebas selain dengan

dibebaskaru seperti dikatakannya, "untuk membebaskan dirinya" .Dan,
ini merupakan pembebasan terhadap apa yang dimilikinya. Sedang

ucapannya, "bahwa nazarnya sah.", dan juga ucapan yang serupa,

"Seandainya Allah memberikan karunia-Nya kepadaku.", maka di sini
ada perbedaan pendapat. Dalil orang yang menyelisihi pendapat ini
adalah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada

nazar pada apa-apa yang tidak dipunyai oleh anak Adam."M Sebagaimana

hal ini ditegaskan oleh hadits berikut:

ob *tJ' Jt Ju:Ju 2o;iy,\ ?7* j )f :;).\..1
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1006. Dan, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu

Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi lta Sallam

bersabda, "Tidak ada nazar bagi anak Adam dalam hal yang bukan

menjadi haknya, dan tidak ada pembebasan baginya dalam hal yang

bukan menjadi haknya. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia
telah menshahihkannya.as Dan, dinukil dari Al-Bukhari bahwa
itu adalah hadits dalam hal ini yang paling shahih). Penjelasan

tentang hadits ini telah disampaikan di depan secara tuntas.

. \r; a,,)\ ,taL -OtLJJ

a/).a

);i Ai itt )L
IJ-'g
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dXl f').\ "v
44 (y ;--) Hadits ini hasan shahitu Shahih At-Tirmidzi (1.181)

45 (ery u*) Hadits ini hasan shahih, Shahih Abi Dawud (2190). Lihat takrij hadits
ini yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya.
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1.007. Dan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha dari Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam, beliau bersabda, "Pena terangkat dari tiga hal: dari orang yang

sedang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa dan

dari orang gila sampai dia berakal atau sadar." (HR. Ahmad dan Al-

Arba'ah selain At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan

pula telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban)46

Penjelasan Hadits

"Dan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha dari Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam, beliau bersabda, "Pena terangkat (yakni, tidak berjalan

semestinya, bukan dalam arti terangkat setelah diletakkan. Maksudnya,

terangkatnya pena azab hukuman, bukan pena pahala. Maka itu tidak

mesti menafikan keislaman anak kecil yang sudah tamyiz' Sebagaimana

dinyatakan perihal anak Yahudi yang pernah melayani Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam,lalu Nabi menawarinya masuk Islam, lalu dia pun

masuk Islam. Beliau lalu berkata, "segala puji bagi Allah yang telah

menyelamatkannya dari api neraka lantaran ak'u.."47 Demikin pula telah

dinyatakan bahwasanya seorang wanita telah membawa seorang anak

ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihitaa Sallam. Dia lalu bertanya, "Apakah

anak ini boleh haj i? " Beliau pun menj awab, "B oleh, dan bagimu p ahaLa." a8

Dary kasus seperti ini banyak didapati dalam sejumlah hadits) dari tiga

hal: dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai

dia dewasa dan dari orang gila sampai diaberqkal atau sadar." (HR' Ahmad

dan Al-Arba'ah selain At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan

pula telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).

Subulus Salam:@

46 (g*)Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4398)

47 (6.".-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1356) tanpa ucaPannya/ "lantaran aku".

48 (y) Hadits ini shahih" Muslim (1336)

. .^ ,
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Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada banyak bahasan bagi para ahli hadits. Di sini
terdapat dalil bahwasanya tiga hal di atas tidak berhubungan dengan
masalah taklif (muka[af). yaitu, adanya ijma' mengenai orang yang
sedang tidur nyenyak. sedangkan anak kecil yang belum tamyiz,di situ
masih ada selisih pendapat apabila dia sudah berakal dan tamyiz.Hadits
ini menjadikan batas terangkatnya pena darinya sampai dia menginjak
dewasa' Maka, dikatakan di sana, "sampai dia kuat berpuasa dan
menghifung shalat", dan hal ini menurut pendapat Ahmad. pendapat
lain, "Apabila dia telah menginjak usia L2tahun.,, Ada lagi, ,,apabila dia
sudah hampir mimpi keruar mani (ihtilam)" Ad.aragi, " Apabila dia terah
baligh." Dan,balighini ditandai dengan mimpi keluar mani (ihtilam)bagi
anak laki-laki disertai dengan keluarnya mani menu rutijma, (konsensus
ulama), dan bagi anak perempuan menurut pendapat Al-Hadawiyah.
Juga, ditandai dengan sampainya usia 15 tahun dan tumbuhnya rambut
hitam keriting pada jembut setelah usia sembilan tahun menurut AI-
Hadawiyah. Demikian pura, mengeruarkan mani daram keadaan
tergugah (bangun) apabila itu karena syahwat. Dary dalam kesemuanya
itu ada silang pendapat yang cukup terkenal.

Adapun orang gila, maka yang dimaksudkan adalah orang yang
sedang hilang akal. Maka, termasuk pula di sini orang yang sedang
mabuk dan anak kecil, seperti juga termasuk di situ orang gila. Dary
terjadi perbedaan pendapat perihal talaknya orang yang sedang mabuk
kepada dua pendapat:

Pertama, bahwasanya talaknya tidak jatuh. Dary pendapat ini
dikemukakan oleh Utsmary Zaid, labir, umar bin Abdur Aziz dan
sekelompok ulama salaf. Ini juga adalah madzhabnya Ahmad dan
kelompok Zhahiriyah, mengingat hadits di atas dan adanya firman
Allah Ta'ala,

@'oJfi c, \$3 i3: 6f,i, i$ i )-Ai \;:;i \
"langanlah kamu shalat, sedang kamu d.aram keadaan mabuk, sehingga kamu
mengerti apa y ang kamu ucapkan.,, (eS. An_Nisaa, : 43)
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Maka, Allah di sini menjadikan ucaPan orang yang sedang mabuk

itu tidaklah dianggap. Karena, dia tidak tahu (sadar) apa yang sedang

diucapkannya. ]uga, bahwasanya dia bukan termasuk seorang yang

mukallaf, mengingat adanya ijma' yang menyatakan, bahwa di antara

syarat taklif adalah akal. DarL barangsiapa yang tidak menyadari apa

yang sedang diucapkannya, maka dia bukan termasuk seorang mukallaf.

Selain itu, bahwasanya harus (mutlak) jatuh talaknya apabila dia dipaksa

untuk menenggaknya atau dia tidak tahu bahwa itu minuman keras

(khamr). Dan, ini yang tidak dikatakan oleh pihak yang berseberangan.

Kedua, talaknya orang yang sedang mabuk itu jatuh. Diriwayatkan

dari Ali, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dan sekolompok shahabat,

juga dari Al-Hadi, Abu Hanifah, syafi'i dan Malik. Mereka berhujah

dengan firman Allah Ta'ala,

@ .€,<r5Yri,4\\j:57
"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk..'." (QS. An-

Nisaa':43)

Karena, hal itu merupakan laranganbagi mereka untuk menunaikan

shalat dalam keadaan mabuk. Dan, Iarangan ini menuntutbahwasanya

mereka itu adalah para mukallaf pada saat mabuk tersebut, sedang

mukatlaf ltu sah ditetapkan darinya berbagai hukum. Juga, bahwasanya

dijatuhkannya talak itu sebagai sanksi (hukuman) baginya. Alasan

lainnya, bahwajatuhnya talak atas dasar Pengucapantalakitumerupakan
bab hubungan hukum dengan sebabnya. Maka kondisi mabuk di sini

tidaklah berpengaruh. Alasan lainnya lagi, bahwasanya para shahabat

telah memposisikannya pada kedudukan olang yang sadar akan

ucapannya. Karena, mereka berpendapat, "Jika dia minum, maka dia

mabuk. Jika dia mabuk, maka dia mengingau (bicara ngelantur). Dary

jika diabicara ngelantur, maka dia Pun mengada-ada. Sedang had (sanksi)

bagi orang yang mengada-ada itu didera 80 kali. Dan, alasan lain lagi,

adalah bahwasanya sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dari Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam hadits, "Tidak ada tidur siang (qailulah) dalam

masalah talak."ae

49 As-Sunan (1.1314,315)



Argumen ini dijawab dengan sanggahan, bahwasanya ayat tadi
sebagai khitab kepada mereka sewaktu sadar, dan sebagai larangan bagi
mereka sebelum mabuk untuk menunaikan shalat pada saat tersebut.

Bahwa mereka tidak tahu apa yang akan mereka ucapkan, maka itu
menjadi dalil bagi kit4 seperti halnya yang lalu. Juga, bahwasanya

menjadikan jatuhnya talak sebagai hukuman, itu masih butuh dalil
yang menyatakan tentang hukuman bagi orang yang mabuk itu dengan

diceraikan dari isterinya. Karena, Allah Ta'ala sendiri tidak menetapkan

hukuman terhadapnya selain had.Jtga, bahwasanya jatuhnya talak atas

dasar pengucapan talak ini merupakan pangkal terjadinya perselisihan.

Ahmad dan Al-Bati mengatakan, bahwa tidak sah baginya akad, jual-
beli dan lain-lainnya, tapi malah keharusan bagi mereka mengatakan
jatuhnya talak atas dasar pengucapan talak ini, itu berarti menunjukkan
keabsahan talaknya orang gila, orang yang sedang tidur, orang mabuk
yang mabuknya bukan karena maksiat dan anak kecil. Juga, apa yang
telah diriwayatkan dari para shahabat, bahwasanya mereka berkata,
"lika dia minum.. .. dan seterusnya ." , maka Ibnu Hazm pun berkat a, "IttJ
adalah khabar yang didustakary batil dan kontradiksi. Karena, di situ
ada keharusan had terhadap orang yang mengigau, sedangkan orang
yang mengigau itu tidak berhak dijatuhi had (sanksi). Juga, bahwa
hadits, "Tidak ada tidur siang dalam masalah talak." itu adalah khabar yang
tidak shahih. Kalau pun shahih, maka yang dimaksud adalah talaknya

mukallaf yang berakal, bukan orang yang tidak berakal. Dary mereka

masih punya banyak dalil selain yang tersebut ini yang tidak cukup kuat
sebagai klaim (dalih).

-o0o-



KITAB RU]UK
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L008. Dari lmran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia ditanya

tentang seorang lelaki yang mentalak isterinya, lalu meruiuknya dan

tidak ada saksi? Dia berkata, "Hendaknya dipetsaksikan talak dan

rujuknya terhadap isterinya itu." (Abu Dawud meriwayatkannya

seperti ini secara mauquf (tidak disandarkan kepada Nabi), tapi sanad-

nya shahih).so Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan

matun, "Bahwasanya lmran bin Hushain ditanya tentang orang yang

merujuk isterinya dan tidak ada yang meniadi saksi? Dia pun berkata,

,,Dia merujuk (isterinya) tidak berdasarkan sunnah. Maka, hendaknya

sekarang iuga dipersaksikan."sl Ath-Thabrani menambahkan, "Dan dia

(b er s e ger a) memohon ampun kep ada Allah. "52

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tentang disyariatkannya rujuk. Dasar

hukumnya, adalah firman Allah,

(g*) Hadits ini shahih, shahih AbiDawud (2186)

Al-Baihaqi (71373).

Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (1

50
51
52 8/181).
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" D an su ami- suaminy a b erhak m er uj ukny a. " (QS Al-B aqarah : 229 )

Para ulama telah bersepakat, bahwa suami memiliki hak untuk
meru;'uk isterinya dalam konteks talak raj'i, selama sang isteri masih

dalam masa iddah (masa penantian), tanpa butuh adanya kerelaan

isterinya itu dan kerelaan walinya. Hal ini, jika talak terjadi setelah

adanya hubungan badary dan juga hukum keabsahan rujuk ini disepakati
ulama, bukan ketika diperselisihkan.

Hadits ini juga menunjukkan perintah adanya saksi (persaksian),

sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala,

@ii )iii':$A5
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antarakamu." (QS.

At-Thalaq:2)

Dalam ayat ini, Allah menyebut perintah adanya saksi ini setelah

kata talak dan rujuk. Dan, zhahir perintah itu adalah kewajiban adanya

persaksian dalam masalah rujuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i
dalam pendapat lamanya (qaul qadim); dan seakan-akan madzhabnya
sudah mantap dengan opsi tidak diwajibkannya persaksian ini. Al-
Muza'i dalam Tafsir Al-Bayan berkata, "ulama telah sepakat bahwa
talak tanpa persaksian itu boleh." Adapun rujuk, maka bisa saja seperti

talak, karena antara keduanya ada kaitannya. Karena itu, tidak wajib
adanya persaksian dalam hal ini, karena rujuk merupakan wewenang
suami. Sehingga, tidak wajib baginya mempersaksikan ketika ia akan

menyambung hubungan kembali kepada isteri yang ditalaknya (rujuk).
Dan, mungkin saja persaksian itu wajib dan itu merupakan zhahir khitab

ayat tersebut.

Hadits ini boleh jadi ucapan Imran sendiri sebagai bentuk ijtihadnya,
karena dalam ijtihad itu ada keleluasaan. Kecuali, bahwa ucapannya,
"Dia telah merujuk (isterinya) tidakberdasarkan sunnah." , Ttabisadikatakan
bahwasanya istilah sunnatr, jika dilontarkan melalui lisan seorang

shahabat, maka yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi, sehingga
hukum ucapan itu adalahmarfu' (disandarkan kepada Nabi). Hanya saja,



SubulusSalam

--!@itu tidak menunjukkan pada hukum wajib mengingat adanya keragu-

raguan tentang keberadaannya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam antara wajib dan sunnah. DarU persaksian terhadap rujuk ini

tampak jelas apabila rujuk tersebut dinyatakan dengan ucaPan sharih

(terang-terangan). Para ulama sepakat tentang rujuk dinyatakan denSan

ucapan ini, dan mereka berselisih pendapat apabila rujuk itu dengan

tindakan (hubungan badan langsung). Imam Syafi'i dan imam Yahya

berkata,,,Tindakan (hubunganbadan) ini diharamkan. Maka, tidakboleh

rujuk itu dilakukan dengannya, karena Allah Ta'ala telah menyebutkan

persaksian itu, dan tidaklah persaksian itu kecuali melalui ucaPan.

Pendapat ini dibantah dengan hujatu bahwa itu tidak berdosa bagi

suami, karena Atlah berfirmary "Kecuali terhadap isteri-isteri merek7..."

(QS. A1-Mukminun: 6, QS. Al-Ma'arij: 30), sedang wanita itu adalah

isterinya. Dar; persaksian itu pun tidak wajib, sebagaimana dikatakan

sebelumnya.

|umhur berpendapa! "Rujuk dengan tindakan (hubungan badan

langsung) itu sah." Tetapi, mereka berselisih pendapat apakah termasuk

syarat tindakan itu mesti ada niat?

Menurut Malik, "Tidak sah rujuk dengan tindakan kecuali dibarengi

niat, seakan-akan dia berpendapat demikian menurut keumuman

hadits, "(Semua) amalan itu dengan niat." sedangkan menurut mayoritas

ulama, ,,sah rujuk tanpa niat, karena menurut syariat, wanita itu masih

isterinya yang termasuk dalam kategori firman Allah Ta'ala, "Kecuali

terhadap isteri-isterimereka.."'(QS. AIMu'minun:6, Al-Ma'arij:30)'" Dan,

menurut ijma' ulama tidak disyaratkan niat dalam urusan mencampuri

isteri, menciumnya dan lain-lainnya.

Terjadi silang pendapa! apakah wajib atas suami mengumumkan

rujuknya bahwasanya dia telah merujuk isterinya, agar mantan isterinya

itu tidak dinikahkan dengan lelaki lain?

Menurut pendapat mayoritas ulama, wajib atas zuami menSumumkan

rujuknya itu. Ada yangberpendapat itu tidak wajib. Dari silang pendapat

ini berkembang pada persoalan jikalau mantan isterinya itu telah kawin

lagi sebelum dia mengetahui mantan suaminya telah meruiuknya. Maka

kelompok ulama yang pertama (jumhur) berpendapat, pemikahannya

itu batil, dan dia tetap sebagai isteri bagi mantan suami yang merujuknya



itu. Mereka berdalil dengan ijma'ulama, bahwasanya rujuknya itu sah,

sekalipun mantan isterinya itu tidak tahu hal itu. ]uga, mereka telah
bersepakat, bahwasanya suami yang pertama lebih berhak terhadapnya
sebelum dia dinikahkan.

Menurut pendapat imam Malik, bahwa wanita itu milik suami
keduanya, baik suami kedua itu sudah mencampurinya ataupun belum.
Dia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari
Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab, bahwasanya dia berkat4
"Sudah ada sunnahnya mengenai orang yang mentalak isterinya, lalu
dia merujuk ya lalu dia menyembunyikan rujuknya itu terhadap
mantan isterinya ini. Maka wanita inipun menjadi halal. Dan, ternyata
wanita ini menikah dengan lelaki lain, maka tidak ada hak lagi baginya
terhadap urusan mantan isterinya ini, tetapi si wanita ini milik lelaki
yang menikahinya."s3

Hanya saja dikatakan, bahwa hadits ini tidak diriwayatkan selain
dari Ibnu syihab saj a yakni A z-zuhri.Maka ini lebih sebagai ucapannya
danbukan merupakan hujah. sedang pendapat jumhur di atas dikuatkan
oleh hadits riwayat At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

q $\, e ld'q:3i Lr$ el|t a1

"Siapa pun wanita yang dinikahi oleh dua orang lelaki, maka aio *itit, trtot i
yang lebih dulu menikahinya."s4 Maka, pendapat itu pun benar menurut
perspektif ini.

Ketahuilatr, bahwa Allah Ta'ala telah berfirmary

@ . 6zyv"6 oy,+"t A #rU "i$;fj
" D an suami-suaminy a b erhak merujukny a dalam masa menanti itu jika mereka

(para suami) itu menghendaki islah." (QS. Al-Baqarah: 228)

Yakni, suami (pertama) lebihberhak merujuknya selama dalam masa

iddah dengan syarat si suami menginginkanislah (perbenahan) dengan

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (41160)
(,--i....) Hadits ini dha'if, Dha,if At-Tirmidzi (11,10)

53
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ruiuk itu, yaitu hubungan suami isteri yang baik dan menjalankan hak-

hak suami isteri. Jika dengan rujuknya itu dia menghendaki hal lain,

semisal orang yang meruiuk isterinya guna untuk mentalaknya lagi,

seperti umumnya yang dilakukanbanyak orang, maka dia itu mentalak

laluberalih dari posisinya lalu merujuknya lalu mentalaknya lagi karena

menginginkan status ba'in terhadap wanita (isterinya) itu. Maka, rujuk

seperti ini tidak dimaksudkan untuk uPaya islah (perbenahan) dan

bukan pula untuk menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka,

rujuk semacam ini hukumnya batil, mengingat ayat di atas jelas-jelas

menunjukkaru bahwa dia tidak diperbolehkan untuk rujuk, dan dia

akan lebih berhak untuk merujuk isterinya itu hanya dengan syarat

keinginan untuk islah. Dan, kemauan islah (petbenahan) seperti apa

dalam upaya rujuknya untuk mentalak isterinya ini? Daru barangsiapa

yang berpendapat bahwa firman Allah, "lika mereka (para suamil itu

menghendaki islah." (QS. Al-Baqarah: 228) itu bukanlah sebagai syarat

untuk rujuk, maka itu merupakan pendapat yang bertentangan dengan

zlnahll" ayat ini, tanPa dalil.

,iiilt 'Jb a fi t t; b\ Gbi

Wt't i) :*;'it Get A,
L009. Dan dari lbnu Llmar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ketika dia

mentalak isterinya, lalu Nabi shallallahu Alaihi wa sallam berkata

kepada t-lmar Radhiyallahu Anhu, "suruhlah dia untuk merujuknya."

(Muttafaq Alaih)ss

Pembahasan tentang hadits ini sudah dibicarakan di muka yang

dirasa cukup tanpa perlu tambahan lagi'

L. BAB ILA" ZHIHAR DAN KAFFARAT

lla' secarabahasa berarti: sumpatr, dan menurut syara' adalah tidak

mau mencampuri isteri dengan mengucap sumpah. sedangkan zhihar

adalah derivasi dari kata zhahr (berarti: punggung), mengingat ucapan

,,1 or '^,
-P J'W), ..1

d/

ify Il" ^,
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55 (C.,.-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5251) dan Muslim (1471)



si pengucap, "Kamu di mataku ibarat punggung ibuku.,, Sementara
kaffarat berasal dari kata takfir (berurti: penebus dosa).

'J.0'l'0. Dari Aisyah Radhiyallahu Anhaberkata, "Rasulullah shallallahu Alaihi
wa sallam telahbersumpah untuk tidak mencampuri isteri-isterinya dan

men ghar amkan ( m er eka), dan m en j a dikan h al al p erkar a y an g h ar am d an

menetapkan kffirat bagi sumpah tersebut." (HR. At-Tirmidzi dan
para perawinya adalah orang-orang terpercaya)s6

Penielasan Kalimat

At-Tirmidzi telah mentarjih (menguatkan) hukum kemursalannya
atas ketersambungan sanadnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil dibolehkannya suami bersumpah tidak
mencampuri isterinya, dan tidak ada di situ pemaparan jelas tentangila,
yang diistilahkan dalam tradisi syariat ini. Ila'adalah sumpah (suami)
untuk tidak mencampuri isterinya.

Ketahuilatu bahwasanya telah terjadi perbedaan riwayat perihal
sebab ila'-nyaNabi shallallahu Alaihi wa sallamdan tentang sesuatu yang
telah diharamkannya ini dalam sejumlah riwayat berikut:

Pertama, bahwasanya hal itu dipicu oleh tindakan Hafshah
menyebarkan hadits yang beliau rahasiakan kepadanya. Dary mengenai
hadits yang beliau rahasiakan kepada Hafshah ini ada perselisihan
pendapat pula. Al-Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari
umar Radhiyallahu Anhu dalam sebuah hadits panjang, dan sebagus-

56 At-Tirmidzi (1201)
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bagus dalam riwayat Al-Bukhari adalah ini, dan telah ditafsirkannya

dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwa itu

adalah pengharaman beliau terhadap Mariyah, dan bahwa beliau

merahasiakan itu kepada HafshatU lalu Hafshah membocorkannya

kepada Aisyah. Atau, disebabkan pengharamanbeliau terhadap madu.

Dikatakary "Bahkan, beliau merahasiakan kepada Hafshah bahwa

ayahnya (Umar) akan memangku urusan umat setelah Abu Bakar nanti

dan beliau berkata, "Jangan beritahu Aisyah!" perihal pengharamannya

terhadap Mariyah."

Kedua,bahwasebablla'NabishallallahuAlaihiusaSallamadalahbeliau

telah membeda-bedakan hadiah yang datang kepada beliau di antara

para isterinya. Maka, zainab binti Jahsy tidak puas dengan bagiannya.

Dia tidak puas lalu beliau menambahnya sekali lagi, tapi dia tetap tidak

puas. Mak4 Aisyah pun berkata, "sunggutr, engkau telah mencolok

wajahmu. Engkau menolak hadiah yang diberikan kepadamu." Beliau

pun berkata, "sungguh kalian itu lebih hina di mata Allah dari sekadar

mencolokku. Aku tidak akan menggauli kalian selama satu bulan."

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Amrah dari Aisyatr, sedang

dari jalur Az-Zuhridari Urwah dari Aisyah dengan hadits yang seruPa/

dan dia berkata, "Beliau benar-benar menyembe\ih."57

Ketiga,bahwa hal itu disebabkan mereka (para isteri Nabi itu) me-

nuntut nafkah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.

Inilah tiga sebab; boleh jadi itu karena pembocoran rahasia oleh

salah seorang isterinya, yaitu Hafshah. Dan, rahasia ini adalah salah

satu dari tiga hal: bisa berupa pengharaman beliau terhadap Mariyah

(sebagai madu), atau beliau mendapati bahwa itu ada pada diri Mariyah,

atau dengan dibuatnya hati beliau dongkol akibat melakukan pemilahan

hadiah di antara mereka atau desakan mereka dalam menuntut nafkah.

Penyusun kitab Rahimahullah berkata "Y ang paling pantas dengan

kemuliaan akhlak, kelapangan dada dan kelemah-lembutan beliau,

adalah bahwa kesemua hal-hal ini sebagai faktor penyebab mereka

dikucilkan oleh beliau. Maka, ucapan Aisyah, "beliau mengharamkan",

itu maksudnya mengharamkan Mariyah atau madu. Mak4 di sini tidak

57 Ath-Thabaqat Al-Kubra (81136, 737).



ada dalilnya bahwa pengharaman itu terhadap jima' (hubungan badan)
sehingga itu dikategorikan bab ila' yang sya{i. Juga, tidak ada bukti
bagi penegasan Ibnu Baththal dan lainnya, bahwa Nabi shallallahu Alaihi
wa sallam tidak mencampuri isteri-isterinya pada bulan tersebut jika itu
disimpulkan dari hadits ini, dan memang tiada sandaran baginya selain
hadits ini. Karena, penyusun kitab berkat a, "sayatidak tahu ada riwayat
secara jelas mengenai hal itu." Maka dari tidak masuknya beliau kepada
mereka ini, tidak berarti seorang dari mereka tidak menemui beliau di
tempat beliau mengisolir diri ini. Kecuali, jika tempat tersebut adalah
masjid. Maka tidak masuknya beliau kepada mereka diikuti terus-
terusan berada di dalam masjid itu mengharuskan adanya tekad untuk
tidak berhubungan badan mengingat hal itu tidak boleh dilakukan
dalam masjid.
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'1.01.'1,. Dan, dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhuma dia berkata, ,,Apabila

sudah lewat empat bulan, maka muli' (suami yang meng-ila' isterinya)
itu berhenti sampai dia mentalak, dan tidaklah jatuh talak itu kepadanya

sampai dia mentalak.- (HR. Al-Bukhari)ss

Tafsir Hadits

Hadits ini laiknya sebagai tafsir bagi firman A[ah Ta,ala,

@ #r;5#;iisbusj:it$.
"Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat buran

(lamanya)." (QS. Al-Baqarah: 226)

Dan, para ulama berselisih pendapat dalam beberapa hal menyangkut
masalah ila'ini:

58 (e.^*) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (5291)



SubulusSalam
:@

Pertama, perihal sumPah, karena mereka berselisih pendapat

di dalamnya' Jumhur berpendapat, "Sah hukum ila' dengan semua

ucapan sumpah untuk tidak mempergauli isteri baik dia bersumpah

dengan menyebut nama Allah atau dengan selainnya" 'Kata ulama Al-

Hadawiyah, "Bahwasanya tidak sah dengan sumpah selain menyebut

namaAllah..Alasanmereka,karenatidakdisebutsumpahkecuali
dengan menyebut nama Allah' Maka' ayat di atas tidak meliputi

sumpah dengan selain itu' Saya katakan' "Inilah pendapat yang benar

sebagaimana akan dibahas nanti'"

Kedua, tentang masalah yang berkaitan deng an ila' yaitu tidak

berhubungan badan dengan berkata blak-blakan atau kinayah (sindiran),

atautidakmauberbicara(dengannya)menurutsebagianulama'Sedang
pendapatjumhur,bahwadalamhaliniharusberkatablak-blakanuntuk
tidakberhubunganbadaobukansebatastidakberhubunganbadan
dengan isteri saia. Daru tidak ada pernyataan bahwa dasar hukum lla'

ini, adalah firman Allah, "Kepada orang-orang yang menS-ila' isterinya

dib eri t an gguh emp at bulan (l amany a)' " (QS' Al-Ba qarah: 226)

Karena, ayat ini turun untuk menolak (menghapus) apa yang

diperbuat orang-orang di masa Jahiliyah yang memperlama masa ila"

Yaitu, pernah seorang suami meng-ila'isterinya sampai setahun dan

dua tahun. Maka, Allah Ta,alapun membatilkan model ila, semacam ini,

dan memberi suami yang meng- ila' tttttempo empat bulan saia' Sesudah

itu, dia boleh pilih, berhubunganbadan atau mentalak isterinya'

Ketiga,Para ulama berbeda pendapat tentang masaila'ini' Menurut

JumhurdankelompokHanafiyah,ila,tersebutharuslebihdariempat
bulan.KataAI-Hasandanulamalainnya,sat.ila,denganmasasebentar
maupun lama, berdasarkan firman Allah Ta'ala' "Orang-orang yang

meng-ila' isteriny a. " (QS' Al-Ba qar ah: 226)'

Pendapat ini dibantah dengan huiah' bahwa tidak ada dalilnya

dalam ayat ini, karena Allah telah menetapkan dalam ayat ini masa

ila' tersebut dengan firman-Ny a, "empat bulan" (QS' Al-Baqarah:226)'

Maka, masa emPat bulan ini telah dijadikan oleh Allah sebagai masa

penangguhan. Ia lebih seperti masa jatuh tempo hutang (kredit)' karena

AllahT a' al ab e rf irm an, " l ika m er ek a ke mb ali 
"' 

(QS' A1-B aq at aht 226) den g an

menggunakan huruf "fa" yangberfungsi un fiik" ta'qib" (kelanjutan) dan



itu setelah empat bulan ini. seandainya masa ila' itutepat empat bulan
atau kurang dari ifu, maka tentunya sudah habis masa tersebut, sehingga
dia tidak dituntut apa-apa setelah itu. Dary ta'qib disini ditujukan untuk
masaila', bukan unfuk ila'yang sesudahnya.

Keemp at,b ahwasanya terlewatnya masa ila' itrt tidak berarti langsung
terjadi talak menurut Jumhur. Abu Hanifah berkata, ,,Tetapi, apabila
masa empat bulan itu sudah lewat, maka wanita tersebut tertalak."
Dikatakan, dalilnya bahwa dengan berlalunya masa empat buran itu
tidak langsung terjadi talak, karena Allah ra'aladalam ayat di atas telah
memberi opsi antara kembali kepada isteri dan kemauan keras unfuk
bercerai. Keduanya itu di dalam safu waktu, yaitu setelah lewat masa
empat bulan. Andaisaja talak itu dinyatakan jatuh setelah lewat masa
empat bulary dan tentu tiada lagi opsifa'iah (kembali kepada isteri) ini
setelah itu. Karena, hak opsi tersebut agar salah satunya terjadi pada
waktu yang sah pula pada saat itu bagi opsi lainnya, seperti halnya
kaffarat. Karena, Allah Ta'ala telah menyandarkan kemauan untuk
cerai itu kepada suami, dan bukanlah berlalunya masa itu akibat
dari perbuatan suami. Dary juga karena hadits Ibnu umar yang kami
sampaikan ini. Kalaupun hadits ini mauquf, maka dia sebagai penguat
dalil-dalil tadi.

Kelima, Fai'ah (kembali kepada isteri) sama denganrujuk.Dan, para
ulama berbeda pendapat tentangbagaimana caranya hal itu bisa terjadi?
Ada yang mengatakan dengan hubungan badan bagi suami yang masih
kuat, sedang suami yang sudah uzur, maka dia mengungkapkan uzurnya
itu dengan berkata, "Andai saja aku masih kuat, pastilah aku rujuk.,,
Karena, hanya itulahyang dapat dimampuinya mengingat firmanAllah
Ta'ala,

\ffi$ytfr{t'i-&r{
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan-

ny a. " (QS. Al-Baqarah: 286)

Ada yang berpendapat itu dengan mengucap, ,,Kutarik kembali
sumpahku." Ini menurut ulama Al-Hadawiyah. seakan-akan mereka
berpendapat, maksudnya penarikan sumpah kembali olehnya, bukan



SubulusSalam:@

penj atuhan apayang telah disumpahkannya. Ada pulayangberpendapat,

cara kemb ali b a gi oran g y arlg rzur ad alah dengan niat, karena itu seb agai

taubat yang cukuplah kemauan kuat itu di dalamnya' Namury pendapat

ini bisa dibantah dengan hujah bahwafai'ah ini sebagai taubat dari hak

manusia lairy maka haruslah memahamkannya mengenai penarikan

dari perkara yang telah ditekadkannya itu'

Keenam, para ulama berbeda pendapat tentang: Apakah wajib

kaffaratatas suami yang kembali ini? Pendapat Jumhur, wajib kaffarat,

karena itu merupakan sumpah yang telah diianggar (dibatalkan)nya.

Maka, kaffarat itu pun wajib, dan juga mengingat adanya hadits,

F-rbd;a' / .'i -* gnt
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" B ar an gs i ap a y an g b er ikr ar at as s u at u sump ah, l alu di a melih at s el ainny a y an g

leb ih b aik darip ad a sump ahny a itu, maka w ai ib b aginy a mengkaffar at (menebus)

sumpahnya itu, dan hendaklah dia melakukan yang terbaik'"5e

Ada yang berpendapat kaffarat tersebut tidak wajib berdasarkan

firman Allah Ta'ala,

';4'3;;b^il$ i6 
"$

"Kemudian jika merekakembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS' Al-Baqarah:226)

Tetapi, pendapat ini dibantah dengan argumen bahwa ampunan

tersebut hanya khusus berkaitan dengan dosa bukan dengan kaffarat'

Dan, petunjuk terhadap masalah kelima adalah hadits:
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melihat lebih dari sepuluh lelaki dari shahabat Rssulullah Shallallahu

Alaihi taa Sallam, semuanya menghentikan sebagai orang yang meng-

ila' . (HR. Asy-Syafi'i)50

Biografi Perawi

Sulaiman bin Yassar adalah Abu Ayyub bin Yassar, budaknya
Maimunatr, isteri Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam. Dia adalah
saudara lelakinya Atha'bin Yassar. Sulaiman adalah termasuk ulama
fikih Madinah dan tokoh generasi tabi'in. Dia juga orang yang ter per cay a,

mulia, raara' darr sebagai hujak; atau salah satu ulama fikih yang tujuh.
Dia meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ummu
Salamah. Dia wafat pada tahun 107 Hdalam usiaT} tahun.

Penielasan Kalimat

Dalam kitab Al-Irsyadkarangan Ibnu Katsir, bahwasanya Asy-Syafi,i
setelah meriwayatkan hadits ini, ia berkata, "Dan, setidak-tidaknya
jumlah mereka adalah 1,3 orang". Maksudnya jumlah minimal dari
ungkapan kata "lebih dari sepuluh."

Kata'yaqifuuna' artinya mereka menghentikan ila' sampai empat
bulary seperti yang telah diriwayatkan Isma'il, yakni, Ibnu Abi Idris,
dari Sulaiman juga, bahwa dia berkata, "Kami melihat orang-orang
menghentikan ila' apabila sudah lewat masa empat bulan. Maka, ke-
mutlaq-an riwayat dalam kitab ini ditafsirkan dengan riwayat yang
muqayyad ini.

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih
dari ayahnya, bahwasanya dia berkata, "Aku bertanya kepada 12 orang
shahabat tentang lelaki yang meng-ila' isterinya, lalu mereka menjawab,
"Tidak wajib apa pun baginya sampai lewat masa empat bulan, lalu dia
menghentikan ila'-nya. Maka, (setelah itu) dia boleh kembali, atau jika
tidak maka dia mentalak isterinya."61

Ismail jrgu meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu l-Jmar,

bahwasanya dia berkata, "Apabila sudah lewat masa empat bulan,

(ru-Yl C+.r) Hadits ini shahih isnadnya, Musnad Asy-Syafi,i (21g2)
Ad-Daraquthni (4161)

60
6L
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maka dia harus menghentikan ila-'nya sampai dia mentalak isterinya,

dan talak itu tidak akan jatuh pada isterinya samPai dia mentalaknya."

sedang Al-Isma'ili meriwayatkan atsar (ucapan) Ibnu Umar ini dengan

redaksi, "Bahwasanya dia pernah berkat4 "Siapa saja lelaki yang

meng-ila'isterinya jika sudah lewat masa emPat bulary maka dia harus

menghenti kan il a' -ny asamp ai dia mentalaknya atau rujuk, dan tidaklah

talak itu jatuh terhadap isterinya apabila sudah lewat masa empat bulan

sampai dia menghentikan ila' -ny a." 6z

Tafsir Hadits

Dalam bab ini ada banyak atsar dari ulama salaf, semuanya

menetapkan bahwa setelah lewat masa emPat bulan perihal harus ada

penghentian orang yang meng-ila' isterinya ini. Makna penghentian di

sini, adalah dia dituntut untuk rujuk atau bercerai. Dan, talak tersebut

tidak akan jatuh hanya dengan lewatnya masa empatbulan tersebut, dan

pendapat inilah yang dikemukakan mayoritas ulama. Ini ditunjukkan

oleh zhahirnya ayat, mengingat firman Allah Ta'ala,

1+ gg6\19'3i$\Wi'b
"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Atlah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. AlBaqarah:Z27)

Firman-Ny a, "Mfrha Mendengar" di sini menunjukkan bahwa talak

tersebut bisa jatuh oleh ucapan yang berhubungan dengan pendengarary

meskipun dia berkaitan dengan berlalunya masa tersebut. Sebagaimana

dikatakan oleh Ibnul Musayyib, Al-Auza'i, Rabi'atu Makhul, Az'ztthri

danulama Kuf ah, bahwasanya talak tersebutbisa jatuhdenganberlalunya

masa itu sendiri --maka di sini ada yang berpendapat itu sebagai talak

raj'i, d.anada pula yang berpendapat itu sebagai talakba'in dan tidak ada

, iddahlagi baginya - niscaya cukuplah firman Allah, " Maha Mengetahui" ,

mengingat apa yang sudah diketahui mengenai kedalaman makna AI-

Qur,an. Dary juga bahwa pembatas-pembatas ayat itu mengisyaratkan

pada apa yang ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Maka, apabila

52 (t*) Hadits ini shahih, dan sudah ditakhrijsebelumnya'



talak tersebut dinyatakan sudah jatuh, maka itu adalah sebagai talak
raj'i menurut mayoritas ulama dan pendapat inilah yang menonjol.
Sedangkan kubu lain punya banyak rincian tapi tidak ada dalilnya.
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1.01.3. Dan, dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dia berkata, "Dltlu, ila,
orang-orang Jahiliyyah itu sampai setahun dan dua tahun,lalu Allah
menentukan waktuny a empat bulan. I ika kur ang dari emp at bulan, maka

itu bukanlah ila'." (HR. Al-Baihaqi)63

Tafsir Hadits

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas.@ Asy-
Syafi'i berk ata, "Dutlu,orang-orang Arab pada masa Jahiliyah bersumpah
dengan tiga hal, dan dalam redaksi lain, "Dulu, mereka menyebut talak,
zhihar dan ila"' ,lalu Allah mengalihkan hukum ila' dan zhihar dari apa
yang ada sebelumnya pada masa Jahiliyatr, yakni penjatuhan cerai
terhadap isteri kepada hukumnya yang tetap di dalam syariat, sedang
hukum talak tetap (berlaku) seperti apa yang sebelumnya. ,,

Hadits ini merupakan dalil bahwa pemberlakukan ila' paling minim
adalah empat bulan.
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Al-Baihaqi (71381)
Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (7U 758,159)
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1.0L4. Dan, dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seseorang

telah menzhihar isterinya, lalu dia mencampurinya. Maka, dia pun

menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Se-

sungguhnya saya telah mencampurinya sebelum membayar kffirat."
Beliau berkata, "langan kamu dekati dia sampai kamu melaksanakan

apa yang diperintahkan Allah kepadamu." (HR. Al-Arba'ah (Abu

Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi

menshahihkannya, tapi An-Nasa'i mentarjihkan (menguatkan)

hukum ke-mursal-annya.6s Dan, Al-Bazzar iuga telah meriwayat-

kanhadits ini dari jalur lain dari Ibnu Abbas dan dia menambahkan

kalimat, "Bayarlah kaffarat dan jangan kamu ulangi lagi."66

Tafsir Hadits

Ini termasuk bab zhihar. Hadits ini tidak terpengaruh (ternodai)

oleh hukum ke-mursal-annya, sebagaimana telah kami ulang-ulang,

bahwasanya periwayatannya dari jalur y angmursal (terputus sanadnya)

dan jalur yang bersambung sanadnya, tidak berarti menjadinya cacat,

bahkan membuatnya semakin kuat.

Kata' zhihar' merupakan derivasi d arlkata' zhahr' (ber arti:punggung),

karena itu merupakan ucapan suami kepada isterinya, "Kamu bagiku

laksana punggung ibuku." Lalu diambillah nama (istilah) zhihar ini dari

lafazhtersebut, dan mereka menyebut dengan kata zhahr ini mengenai

sesuatu yang jika disebut dianggap hina. Dary mereka menyandarkan

kata itu kepada ibu, karena dia (ibu) merupakan induknya wanita-wanita

yang diharamkan. Para ulama telah bersepakat tentang pengharaman

zlllhar ini dan ditimpakannya dosa terhadap pelakunya. Sebagaimana

Allah Ta'alaberfirmary

l:F,*

65
66

@ 6"t );ii'o; fursj,ii ;+L;

(V*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1199)

Lihat kitab At-Talkhish (31222)



" Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan

yang mungkar dan dusta." (QS. Al-Mujadilah: 2)

Adapun hukumnya (zhihar) setelah pengucapannya, maka itu
akan dibahas nanti. Dary para ulama telah bersepakat bahwa zhihar
ini terjadi dengan melakukan penyerupaan isteri dengan punggung
ibunya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang zlnlLrar ini dalam
beberapa hal:

Pertama, jika dia menyerupakan isteri dengan anggota tubuh
ibunya selain punggung. Maka, kebanyakan ulama berpendapat bahwa
penyerupaan tersebut juga merupakan zhihar. Ada yang berpendapat,
"Penyerupaan itu sebagai zhihar apabila dia menyerupakan isterinya
dengan anggota tubuh yang haram dipandang. Dan, Anda pun sudah
tahu bahwa teks (dalil) di sini tidak menyebut selain tentang zhahr

(punggung).

Kedua, bahwa mereka juga berbeda pendapat perihal apabila dia
(suami) menyerupakan isterinya dengan para mahramnya selain ibunya.
Kalangan Al-Hadawiyah berpendapat, itu bukanlahzhihar, karena teks

(dalil) di atas hanya menyebut kata'ibu'. Sedangkan ulama lain seperti
Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa itu sebagai zhihar,

bahkan kalaupun dia menyerupakan isterinya dengan mahram dari
unsur persusuan. Dalil mereka, adalah qiyas (analogi), karena illat-nya
adalah pengharaman abadi yang konstan, dan hal itu berlaku pula pada

mahram-mahramnya seperti halnya pada ibunya

Malik dan Ahmad berkata, "Penyerupaan itu sah sekalipun yang
menjadi objek penyerupaannya diharamkan untuk selamanya, seperti

wanita asing. Bahkary Ahmad berkata, "Bahkan termasuk binatang."
Dary sangat jelas bahwa nash (dalil) di atas tidak menyebut selain kata
'ibu'. Dan, apa-apa yang tersebut seperti mengikutsertakan wanita
selain ibu di sini, maka itu dasarnya dengan qiyas (analogi) dan 1'uga

dengan memperhatikan maknanya. Dan, itu tidak cukup kuat menjadi
dalil terhadap hukum masalah ini.

Ketiga,bahwasanya mereka juga berbeda pendapat tentang apakah

sah zhihar yang dilakukan oleh orang kafir? Dikatakar; "Sakr, mengingat
umumnya khitab pada ayat di atas. Ada yang berpendapat, tidak sah
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zhikrar yang dilakukan orang kafir, karena di antara konsekwensi-

konsekwensinya adalah membayar kaffarat, dan tidaklah sah kaffarat

yang berasal dari orang kafir. ulamayangberpendapat zhihar tersebut

satU berdalihbahwa orang kafir tersebutbisa membayar kaffarat dengan

memerdekakanbudak atau memberi makan (fakir-miskin), bukan dengan

berpuasa mengingat dia tidak berkewajiban Puasa. Pendapat ini dibantah

dengan argumen bahwa memerdekakan budak dan memberi makan

(fakir-miskin) apabila itu dilakukan untuk membayar kaffarat, maka

keduanya menjadi ibadatu padahal tidak ada ibadah bagi orang kafir.

Keempat, bahwasanya mereka juga berbeda pendapat tentang

zhihar yang dilakukan pada budak wanita. Kalangan Al-Hadawiyah,

Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwasanya tidak sah zhihar

terhadap budak wanita, karena bunyi firman Allah Ta'ala, "dati isteri-

isteri mereka", ltu tidak mencakup budak menurut tradisi pemakaian

bahasa, disamping karena ada kesepakatan dalam masalah ila',bahwa

budak wanita tidak termasuk daftar keumuman kata "Nisal" (isteri),

dan pula berdasarkan qiyas kepada talak' Sedangkan Malik dan

yang lainnya berpendapat bahwa zhihar terhadap budak wanita sah,

mengingat umumnya kata "Nisaa" tersebut Hanya saia, pata ulama

yang berpendapat tentang sahnya zhihar pada budak wanita ini berbeda

pendapat tentang kaffarat-nya. Ada yang berpendapat tidak wajib

kecuali setengahnyakaffarat, seakan-akan dia menganalogikan hal itu

dengan talak.

Kelima,Hadits ini sebagai dalil bahwa haram hukumnya berhubungan

badan dengan isteri yang telah dizhihar sebelum membayar kaffarat, dan

itu menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala,

ffi;6*;
"sebelumkedua suami isteri itubercampur." (QS. Al-Mujadilah: 3, 4)

Kalaulah dia sudah berhubungan badan, maka kaffaratnya tidak

gugur dan pula tidak menjadi berlipat-gand4 berdasarkan sabda

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, " ,.sampaikamu melaksanakan apa

y an g dip er intahkan Allah. "

Ash-Shilt bin Dinar berkata, "Aku telah menanyai sepuluh orang

kalangan fuq aha tentang muzhahir (suami yang menzhihar isterinya) yang



menyetubuhi isteri sebelum memb ayarkaffarat? Mereka pun menjawab,
"(membayar) satu kaffarat saja", dan itu merupakan pendapat ulama
fikih madzhab empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad)."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa wajib baginya membayar
dua kaffarat. salah satunya untuk zhlt.ar yang disertai dengan kembali
mencampuri isteri dan kedua untuk hubungan badan yang diharamkary
seperti hubunganbadan pada siang haribulan Ramadhan. Dary pendapat
ini jelas sekali lemah.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Ibnu Jubair, bahwasanya kaffarat-
nya gugur, karena sudah lewat waktunya, mengingat itu sudah lewat
sebelum hubungan badan ini. Pendapat ini dibantah dengan argumen
bahwa lewatnya masa pelaksanaan (membayar kaffarat) itu tidak bisa
menggugurkan apa yang pasti dalam tanggungan; seperti halnya shalat
dan ibadah-iLadah lainnya.

Terjadi silang pendapat tentang larangan bercumbu (pembuka
hubungan seks). Ada yang berpendapat, hukumnya --dalam hal
diharamkan- itu seperti hukum hubungan badan itu sendiri. Karena,
dia telah menyerupakan isterinya dengan orang yang haram disetubuhi
dan dicumbui olehnya. Dary ini merupakan pendapat mayoritas
ulama. sedang menurut sebagian kecil ulama bercumbu tersebut tidak
diharamkary karena menjamah itu hakikatnya adalah kontak seks itu
sendiri. Maka, hal itu tidak meliputi pemanasan (bercumbu), selain
hanya majaz. Dan, tidak sah pula bila diartikan demikiar; karena itu
sebagai penggabungan antara hakikat dan majaz. Sementara menurut
Al-Auza'i bersenang-senang (dengan pasangan) dalam balutan sarung
itu sah-sah saja.
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1015. Dan, dqri salamah bin shakhr dia berkata, "Telah datang bulan suci

Ramadhan lalu aku cemas bila sampai berhubungan intim dengan

isteriku, maka aku pun menzhiharnya. Ternyata, pada suatu malam

tersingkap bagian (tubuh)nya olehku, sehingga aku melakukan jima'

dengannya. Maka, Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam berkata

kep adaku, " B eb askan budak. " Lalu kukat akan, " Aku tidak puny a selain

hanya budakku." Beliau berkata lagi, "Kalau begitu, berpuasalah dua

bulan berturut-turut." Kukatakan lagi, "Tidakkah aku melanggar

apa yang telah kulanggar melainkan dari puasa?" Beliau berkata lagi,

"santunilah 60 orang miskin sekeraniangkurma"'(HR' Ahmad dan

Al-Arba'ah selain An-Nasa',i, dan telah dishahihkan oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnul Jarud)57

Biografi Perawi

salamah bin shakhr adalah seorang kalangan Anshar yang bersuku

Khazraj. Dia adalah termasuk daftar shahabat yang gemar (sering)

menangis. sulaiman bin Yassar dan Ibnul Musayyib telah meriwayatkan

hadits darinya. Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidaklah shahih." Yaitu,

haditsnya tentang masalah zhihar ini.

Penjelasan Kalimat

" T el ah d at an gb ulan su ci Ramadhan I alu aku cem asb il a s amp aib erhub un gan

intim dengan isteriku, (sedang dalam kltab Al-lrsyad, dikatakan, "Aku

adalah lelaki yang pernah berhubungan seks dengan isteri yang tidak

dilakukan oleh orang selainku) maka aku pun menzhiharnya. Ternyata, pada

suatu malam tersingkap bagian (tubuh)nya olehku, sehingga aku melakukan

kontak seks dengannya. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata

kEadaku, ,,Bebaskan budak." Lalu, kukatakan, " Aku tidak punya selain hanya

? 
' 
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67 (;+) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (2213)



budakku." Belinu berkata lagi, " Kalau begitu, berpuasalah dua bulsn berturut-
tur-ut." Kukatakan lagi, "Tidaklah aku melanggar apa yang telah kulanggar

melainkan dari puasa?" Beliau berkata lagi, "santunilah 60 orang miskin
sekeranjangkurma." (HR.Ahmad dan Al-Arba'ah selain An-Nasa'i, dan
telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud). Daru Abdul
Haq menganggap hadits ini cacat karena adanya keterputusan sanad di
antara SulaimanbinYassar dan Salamah. Karena, sulaiman tidak pernah
berjumpa dengan salamah. Hal itu telah diungkapkan oleh At-Tirmidzi
dari Al-Bukhari.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa masalah, antara lain:

Pertama, bahwasanya hadits ini menunjukkan apa yang telah
disinyalir oleh ayat di atas, berupa: urutan kaffarat. Dary urutan ini
merupakan bentuk ijma' (konsensus) di antara para ulama.

Ke dua,b ahwasanya kata'b udsk' di-mutl aq -kandalam ayattersebut dan
begitu pula dalam hadits ini, dan dia tidak diaaqyid dengan kata,iman,,
sebagaimaria kata 'budak' initelahdi-taqyid dengan k ata'iman' dalam ayat
pembunuhan. Maka, di sini, para ulama pun berselisih pendap at. Zaid
bin Ali, Abu Hanifah dan ulama selain mereka berpendapat tidak ada
taqyid (pengikatan) dalam masalah ini, dan bahwa hal itu cukup dengan
budak dari kafir dzimmi. Mereka berargumen tidak di-taqyid-nya budak
di sini seperti halnya pada ayat pembunuhary itu lebih dikarenakan
adanya perbedaan sebab. Az-Zamakhsyari telah menunjuk tidak adanya
parameter qiyas di sini disebabkan karena tidak adanya keserupaan
'illat.Karcn4 konteks dalam ayat pembunuhan itu adalatr, bahwa ketika
dia mengeluarkan 'budak mukmin' dari sifat 'hidup'kepada sifat'mati',
itu kaffaratnya adalah memasukkan budak mukmin dalam kehidupan
(alam) bebas dan mengentaskannya dari kematian budak. Menginga!
perbudakan itu menuntut adanya perampasanhak dari budak. Sehingga,
ifu lebih menyerupai kematian yang menuntut adanya perampasan hak
dari orang mati. Mak4 dalam pembebasannya itu terdapat penetapan
hak. Sehingga, itu lebih menyerupai penghidupan yang menuntut
adanya penetapan hak bagi orang hidup. Sedang Al-Hadawiyah, Malik
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dan Syafi'i berpendapat, bahwasanya tidak cukup (tidak sah) dengan

membebaskan budak kafir. Mereka berargumery "Ayat zhihar ini di-

taqyid seperti halnya ayat pembunuhan, sekalipun sebabnya berbeda"

Mereka juga berkata, "Dan, ayat tersebut telah di-taqyid oleh sunnah.

Karena, pada saat Nabi Shatlallahu Alaihi wa Sallam didatangi seorang

penanya yang meminta fatwanya tentang pembebasan budak yang

diwajibkan kepadanya, beliau pun bertanya kepada seorang budak

wanita, "Dimanakah Allah (berada)?" Budak wanita itu menjawab, "Di

langit." Lalu, beliau bertanya lagi, "siapakah gerangan aku ini?" mak4

budak wanita itu menjawab, "Engkau adalah utusan Allah'" Maka,

beliau pun berkata, "Bebaskan budak ini, karena dia seorang budak

yang beriman."68 (HR. Al-Bukhari dan yang lainnya)

Dikatakary ,,Pertanyaan Nabi shallallahu Alaihi wa sallam kepada

budak wanita itu tentang iman, dan (sebaliknya) beliau tidak bertanya

tentang sifat kaffarat beserta sebabnya, itu menunjukkan tentang adanya

syarat 'iman'pada setiap budak yang akan dibebaskan karena suatu

sebab. Karena, sudah menjadi ketetapan bahwa tidak adanya perincian

dengan disertai adanya kemungkinan-kemungkinary itu berarti umum

dalam konteks ucapan. Seperti yang telah berulangkali disampaikan

sebelumnya.

Saya katakary "Asy-Syafi'i berpendapat dengan kaidah ini' Jika

ulama dari kelompok yang berseberangan yang ada di pihaknya

berpendapat dengan kaidah ini, maka dalil terhad ap qaid (pengikat)nya

adalah sunnah, bukan Al-Qur'an. Karena, dalam ushulfikih, mereka telah

menetapkan bahwa sesuatu yan gbersifatmutlaq ilrtidak bisa diarahkan

kepada sesuatu yang b er sif.at mu q ayy adkecuali disertai dengan kesamaan

sebab. Akan tetapi, nyata dalam hadits Abu Hurairah yang ada pada

Abu Dawud yang redaksinya, "Maka, dia berkata "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya wajib bagiku budak mukmin.. ... dan seterusnya ."6e lzzuddin

Adz-Dzahabi berkata, "It-Li adalah hadits shahih". Dan, bersamaan

dengan itu, maka tidak ada di dalam hadits ini dalil (petunjuk) tentang

apa yang tersebut itu. Karena, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak

68 (g-") Hadits ini shahih, Muslim (537)

69 (r*) Hadits dha'if, Dha'if Abi Dawud (3284)
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karenapernah bertanya kepada budak wanita itu tentang imary selain

si penanya berkata, "Wajib baginya budak mukmin."

Ketiga, para ulama berselisih pendapat tentang budak vang ternoda
oleh adanya cacat. Maka, Al-Hadawiyah dan Dawud berpendapat,

"Cukup (dengan) budak yang cacat karena dia juga menyandang nama

budak. Sedangkan ulama lain berpendapat tidak sah budak yang cacat

berdasarkan qiyas (analogi) kepada hadiah dan binatang kurban, dengan

unsur penyeragam sama-sama ibadah kepada Allah Ta'ala. Sementara

imam Syafi'i merinci hukumnya. Dia pun berkata, "Jika budak itu
bermanfaat seratus persery seperti picak (bermata sebelah), maka ia
dianggap cukup (sah). Namury jika manfaatnya berkurang, maka ia
dianggap tidak cukup. Inipun apabila cacat tersebut nyata-nyata dapat
mengurangi manfaatnya seperti pincang dan buta. Menginga! esensi

pembebasan itu adalah kepemilikan manfaat, dan itu telah berkurang."
Sedangkan Hanafiyah punya beberapa rincian mengenai cacat ini yang
terlalu panjang untuk dihitung. Dary rasanya cukup kuat dalil-dalil
tentang hal ini.

Keempat, bahwasanya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi lt)a

Sallam, "(Kalau begitil berpuasalah selama dua bulan bertuntt-turut," 7tt)

menunjukkan tentang kewajiban (puasa) secara berturut-turut, dan ini
pun telah ditunjukkan oleh ayat di atas. Tapi, disyaratkan di situ agar
(ditunaikan) sebelum hubungan seks. Jika ternyata dia sudah melakukan
hubungan seks dalam masa dua bulan tersebut, maka dia harus mulai
dari awal, dan ifu merupakan ijma' ulama jika dia menyetubuhinya
di waktu siang hari dengan sengaja. Demikian pul4 pada malam hari
menurut pendapat Al-Hadawiyah, Abu Hanifah dan ulama lainnya,
meskipun dia melakukan itu karena lupa, mengingat ayat di atas. Asy-
Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa itu tidaklah berpengaruh
(membatalkan) dan sah-sah saja. Karena,'illat (sebab) dari larangan di
sini, adalah membatalkan puasa, dan tidaklah ada dasar pembatalan

puasa karena hubungan badan (jima') di malam hari. Pendapat ini
disanggah dengan bantahary bahwa ayat tersebut bersifat umum. Dary

mereka pun berselisih pendapat apabila dia melakukan hubungan badan

pada siang hari kerena kelupaan. Maka, itu menurut pendapat Syafi'i
dan Abu Yusuf tidak berpengaruh apa-apa. Karena, hal itu (lupa) tidak
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dapat membatalkan puasa. Sedangkan Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah

berpendapa! "Bahkaru dia harus mulai puasa dari awal lagi. seperti,

apabila dia melakukan hubungan badan dengan sengaja mengingat

umumnya ayat tersebut." Mereka berdalih, "Dan, bukanlah 'illat-nya

adalah membatalkan puasa, tetapi umumnya dalil menunjukkan kepada

semua ihwal bahwasanya tidak lengkap kaffarat-nya kecuali dengan

membayarnya sebelum melakukan hubungan badan'"

Kelima, mereka juga berselisih pendapat tentang apabila ada uzur

mencemaskan yang dihadapinya di tengah-tengah puasanya,lalu uzur

itu pun sirna. Apakah dia tetap melaniutkan puasanya ataukah mulai

puasa dari awal lagi? Al-Hadawiyatr, Malik dan Ahmad berpendapat

bahwasanya dia tetap melanjutkan puasanya. Karena, di sini dia

memisahkannya bukan karena kehendaknya. sedang Abu Hanifah -
dan ini merupakan satu dari dua pendapat Syafi'i-- berpendapat, "Dia

harus mulai berpuasa dari awal lagi karena dia memilih pemisahan

tersebut." Pendapat ini pun dibantah dengan argumen bahwa uzur itu

membuatnya seperti orang yang tidak punya piiihan. Adapun jikauzrtr

itu memang diharapkan, maka di sini ada yang berpendapat dia boleh

juga melanjutkan puasanya, dan ada yang berpendapat tidak boleh

melanjutkannya, karena mengharap hilangnya uzur itu membuatnya

seperti orang yang bisa memilih. Tetapi, pendapat ini dibantah

bahwasanya dia dengan adanya 'ltz:u itu tidak Punya pilihan lagi.

Keenam, bahwa urutan perkataan Nabi shallallahu Alaihi wa sallam,

"Kalau begitu, berpuasalah!" atas ucaPan (keberatan) si penanya, "Saya

tidak punya selain budakklt." , Ttu menetapkan apa yang telah diputuskan

ayat di atas, bahwasanya itu tidak akan beralih kepada puasa selain

karena tidak didapatinya budak. Kalaulah dia menemukan budak, tapi

dia butuh tenaganya untuk melayaninya karena kondisi naif, maka

tetap tidak sah puasanya. Maka, jika dikatakan sah bertayamum bagi

orang yang menjumpai air pada situasi dia butuh air, maka tidakkah

Anda mengqiyaskan kasus di sini ini kepadanya saja? saya katakary

" Ada pendapat, tidak boleh diqiyaskan karena tayamum memang

disyariatkan karena ada:uz:' (halangan). Maka, kebutuhan kepada air

itu ibarat uzur itu sendiri. Jika dikatakary "Lalu, apakah birahi untuk

berhubungan seks itu menjadikan uzur yang ada padanya mempunyai



pengganti (alternatif) berupa memberi makary dan orang yang nafsu

birahinya besar itu dianggap tidak mampu berpuasa?" Saya katakaru
"Zhahir hadits Salamah dan ucapannya ketika merasa uzur membayar
kaffarat dengan puasa, "Tidal<kah aku melanggar apa yang telah kulanggar

itu melainkan dari plrasa?", juga persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam terhadap uzurnya ifu dan ucapan beliau, "Berilah makan!",

itu menunjukkan bahwa itu adalah vzur yarrg dapat diganti dengan

memberi makan.

Ketujuh, bahwasanya dalil Al-Qur'an dan Hadits jelas-jelas

menyatakan tentang memberi makan 60 orang miskiry seakan-akan

dibuat untuk setiap harinya selama dua bulan tersebut seperti memberi
makan satu orang miskin. Dary para ulama berselisih pendapa! apakah

mesti harus memberi makan 60 orang miskin ataukah cukup dengan

memberi makan safu orang miskin saja selama 60 hari?

Mak4 Al-Hadawiyakr, Malik, Ahmad dan Syafi'i memilih pendapat

yang pertama (yakni, harus memberi makan 60 orang miskin) mengingat
zhahir ayat di atas. Sedangkan kalangan Hanafiyah -dan ini merupakan
satu dari dua pendapat Zaid bin Ali dan An-Nashir -bahwasanya cukup
dengan memberi makan safu orang miskin selama 60 hari atau memberi
lebih dari satu orang dengan kadar seperti memberi makan 60 orang
miskin. Mereka berdalitr, "Karena dia pada hari kedua juga berhak
(mendapatkan santunan) seperti keadaanya sebelum diberikannya
santunan itu kepadanya. Pendapat ini dibantah dengan argumery

bahwa zhahir ayat tersebut menyatakan diversifikasi dzat or angmiskin
tersebut. Dary ada tiga pendapat diriwayatkan dari Ahmad yang sama

dengan dua pendapat di muka sedang pendapat ketiga adalatr, jika
dia mendapati bukan orang miskin, maka pemberiannya kepada orang

tersebut tidak sah, dan jika tidak, maka boleh mengulangi pemberian
itu kepadanya.

Kedelapan, terjadi perbedaan pendapat tentang kadar pemberian
makananbagi masing-masing orang miskin itu. KalanganAl-Hadawiyah
dan Hanafiyah berpendapaf bahwa yang wajib adalah 60 sha'kurma,
jagung atau gandum, atau separuhnya terdiri dari gandum. Sedangkan

Syafi'i berpendapatbahwa yang wajib bagi setiap orang miskin itu adalah
satrt mud. Dary satu mud itu sama deng an r/+ sha'. Dia berdalil dengan



SubulusSalam:,(@

ucapan Nabi dalam hadits bab di atas, "Berilah makan 60 orang miskin

satu'araq (sekeranjang) kurma."7lDar:r,'araq di sini adalah keranjang yang

menampung berat 15 atau '!.6 sha" juga karena Nabi shallallahu Alaihi

wa sallam membantu bagi orang yang berhubungan badan pada bulan

Ramadhan ini dengan sato'araq atau 15 sha' kutrrra.luga, karena ifu

merupakan riwayat yang paling banyak dalam hadits salamah ini.

Sedangkan madzhab pertama (kalangan Al-Hadawiyah dan

Hanafiyah) berdalil bahwasanya terdapat di dalam riwayat Abdur-

razzaqhadits, "Pergilah kepada pemberi sedekah Bani zuraiq, lalu katakan

kepadanya, agar dia memberikannya kepadamu, lalu berilah makan 60 orang

miskin satu wasaq kurma dari sedekah itu." };/lereka berdalih, bahwa satu

wasaq sama dengan 60 sha'. Dar:t, dalam riwayat Abu Dawud dan At-

Tirmidzi dikatakan, " Maka, b erilah makan 6 0 or ang miskin satu w as aq kurma. "

Dary mengenai penjel asan'araq ada riwayat mengatakan bahwasanya

sato ' araq sama deng an 60 sha' . Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan,

bahwasany a 'araq adalah keranjang yang berisi 30 sha'. Abu Dawud

berkata, "Dan,ini merupakan yang paling shahih dari dua hadits." Dan,

mengingat ada perbedaan pendapat tentang penjelasan 'araq kepada

tiga pendapat,luga tidak kuatnya riwayat-riwayat tentangnya, maka

syafi,i lebih condong untuk mentarjih dengan riwayat yang terbanyak.

Dary riwayatyangpaling banyak dalam hal ini adalah 15 sha'.

Al-Khithabi dalam kitab Ma'alim As-Sunanberkata, "'Araq adalah

anyaman yang terbuat dari daun kurma, lalu dibuat keranjang-keranjang

darinya." Dia menambahkaru " Adayang menjelaskan bahwa itu (' araq)

sama dengan 60 sha'. "sedang dalam riwayat Abu Dawud disebutkaru

"ia menampung 30 sha'." Sementara dalam riwayat Salamah, "ia

menampung L5 sha'." Maka, ini sebagai dalil bahwa 'araq ini masih

diperselisihkan dalam hal luas dan sempitnya. Dia juga menambahkan,

"Maka, Syafi'i memilih riwayat 15 sha'." Sayakatakan, "Pendapatnya itu

dikuatkan bahwa dasar hukumnya adalah bebas tanggungan terhadap

tambahan (kelebihan) tersebut, dan itulah sebagai bentuk tarjihnya.

Kesembilan, dalam hadits ini terdapat dalil bahwa kaffarat itu tidak

akan gugur seluruh jenisnya dengan alasanuzur (tidak mampu). Di sini

70 Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.



ada silangpendapat. Syafi'i -dan juga merupakan satu dari dua riwayat
dari Ahmad- berpendapat tidak gugurnya kaffarat tersebut dengan
alasan tidak mampu, mengingat dalil yang ada dalam hadits Abu
Dawud dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, dia berkata, "Suamiku,

Aus bin Ash-shamit telah men-zhihar-ku.... sampai perkataan Rasulullah
shallallahu Alaihi uta s allam kepadanya, " Dia (harus) memb ebaskan budak. "
Dia (Khaulah) pun berkata, "Dia (Aus) tidak mendapatinya." Nabi berkata,
,,Dia (harus) berpuasa selama duabulanberturut-turut.,, Diakembaliberkata,
" S esun gguhny a dia ( Aus) adalah lelaki y ang tua r enta tidak san g gup b erpuas a. "
Nabi berkata lagi, "Dia (harus) memberi makan 60 orang miskin." Dia lagi-lagi
berkata, "Dia tidak punya sesuatu yang dapat disedekahkan." Nabi kembali

berkata, "Sesungguhnya aku akan membantunya sekeranjang kurma.... dan
seterusnya". Jikalau kaffarat itu gugur darinya karena alasan uzur (tidak
mampu), pastilah Nabi shallallahu Alaihi wa sallam menyatakan hal itu,
dan tidak sampai membantunya dari apa yang beliau punya. sedangkan
Ahmad -dalam suatu riwayat-juga kelompok ulama lain berpendapat
gugurnya kaffarat itu karena alasan tidak mampu, sebagaimana
kewajiban-kewajiban itu gugur karena tidak mampu melakukannya
dan karena ada alternatif-altematifnya.

Ada yang berpendapa! bahwa kaffarat hubungan badan
(jima') pada bulan Ramadhan ini dapat gugur karena tidak mampu
melakukannya, tapi ini tidak berlaku untuk kaffarat-kaffarat lainnya.
Mereka berdalitg "Karena, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh
orang yang berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan itu
agar memakan kaffarat itu, yakni dia beserta keluarganya. Dan, lelaki
itu pun tidak membagikan kaffaratnya. Kelompok pertama berhujalr,
"Bahwa itu halal baginya karena apabila dia tidak mampu (membayar
kaffarat), lalu ada orang lain mau menanggung kaffaratnya itu, maka
boleh baginya untuk menikamatinya, dan ini merupakan madzhab
Ahmad dalam masalah kaffarat hubungan badan (jima') pada bulan
Ramadharl sedang berkaitan dengan kaffarat kasus lain dia mempunyai
dua pendapaf yaitu seperti apa yang dikemukakan oleh Al-Hadawiyatr,
bahwasanya boleh bagi imam apabila menerima zakat dari seseorang
untuk memberikan kembali zakatitu kepada orang tersebut.
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Kesepuluh, Al-I(hithabi berkata' "Hadits di atas menunjukkan

bahwasanya zhihar yang bersif atmuqayyad itu sama saja dengan zhihar

yang masih mutlaq.Yaitu, iika suami menzhihar isterinya sampai batas

waktu tertentu, lalu terbukti diaberhubunganbadan dengannya sebelum

habismasatersebut.Daruparaulamaberselisihpendapatdisiniapabila

diaberbuatbaikdantidakmembatalkanzhiharnya.Maka,Malikdan
Ibnu Abi Laila berkata "Apabila dia mengucap kepada isterinya"'Kamu

di mataku seperti Punggung ibuku sampai malam harl" ' maka waiib

baginya *"*buyui kaffarat sekalipun dia tidak mendekati isterinya."

Sedangkankebanyakanulamaberpendapat,tidakadakewajibanaPa
punbaginya selama dia tidak mendekatinya'" Datt' dalam kasus zhihar

yang bersifat temporal ini, Syafi'i mengemukakan dua pendapat' salah

;r*"y, adalah bahwasanya itu bukan termasuk zhihar'

Faidah

Bisa saja muncul dugaan bahwasanya sebab turunnya ayat zhihar

di atas, adalah adanya hadits salamah ini, mengingat kesamaan dua

hukum di dalam ayat dan hadits tersebut. Dan, pada hakikatrya,

tidaklah demikian. Melainkan, sebab turunnya ayat itu, adalah adanya

kisahAusbinAsh-ShamityangtelahdituturkanolehlbnuKatsirdalam
kitabAl-lrsyadd'arihaditsKhuwailahbintiTsa,labahdiaberkata,,,Demi
Altah,karenaakudanAus,AllahmenurunkansuratAl-Muiadilah.,,
Diamenambahkaru"Dulu,akuiniisterinyadandiaadalahseorang
tua renta yang buruk perilaku (akhlak)nya dan dia sangat gelisah'"

Dia menambahkan lagi, ,,Mak a, pada suatu hari, dia menyetubuhiku

tapi aku mau merujuknya dengan syarat sesuatu' lalu dia pun marah

seraya mengucaP, 
1'Ku*" di mataku ibarat Punggung ibuku'" Dia

menambahkan lagi, "Kemudian' Aus keluar dan duduk di kerumunan

kaumnya unfuk waktu sesaat' lalu masuk menemuiku' Temyata' dia

menginginkan tubuhku '" Diabertutur lagi "Maka' kukatakan"'Tidak'

demi Dzat yang jiwa Khuwailah ada di tangan-Nya' kamu tidak boleh

menyentuh (tubuh)ku, sedang kamu telah mengucapkan apa yang kamu

ucapkan itu. Maka, Allah dan Rasul-Nya Pun menetapkan hukumnya ' ' ' '

danseterusnya."(HR'ImamAhmaddanAbuDawud'sedangisnad-nya
cukuP masYhur)71

7L (;*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (2214'221'5)



Dari sini, bisa disimpulkan bahwasanya jika dia meniatkan talak
dengan lafazhzhrhar itu, maka talaknya tidak jatutr, tapi hal itu menjadi
zhihar. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Ahm ad,syafi,rdan ulama
selain mereka. syafi'i berkata "Jikalau dia menzhihar dengan niat talak,
makahukumnya tetapzhihar, danjikalau diamentalakdenganniatzhihar,
maka hukumnya tetap talak." sedangkan Ahmad berkata, "Apabila dia
mengucap, "kamu di mataku ibarat punggung ibuku.,,, dan meniatkan
talak dengan lafazh tersebut, maka hukumnya tetap zhihar dan isterinya
itu pun tidak tertalak. sementara Ibnul eayyim memberikan alasannya,
bahwa zhihar pada masa ]ahiliyah adalah nama lain dari talak, lalu
istilah ini dinasakh. Maka tidak boleh lagi dikembalikan kepada istilah
yang sudahberstatus mansukh(terhapus). |uga, bahwasanya Aus sendiri
sebenarnya meniatkan talak dengan lafazh itu mengingat dia hidup
pada masa itu (Jahiliyah), tetapi nyatanya diberlakukan kepadanya
hukum zhihar, bukan talak. Juga, bahwasanya itu jelas-jelas menyatakan
hukum zhihar. Maka, tidak boleh menjadikannya sebag ai kinayahbagi
hukum yang syariatnya (kelegalan)-nya sudah dibatalkan oleh Allah
Ta'ala, sedang ketetapan Allah itu lebih benar dan hukum Allah itu jauh
lebih wajib.

2. BAB LI'AN

Istilah li'an diambil dari kata la'n (berarti: raknat atau kutukan),
karena suami pada sumpah yang kelima mengucapkarl "Laknat Allah
ditimpakan kepadanya jika dia termasuk pendusta." Kata ini juga
disebut dengan li'an, ilti'an dan mula'anah.Terdapat silang pendapat
mengenai hukum wajibnya lian bagi suami. Mak4 dalam kitab Asy-sifua,
dikatakan kepada Amir Al-Husain, "Hukumnya wajib jika ternyata ada
benih anak (pada isteri) sedang suami tahu bahwasanya dia tidak pemah
menggaulinya."

Dalam kitab Al-Muhadzdzab dan Al-lntishar dikatakan, "]ika di-
dasari oleh dugaan kuat atau bukti tentang adanya perselingkuhan si
isteri, hukumnya boleh dan tidak wajib, sedang jika tanpa ada dugaary
hukumnya haram."
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101.6. Dari lbnu l.Imar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
,,Si 

fulan bertanya

ser ay a berkata, "W ahai Rasulullah' b agaimana pendap at engkau iikalau

(ada)seorangdarikamimendapatiisterinyaberbuatzina,apayangmesti

diperbuat?|ikndiaberbicara,makadiatelahmembicarakankasusbesar,

|ikadiadiamsaja,makadiamendiamkanmasalahsepertiitu.Beliaupun
tidaklangsungmenjawabnya.Setelahitu,ketikadiamenghadaplagi,

beliau berkata, "sesungguhnya apa yang telah kamu tanyakan itu telah

diujikankepadaku'Lalu,Allahmenurunkanayat-ayatdalamsuratAn-

Nur.Maka,beliaumembacakanayat-ayatitukepadanya'menasihatinya'

mengingatkannya dan mengabarinya bahwasanya azab di dunia itu

lebih ringan daiipada azab di akhirat. Dia menimpali, "Tidak, demi dzat

yangtelahmengutusmudenganhak,akutidakberdustatentangnya
(isteriny a). " Kemudian beliau memanggil isteriny a lalu menasihatiny a

dengan katimat yang sama' Dia pun menimpali' "Tidak' demi dzat

yang telah mengutusmu dengan hak' sesungguhnya dia itu pendusta'"

Lalu, beliau memulai dengan suami' Dia pun bersyahadat dengan

menyebutnamaAllahsebanyakempatkali,Kemudianbeliauberpindah



kEada isteri. Kemudian, beliau menceraikan di antara mereka.- (HR.
Muslim)72

Penielasan Kalimat

"Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, ,,Si 
fulan (bernama

UwaimirAl-'Ajlani, seperti yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat)
bertanya seraya berkata, "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau
jikalau seorang dari kami mendapati isterinya berbuat zina, bagaimana yang
mesti diperbuatnya? lika dia berbicara, maka dia telah membicarakan kasus
besar. lika dia diam saja, maka dia mendiamkan masalah seperti itu (yalcni,
kasus besar). Beliau pun tidak langsung menjautabnya. setelah itu, ketika dia
menghadap lagi, beliau berkata, " sesungguhnya apa yang telah kamu tanyakan
itu telah diujikan kepadaku. Lalu, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat
An-Nur (dan yang sering disebut-sebut dalam sejumlah riwayat,bahwa
sebab turunnya ayat-ayat ini adalah kisah Hilal bin umayyah beserta
isterinya dan itu mendahului kisah Uwaimir. Hanya, Nabi shallallahu
Alaihi usa sallam membacakan kepadanya, karena hukumnya berlaku
umum bagi umat). Makn, beriau membacakan ayat-ayat itu kepadanya,
menasihatinya, mengingatkannya (sebagai athaf tafsir atau kata sambung
yang menafsiri kata sebelumny4 mengingat nasihat sendiri itu adalah
mengingatkan) dan mengabarinyabahwasanya azab di dunia itu tebih ringan
daripada azab di akhirat (seperti yang diancamkan dalam firman Allah,

@V\:i;tv,;-%eaiail
"Mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.,,
(QS. An-Nur:23)

Dia menimpali, "Tidak, demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku
tidak berdusta tentang (isteri)nya. Kemudian beliau memanggil isterinya lalu
menasihatinya dengan kalimat yang sama. Dia pun menimpali, ,,Tidak, 

demi
dzat yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya dia itu pendusta.,,
Lalu, beliau memulai dengan suami. Dia pun bersyahadat dengan menyebut
nama Allah sebanyak empat kali. Kemudian beliau berpindah kepada isteri.
Kemudian, beliau menceraikan di antara mereka.,,

72 (C-*) Hadits ini shahitu Muslim (1493)
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Tafsir Hadits

Dalam hadits ini ada beberapa masalah:

Pertama, ucaPannya (Ibnu Umar), "beliau pun tidak meniawabnya'"

Terdapat pada riwayat Abu Dawud, ,,Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S allammembenci pertanyaan-pertanyaan dan mencelarry a'" 73

Al-Khithabi berkata "Maksudnya' pertanyaan perihal sesuatu yang

bukan menjadi haiat (dibutuhkan) si penanya'" Asy-Syafi'i berkata'

"Pertanyaan-Pertanyaan mengenai suatu hal yang tidak diwahyukan

hukumnya pada masa turunnya wahyu itu dilarangt agat tidak turun

ayat tentangnya yang dapat menghadapkan mereka kepada kesulitan

dan kepenatan. Sebagaimana Allah T a' ala berfirman'

'{'f:''61'r3 bLi($ G \{4 {
,,|anganlahkamumenanyakan(kepadaNabimu)hal-halyangjikaditerangkan

kep adamu, nis c ay a meny us ahkan kamll' " (QS' Al-Maidah: 1 01 )

sedang dalam hadits shahih disebutkan, " Manusia yang paling besar

dosa(keiahatan)nAa,adalahorangyangbertanyaperihalsesuatuyangtidak

diharamkan, lalu sesuatu itu pun diharamkan karena pertany aanny a itl't 
"'74

Al-Khithabi berkata, "sungguh' kami mendapati pertanyaan

dalamkitabAllahituadaduabentuk:Pertama'pertanyaanuntukminta
penjelasan danpengajarantentangurusan agamayang mesti dibutuhkan'

Kedua, pertanyaan yang bertujuan memberatkan dan menyusahkan'

Maka, Allah Ta'alamembolehkan pertanyaan model yang pertama dan

bahkan memerintahkannya' Dia menj awabnya seraya berf irman'

l;\i$ j.{qf4ii-;1
"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu

tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)'

@-.J;yre:t+-Jro;Aoii,fu
"Maka tanyakanlah kepada oranS-orang yang membaca kitab sebelum kamu'"

(QS. Yunus:94)

(,,-*\Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2245)

ip; Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7289) danMuslim (2358)
73

74



Dalam sejumlah aya! Allah Ta'ala menjawab, ,,Mereka 
bertanya

kepadamu tentang bulan sabit." (QS. Al-Baqarah:189), dan juga, ,,Mereka

b er t any a kE ad amu t ent an g h ai d. " (QS. Al-Baq ar ah: 222), dan rain sebagai-
nya.

Sedang menyikapi pertanyaan model yang kedua, Dia berfirman,

i;iu'si;i$ et*<tlc;:
"Dan merekabertanya kepadamu tentantg roh. Katakanrah, "Roh itu termasuk
urusan Rabb-ku," (QS. Al-Israai 85)

"(orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari ber-

bangkit, kapankah terjadinya. siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan
(waktunya)." (QS. An-Nazi'at 42, 4Z)

Maka, semua pertanyaan model seperti ini hukumnya makruh. Jika
didiamkan (tidak dijawab), maka sebenarnya itu sebagai larangan bagi
si penanya. Kalaulah dijawab, maka itu lebih sebagai hukuman dan
pemberatan.

Kedua, dalam ucapannya (Ibnu Umar), ,,Lalu, beliau mulai dengan
suami.". Di sini menunjukkan bahwasanya beriau mulai dengan suami
dulu, dan ini merupakan qiyas (parameter) hukum syar'i. Karena, suami
yang menudutr, maka dia pula yang didahulukan. Dan, dalam ayat di
atas juga dimulai dengan suami. sudah menjadi ijma' (kesepakatan
ulama) bahwa mendahulukan suami (untukbersumpah) itu hukumnya
sunnah. Yang diperselisihkan adalatu apakah memulai dengan suami
di sini hukumnya wajib atau tidak? Jumhur ulama berpendapat
hal itu hukumnya wajib, mengingat sabda Nabi shallallahu Alaihi wa
Sallam kepada Hilal, "(Tunjukkan) buktinya. Jika tidak, maka had (dera)

ditimpakan kepadamu."7s Maka, dimulainya sumpah li,an dengan suami
ini untuk mencegah dijatuhkannyahad (sanksi) terhadap suami. Jikalau
sumpah li'an itu dimulai dengan isteri, maka suami menjadi pembela
perkara (kasus) yang tidak jelas. sedangkan Abu Hanifah berpendapat
bahwasanya sah-sah saja sumpah tersebut dimulai dengan isteri lebih
dulu. Karena, ayat di atas tidak menunjukkan keharusan memulai

75 (y) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2671)
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sumpah li'an dengan suami, mengingat 'athaf (kata sambung) di situ

dengan huruf 'llau)Lt' dan dia tidak menuntut adanya pengurutan'

Pendapatinidibantah,bahwasanyajikaitutidakmenuntutadanya
pengurutan (tertib), maka sesungguhnya Allah T a' alatidaklah memulai

kecualidengansesuatuyangpalingberhakdidahululandanpalingdulu

diperhatikan.DarLpe,buatanNabiShallallahuAlaihiwasallamte|ah
menielaskan hal itu. Seperti ucaPan beliau' "Kami memulai dengan apa

yangdimulaiolehAllah.r'z6yaitf.ttentangkewaiibanmemulaiSa'idengan

bukit Shafa.

Ketiga, ucaPannya (Ibnu Umar)"'Kemudian' beliau menceraikan di

antara keduanya.,,, itu sebagai dalil bahwa perpisahan (perceraian) itu

tidakakanterjadidiantaramerekakecualikarenadiceraikanoleh
hakim, bukan oleh li'an itu sendiri' Pendapat ini dikemukakan oleh

banyakulamadenganberdalilpad'alafazhdalamhaditsbabdiatas'
danbahwatelahtersebutdalamhaditsshahih'bahwasanyaseorang
suamimentalaktigakepadaisterinyasetelahselesaimengucaPsumpah
li,ary dan N abi srtiltallahu Ataihi wa sallamtetap mensahkan hal tersebut.

Jikalau perceraian tersebut terjadi dikarenakan li,an itu sendiri, niscaya

N abi Shallallahu Alaihi w a S allam menjelaskan bahwa talaknya itu tidaklah

pada temPatnYa.

]umhur (mayoritas ulama) berpendapat"'Bahkan' Perceralan

itu terjadi oleh li'an itu sendiri '" Hanya' mereka berselisih pendapat

tentang apakah perceraian itu terjadi cukup dengan sumpah li'an

suami saja, dan sekalipun si isteri tidak mengucaP sumpah li'an?

Asy-Syafi'iberpendapat,"(Perceraiantersebut)terjadicukupdengan
itu.,,Ahmadberpendapat,,,Perceraianitutidakterjadikecualisetelah
masing-masing mengucapkan sumpah l7'art"" Dan' pendapat inilah

yang masyhur menurut Malikiyah dan juga telah dikemukakan oleh

Zhahiriyah. Mereka berdalil dengan aPa yang ada dalam Shahih Muslim'

dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
,,ltulah perceraian di antara

masing-masing pihak yang mengucapkan sumpah li'an"'77

7A (,,-*\Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (1905) dan hadits ini terdapat dalam
t v 

ff il; n;;t,* 1iiral u"tu""v i, " Aku memulai dengan apa' ' ""
77 (e.^*) Hadits ini shahih, Muslim (1492)



Ibnul Arabi berkat4 ,,Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah
mengabarkan dengan sabdanya, ,,dzaalikum (itulah),, dari sabdanya,
"Tiadajalanlagibagimuatasnya(isterimu)."rbnulArabiberkata,,,Demikian

pul4 hukum masing-masing pihak yang mengucapkan sumpah ri,an.
Jika perceraian itu tidak te4adi selain oleh putusan hakim, maka
sungguh hukumnya sudah terealisir dari hakim yang paling agung
(Nabi shallallahu Alaihi zt:a sallam) melalui sabdanya, ,,ltulah 

perceraian
di antara masing-masing pihak yang ffiengucapkan sumpah li,An.,,

Menurut pendapat mereka, ,,LJcapannya (Ibnu Arabi), ,,Nabi
menceraikan di antara keduanya.", maknanya adalah Nabi menunjukkan
permasalahan itu dan menjeraskan hukum syariat yang berkenaan
dengannya, bukanmemunculkanhukum perceraian di antara keduanya.
Mereka berkata, "Adapun tarak suami pada isterinya ifu bukan atas
perintah Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam, dan larangan yang
terjadi karena li'an hanyalah untuk menguatkan. Maka, dia tidak butuh
adanya pengingkarannya. Dan karaupun tidak terjadi perceraian serain
dengan talak, pastilah boleh bagi mantan suami ini untuk menikahinya
lagi setelah si isteri menikah dengan lelaki lain.

Abu Dawud telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas yang
dalam redaksinya dikatakaru ,,Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam
memutuskan bahtta si isteri tidak berhak mendapat rumah darinya dan tidak
pula makan (naftah), karena mereka bercerai bukan melalui proses talak dan
bukan karena ditinggal mati suaminla.,ze

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits sahl bin sa,d mengenai
suami-isteri yang mengucapkan sumpah li'an, dia berkata, ,,sudah ada
sunnahnya tentang suami-isteri yang mengucapkan sumpah li,ary yaitu
agar keduanya diceraikar; lalu mereka pun tidak boleh kumpul lagi
unfuk selamanya."Te Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dengan
redaksi, " Rasulullah shalralrahu Alaihi wa sailam terah mencer aikan keduany a
dan bersabda, "Kalian tidakbolehberkumpul lagi untuk selamanya.,,Bo sedang
dari Ali dan Ibnu Mas'ud, mereka berkat4 "sunnah yang berlaku di

78
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(-;,. ) Hadits ini dha,ii Dha,if Abi Dawud (2256)
(*) Hadits ini shahitr, shahih Abi Dawud (2250)
Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (Zl4t0)
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antara suami-isteri yang saling mengucaPkan sumpah li'an' adalah agar

keduanya tidak boleh berkumpul lagi selam anya'" Sementara menurut

LJmar, "Keduanya diceraikan dan tidak boleh berkumpul lagi untuk

selamanya."

Keempat,Ulama berbeda pendapat tentang perceraian karena li'an

ini, apakah itu merupakan fasakh atau talak ba'in? Menurut pendapat

ulama Al-Hadawiyuh,Imam Syaff i,Ahmad dan selain mereka' bahwa

perceraiankarenali'anitutermasukpsakhd'enganberdalilbahwali'an
itumengakibatkanpengharamanuntukselamanyaftahrimmu,abbad).
Maka,diapunlebihsebagaifasakhlaiknyaperceraiankarenahubungan
persusuan, karena keduanya tidak boleh berkumpul untuk selamanya'

irgu, *"r,gingat bahwa li'an itu nyata-nyata bukan talak dan tidak ada

kinayah di dalamnya' Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah'

bahwaperceraiankarenali,anitumerupakantalakba,inberdasarkan
argumentasibahwasanyapercelaiankarenali,aninitidakterjadiselain
dari pihak isteri. Maka, dia termasuk kategori hukum-hukum nikah

yang khusus. Jadi, dia adalah talak, karena termasuk kategori hukum-

hukum nikah yang khusus' Berbeda dengan fasakh' karena fasakh

terkadangtermasukhukum-hukumselainnikahsepertifasakhkarena
cacat'Pendapatinidibantatubahwadarikekhususanli,andengannikah
ini,tidakmestidiamerupakantalak'sebagaimanatidakwajibdisituada
nafkah dan lain-lainnYa'"

Kelima, adalah merupakan cabang dari masalah keempat' yaitu

ulama berbeda pendapat iikalau suami mendustakan dirinya setelah

mengucap sumpah li'an' Apakah isterinya itu masih halal baginya?

AbuHanifahberpendapat,"Istrinyahalalbaginyakarenasudahhilang
penghalang yang mengharamkannya'" Dan' ini juga pendapat Sa'id bin

Al-Musayyib,karenadiaberkata"'lrkasuamiitumendustakandirinya'
maka dia termasuk satu dari sejumlah peminang'" Ibnu Jubair berkata'

"siisteridikembalikankepadanyaselamadiamasihdalammasaiddah'
SedangkanlmamsyafidanAhmadberpendapat"'siisteritetaptidak
halal baginya untuk selamanya' mengingat sabda Nabi Shallallahu

Alaihi ula Sallam, 
,,Tiada jalan lagi bagi kamu atasnya (isterimu).,, Menurut

saya, "Pendapat ini bisa saia dibantah dengan argumen bahwa Nabi



shallallahu Alaihi wa sallam telah mengatakan hal itu kepada orang yang
mengucapkan sumpah ri'ary dan dia tidak mau mendustakan dirinya.,,

Keenam, Dalam hadits tentang li,annya Hilal bin Umayyah
disebutkary bahwa dia menuduh isterinya selingkuh dengan syuraik
bin sahma di depan Nabi shallallahu Alaihi zaa sallam, dan hadits ini
ada pada Abu Dawud dan serainnya.sl Ar-Khathabi berkat4 ,,Di sini
dipahami bahwasanya suami apabila menuduh isterinya seringkuh
dengan laki-laki lain karena melihatnya sendiri, kemudian mereka
saling mengucapkan sumpah li'an, maka sesungguhnya ri,antersebut
dapat menggugurkan had (sanksi) terhadapnya. Sehingga, _dalam
ketentuannya- jadilah penyebutan reraki seringkuhan orehnya itu
sebagai embel-embel (ya.g mengikuti), dan hukumnya tidakrah
dianggap. Dary itu mengingat bahwa Nabi shaltailahu Araihi wa sailam
telah berkata kepada Hilal bin Umayyatr, ,,(Tunjukkan) bukti atau had
(sanksi) ditimpakan kepadamu." Ketika keduanya sama-sama mengucap
sumpah li'ary maka beliau pun tidak mengenakanhad (sanksi) kepada
Hilal, dan pula tidak diriwayatkan daram satu pun hadits bahwasanya
syuraik bin sahma' dimaafkan. Mak4 diketahui bahwa had yang
seharusnya diterimanya karena menuduh zina ihttelah gugur darinya
akibat sumpah li'an tersebut. Har ifu, karena dia terpaksa menyebut
nama laki-laki selingkuhan isterinya itu demi untuk menghilangkan
madharat dari dirinya. sehingga dia pun tidak membebani diri dengan
qadzaf (menuduh zina) dan menimpakan madharat pada dirinya atas
maksudnya ini.

Menurut saya, "Tidak samar ragi bahwa tidak ada madharat dalam
menyatakan nama lelaki selingkuhan isteri." Imam syafi,i berkata,
"Had tersebut hanya dapat gugur darinya apabila dia menyebut lelaki
selingkuhan isteri ifu dan menyatakan namanya dalam sumpah ri,annya.
Jika dia tidak berbuat demikiary maka dia dijatuhi had.,,sedang Abu
Hanifah berpendapat, "HAd wajib dijatuhkan kepadanya, dan lelaki
tertuduh itu berhak menuntutnya dengan itu." Imam Malikberpendapat,
"Suami dijatuhi had sedangisteri cukup dili,an.,,

81 (e*)Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (2254)
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Menurutsaya,,DidalamhaditsHilalinitidakadadalilyang
menunjukkan Sugurny a had terhadap qadzaf (tuduhan zina)' karena

itu merupakan hak orang yang tertuduh' Dan' tidak ada riwayat yang

menyatakanb ahwa si tertuduh itu telah menuntutnya de nganhad tersebut

hingga Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallamberkata kepadanya, "Had

itu gu gur dengan sumpah li' an, atau dengan dij atuhkanny a hadkep ada si

penuduh, sehingga ielaslah hukumnya, sedang hukum dasamya adalah

dit"tupku,' had kepada si penuduh. Dan, li,an tidak lain disyariatkan

untuk menangkalhadtercebut terhadap suami dan isteri"'
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1017. Dan, dari lbnu Llmar Radhiyatlahu Anhuma, bahutasanya Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada suami-isteri yang saling

menSucap sumpah li,an, ,,Hisab kalian diserahkankepada Allah. Salah

s atu d ar i kali an m esti b er dus t a. T iada i al an lagi b agimu ( su ami) at asny a

(isterimu)"' Lelaki itu pun bertanya' "Wahai Rasulullah' bagaimana

hartaku?,, Lalu beliau menj awab,,, I ika kamu jujur ( dalam tuduhanny a)

atasnya, maka itu sebagai penghalal fariinya' Tapi' iika kamu berdusta

(dalamtuduhannya)atasnya,makaituadalahyangpalingjauhbagimu

dar inY a. " (Muttafaq Alaih)82

Penjelasan Kalimat
,,Dandarilbnul].marRadhiyallahuAnhuma,bahwasanyaRasulullah

shallallahu Alaihiwa sallamberkatakepadasuami-isteriyangsalinSmengucap

sumpah li,an, ,,Hisab kalian diserahkan kepada Allah (dijelaskan beliau

82 (ef") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5312) dan Muslim (1493)



dengan ucapannya). salah satu dari kalian mesti berdusta (jikasalah satu
dari mereka berdusta, maka Alrah-lah Dzat yang mengatur barasannya).
Tiada jalan lagi bagimu (suami) atasnya (sebagai penjelasan tentang
perceraian di antara mereka, seperti terdahulu) . Lelaki itu pun bertanya,
"wahai Rasulullah, bagaimana hartaku?" (Maksudnya, maskawin yang
telah diserahkannya kepada isterinya) Laru beriau menjawab, ,,lika 

kamu
jujur atasnya, maka itu sebagai pengharar farjinya. Tapi, jika kamu berdusta
atasnya, maka itu adalah yang paling jauh bagimu darinya.,,

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan pembahasan hadits sebelumnya, yaitu:
perceraian di antara mereka berdu4 bahwa dalam urusan yang sama
satu dari mereka mesti berdusta, dan hisabnya diserahkan sepenuhnya
kepada Allah. ]uga, bahwasanya tidak ada sedikit pun dari maskawin
yang telah diserahkannya dikembarikan. Karena, jika dia jujur dalam
tuduhannya itu, maka si isteri berhak memiliki harta tersebut sebagai
penghalal farlinya, dan jika dia berdusta, maka si isteri juga tetap berhak
memilikinya, dan sangatlah jauh (mustahil) maskawin itu dipurangkan
lagi kepadanya, karena dia telah menghancurkan reputasinya dengan
berdusta terhadapnya. Lalu, bagaimana mungkin apa yang telah
diberikan kepada isterinya itu kembali lagi?

{,r 1t o'/L\t 'p r Fjl .9q . \. \Ag -' a l) J,
6a.,itiV ili ,La:".^4ji
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'1.018. Dan dari Anas Radhiyalrahu Anhu diaberkata, ,,Rasulullah 
shallallahu

Alaihi z,a sallam bersabda, "Lihatlah wanita itu, Jika dia melahirkan
anak berkulit putih, berambut kusut, maka anak itu benih suaminya.
Dan, jika dia melahirkan anak yang bercelak dan keriting rambutnya,
maka anak itu benih lelaki yang dituduhkan berzina dengan isterinya.,,
(Muttafaq Alaih)s
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83 (cr-) Hadits ini shahih, dan Musrim sendirian yang meriwayatkannya (1496)
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Penielasan Kalimat
,,DandariAnasRadhiyallahuAnhudiaberkata,,,Rasulullahshallallahu

Alaihiwasallambersabda,,,Lihatlahwanitaitu,|ikadiamelahirkananak
berkulit putih, berambut kejur (sempurna ciptaannya)' maka anak itu

benihsuaminya,Dan,jikadiamelahirkananakyangbercelak(yaitu,bagian

pelupuk matanya berwarna hitam seolah ada celaknya dan itu sebagai

ciriataubawaan)dankeritingrambutnya(ikal),makaanakitubenihlelaki
y ang dituduhkan berzina dengan isteriny a"'

Dalamriwayatlaindisebutkatt,,,Lalusiisteripunmelahirkananak
dertgansifat(ciri-ciri)yangtidakdisukai"'}4Dan'dalambeberapahadits
bahkan dinyatakan sejumlah sifatnya' Dalam riwayat mereka yang lain

dan juga riwayat An-Nasa'i dikatakan' bahwasanya Nabi Shallallahu

Alaihi wa sallam setelah menyebutkan sifat ianin yang ada dalam

kandungannya,beliauberdoa,"YaAllah'nyatakanlaht'"'Lalu'siisteri
pun melahirkan anak dengan sifat persis seperti yang telah disebutkan

,rumi.,yu, yaitu bahwa dia mendapatinya (sifat itu) ada padanya'8s

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bahwa li,an terhadap isteri yang sedang

hamilitusahdantidakperluditundasampaidiamelahirkan.Pendapat
inidikemukakanolehjumhurberdasarkanhaditsini.Sedangkan
pendapat Al-Hadawiyah, Abu Yusuf, Muhammad dan menurut riwayat

dariAbuHanifahdanAhmad,bahwatidaksahmelakukanli,anuntuk
mengingkarikehamilankarenabisajadiituberupaangin(bukanhamil).
Mak4 melakukan li'an pada saat itu menjadi tidak ada artinya'

Saya katakan, "Pendapat ini (yu^g kedua) bertentangan dengan

nash (d,alil)dan seakan mereka menginginkan bahwasanya tidak boleh

melakukanli,ansematakarenadugaanhamilolehlelakilain,bukan
karena didapatinya kehamilan pada isteri yang merupakan paParan

dalil di atas."

84 (ylHadits ini shahih, Al-Bukhari (5309) dan (1495)

85 t!.--l Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (3470)



Hadits ini juga menunjukkan bahwa anak ternafikan oreh li,an,
sekalipun penafian itu tidak diucapkan di dalam sumpah, dan pendapat
ini seperti dikemukakan oreh kerompok Zhahiriyah. sedang menurut
sebagian kalangan Marikiyah dan pengikut Ahmad, bahwa ri,an sah-
sah saja dilakukan sewaktu hamil dengan syarat pihak suamilah yang
menuturkan untuk mengingkari analg bukan isteri. Dengan demikiary
pengingkaran terhadap anak sewaktu masih dalam kandungan ini sah.
Dary li'an pun ditunda setelah kelahiran. Hanya, kedua hal ini tidak ada
dalilnya' Akan tetapi, yang benar adarah pendapat Zhahiriyah. Karena,
dalam kasus li'an ini belum pernah terjadi pengingkaran anak pada
masa Nabi shallallahu Alaihi zoa sallam, dan kami juga tidak melihatnya
dalam hadits Hilal dan uwaimir. Dary kasus ri,an tidak pernah terjadi
selain dari keduanya pada masa Nabi shailailahu Araihiwa sallam.

Adapun kasus li'an terhadap isteri yang hamil, maka itu terah
ditegaskan dalam sejumrah hadits. Dan, Marik meriwayatkan dari Nafi,
dari Ibnu tlmar, bahwasanya Nabi shallallahu Alaihi wa sa,amme_li,an
di antara seorang suami dan isterinya, mengingkari terhadap anaknya
lalu menceraikan di antara mereka dan mengikutkan si anak pada si
isteri.85 Dary dalam hadits sahl dikatakan, ,,sedangkan 

si isteri hamif
lalu suami pun mengingkari kehamilannya dan menuturkan bahwa
dia ingkar terhadap anaknya." Akan tetapi, har ini tidak menunjukkan
disyaratkannya pengingkaran terhadap anak. Karena, hal itu dilakukan
suami atas kemauannya sendiri. Abu Hanifah berpen dapat, ,,Tidak
sah pengingkaran terhadap anak dan melakukan li,an atas dasar itu.
Jika suami me-li'an-nya sewakfu hamil, laru dia merahirkan anak,
maka wajib anak itu baginya dan sama sekali tidak dibenarkan untuk
mengingkarinya. Karena, li'an tidak akan ada selain di antara suami-
isteri dan wanita ini sudah tertalak ba'in akibat tindakan li,an mereka
berdua pada waktu kehamilannya.,,

Pendapat ini terjawab oleh bantahan bahwa pendapat ini berten-
tangan dengan dalil kuat (shahih) yang ada daram hadits bab di atas,
dan juga dalam hadits Ibnu umar ini, meskipun Al-Bukhari telah

86 Malik dalam kitab Al-Muwattha,,hal.350.
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menjelaskan bahwa ucapannya yang memuat kalimat "sedang isteri

hamil" itu berasal dari Az-Ztthri, namun kedudukan hadits bab ini

nyata-nyata shahih.

Hadits ini iuga merupakan dalil pemberlakuan cala Penelusuran

nasab (semacam test DNA, pent). Dary hasilnya adalah menisbatkan

anak kepada suami, jika ternyata isteri melahirkannya sesuai sifatnya,

karena suamilah yang tidur seranjang dengannya. Akan tetapi, Nabi

shallallahu Alaihi wa sallam iuga menjelaskan ganjalan dari hukum

dengan cara penelusuran nasab ini sebagai sarana pengingkaran dan

penetapan dengan sabdanya, "Kalaulah bukan karena sumpaht niscaya

bagiku danbaginya ada ganialan."
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1019. Dan dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah

shallatlahu Alaihi wa sallam menyuruh suami pada sumpah yang

kelima untuk meletakkan (menutupkan) tangannya pada mulutnya

dan berkata, " sungguh, sumpah yanS kelima itulah yanT menyebabkan

(murka Allah dan siksa-Nya)." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa',i,

dan para perawinYa terPercaYa)87

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa disyariatkan terhadap seorang hakim

untuk bersikap ketat dalam melarang sumpah karena takut bila suami

berdusta. Karena, Nabi Shall allahu Alaihi wa Sallam telah melarang

dengan memberikan peringatan dan nasihat sebagaimana dipaparkan

sebelumnya. selanjutnya, di sini beliau juga melarang dengan sikap

(tindakan), dan tidak pernah ada riwayat bahwa beliau menyuruh suami

untuk meletakkan tangannya pada mulut isteri, sekalipun perkataan

87 (y)Hadits ini shahih, Shahih Abi Datnud (2255\



Ar-Rafi'i melemahkanya. Dary ucapan Nabi, ,,Sungguh, 
sumpah yang

kelim a itul ah y an g meny eb abkan", yakni, perceraian dan disiksanya orang
yang berdusta."

Dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa kata'raknat, (kutukan) pada
sumpah yang kelima itu hukumnya wajib. Adapun berkenaan dengan
cara pengucapan sumpah ini, maka Al-Hakim dan Al-Baihaqi telah
meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas tentang pengambilan sumpah
terhadap Hilal bin umayyah, yaitu bahwa Rasulullah shalrailahu Araihi
wa sallam berkata kepadanya, "Bersltmpahrah atas nama Ailah, Dzat yang
tiada tuhanyangberhak disembahselain-Nyabahzoa diriku orangyang jLtj,r.,,aa
Beliau mengucapkan itu empat kali..... dan seterusnya. Al_Hakim
berkata, "Hadits shahih berdasarkan syarat Al_Bukhari.,,

.\.Y

1.020. Dan, dari sahl bin sa'd Radhiyalrahu Anhu mengenai kisah suami-
isteri yang saling mengutuk Qi'an), dia berkata, ,Ketika 

keduanya
selesai mengucap sumpah li,an, suami pun berkata, ,,AkLt 

berdusta
terhadapnya, wahai Rasulullah, jika aku menahanny,.,, Maka, dia pun
menceraikannya talak tiga sebelum Rasulullah shallallahu Alaihi uta
S all am m eny ur uhny a.,, (Muttafaq Alaih)8e
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Al-Baihaqi (7 /395) dan Al-Hakim (2lZ2O)
(y) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (5308) dan Muslim (1492)
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!02L. D an, d ar i Ib nu Abb as Ra dhiy all ahu Anhum a' b ahw as any a s e or an I I el aki

telahdatangkepadaRasulullahshaltatlahuAlaihiwaSallamseraya

berkata, "sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan )rang yang

menyentuhnya" ' Beliau pun berkata"'Asingkan saia dia!" Lelaki itu

b erkata, " (T api) aku takut; jika diriku (p er asaanku) mengikutiny a 

"' 
Beliau

berkata, "(Kalau begitu) bercintalah dengannya!" (HR' Abu Dawud

dan Al-Baz,u', d'unPara Perawinya terpercaya)eo Dan' An-Nasa'i

meriwayatkandariialurlaindarilbnuAbbasdenganredaksi"'Ceraikan

sajadia!,,Lelakiituberkata,,,(Tapi)akutakbisakehilangannya.,,Beliau

lalu b erkat a, " (l ika demikian)' t ahanlah dia! "el

Penielasan Kalimat

"Dan,dnrilbnuAbbas,bahwasanyaseorangletakitelahdatangkepada

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam seraya berkata, "sesungguhnya

isterikutidakmenolaktanganoransyangmenyentuhnya,,,Beliaupunberknta,

"Asingkansaiadia!"(Da1amkitabAn-Nihayahdikatakan:Jauhkanlah

dia!,maksudnyadicerat)Lelakiituberkata,,,(Tapi)akutakutjikadiriku
(perasaanku)mengikutinya',,Beliauberkata,,,(Kalaubegitu)bercintalah

dengannya!' (HR. Abu Dawud dan 'Nl-Bazzar' dan para perawinya

terpercaya). (An-Nawawi menyatakan keshahihan hadits ini' Namun'

Ibnul Jauzi menceritakan dari Ahmad bahwasanya dia berkata"'Dalam

soalini,tidakadasuatuhaditsyangshahihdariNabtshallallahuAlaihi
wa sallamdan hadits ini pun tidak punya landasan." Dengan pendapat

inilah,Ibnul]auziberpedomandandiamengkategorikanhaditsinidalam
daftar hadits-hadits palsu, padahal sebenarnya dia meriwayatkannya

denganisnadyangshahih).Dan,An-Nasa,imeriwayatkandarijalurlain
dari lbnu Abbas arigo, redaksi, 

,,Ceraikan saia dia!" Lelaki ituberkata, " (Tapi)

aku tak tahan kehilingannya"' Beliau lalu berkata' "Iika demikian)' tahanlah

dia!"

a/t..lpi ! ,j[ .dG

90 G*.+)Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (2049)

;\ i:;),';i*r^at" shahih isnadnva' shahih An-Nasa'i (322e)
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Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat daram menafsirkan karimat, ,,Laa

taruddu yadalaamisin" menjadi dua pendapat:

Pertama, bahwa maknanya adalah berbuat selingkuh, dan bahwa si
isteri selalu welcome (tidak menolak) terhadap orang yang ingin berzina
dengannya. Dan, ini merupakan pendapat Abu ubaid, Al-Khallal An-
Nasa'i, Ibnul A rabi dan Al-IGiththabi. sedangkan Ar-Rafi,i berdalil dengan
makna ini untuk menegaskan bahwa menceraikan isteri yang selingkuh
itu tidaklah wajib apabila si suami tidak kuasa berpisah dengannya.

Kedua, bahwasanya isteri selalu menghambur-hamburkan harta
suaminya, dan tidak menolak orang yang meminta sesuafu darinya. Dary
ini adalah pendapat Ahmad dan Al-Ashmu'i dan yang diriwayatkannya
dari ulama Islam. Ibnul Jauzi mengingkari orang yang berpihak kepada
pendapat pertama. Dikatakan dalam kitab An-Nihayah,,,pendapat ini
serupa dengan hadits di atas, karena makna yang pertama menyamarkan
terhadap zhahir firman Allatu

U,5i& 't;4"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.,, (es.
An-Nur: 3) sekalipun ada banyak tafsiran dalam makna ayat tersebut.,,

Saya katakary "Makna yang pertama sangat-sangat jauh bahkan
tidak tepat untuk ayat ini, disamping juga karena Nabi shallallahu
Alaihiwa sallam tidak menyuruh suami untuk menjadi mucikari. Mak4
diartikannya kalimat tersebut dengan makna ini tidaklah benar. Makna
yang kedua, jugajauh karena tindakan boros jika itu dilakukan dengan
memakai harta isteri sendiri, maka bisa saja dia dilarang. Tentunya
demikian pula jika itu dari harta suaminya. Dan, perintah Nabi untuk
menceraikan isteri di sini tidak mesti berarti bahwa dalam termbahasa
tidak dikenal ucapary "si fulan tidak menolak tangan orang yang me-
nyenfuhny a", seb agaikinay ah (kiasan) dari sifat dermawan. Maka, makna
yang paling benar, adalah bahwa isteri bersikap gampangan (supel),
tidak ada dalam dirinya sifat angkuh ataupun apriori (anti) terhadap
lelaki lairy bukan karena dia berbuat selingkuh. Dary banyak suami
maupun isteri yang semacam ini, tapi jauh dari perbuata4 selingkuh.
sebagaimana dikatakan dalam bait sya'ir oleh Abu Ath-Thayyib,
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"Putih, dia pun terangsang pada sesuatu di balik busananya'

Kehormatan itu tergapai manakala dia mencari"

Andaikan yang dimaksud olehnya bahwa isteri tidak mencegah

dirinya berbuat selingkuh dengan lelaki lain, niscaya posisi suami di

sini sebagai penuduhnYa.

, ', n . ,. , - ,1i ,", t'r, , i.o.l i "
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\022. Dan, dari Abu Hurairah Radhiyaltahu Anhu, bahwasanya ketika

turunayattentangsuami-isteriyangsalingme-li,andiamendengar

Rasulullah Shaltallahu Alaihi uta Sallam bersabda, "Siapa saia isteti

yansmemasukkanSeoranSlak|lakiyangbuknn(anggotakeluarga)

mereka, maka dia bukanlah apa-apa (tidakberharga) di mata Allah, dan

Allah tidak akan memasukkannyake dalam surga-Nya' Dan, siapa saja

suamiyanSmemungkirianaknya,sedangdiamelihatnya(bahwaitu

anaknya), maka Allah akan menutup Oahmat) darinya dan Dia aknn

menyingkap aibnya di hadapan para pemimpin generasi pertama dan

terakhir."(HR.AbuDawud,An-Nasa'idanlbnuMajahdantelah
dishahihkan oleh Ibnu Hibban)e2

Penjelasan Kalimat

Abdullah bin Yunus meriwayatkannya sendirian dari sa'id Al-

Maqburi dari Abu Hurairah, dan Abdullah tidak begitu dikenal selain

melalui riwayat hadits ini. Maka, dalam menshahihkannya masih ada

catatan. Ad-Daraquthni juga menshahihkannya sekalipun dia mengakui

periwayatan tunggal terhadapnya oleh Abdullah ini. Dalam bab ini juga

92 ('r.,-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (2263)



terdapat hadits dari Ibnu umar yang ada pada riway at Al-Bazzar. Di
antara perawinya ada Ibrahimbin Yazid Al-Khuzi, seorang yang lemah.e3

sementara Ahmad meriwayatkan hadits yang samaea dari jalur Mujahid
dari Ibnu LJmar, yang juga telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad
dalam kitab Zawaid Al-Musnad dari ayahnya dari waki', dan Abdullah
berkata, "Waki' meriwayatkannya sendirian." Adapun makna hadits
ini sangatlah jelas.

, 5 i"b -l'. 'si "' " 
: "' '"
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'1023. Dan dari umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa yang mengakui

anaknya sekej ap mata, maka dia pun tidak berhak mengingkariny a.,, (IirR.
Al-Baihaqi, dan ini hadits hasan yang mauquf atau disandarkan
pada shahabat Nabi).es

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bahwa tidak sah mengingkari anak setelah
mengakuinya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. yang

diperselisihkan apabila dia bersikap diam setelah mengetahuinya
dan tidak pernah mengingkarinya. Al-Mu'ayyid berpend apat, ,,Anak

itu lazim sebagai anaknya, meskipun tidak diketahui bahwa dia
mengingkarinya. Karena, pengingkaran itu merupakan suatu hak
(kebenaran) yang bisa batal (kalah) oleh sikap diam, dan itu ibarat
penerima syufa (paruhan bagian) ketika dia membatalkan syufa-nya
sebelum dia tahu jatah bagiannya." Sedang Abu Thalib berpendapat
bahwa dia berhak mengingkari anak itu sewaktu-waktu dia tahu,
karena tidak boleh memberi opsi tanpa dasar pengetahuan. Jika dia
bersikap diam pada waktu sudah mengetahui, maka itu wajib sebagai
anaknya dan tidak boleh mengingkarinya setelah itu.

Adapun pengingkaran secara spontanitas ataupun ada jarak waktu
(tarakhi) itu tidaklah dianggap olehnya. Bahkan, sikap diam itu sama

Kasyf Al-Astar (1386)
lthmad(2126)
Al-Baihaqi (7 I 411, 412)

93
94
95
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dengan mengakui. Imam Yahya dan Asy-Syafi'i berkata, "sebaliknya,

pengingkaran olehnya itu harus spontanitas." Dikatakan, "Batasan

spontanitas di sini, adalah selama -menurut tradisi-.dianggap tidak

ada renggang waktu." Jadi,jikalau dia sibuk memasang pelana hewan

tunggangannya, mengenakan pakaiannya atau yang lain-lainnya' maka

itu tidak terhitung sebagai renggang waktu. Dalam masalah ini, mereka

(para ulama) punya perkiraan-perkiraan waktu yang tidak dilandasi

oleh dalil selain sebatas pendapat dan sub-sub (furu') pada selain

sumber yang paling orisinil.

.\,Yt

1.024. Dan, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya seoranr

lel aki b erkat a, "w ahai Rasulull ah, sesung guhny a ister iku melahirkan

anak berkulit hitam"' Beliau bertanya, "Apakah kamu punya onta?"

" Y fl ", j aTa abny a. " Ap a w arnany a? ", tany a b eliau lagi' " Mer ah"' sahltt-

nya. Beliau bertanya lagi, "Adakah yang berkulit abu-abu?" "Ada"'

jawabnya. Beliau bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Dia pun menjawab'

,, 
B ar an gkali dari asal keturunanny a ada ( gen) w arna itu, dan ia mern arisi-

nya.,, Beliau berkata, "(Kalau begitu), anakmu ini mewarisi (warna

kulit)nya." (Muttafaq Alaih)e6 Dalam rirnayat Muslim dikatakan,

,,Dan dia bermaksud untuk mengingkarinya", dan dikatakan pada

akhir redaksinya, "Tapi, beliau tidak memberi dispensasi baginya untuk

b erb u at in gkar t erhad aP nY a. "e7

96 (*r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5305) dan Muslim (1500)

97 (f") Hadits ini shahih, Muslim (1500)
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Penjelasan Kalimat

"Dan, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya seorang lelaki
(disebutkan oleh Abdul Ghani, bahwa namanya adalah Dhamdham
bin Qatadah) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan

anak berkulit hitam". Beliau bertanya, "Apaknh kamu punyfi lnta?" "ya",
jawabnya, "Apa warnanya?", tanya beliau lagi. "Merah", sahutnya. Beliau

bertanya lagi, " Adakah yang berkulit abu-abu? " (yakni, onta yang berwarna
hitam, tapi tidak legam) "Ada", jawabnya. Beliau bertanya, "Kenapa bisa

begitu?" Dia pun menjawab, "Barangkali dari asal keturunannya ada (gen)

zJJarna itu, dan ia meutarisinya." Beliau berkata, "(Kalau begitu), anakmrt

ini meznarisi (warna kulit)nya." (Muttafaq Alaih). Sedang dalam ritttayat

Muslim (dari Abu Hurairah) dikatakan, "Dan dia (lelaki itu) bermaksud

untuk mengingkarinya", dan dikatakan pada akhir redaksinya, "Tapi, beliau

tidak memberi dispensasi baginya untukberbuat ingkar terhadapnya."

Al-Khithabi berkata, "LJcapan lelaki ini sebagai ungkapan implisit
keragu-raguary seakan-akan dia hendak mengingkari anak tersebut.
Maka, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memutuskan bahwa anak
itu adalah anak lelaki yang tidur seranjang dengan ibunya, dan tidak
menjadikan perbedaan kemiripan wajah dan warna kulit sebagai

bukti wajib itulah putusannya. Beliau malah membuat untuknya
perumpamaan dengan perbedaan yang terdapat pada warna-warna
onta, sedang air maninya satu."

Dalam bab ini terkandung penetapan qiyas dan penjelasan bahwa
dua hal yang serupa itu hukumnya dari sudut kemiripan adalah satu.
Kemudiary dikatakary "Di sini juga terdapat dalil bahwa hnd (sanksi) itu
tidak wajib (dijatuhkan) dalam konteks tempat kejadian, tetapi mutlak
ada akibat qadzaf secara blak-blakan." Al-Mihlab berpendapa! "Ta'ridh
(ungkapan secara implisit), jika disampaikan dalam bentuk pertanyaan
itu tidak dikenai had. Sebaliknya, had wajib dijatuhkan terhadap
ungkapan ini jika dilontarkan secara ais a ais dan saling mencaci." Ibnu
Al-Barr berpendapat, "Harlts dibedakan antara suami dan lelaki lain
dalam mas alahta'ridhini, mengingat lelaki lain berorientasi pada siksaan
semata, sedang suami bisa saja dimaafkan terkait masalah pemeliharaan
nasab." Al-Qurthubi berkata, "Tidak ada khilaf (silang pendapat)
tentang tidak boleh ingkar anak akibat adanya perbedaan warna kulit



SubulusSalam:!@

yang berdekatan seperti warna coklat dan sawo matang' Juga' tidak

ada khilaf pada warna putih dan hitam, jika suami benar-benar telah

mengakuiadanyahubunganbadandanbelumberakhirnyamasaistibra,
(perceraian) ". Dikatakan dalam kitab " Asy-Syarh", "Seolah-olah beliau

(A1-Qurthubi) menghendaki itu dalam madzhabnya' Jika tidak' maka

khilaf nyata adanya menurut kalangan Syafi'iyah dengan cara terinci'

Yaitu, jika tidak dimasukkan kepadanya qarinah (faktor/indikasi) zin4

maka tidak boleh ada pengingkaran anak' Dan, iika suami menuduh

isterinya selingkutr, lalu isteri melahirkan anak yang berkulit sama

dengan lelaki yang dituduhkan selingkuh dengannya' maka menurut

pendapatyzr;tgshahihpengingkarananaktersebutboleh."Sedangmenurut

kalangan madzhab Hanbali pengingkaran anak itu mutlak dibolehkan

bila disertai dengan adanya qarinah. silang pendapat di sini terjadi hanya

ketika qarinahtersebut tidak ada. Daru hadits di atas mencakup masalah

ini, karena suami di sini tidak menyinggung adanya qarinah tentang

perselingkuhan, namun sebatas perbedaan wama kulit semata'

3. BAB IDDAH DAN IHDAD

Iddahadalahmasatunggu(belumbolehnikah),bagiwanitayang
ditinggalmati,baikkarenaditinggalmatisuaminyaataudicerai'Masa
iddah bisa dengan lahirnya bayi yang dikandung' atau dengan hitungan

masa haid, atau dengan hitungan beberapa bulan. Ihdad secata bahasa

adalahlarangarysedangkanmenurutistilahadalahmasaberkabung
bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dengan tidak berhias

dan tidak memakai wangi-wangian'

:;w,)w,
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1.025. Dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah
Radhiyallahu Anha melahirkan anak setelah kematian suaminya
beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi shallaltahu Alaihi zon sailsm
meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya, lalu ia menikah.

(HR. Al-Bukharies dan asalnya dalam kltab Shahih Al-Bukhari dan

Muslim)ee

Dalam lafazh yang lain: Dia melahirkan setelah empat puluh hari sejak

kematian suaminya.roo

Dalam lafazh riway at Muslimb ahwa Az-Zuhri berkata, " Aku berpendap at

tidak apa-apa seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifus masih

keluar, hany a s aj a suaminy a tidakb oleh b er s en ggama den g anny a s eb elum

strci.'t101'

Penjelasan Kalimat

Miswar bin Makhramah sudah disampaikan biografinya pada pem-
bahasan terdahulu. subai'ah datang nifas setelah suaminya meninggal
yang bemama Sa'ad bin Khaulah di Mekah setelah haji wada'. Setelah
beberapa malam, ada perbedaan beberapa ulama dalam menentukan
jumlah beberapa malam tersebut dan sebagian pendapat itu akan
dikemukakan pada pembahasan yang akan datang. Hadits yang
menyebutkan bahwa ia melahirkan setelah empat puluh malam yang
diriwayatkan Al-Bukhari berasal dari Miswar juga.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa masa iddah wanita hamil yang
ditinggal mati suaminya itu berakhir dengan ia melahirkary walaupun
masa iddah itu belum sampai empat bulan sepuluh hari. Dengan
demikian ia boleh menikah. Ada perbedaan ulama dalam memahami
masalah ini; karena perbedaan ;'umhur ulama shahabat dan lainnya
dalam memahamikonteks hadits ini dan juga karena keumuman firman
Allah Ta'ala,

98 (e") Hadits ini shahih,
99 (C.,.-) Hadits ini shahih,
100 (C.*-.") Hadits ini shahih,
101 (e-l) Hadits ini shahitr,

Al-Bukhari (5320)

Al-Bukhari (3991) dan Muslim (1484)
Al-Bukhari (4909) dan Muslim (1485)
Muslim (1484)
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,,Danperempuan-perempuan yanghamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai

mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath Thalak: 4)

Walaupunsebelumayatinimenerangkanhukum-hukumyang
berkaitan tentang wanita-wanita yang dicerai suaminya, akan tetapi

hal itu tidak mengecualikan makna keumuman ayat tersebut' Hal

itu diperkuat dengan aPa yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad

dalam zawa'id Al-Musnad, dan Adh-Dhiya' dalam Al-Mukhtarah. Dan

diperkuat juga dengan riwayat Ibnu Mardawaih dari ubay bin Ka'ab

berkata, "sayabertanya, Wahai Rasulullah, apakah firman Allah"'Dan

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah merekn itu ialah sampai

merekn melahirkan kandungannya." (QS. Ath Thalak: 4) ditujukan kepada

wanita yang ditalak suaminya tiga kali? Rasulullah menjawab, "Untuk

wanita yang ditalak suaminya tiga kali dan wanita yang ditinggal mati

suaminya."102

Ibnu jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Ad-Daraquthni

meriwayatkan dari ubay dari perawi lainnya, ia berkata, "Ketika ayat ini

turun saya bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ayat ini diperuntukkan

semua wanita atau tertentu saja?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

menjawab, "Ayatyang mana?" Lalusaya sebutkan firman Allah"'Dan

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai

merekn melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalak: 4), Apakah ayat ini

untuk wanita yang dicerai suaminya dan juga wanita yang ditinggal

mati suaminya? Rasulullah menjawab, lty 
a''t1o3

DanditetapkanjugabeberapariwayatdarilbnuMas,udyang
menunjukkan bahwa ia berpendapat sama dengan makna tersebut di

atas. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Semua

iddah yang disebutkan pada surat An-Nisaa' dinasakh (tidak berlaku

hukumnya) den gan f irman Allah, " D an p er emp u an-p er emp u an y an g hamil'

zpaktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS'

Ath Thalak: 4), menegaskan bahwa masa iddah setiap wanita hamil yang

102 (.;,-y+; Hadits ini dha'if, Al-lrwa' (2116)

103 (-i+) Hadits ini dha'if, Al'Irwa' (2116)



cerai atau yang ditinggal mati suaminya adalah dengan melahirkan.
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu sa'id Al-Khudri berkata,
"surat An-Nisaa' yang menerangkan tentang iddah itu turun seterah
tujuh tahun ayat dalam surat Al-Baqarah menerangkan hal tersebut.

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, At-Tirmidzi,
An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Abu salamah bin Abdurrahman berkata, "Ketika
saya sedang duduk-duduk dengan Ibnu Abbas dan Abu Hurairall
tiba-tiba ada seorang laki-laki datang lalu berkat a, "Fatwakan kepadaku
tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya lalu melahirkan
setelah empat puluh malam, apakah ia boleh menikah?

Ibnu Abbas menjawab, "Ia harus menunggu dengan masa iddah
yang terpanjang. Abu Hurairah berpendapaf iddahnya selesai dengan
melahirkan, berdasarkan firman Allatu " D an p erempuan-p erempu an y ang
hamil, w aktu iddah mer eka itu ialah samp ai mer eka melahirkan kandun ganny a. "
(QS. Ath Thalak: 4), Ibnu Abbas membantah bahwa ayat itu ditujukan
kepada wanita yang ditalak.

Abu Salamah bertanya , "Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas,
bila ada seorang wanita yang mengandung selama satu tahun , berapa
lama iddahnya?"

Ibnu Abbas menjawab, "Menunggu dengan masa iddah yang
terpanjang (empat bulan sepuluh hari)."

Abu Hurairah menegaskan: "Saya sependapat dengan anak
saudaraku Abu Salamah."

Lalu Ibnu Abbas mengutus budaknya untuk bertanya kepada Ummi
salama[ apakah ada ketentuan dari Nabi pada masalah tersebut? ummu
Salamah Radhiyallahu Anha menjawab: Suami Subai'ah Al-Aslamiyyah
terbunutr, sedangkan ia dalam keadaan hamil dan melahirkan setelah
empat puluh malam, setelah itu datanglah seseoran gyangmelamarnya;
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya.l0a

Abd Ibnu Humaid meriwayatkan dari hadits Abi Salamah yang
menerangkan bahwa mereka bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu

104 (U*?) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (4909) dan Muslim (1485)
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Anha; maka Aisyah menjawab: "subai'ah melahirkan.... seperti pada

hadits yang lalu yaitu Nabi menikahkanrrya setelah melahirkan, hanya saja

Aisyah menyebutkan setelah ditinggal mati suaminya beberapa malam."

Pada bab ini, banyak sekali riwayat dari para salaf yang menunjul.rkan

bahwa ayat ini umum berlaku untuk semua jenis iddah, dan berarti makna

ayatyangbersifat umum pada surat Al-Baqarah mansukh (tidakberlaku

lagi hukumnya) dengan adanya ayat ini, sebagaimana ditegaskan pada

beberapa riwayat terdahuiu bahwa ayat ini diturunkan terakhir; maka

setiap pengecualiannya ataupun nasakh (penetapan tidak berlakunya

suatu hukum) harus sesuai dengan makna ayat tersebut. Inilah yang

menjadi pendapat Al-Hadawiyyah dan lainnya. Diriwayatkanbahwa Ali

Radhiyallahu Anhtrberpendapat bahwa ia menunggu dengan masa iddah

yang terpanjang yaitu mungkin dengan melahirkan apabila masa untuk

melahirkan itu kurang dari empatbulan sepuluhhari atau dengan masa

tersebut selama empat bulan sepuluh hari apabila waktu melahirkan

kurang dari waktu tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala,

y.4 .-..i I aI
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,,orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklahpara isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat

bulan sepuluhhari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Mereka berkata, " Ayat tersebut berlaku secara umum dan khusus

pada bagian tertentu. Demikian juga dengan firman Allah, "Dan

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai

mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalak: 4)

Maka mereka menggabungkan makna kedua ayat tersebut dalam

pengamalannya, dan keluar dari batasan waktu yang telah ditentukan

akan menimbulkan perbedaary sebab hanya mengamalkan salah satu

pengertian dari kedua ayat tersebut. Jawaban itu dibantah; karena

teks hadits subai'ah menjelaskan bahwa ayat dalam surat An-Nisaa'

hukumnya mencangkup juga wanita yang ditinggal mati suaminya dan

diperkuat dengan hadits-hadits dan atsar sebagaimana yang telah kamu

ketahui. Sedangkan riwayat dari Ali Radhiyallahu Anhu, Asy-Sya'bi



berkomentar, "saya tidak yakin bila Ali Radhiyallahu Anhuberpendapat
bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah dengan masa
iddah yang terpanjang. sedangkan Az-Zuhrimenegaskan boleh menikah
walaupun darah nifasnya masih keluar, dan meskipun juga haram untuk
melakukan hubungan suami-isteri karena darah nifasnya masih ada.

An-Nawawi menerangkan daram kitab syarah Muslim: ulama
madzhab kami dan lainnya berpendapat: baik yang dikandung itu sudah
berwujud seorang anak atau hampir sempurna, atau kuran g, ataumasih
berupa segumpal darah, atau dagingi masa iddahnya seresai dengan
melahirkan juga apabila memang sudah berbentuk janin, baik wujud
janinnya hanya diketahui oleh wanita tertentu atau bisa diketahui yang
lainnya secara umum. Ibnu Daqiq Al-rd Rahimahullahtidak berkomentar
tentang hal itu; karena diketahui secara umum bahwa yang dimaksud
melahirkan adalah melahirkan janin dalam wujud yang sempurna.
sedangkan kelahiran berupa segumpal darah dan daging itu sangat
jarang sekali; maka mendefinisikan wanita mengandung dengan janin
sempurna lebih tepat sebagaimana yang diketahui secara umum.

Pengarang kitab berkata, "Maka dari itu, dinukilkan dari Asy-syafi,i
bahwa iddah itu tidak akan selesai dengan hanya melahirkan segumpal
daging yang tidak berbentuk janin, baik dengan jelas ataupun samar-
samar." zhahfu hadits dan ayat tersebut menyebutkan dengan mutlak
bahwa keadaan itu disebut dengan hamil. sedangkan keadaannya
yang belum bisa ditetapkan hamil; maka tidak bisa disebut hamil,
karena mungkin itu hanya berupa segumpar daging. Masalah iddah itu
ditetapkan dengan yakin; maka tidak bisa dikatakan selesai dengan hal
yang meragukan.

:,.)Gt4;lir gtyG].r.rr
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1'026. Dari Aisyah Radhiyallahu Anhaberkata, "Barirah diperintahkan untuk
menghitung masa iddahnya tigakalihaid.- (HR. Ibnu Majah dan para
perawinya dapat dipercaya namun haditsnya ma,lul)105
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105 (C.*-r) Hadits ini shahitr, Shahih lbni Maiah (2107)
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Tafsir Hadits

Sudah disampaikan hadits yang memperkuat masalah ini' hadits

inimerupakandalilbahwaiddahitutergantungstatuswanitanyabagi
yang berpendapat bahwa iddah hamba sahaya iebih sedikit dari pada

wanita merdeka, danbukan melihat status suaminya menurut pendapat

lebih tegas; karena suami Barirah pada saat itu masih budak'

1'027.DariAsy-sya,bidariFatimahbintiQaisRadhiyallahuAnhubahwa
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda -tentang pereffipuan yang

ditalaktigakali-,,,Diatidakmendapathaktempattinggaldannafkah.,,
(HR. Musiim)106

Biografi Perawi

Asy-Sya'biadalahAbuAmrbinSyarahilbinAbdullahAsy-Sya'bi
Al-HamdaniAl-KuffTabi'iyangutama'IbnuUyainahberkata"'Ibnu
Abbas dan Asy-Sya'bi pada periode yang sama' Suatu ketika Ibnu Umar

melewati tempat Asy-S ya'btyangsedang menyampaikan hadits tentang

peperangaru ia berkat a, "sayamenyaksikan suatu kaum yang lebih tahu

dari saya tentang peperangan rlu'" Az-Zuhri berkata' "lJlama itu ada

empat orang yaitu Ibnu Al-Musayyib di Madinah' Asy-Sya'bi di Kufah'

Hasan di Bashrah dan Makhul di syam. Asy-sya'bi lahir pada masa

khaiifahUmarsebagaimanadalamkllabAt.KasyifkaryaAdz-Dzahabi.
Ada yang mengatakan, Iahir enam tahun setelah kekhaiifahan Utsman

dan meninggal dunia pada tahun z}4Hpada usia 62 tahun'

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa PeremPuan yang ditalak tiga kali

tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah' Ada perselisihan

106 (z--.-',) Hadits ini shahih, Shnhih Muslim (1'480)
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ulama dalam masalah ini. Ibnu Abbas, Hasary Atha', Asy-Sya'bi, Ahmad
dalam satu riway atny a, Al-Qasim, Imamiyyah, Ishaq dan pengikutnya,
Dawud dan Ahli hadits berpendapat sama berdasarkan hadits ini. Umar
bin Al-Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Hanafiyyah, Ats-Tsauri dan
lainnya berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat
tinggaf mereka mendasarkan ketetapan mendapatkan nafkah pada
firman Allah Ta'ala, "Maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga

mereka bersalin." (QS. Ath-Thalak: 6), tapi ayat ini berkaitan dengan
wanita hamil. Sedangkan ijma'ulama menetapkan wanita yang ditalak
raj'i berhak menetapkan nafkah. Ketetapan tempat tinggal pada firman
Allah Ta'ala, "Tempatkanlah mereka (para isteril di mana kamu bertetnpat

t in g gal menur ut kem amp u anmu. " (QS. Ath-Thalak : 6).

Al-Hadi dan lainnya hanya mewajibkan nafkah saja berdasarkan
firman Allah, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan." (QS. Al-Baqarah:
241); sebab ia tetap bersama suaminya karena tetap diberikan nafkah
sebagaimana wanita yang ditalakraj'i, namun tidak wajib mendapatkan
tempat tinggal; karena firman Allah, "di mana kamu bertempat tinggnl
menurut kemampuanmu." (QS. Ath-Thalak: 6) menunjukkan bahwa ia
tinggal bersama suaminya berarti akan selalu interaksi. Hal itu hanya
berlaku bagi wanita yang ditalak raj'i.

Mereka berkata, "Hadits Fatimah Binti Qais ada 'illahnya yang
menyebabkannya tidak bisa dijadikan hujjatr, terangkum dalam empat
hal:

Pertama; Perawinya seorang wanita dan tidak didukung dua saksi

laki-laki yang meneliti haditsnya.

Kedua: Riwayat ini bertentangan dengan zhahir Al-Qur'an.

Ketiga; Keluarnya si wanita itu dari rumah tersebut; bukan berarti
dia tidak berhak untuk mendapatkan tinggal, akan tetapi karena ia tidak
menjaga lidah.

Keempat: Riwayat ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar.

Jawaban atas bantahan mereka: walaupun perawinya seorang

wanita; hal itu tidak menjadi'illah merubah status hadits, betapa banyak
hadits-hadits bersumber dari wanita sebagaimana tersebut dalam kitab-
kitab sejarah dan sanad-sanad shahabat. Sedangkan perkataan Umar:



SubulusSalam:i@

,,Kami tidak akan meninggalkanketentuan Rabb kami dalam Al-Qur'an

dan sunnah Nabi kami; karena perkataan seorang wanita, sebab kami

tidak tahu apakah dia benar-benar hafal akan hal tersebut atau lupa"107

hadits ini menunjukkan keraguan umar terhadap perawi wanita

tersebuU karena Umar sendiri menerima berbagai riwayat hadits dari

Aisyah dan Hafshah, keraguan umar terhadap perawi tersebut adalah

udzur beliau untuk tidak mengamalkan hadits itu, akan tetapi keraguan

beliau itu tidak menjadi hujjah bagi yang lainnya untuk mengamalkan

hadits riwayat ini.

Sedangkan ungkapan: hadits ini bertentangan dengan Al Qur'an

yaitu firman Allah,

O' "g--;i'e6;?{
,,langanlahkamu keluarkan mereka dari rumahmereka." (QS. Ath Thalak: L),

tidak benar karena antara hadits dan firman Allah ini bisa digabungkan

pengamalannya dengan menafsirkan hadits sebagai pengecualian

terhadap keumuman makna firman Allah. Sedangkan dalil mereka dengan

menyebutkan riwayat umar terdapat pada ungkapanumat,' sunnahN abi

kami'bukankah sudah diketahui dalam ilmu hadits bahwa perkataan

shahabat termasuk sunnah apalagi marfu'. Bantahan atas ungkapan

ini: Ahmad bin Hanbal mengingkari tambahan 'sunnah Nabi kami'

merupakan perkataan lJmar, lalu Ahmad bin Hanbal bersumpah dan

bertanya: Sebutkan ayat manakah yang mewajibkan nafkah dan tempat

tinggal bagi wanitayangditalak tiga kali? Dan ia berkata, "Tambahan

itu tidak benar berasal dari Umar, demikianlah yang disampaikan

Ad-Daraquthni. sedangkan hadits lJmar, saya mendengar Rasulullah

Sh all all ahu Al aihi w a S all am bers abda, "Dia berhak mend apatkan tempat

tinggal dan nafkah." Hadits itu dari riwayat Ibrahim An-Nakha'i dari

IJmar, dan Ibrahim tidak mendengar hadits ini dari Umar; karena ia

belum dilahirkan kecuali setelahbeberapa tahun lJmar wafat. Sedangkan

pendapat yang menyebutkan keluarnya Fatimah dari rumah suaminya

karena ia tidak bisa meniaga lisannya terhadap keluarga suaminya

merupakan alasan aneh yang disimpulkan dari hadits itu. Karena

1.07 (e*-p)Hadits ini shahitu Shahih Muslim (1'480)



seandainya ia berhak mendapatkan tempat tinggaf tidak mungkin
Nabi Shallallahu Alaihi rpa Sallam menggugurkan hak tersebut hanya
karena ia tidak bisa menjaga lisannyai pastilah Nabi shallallahu Alaihi
wa Sallam menasehati dan melarangnya dari mengucapkan perkataan
yang bisa menyakiti yang lainnya. Jelaslah kelemahan 'illah yang
disampaikan untuk menolak hadits tersebut. Maka yang paling tepat
adalah sebagaimana makna dalam hadits tersebut. Ibnu Al-eayyim
Rahimahullah sudah membahasnya dalam krtab Al-Hadyu An-Nabawi
mendukung hadits riwayat Fatimah ini.
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1,028. Dari ummi Athiyy ah Radhiy allahu Anha bahuta Rasulullah shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang perempuan berkabung

atas kematian lebih dari tigahari, kecuali atas kematian suaminya iaboleh

berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-

warni kecuali kain 'Ashab (pakaian dari Yaman), tidak boleh mencelak

matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci,

dia boleh menggunakan sedikit Qusth dan Azhfar (zaangi-wangian)."

(Muttafaq Alaih108 dan lafazhnya menurut Muslim. Menurut riwayat
Abu Dawud dan An-N asa' i ada tamb ahan: " Tidakboleh menggunakan

pacar."l@ Menurut riwayat An-Nasa'i: "Dan tidak menyisir")tlo

108

109

110

(e-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5342) dan Muslim (938)
(C.*-") Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (2302,2303)

fu.^-") Hadits ini shahitu Shahih An-Nasa'i (3536)
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Biografi Perawi

Ummi Athiyyah nama aslinya Nusaibah' seorang Shahabiyyah dan

riwayat-riwayat haditsnya terdapat p ada kitab-kitab hadits'

Penielasan Kalimat

'Ashabadalah selimut dari Yaman yang dibuat dengan 
:"1-U]:']::11

lalu diwarnai dan ditenun' Qusth dan Azhfar adaiah sejenis wangl-

wangian yang beruPa asaP' keduanya biasa digunakan perempuan

untuk membersihku" beka' haid perempuan dengan maksud untuk

menghilangkan bau tidak sedap' bukan untuk wangi-wangian'

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai beberapa hal penting:

Pertama:masa berkabung seorang wanita atas kematian bapak atau

saudara lainnya hanya tiga hari' iita feUitr dari itu hukumnya haram'

Jika suami ,"t, ** n{g*' masa berkabung dibatasi sampai empat

bulansepuluhhari.AbuDawudmeriwayatkandalamkitabAl.Marasil
darihaditsAmrbinSyu'aib'bahwaNabishallallahuAlaihiwaSallam
mendispeni'u'i*u"'"orangwanitaberkabungataskematianbapaknya
sampai tuiuh hari' dan yang lainnya hanya tiga hari'"111 Seandainya

hadits ini shahih; maka menjadi pengecualian keumuman larangan

tersebut sebagaimana hadits riwayat ri**i Athiyyah yaitu terhadap

bapak.Akantetapihaditsi|ttmursaldantidakbisameniadipengecuali
terhadaP iarangan tersebut'

Kedua:ungkapan' p er empuan' menuniukkan bahwa anak yang masih

keciltidakt"'*u"'kd'lampengertianini;makaiatidakwaiibberkabung
atas kematian suaminva (karena *i:'l teaJ::i,:'"n berkabung

atas lainnya lebih dari tiga hari, inilah yang meniadi pendapat A1-

Hanafiyyah dan diikuti Al-Hadi' jumhur ulama berpendapat bahwa ia

termasuk dalam lar angan hadits, danlaf azh'perempuan' iu ga dip ahami

maknanya secarat'*"*' bagi si wali agar melarangnyauntukmemakai

i, 

-rur*o*r,'(n",



wangi-wangian atau lainnya; karena iddah itu wajib berlaku bagi yang
dewasa maupun kecil dan belum boleh untuk dilamar.

Ketiga: ungkapan: 'terhadap mayit' merupakan dalil yang menunjukkan
bahwa wanita yang ditalak tidak berkabung atas kematian suaminya,
akan tetapi kalau talak raj'i; maka ia harus berkabung berdasarkan ijma,
ulama, tapi kalau talak ba'iry maka tidak wajib untuk berkabung. Inilah
pendapat Al-Hadi, Asy-syafi'i, Malik dan salah satu pendapat Ahmad
berdasarkan laf azh zhahir hadits:' t erhadap mayit' berdasarka n mafhum
hadits, sebab didukung dari hikmah disyariatkan masa berkabung
guna memutuskan hal-hal yang membangkitkan keinginan melakukan
hubungan suami-isteri, ini berlaku bagi wanita yang ditalakba,inkarena
adaudzur yang menghalangi untuk kembali lagi kepada suaminya. Akan
tetapi wanita yang ditalakba'in,boleh kembali lagi kepada suami, namun
dengan akad baru; jika belum ditarak tiga kali. sedangkan Ali, Zaidbin
Ali, Abu Hanifah dan pengikutnya mewajibkan masa berkabung bagi
wanita yang sudah ditalak ba'in oleh suaminya; diqiyaskan terhadap
wanita yang ditinggal mati suaminya, karena kedua-duanya wajib
untuk iddah walaupun sebabnya berbeda, dan juga masa iddah adalah
masa diharamkan unfuk menikatr, berarti segala sesuatu yang menjurus
terjadinya pernikahan juga diharamkan. Namun pendapat yang pertama
lebih tepat sesuai dengan hadits.

Keempat: teks hadits itu tidak mewajibkan untuk berkabung,
melainkan boleh bagi isteri untuk berkabung atas kematian suaminya.
Mayoritas ulama berpendapat wajib bagi isteri berkabung berdasarkan
hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ummi salamah berkata,
"Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bertawiyah kepadaku ketika
Abu salamah (suami ummi salamah) meninggal dunia sedangkan
saya memakai ladam di mataku ..." Hadits ini akan disebutkan pada
pembahasan yang akan datang. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh
An-Nasa'i, danlbnu Katsirberkomentar: Dalam sanadnya ada perawinya
yang gharib, laht menambahkan: akan tetapi hadits itu diriwayatkan
Asy-syafi'i dari Malik bahwa ia mendapatkan hadits ini dari ummu
salamah lalu menyebutkannya. Hal ini memperkuat kedudukan hadits
serta menunjukkan bahwa hadits ini jelas sumbernya. Dan berdasarkan
juga pada hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa,i
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bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda'
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" lstri y ang ditinggal mati suaminy a' tidak boleh memakai p akaian b ahan dasar

(cor ak) l.t)arna kuning, mer ah Q ang dap at mengundang perhatian)' perhiasan'

dan iuga tidakboleh menggunakan pacar dan celak"'112

Al-HafizhlbnuKatsirberkomentar:siisilahsanadperawinya
jayyid(bagus)' Akan tetapi hadits itu diriwayatkan Al-Baihaqi dengan

mauquf.1l3

Al-Hasan dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa Perempuan yang

ditalak tiga kali autt yu'''g ditinggal *uti "'u*inya 
boleh memakai

celak, merapikan rambut' memakai wangi-wangian' keluar rumah dan

berbuat semaunya; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan

dishahihkanlbnuHibbanyaituhaditsAsma'bintiUmais'iaberkata'
,,RasulullahShallallahuAtaihiwasallambertakziyahkepadakupadahari

ketigaataskematianJa'farbinAbuThalib'lalubersabda"'langanlah
kamuberkabungsetelahhariini"'tekshaditsinimenurutredaksidari
Ahmad11a, dan masih ada beberapa lafazh hadits lainnya' tapi semuanya

menunjukkanperintahNabiShallallahuAlaihiwasallamuntuktidak
berkabung setelah tiga hari'

Hadits ini menjad i nasikh(penghapus hukumnya)-terhadap hadits

UmmuSalamahuntukmenentukat""u'uberkabung;karenakematian
AbuSalamahlebihdahuludaripadakematianla,far.Menanggapihal
ini, iumhur ulama memberikan tuiuh jawaban sebagai alasan untuk

menolak hadits Asma,, kesemuanya diada-adakan dan tidak perlu

disebutkan'

Kelima:terdapat pada: "Empat bulan sepuluh hari"' ada yang ber-

pendapat: hikmah dari penentuan masa berkabung itu; karena bakal

ianin akan sempurna penciptaannya dan ditiupkan ruh setelah L20 hari

tl2 G--^e)Hadits ini shahih' Shahih AbiDawud (2304)

1 1.3 i-l-Baiha qi (7 I aa))

114 Ahmad (61369)



(empat bulan) yaitu lebih dari empat bulan, lalu dihitung berdasarkan
bulan hijriyah untuk kehati-hatian ketika hendak melangsungkan akad
nikah, dan lafazh angka sepuluh dengan mr.t'annntsi,tibar dengan lafazh
malam, menurut jumhurulama dengan siangnya juga; maka tidakboleh
menikah kecuali pada malam ke sebelasnya.

Keenam: Teks hadits: "Tidak boleh berpakaian warna-warni,, merupa-
kan larangan unfuk berpakaian dengan warna apapun kecuali
yang dibolehkan dalam hadits. Ibnu Abdil Bar berkata, rjma,ulama
menetapkan tidak boleh bagi wanit ayangberkabung memakai pakaian
warna kuning dan wama-warna lainnya kecuali warna hitam. Malik
dan Asy-syafi'i membolehkan memakai warna hitam karena unfuk
dipakai bukan untuk berhias; bahkan termasuk pakaian duka. ulama
berbeda pendapat tentang sutera, pengikut Asy-syafi'i daram pendapat
yang lebih shahih melarang dengan mutlak memakai sutera baik yang
berwarna maupun tidak. Mereka berkat4 "Karena sutera dibolehkan
secara khusus bagi perempuan unfuk berhias, sedangkan wanita yang
berkabung diharamkan untuk berhias.,,

Ibnu Hazm berkat4 "Dia hanya dilarang memakai pakaian yang
berwama-wami saja dan boleh memakai pakaian apa saja baik sutera
putih atau kuning selama tidak berwama-wami. Dibolehkan juga memakai
pakaian berhiaskan emas atau semua hiasan dari emag perak dan mutiara.,,
Itulah yang dipahami Ibnu Hazm terhadap hadits Ummi Athiyyah.

sedangkan hadits Ummi salamah yang menyebutkan rarangan
memakai pakaian warna kuning, merah (yang dapat mengundang
perhatian) dan juga perhiasan. Ibnu Hazm berkomentar: haditsnya tidak
shahih; karena dari riwayat Ibrahim bin ThahharL namun pendapat
itu dibantah; karena para pakar hadits menetapkan ia termasuk
perawi tsiqah dan haditsnya benar-benar dari Rasulullatu bahkan
ditetapkan bahwa hadits tersebut shahiku dan kebanyakan Imam hadits
menshahihkan hadits itu seperti Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Abu
Hatim. sedangkan Ibnu Hazm memahami berdasarkan zhahir teks
hadits, sebagian Imam lagi berdasarkan alasan yang tepat dari teks nash-
yaifu yang mengharamkan perhiasan secara mutlak-; maka menurut
mereka walaupun terbuat dari bahan yamary tetapi ada hiasannya,
maka tetap dilarang, dan mengecualikan hadits tersebut dengan makna
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laranganyangtepat.Tafsirmakna 

rafazrt,Ashabsudahdijelaskandalam

kitab An _N ihayah dan ulama-ulama mempunyai penafsiran lain tentang

lafazh'Ashab.

Ketuiuh:sabdaNabi:"langanmencelaktnata"adalahdalilyangmela-

rang memakai celak, inilah pendapat jumhur ulama'

Ibnu Hazm berkata' "Tidak boleh mencelak matanya walaupun ia

' rata' baik di waktu siang ataupun malarn'' berdasarkan
tidakmemPunyaln
hadits bab ini dan hadits Ummi Salamah yang disepakati keshahihannya

yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang ditinggal mati

suaminya, lalu sanak kerabatnya mengkhawatirkan keadaan matanya

kemudiandatangmemintaizinkepadaNabishaltatlahuAlaihiwaSallam
memakaicelak(sebagaiobatmatanya),NabishatlallahuAlaihiwaSallam

tidakmengizinkanbahkanbersabda"'Tidak"diulangisampaiduaatau
tiga kali.'15

Jumhur ulama di antara Malik' Ahmad' t" l*fah 
beserta

pengikutnya membolehkan memakai ceiak untuk berobat berdasarkan

haditsUmmiSalamahyangdiriwayatkanAbuDawudll6menyebutkan
til*g.a* untukberobat mata (menaiamkan penglihatan dan menyeiuk-

kannya), ketika ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ingin

memakainya karena mengeluh sakit di matanya' Ummi Salamah meniawab:

Tidakbolehmemakaicelakkecua]idalamkeadaandharurat(terpaksa),

makaboleh dipakai di malam hari' namun dihapus ketika siang hari'

KemudianUmmuSalamahmelaniutkan:Rasulullahbertakziyah'
ketika Abu Salamah (suaminya) meninggal dunia' lalu menyebutkan

hadits tentang jadam'

Ibnu Abdil Bar berkata' 'Inilah pendapat saya walaupun bertentangan

dengan hadits lain yang melarang Penggunaan celak sekalipun matanya

sakit, hanya saja kedua hal yang bettenta"gun tersebut bisa digabungkan

berdasarkankeadaannyamasing-masingyaituNabishallallahuAlaihiwa

Sallamme|arangkarenamelihatkondisinyatidakbegituparahdantidak
membahayakan, dan dibolehkan pada malam hari untuk menghindari

fitnah tersebut"'

t1,5 G--*\Hadits ini shahih' Al-Bukhari (5706) dan Mustim (1488)

116 H-adits l"i "r""'iiu"i';;;i;"t 
pembuha'utt yang akan datang'
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Pendapatku: sudah maklum bahwa fatwa ummi salamah yang
mengqiyaskan jadam dengan celak, menggunakan qiyas dengan adanya
nash dan larangan dalam beberapa hadits; tidak bisa dijadikan dasar
hukum menurut yang mewajibkan berkabung.

.\.\1

L029. Dari ummi salamah Radhiyailahu Anha berkata, ,,Aku 
menggunakan

jadam di mataku setelah kematian Abu salamah. Lalu Rasulullah
shall all ahu Al aihi w a s all am b er s ab da, " J ad am i t u memp er c a nt ik zo aj ah,
maka janganlah memakainya kecuati pada malam hari dan hapuslah
pada siang hari, jangan menyisir dengan minyak atau pacar rambut,
karena yang demikian itu termasuk cerupan (semiran). Aku bertanya,
"Dengan apa aku menyisir?,, Beliau menjawab, ,,Denganbidara.- (HR.
Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sanadnya hasan)112

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan memakai wangi-
wangian secara umum, lafazhrrya menyebutkan: "Tidak menggunakan
rnangi-zaangian", akantetapi ada pengecualian sebagaimana disebutkan
dalam pembahasan terdahulu yaitu boreh menggunakan wangi-
wangian ketika ia suci dari haid yaitu eisth dan Azhfar (wewangian
berupa asap). Al-Bukhari berkata, "Ar-eisth d,an Al-Kisth, lafazr-nya
sama dengan Al-Kafur dan Al-eafur; boleh menggunakan huruf eaf
atau Kaf. An-Nawawi berkat4 "Al-eisth dan Azhfar adalah dua jenis
wewangian berupa asap yang sudah dikenal.

1.17 (J+.b) Hadits ini dha,il Dha,if Abi Daraud (2305)
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,,DarinyaQ]mmiSalamah)RadhiyallahuAnhabahwaseorangperempuan

berkata, 
,,Wahai Rasulullah, anakperempuanku telah ditinggal mati suaminya,

danmatanyabenar-benarsakit.Bolehkahkamimemberinyacelak?,,Beliau

meni awab, " Tidak"' (Muttafaq Alaih)'18

Penielasan Kalimat

Secara zhahir, hadits menuniukkan bahwa ia tidak boleh meng-

gunakan celak sekalipun untuk berobat' Bagi yang mengatakan bahwa

wanita yang berkuUt"tg tidak boleh menggunakan celak itsmid; ber

asalanbahwaiabisadiiadikansebagaihiasan.SedangkancelakAt
Tutya, Ghandarutdan lainnya boleh digunakan; karena tidak dijadikan

sebagai hiasan, bahkan bisa menyehatkan mata' Akan tetapi pendapat

inibertentangandenganhaditstersebut,karenahaditsitumenyebutkan:
ia bertanya tentang Penggunaan celak secara umum untuk berobat dan

tidak khusr, fil""ly"U"tun celak itsmid' kecuali bila diketahui secara

umum, bila lafazh celak disebutkan; maka yang akan dipahami adalah

celakitsmid.
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L.so.DarilabirRadhiyallahuAnhuberkata,"saudarapereffiPuanibukuftibi)
telah cer ai dan ia ingin memotongpohonkurmany a' nlyun ada seseor ang

melarangnya keluar rumah' Lalu ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi

wasauamdanbeliaubersabda,,,Bolehkamukeruarrumah"tebanglah

pohon kurmamu' sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat

keb aikan ( den g an kur m a i t u ) 

"' 
(lfR' Muslim) 1 1e

f f8 @*'a) Hadits ini shahih' Al-Bukhari (5336) dan Muslim (1488)

ii; i;"-) Hadits ini shahih' Muslim (1483)



Penjelasan Kalimat

Kata tajudz artinya memotong atau menebang pohon sampai akar-
akamya, sebagaimana dalam kitab Ar-eamus d,an An- N ihay ah, sedangkan
kata tajud artinya memetika buahnya. Muslim memasukkannya
dalam bab: boleh keluar dari rumah wanita yang sedang iddah ba,in
sebagaimana An-Nawawi menjadikan bab dalam pembahasannya.

Abu Dawud dan An-Nasa'i menambahkan: "saLtdara perempuan
ibuku telah dicerai tiga kali'rzo

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan daril yang membolehkan wanita yang sedang
iddah dari talak ba'in keluar rumah di siang hari karena ada keperluary
namun tidakboletr, jika tidak keperruan. Inilah pendapat sebagian ulama,
mereka menambahkan: boleh bagi seorang wanita yang sedang iddah
keluar dari rumah karena ada keperluan dan udzur yang membolehkan
baik di siang maupun malam hari seperti takut, atau khawatir rumahnya
roboh. Boleh juga dikeluarkan dari rumah apabila ia menyakiti tetangga
atau para tetangganya mengganggu berdasarkan firman Allatu

it*,, *S S i y C.;_ 1;'"w;. :y 6;j {
@#

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang
ternng." (QS. Ath-Thalak: 1)

Kalimat Fahisyah ditafsirkan dengan tidak bisa menjaga lisannya
terhadap saudara-saudara suami atau lainnya. sebagian ulama lagi
membolehkan ia keluar dari rumah di siang hari dengan mutlak dan
tidak boleh di malam hari berdasarkan hadits bab, dan diqiyaskan
dengan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Hadits bab tersebut
beralasan bahwa bolehnya ia keluar dari rumah dengan harapan mau
bersedekah atau berbuat kebaikan. Inilah udzur yang membolehkannya

120 (U*p) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (2297)
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keluardarirumah,dankeluartanpaudzurtidakdibolehkanberdasarkan
haditsini.Kecualijikadiketahuibahwa:iaakanberbuatkebaikan,inilah
yang diharapkan setiap kali ia keluar dari rumah'

Hadits ini juga merupakan dalil yang mensunnahkan sedekah dengan

kurma ketika memetiknya, serta disunnahkan untuk mengingatkan si

empu pohon agar berbuat kebaikan'
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lO3l.DariEurai,ahbintiMalikbahwasuaminyakeluaruntukmencaribudak-
budak miliknya, lalu mereka membunuhnya' Kemudian aku meminta

kepada Rasul-ullah shallallahu Alaihi wa sallam agar akuboleh pulang

kekeluargaku,sebabsuamikutidakmeninggalkanrumahdannaftah

untukku, b eliau b ersab da"' Y a"' Ketika aku s edangb er ada di dnlamkamar'

beliaumemanggilkudanbersabda"'Tinggallahdirumahmuhingga

masaiddah'laberkata"'Akuberiddahdidalamrumahselamaempat

bulansepuluhhari'laberkata"'setelahitu'l)tsmaniugamenetapkan

sepertiitu'"(HR'AhmaddanAl-Arba'ah'Haditsshahihmenurut
At-Tirmidz i, D nthali' Ibnu Hibb an' Hakim dan lain-lainnya)121

Biografi Perawi

Furai'ah adalah saudara Perempuan Abu Sa'id Al-Khudri ikut serta

menyaksikanBai,ahAr-Ridhwandaniniadalahsalahsaturiwayat

121 (e*4Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2300)
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haditsnya. Ibnu hibbary Hakim dan lainnya meriwayatkan hadits ini
dari sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab dari bibiny aZainabBinti Ka,ab bin ujrah
dari Furai'alr, inilah yang tersebut dalam hadits ini.

Penjelasan Kalimat

Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits ini sangat masyhur di kalangan
ulama Hijaz dan Iraq, Abdul Haq mengatakan hadits ini ada ,Iilahnya

sependapat dengan Ibnu Hazm karena tidak mengetahui perihal Zainab,
dan sa'ad bin Ishaq tidak dikenal'Adalah (shalih). zatnab dalam sanad
perawi ini adalah seorangTabi'iyyah. yaitu isteriAbu sa,id yanghaditsnya
diriwayatkan sa'ad Ibnu Ishaq. Ibnu Hibban memasukkannya pada kitab
Ats-Tsiqat, haditsnya diriwayatkan juga oleh sulaiman bin Muhammad
bin Ka'ab bin Ujrah, disebutkan bahwa ia seorang Tabfli, haditsnya
diriwayatkan oleh perawi-perawi tsiqah dan tidak ada seorang pun
berkomentar tentang mereka. sa'ad bin Ishaq dinilai tsiqah Ibnu Mu,iry
An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni. Hammad rbnuZaid, sufyan Ats-Tsauri,
IbnuJuraij, Malik dan lainnya meriwayatkannya dari sa,ad bin Ishaq.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa perempuan yang ditinggar mati
suaminyaharusberiddah diam di rumah tersebut dan tidakbolehkeluar
darinya. Inilah pendapat ulama salaf (terdahulu) dan khalaf. Masalah ini
ditegaskan dalam beberapa hadits dan atsar dari shahabat dan Tabi,i.
Inilah pendapat Ahmad, Asy-syafi'i, Abu Hanifah dan murid-murid
mereka. Ibnu Abdil Bar berkata, "Demikian pula pendapat jamaah pakar
fikih Amshar, hijaz, syam, Mesir dan Iraq. umar juga disaksikan kaum
Muhajirin dan Anshar menetapkan hukum yang sama.

Hadits Furai'ah ini, tidak ada urama yang berkomentar padanya
maupun pada perawinya kecuali yang disebutkan dan telah dibantah.
wanita yang iddah ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan
tempat tinggal dari harta warisan suaminya berdasarkan firman Allah
Ta'ala, "Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).', (es. Al-Baqarah:
240)

walaupun ayat tersebut sudah dinasakh hukumnya akan tetapi
berhak mendapatkan nafkah, pakaian selama setahun serta hak
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mendapatkan tempat tinggal selama masa iddah' Asy-Syafi'i berdasarkan

pada ayat ini dalam menetapkanhukum yang terkait denganhal tersebut

dengan Pembahasan Yang Paniang'

Sebagianulamasalafdankhalafberpendapatbahwawanitayang
ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan tempat tinggal

(selama masa iddah)' Abdurra zzaq meiwayatkan dari Urwah dari

Aisyah yang memfatwakan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk

keluar dari rumah itu pada masa iddah'122 Diriwayatkan iuga dari Ibnu

Abbasbahwaiaberkata,.AllahTa,alamemerintahkankepadanyauntuk
menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari' dan tidak

memerintahkanuntukmenjalanimasaiddahitLrdirumahnya;makaia
berhakmenjalanimasaiddahituditempatyangdikehendaki.ltsDemikian
juga yang diriwayatkan dari jabir bin Abdillah' sekelompok shahabat

dan inilah yang meniadi pendapat Al-Hadi dengan menegaskan bahwa

iaharusditinggaldirumahnyasendiri(orangtuanya).Berdasarkandalil
yang disebutkan Ibnu Abbas; bahwa Allah Ta'ala hanya menyebutkan

masaiddahyangharusdiialanidantidakmenyebutkanhaktempat
tinggalnYa.

Jawaban atas hal itu, bahwa ketetapan hukum tersebut berdasarkan

sunnah Nabi shallallahu Alaihi wa sallamyaitu hadits Furai'ah dan iuga

firman Altah sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan

terdahulu, hanya saja Furai'ah menegaskan bahwa suaminya tidak

mempunyai rumah' Dari sini bisa disimpulkan bahwa ia tidak boleh

keluar dari rumah tempat meninggalnya suami' baik itu rumahnya

sendiri atauPun bukan'

DalamkitabAl-HadyuAn.Nabawidibahaspanjanglebartentang
ketetapannya mendapatkan tempat tinggal dan hal-hal yang berkaitan

dengan hal tersebut, yaitu apakah ahli waris berhak mendapatkan

warisan dari semua harta peninggalannya atau tidak? Apakah harus

dari rumahnya demi keperluan yang mendesak atau tidak? Lalu

menyebutkan perbedaan-perbedaan ulama dalam membahas masalah

tersebut yang tidak perlu disebutkan dalam bab ini' karena tidak

122 Al-Mushannaf (7 129)

723 Al-Mushannaf (7 129)



memberikan faedah dan juga kesemuanya tidak berdasarkan pada dalil
yang bisa dijadikan hujjah.
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1,032. Dari Fatimah binti Qais berkata, "Aku berkata, ,,Wahai Rasulullah,
suamiku telah mentalakku tiga kali, aku takut ada orang yang
mendatangiku. Maka beliau menyuruh pindah, kemudian ia pindah."
(HR. Muslim)12a

Penielasan Kalimat

Hadits Fatimah tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan
terdahulu, dan ketentuan hukumnya berdasarkan pada hadits itu serta
tidak perlu diulangi.
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1033. Dari a*, uin Al-Ash Radhiyallahu Anhu berkata, "langanlah engkau

campur-baurkan sunnah Nabi shallallahu Alaihi wa sallam kepada

kami, Masa iddah Llmmulwalad (budakperempuan yang memperoleh

anak dari majikannya) jika ditinggal mati suaminya ialah empat bulan
sepuluhhari." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits
shahih menurut Al-Hakim, dan Ad-Daraquthni menilainya
munqathi')125

(f) Hadits ini shahitr, ShahihMustim (1482)

b.*) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Datnud (2308)
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SubulusSalamru

Penjelasan Kalimat

Ad-Daraquthnimenilainyamunqathi,karenadiriwayatkanQubaishah

bin Dzu'aib dari Amr bin Al-Ash, sedangkan ia tidak mendengarnya

langsung dari AmrbinAl-Ash; inilah alasan Ad-Daraquthni menilainya

munqathi'.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ahmad dan Abu Ubaid mendha'ifkan

hadits ini. Muhammad bin Musa berkata, "Saya bertanya kepada Abu

Abdullah tentang hadits ini, ia menjawab, "Hadits ini tidak shahih (tidak

bisa dijadikan huijah)." Al-Maimuni berkata' "Saya mendapati Abu

Abdullah terheran-heran dengan hadits ini kemudian berkomentar, "Di

mana sunnah Nabi shallallahu Alaihiwa sallamyangterdapat dalam hadits

ini?,, Lalu berkata, 'Iddah wanita merdeka adalah empat bulan sepuluh

hari, sedangkan status perempuandalamhaditsini adalahbudak akankah

ketetapan hukumnya sama dengan status wanita merdeka?"

Al-Mundziriberkata,,PadahaditsAmriniterdapatperawibernama

MatharbinThahmanyangbiasadipanggitdenganAbuRaja,Al-Warraq.,
dan ia didha'ifkan lebih dari satu orang pakar hadits. Di samping itu,

hadits ini mempunyai 'Illah (penyakit) ke tiga yaitu hadit sinimudhtharib;

karenadiriwayatkandengantigaredaksi'Ahmadberkata"'Hadits
mLtnkar.,,Khilas meriwayatkan hadits ini dari Ali sebagaimana yang

diriwayatkan Qubaishah dari Amr, akan tetapi hadits riwayat Khilas bin

Amrbanyakdiperbincangkanpakarhadits.IbnuMu,intidakmenerima

haditsdarinya.AhmadmeriwayatkanperkataandariAlibahwaitu
adalah kitab. Al-Baihaqi berkata, "Menurut pakar hadits' riwayat Khilas

dari AIi adalah dha'tf."

Tafsir Hadits

Ulamaberbedapendapatdalammasalahini'sedangkanUmar'A1-

Arza'i, An'Nashir, Azh-Zhahiriyyah dan lainnya sependapat dengan

hadits tersebut. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan sekelompok ulama

berpendapatbahwaiddahnyasatukalihaid;karenastatusnyabukan
isteri maupun wanita yang dicerai suaminya' dan yang harus diketahui

hanyalah statusnya; apakah ia hamil? Itu cukup diketahui dengan

sekali haid disamakan statusnya dengan budak wanita yang ditinggal

L



mati majikannya. ulama tidak berbeda pendapaf apabila ketetapan
hukumnya demikian. Malik berk ata, "Jikaiatermasuk wanita yang tidak
haid; maka harus menjalani masa iddah selama tiga bulan dan berhak
mendapatkan tempat ttnggal.,,

Abu Hanifah berkata, "Iddahnya dengan tiga kali haid, inilah
pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud; karena ia harus menjalani masa iddah
seperti wanita merdek4 akan tetapi statusnya bukan isteri; maka
iddahnya sama dengan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Ia
juga bukan budak, jika memang budak, maka iddahnya wanita budak.
Maka untuk mengetahui stafus kehamilannya dengan menjalani masa
iddah seperti wanita merdeka.,,

Kami berkata, "Apabila maksudnya sekedar mengetahui keadaannya
(hamil atau tidak), maka cukup dengan sekali haid; karena bisa ditentukan
status keadaannya. Ada pendapat yang mengatakary "Iddahnya sete-
ngah iddah wanita merdeka diserupakan dengan budak wanita yang
menikah bagi yang berpendapat demikian, akan dijeraskan pada
pembahasan yang akan datang." Al-Hadawiyyah berkata, ,,Iddahnya

dua kali haid serupa dengan masa khiyar penjual dan pembeli ketika
membeli budah wanita; karena keduanya sama-sama ingin mengetahui
status keadaannya."

Disebutkan dalam kitab Nihayah Al-Mujthid: perbedaan ulama
itu terjadi karena masalah tersebut tidak disebutkan dalam kitab
maupun sunnah Nabi shallallahu Alaihi wa sallam; maka ia kadang-
kadang diserupakan antara budak dan wanita merdeka, siapa yang
menyerupakannya statusnya dengan budak wanita yang dinikahi;
pendapat itu lemah, dan lebih lemah lagi orang yang menyamakan
iddahnya dengan wanita merdeka yang dicerai.

Pendapatku: dari penjelasan terdahulu, kamu mengetahui bahwa
pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Ahmad dan Asy-syafi,i yang
menyebutkan bahwa ia harus iddah sekali haid, inilah pendapat Ibnu
IJmar, Urwah bin Az-Zub air, Ar-easim bin Muhammad, Asy-sya,bi d an
Az-Zuhri; karena asalnya, ia bebas dari status hukum dan tidak boleh
dilarang untuk menikah; kalau ingin mengetahui status keadaannya
cukup dengan sekali haid.
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1034. AisYah RadhiYallahu

Malik dalam suatu
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Anha berkata, "Arti Quru' adalah suci"' (f{R'

kisah dengan sanad shahih)125

a
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Penielasan Kalimat

Kisah seperti yang disebutkan dalam hadits' Asy-Syafi'i berkata'

"Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah

menerangkan bahwa sebagian shahabat mendebat Aisyah tentang

makna firman Allah, "Tigakali qLtlt''" (QS' Al-Baqarah: 228)

Aisyah berkata, "Benar, tapi apakah kalian mengetahui makna

laf.azhAl-aqra'?'Aisyahmenyebutkan:'Aqra'adalahsuci'Asy-Syafi'i
berkata, "Malik menyamPaikan kepada kami riwayat dari Ibnu Syihab

danberkat a, "sayatidak menemukan seorang pun pakar fikih di zaman

kami kecuali dia mengatakan sebagaimana yang kami sebutkan (sesuai

dengan PendaPat AisYah)'"

Tafsir Hadits

Ada perbedaan ulama salaf dan khalaf dalam masalah tersebut'

walaupunbersepakatbahwaQur,abisaberartihaidatausuci.Tidakada

perbedaan ulama dalam firman Allah, " tigakali quru' ' "(QS' Al-Baqarah:

228), maknanya salah satu dari keduanya hanya saja ulama berbeda

pendapat menentukan makna dari keduanya' Kebanyakan shahabat'

fuqaha' Madinatu Asy-Syafi'i, salah satu riwayat Ahmad dan inilah

yang menjadi pendapat Malik: pakar ilmu di daerah kami menegaskan

bahwa makna Qur'aadalah suci berdasarkan hadits Aisyah'

Asy-Syafi'iberkata, "Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an danbahasa

Arab. Adapun dalam A1-Qur'an' sebagaimana tersebut dalam firman

Allah Ta'ala,

126 Al-Muwaththa' (356)
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" Maka hendaklah kamu cer aikan mer eka p ada w aktu mer eka dap at ( men ghad ap i)
iddahnya (yang wajar)." (eS. Ath-Thalak: 1)

Ibnu umar meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu Alaihi uta
sallam, "Lalu jika ia suci lagi, maka terserah suaminya, mungkin ingin tetap
mempertahankan rumah tangga atau ingin menceraikan; itulah iddah atau
ketentuan diperbolehkan mencerai isteri. "r27 Dalam suatu riwayat disebutkan
bahwa Ibnu umar menceraikan isterinya yang sedang haid; raru
Rasulullah shallallahu Alaihiwa sallambersabda, ,,Jika ia sudah suci, boleh
menceraikan atau tetap mempertahankannya sebagai isteri (larangan
menceraikan isteri ketika sedanghaid)" lalu Rasulullah shallallahu Alaihi
wa sallam menyampaikary "Apabila kalian ingin menceraikan isteri-
isteri kalian, maka ceraikanlah ketika akan suci atau suci.,,128 Asy-syafi,i
berkomentar, "saya ragu-ragu." Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam
memberitahukanbahwa iddahnya dihitung denganberapa kali suci dan
bukan haid serta ayat tersebut dibaca dengan ,,MakA 

ceraikanlah ketika
akan suci atau suci", maksudnya ceraikanlah ketika ia suci, apabila ia
diceraikan dalam keadaan masih haid; maka belum dihitung sebagai
masa iddah kecuali bila ia sudah suci. sedangkan menurut bahasa lafazh
Al-Qur'berarti menahan. orang Arab mengatakary ,,Ia menahan air
tersebut di dalam kolam," atau, ia menyimpan makanan di tempatnya,
serta orang yang menyimpan makanan berarti menyembunyikannya.
Al'Asya berkata:

Apakah kamu ingin berperang setiap hari

Dengan tekad bulat walaupunke tempat jauh

Memperolehkemulian dan disanjung di tempat sendiri

Akan tetapi kamu membiarkan masa suci isterimu berlalu begitu saja

Al-Qur' dirumah maknanya adalah suci; karena ia membiarkan masa
suci isterinya dengan berperang sehingga berlalu tanpa ,,disentuh,,; dari
sini dipahami bahwa Qur' adalahsuci.

ulama-ulama salaf seperti Khalifah Ar-Rasyidin, Ibnu Mas,ud,
kebanyakan shahabat dan tabi'in bahwa Al-eur'maknanya haid,

(g:^.e)Hadits in] ghahitu Al-Bukhari (4908) dan Mustim (1421)
Musnad Asy-Syaf i (2167)
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SubulusSalam

--@@iniiah pendapat Imam Hadits, Ahmad (meralat pendapat yang lalu:

menyebutkan bahwa Al-Qur'a adalah suci) menyebutkan bahwa ia

berkata, "Dulu saya mengatakan bahwa Al-Qur'a adalah suci' sekarang

saya meralat pendapat tersebut bahwa makna Al-Qur'a adalah haidh'"

Inilah juga pendapat pengikut Hanafi dan lainnya; berdasarkan pada

syari'atbahwamaknanyaadalahnhaidsebagaimanafirmanAllah'
,,wnnita-wanita yang dital(k hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali

quru'."(QS.Al-Baqarah:228);maksudnyaadalahhaidhdanhamii;karena

di antara keduanya yang terdapat pada rahim' begitulah penafsiran

ulama salaf dan khalaf sebagaimana sabda Nabi shallallahu Alaihi wa

Sallam, ,,Tinggalkan shalat ketika kamu haid,,,\29 dan tidak ada seorang

pun yang mengatakan bahwa maknanya adalah suci' sebagaimana

sabdaNabishallallahuAlaihiwasallamyangdiriwayatkanAhmad,Abu
Dawud tentang tawanan Autha s, "Tidakboleh disetubuhi wanitayanghnmil

sampai melahirkan, dan wanita yang tidakhamil sampai iahaid satu kali" yang

akan disampaikan pada pembahasan terdahulu' Kelompok pertama

menjawab bahwa firman Allah di atas, mengharamkan bagi wanita

untuk menyembunyikan aPa yang terkandung di dalam rahimnya' baik

berupa haid, atau hamil, atau keduanya'

Tidakdiragukanbahwahaidtermasukjugakedalamhaltersebut,
namun pengharaman dalam ayat itu tidak menunjukkan bahwa Al-

Qur'ayang tersebut dalam ayat bermakna haid' Kalau maknanya suci;

maka iddah itu selesai ketika ia memasuki haid ke tiga atau ke empat'

Bila haid disembunyikan; maka tidak bisa diketahui kapan habis masa

iddahnya(suci),jadimaknaAl-Aqra,(Qur,a)lebihtepatadalahsuci.
Mereka membantah bahwa lafazh hadits pertama yang paling benar

sebagaimana yang disampaikan Asy-Syafi'i adalah: Malik meriwayatkan

dariNafi,dariSulaimandariYasardariUmmiSalamahbahwaNabi
shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Hendaklah ia menunggu beberapa

malamdanhariyangbiasadiahaiddalamsebulansebelumiamengalaminya'

baru kemudian ia meninggalkan shalat pada hari-hari biasa dia haid, bila lebih

dari itu; hendaklah ia mandi lalu shalat"13o beginilah riwayat dari Nafi" dan

129 (z*-e) Hadits ini shahih, Shahih AbiDawud (280)

130 (;*"r) Hadits ini shahih, Shahih AbiDawud (273)



Nafi' lebih kuat hafalan dari pada Ayyub yang meriwayatkan hadits.
Demikianlah kesimpulan atas penolakan hadits pertama sebagai-mana
vang dinukilkan dari Asy-syafi'i. sedangkan hadits yang kedua tidak
diragukan lagi untuk mengetahui status rahimnya cukup dengan sekai
haid sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa sallam dan itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama. perbedaan

antara iddah danistibra'(status keadaan rahim), kalau iddah ketentuan
syari'at yang merupakanhak suami dengan hifungan masa suci tertentu,
yaitu berulang-ulang sampai tiga kali sehingga dipastikan status
rahimnya dengan mengalami haid, berbeda dengan istibra,; karena
tujuannya sekedar mengetahui status rahim dan tidak berkaitan dengan
yang lainnya.

Banyak sekali dalil yang dikemukakan dua kelompok tersebut
untuk mendukung pendapatnya, semuanya itu dikarenakan lafazh yang
terdapat pada ayat dan hadits bisa berarti haid dan suci sebagaimana
yang kamu ketahui. Apabila maknanya adalah haid dan suci; maka
harus dengan qarinah (alasan) tertentu, jika salah satunya haqiqah(makna
sebenarnya) danmajaz; maka makna yang diambil adalah m aknahaqiqah,
akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah haid makn a haqiqah d.an

suci makna majaz atau kebalikannya. Kebanyakan ulama mengatakan
dengan makna yang pertama dan hanya sedikit dari mereka yang
mengatakan makna yang kedua. Kelompok pertama yang mayoritas
ulama berpendapat bahwa makna pada ayatadalah haid; karena itulah
makna sebenarnya dan sedikit ulama yang berpendapat maknanya
suci dan keduanya tidak berdasarkan pada dalil yang tepa| karena
maknanya secara bahasa bisa haid atau suci. Sedangkan jika maknanya
majazharus ada qarinahyang mendukung dan menentukan atau lainnya,
tapi dalam masalah ini tidak ada. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan dengan
panjang lebar bahwa maknanya adalah haid. Walaupun demikiary kita
tidak dituntut untuk mengatakan juga bahwa maknanya adalah haid.
Di antara dalil yang mengatakan bahwa Qur'aadalah haid adalah hadits
berikut ini:
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1035, D ar i lbnu l]mar Radhiy allahu Anhuma b erkata,,, T alak budak p er empuan

iarah dua kali dan masa iddahny a dua kari haid. " (HR. Ad-Daraquthni

dengan marfu' dan ia menilainya dha'if'131 Abu Dawud' At-

Tirmidzi, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Aisyah

Radhiyallahu Anha dan dinilai shahih oleh Al-Hakim' Namun

para ahli hadits menentangnya dan mereka sepakat bahwa ini

haditsnYa dhaif)132

Penjelasan Kalimat

Hadits ini mauquf kepada Ibnu Umar dan didhaifkan Ad-

Daraquthni karena iari riwayat Athiyyah Al-Ufi' dan didhaifkan

juga oleh beberapa Imam hadits' Abu Dawud' At-Tirmidzi' dan Ibnu

Majah iuga meriwayatkan dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha dengan

lafazh,"Talakbud'U p"'"*puan dua kali dan iddahnya dua kali haid"'

haditsinidhaifkarenadarihaditsMuzhahirbinAslam,danAbu
Hatim menyebutkan, "Hadits ini munkar"' Ibnu Ma'in berkata' "Tidak

dikenar.,, Dari keterangan tersebut di atas dan yang terdahulu; maka

tidakbisadijadikandalilpadamasalahyangpertama.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa hukum yang berkaitan dengan

budak wanita berbeda dengan wanita yang merdeka; maka ia langsung

talakba'inketikaditalakduakali'daniddahnyaduakaliqur'(dua
kalihaidatausuci)'Dalammasalahini'ulamamempunyaiempat
pendapat: p"r,duput yang paling kuat adalah Azh- Zhahiriyyah yang

menyebutkan bahwa hukum talak yang berkaitan ultltu budak dan

merdeka sama; sementara tiga pendapat lainnya sudah disampaikan

besertadalil-dalilnyadantidakperludisebutkanlagikarenadalam
masalah tersebut tidak ada dalil yang kuat'

131 Ad-Daraquthni (4138, 39)
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Sedangkan iddahnya, para ulam a juga berbeda pendapat. Azh-
Zhahiriyyah menyatakan bahwa iddahnya sama dengan iddah wanita
merdeka. Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Allah Ta'alaberfirmary

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'." (QS. Al-Baqarah:228)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklahpara isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat
bulan sepuluhhari." (QS. Al-Baqarah: 234)

"Dan begitu (pula) pereffipuan-perempuan yang tidak haid. Dan pereffi-
puan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai tnereka

melahirkan kandunganny a. " (QS. Ath-Thalak: 4)

Allah Ta'ala membolehkan budak-budak wanita kepada kita dan
memberitahukan bahwa masa iddahnya seperti yang tersebut dalam
ayat tersebut, Allah tidak membedakan status hukumnya antara budak
wanita dan yang merdeka dan Allah tidak lalai untuk menjelaskan hal
tersebut. setelah menafsirkan hal itu, ulama-ulama lain yang membantah
menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut di atas ditujukan atas isteri-isteri
berstatus wanita merdeka, sebab firman Allah, "Maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberiksn oleh isteri utuk menbus dirinya.,,
(QS. Al-Baqarah:229)

Ditujukan kepada wanita-wanita merdeka, karena tebusan untuk
seorang budak diambil oleh majikannya, demikian juga firman Allatr,
"Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali." (QS. Al-Baqarah: 230)

Ditujukan kepada suami-isteri yang maknanya pada ayat itu
akad nikatr, sedangkan bagi budak perempuan urusan yang berkaitan
dengan hal itu diserahkan kepada tuannya. Demikian juga firman Allatu
"Kemudian apabila telah habis masa'iddahnya, maka tiada dosabagimu (para

taali) memberiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut y ang patut."
(QS. Al-Baqarah:234)

Ditujukan kepada wanita merdeka; karena budak wanita tidak
memiliki wewenang unfuk melakukan berbuat sesuatu apapun.

Pendapatku, jika ia tidak termasuk dalam ayat ltu, dan juga tidak
ada ketetapan status hukumnya baik dalam sunnah nabi, ijma' maupun



wM
qiyas, lalu bagaimana menentukan masa iddahnya? Maka yang paling

dekatadalahdenganmenjadikanstatusnyasebagaiisteri,karenasyari,at

membagi wanita yu'tg t'tutut menjadi dua: isterinya atau budak wanita

yang dimiliki' Allah Ta' alaberfirman'

@ "#;K!'cie6$'Jt,
,,Kecualiterhadapisteri.isterimerekaataubudakyangmerekamiliki',,(QS.

Al-Mukminun:6)

Ayat iniiah yang menjadi perselisihan ulama' karena maksudnya

bukanbenarbudakwanitayangdimilikiakantetapiiajugaisteri
termasukdalamayatitu,tidaktermasuknyaiadalamstatushukumyang
sama dengan yang merdeka seperti yang berkaitan dengan tebusan'

akaddanamal-amalma,rufyangberkaitandengandirinyasendiri
bukan berarti hukum iddahnya tidak sama dengan wanita merdeka;

karenahukum.hukumtersebutberkaitandengantuannyasebagaimana
wanita merdeka yang masih kecil; karena hukumnya tergantung dengan

walinya. Maka yangraiih(kuat) bahwa hukumnya sama dengan wanita

merdeka baik berkaitan dengan hukum talak dan iddah'
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TOs6.DariRuwaifi,binTsabitRadhiyallahuAnhubahwaNabiShallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda' "Tidak hatal bagi seseorang yang beriman

kepada Allnh dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang

lain (menyetubuhi wanita lainnyd'" (HR' Abu Dawud dan At

Tirmidzi. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban dan hasan

menurut .NI'B azzar)133

133 (;r-) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (21'58)
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Ruwaifi' berasal dari keturunan Bani Malik bin An-Najjar termasuk
yang tinggal di daerah perkotaary meninggal dunia pada tahun 46 H.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan bagi seseorang
menggauli wanita yang sedang hamil (bukan isterinya), seperti budak
wanita yang baru dibeli jika ia hamil bukan karena si pemberi (tapi
orang lain) dan wanita tawanan perang; apabila benar-benar sedang
hamil. sedangkan jika kehamilannya belum pasti dan kepemilikannya
atas budak wanita itu karena ia tertawan atau dibeli atau lainnya; akan
dijelaskan pada pembahasan akan datang yang menegaskan bahwa ia
juga tidak boleh digauli sampai dipastikan keadaan rahimnya dengan
sekali haid.

Ada perbedaan ulama terhadap wanita zina yang tidak hamil:
apakah wajib menjalani masa iddah atau cukup mengetahui status
rahimnya dengan sekali haid? sebagian ulama mewajibkan untuk
menjalani masa iddah. Kebanyakan ulama lainnya tidak mewajibkan
baginya untuk menjalani masa iddah. Dan kedua pendapat ini tidak
berdasarkan pada dalil yang menguatkan. sedangkan kebanyakan
ulama berdasarkan pendapatnya pada hadits Nabi shailallahu Alaihi
wa sallam, " Anak dinisbatkan kepada kasur (kinayah dari isteri) dan tidak
dinisbatkan kepada laki-laki yang berzina"l3a hadlts bukan merupakan dalil
karena menunjukkan bahwa nasab anak hasil perzinahan itu tidak
dinisbatkan kepada laki-laki yangberzina, sedangkan pendapat yang
mewajibkan baginya untuk menjalani masa iddah berdasarkan pada
keumuman ayat tersebut, dan sudah maktum bahwa wanita pezina tidak
termasuk dalam hadits tersebuU karena ditujukan kepada para isteri,
akan tetapi termasuk pada dalil yang menegaskan untuk mengetahui
status rahimnya, yaitu sabda Nabi shallallahu Ataihi wa sallam, "Tidak
boleh digauli znanita yang sedang hamil sampai melahirkan; dan wanita yang
tidak hamil sampai mengalami haid sekali."l3s

134 Hadits ini akan dijelaskan takhrijnya pada pembahasan yang akan datang.
135 Hadits ini akan dijelaskan takhrijnya pada pembahusan yung akan datan!.
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Penulis menyebutkan dalam kitab At-Talkhish: Hadits Ruwaifi' ini

dijadikan dalil olehHanabilah untuk tidak mensahkanmenikah dengan

wanita hamil hasil zina. Sedangkan Al-Hanafiyyah melarang untuk

menggaulinya, lalu berkata, "Kelompok-kelompok lainnya menjawab

bahwa hadits itu diperuntukkan kepada tawanan Perang dan bukan

kepada wanita secara umum. Di akhir keterangan disebutkan bahwa

ibrah (pengambilan dalil hukum itu) berdasarkan keumuman laf.azh.

t
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1.037 . D ari ltmar Radhiy allahu Anhuma tentang seor ang isteri y an g ditin ggal

suaminyatanpaberita:Iamenungguempatempattaltundanmenghitung

iddahnya empatbulan sepuluhhari. (HR. Malik dan Asy-syafi'i;tr0

Penjelasan Kalimat

Hadits ini mempunyai riwayat lain, dan juga mempunyai kisah yang

diriwayatkan Abdurr azzaq dengan sanad sampai kepada orang yang

hilang, ia berkata, ,,Sayamemasuki lembah, Ialu jin menyembunyikan

saya (tidak bisa keluar), maka saya tinggal di sana selama empat tahun'

lalu isteri saya menemui Umar minta fatwa terhadap masalah yang

menimpanya. Umar menyuruhnya menialani masa iddah selama empat

tahun terhitung dari laporannya, kemudian wali suaminya (mertuanya)

dihadirkan- lalu ia menceraikan atas nama suaminya. umar menyuruh

si wanita untuk menjalani masa iddah selama empatbulan sepuluhhari'

Baru setelah itu saya datang, sedangkan ia (isteriku) sudah menikah

dengan yang lainn/4 dalam kasusku ini: Umar menyuruhku untuk

memilih antara tetap mempertahankan rumah tangga (suami-isteri)

ataumengambilmaskawinyangpernahsayaberikankepadanya.(HR.
Ibnu Abi syaibah dari umar dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi)137

Al-Muwaththa' (355)

Al-Mushannaf (7/86), Al-Baihaq (7 I aa6)
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Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil menurut madzhab lJmar bahwa wanita
yang ditinggal suami tanpaberita selama empattahun; maka ia langsung
talak ba'in terhitung dari pertama kali melaporkan kasusnya kepada
pemimpiry sebagaimana zhahirnya fiwayat Kitab, walaupun riwayat
Ibnu Abi Syaibah menunjukkan bahwa seorang hakim (pemimpin)
menyuruh wali yang hilang (bapak suami) untuk menceraikan isterinya.
Inilah pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq, salah satu riwayat Asy-syafi'i
dan jama'ah shahabat berdasarkan pada perbuatan umar. Abu yusuf,
Muhammad, riwayat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Asy-syafi'i
menyebutkan bahwa statusnya tetap isteri sampai suaminya benar-
benar mati atau menceraikan atau ia murtad, berdasarkan informasi
yang jelas, mereka berkata, "Karena akad nikah itu adalah akad yang
ditetapkan dengan yakin; maka tidak bisa menghilangkan status
hukumnya kecuali dengan yakin. Berdasarkan riwayat Asy-syafi'i dari
AhRadhiyallahu Anhu mauquf, "wanita yang ditinggal suami tanpa berita
adalah wanita yang sedang diuji, maka ia harus bersabar sampai ada
kabar tentang kematiannya." Al-Baihaqi berkata, ,,Riwayat itu masyhur
berasal dari Ali Radhiy allahu Anhu. Haditsserupa juga diriwayatkan oleh
Abdurrazzaq.lss

Al-Hadawiyah berkata, "J7ka ia belum ada kabar yang pasti akan
kematian; maka stafusnya tetap sebagai isteri dan harus menunggu
walaupun sampai usia 120 tahun." Ada juga yang berkata, ,,Antara 150

sampai 200 tahun." Adapun menurut para ahli bahwa perkiraan umur
itu hanyalah perkiraan filsafat yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam
Islam; karena umur manusia ditentukan Allah yang Maha pencipta,

dan ungkapan bahwa penentuan umur itu sudah menjadi tradisi
adalah tidak benar sebagaimana diketahui setiap orang yang berakal.
Bahkan mungkin sangat jarang seseorang yang mencapai seusia itu;
seperti yang disampaikan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallambahwa
umur kita berkisar antara 60-70 tahun. Imam Yahya berkata, "Ia tidak
perlu menjalani masa iddatu iita suaminya yang pergi tanpa berita
meninggalkan segala kebutuhan untuknya; maka sama saja artinya

138 Al-Mushannaf (71900)
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suami tidak pergi, karena semua kebutuhannya terPenuhi kecuali

hubungan suami-isteri merupakan hak suami. Akan tetapi jika ia tidak

meninggalkan apa-ap a yarrg bisa memenuhi kebutuhan; maka hakim

bisa langsung memisahkannya (cerai) ketika ia menuntut hal tersebut

tanpa harus menunggu terlebih dahulu berdasarkan firman Allah,
,,langanlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan." (QS. Al-

Baqarah:231)

Dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh menim-

bulkan madharat dalam Islam."13e dan seorang hakim berwenang

untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang dapat

menimbulkan madharat, baik berkenaan dengan masalah lla' matpun

zl-ihar, ini adalah hal yang sangat patut untuk dilakukan. Begitu juga

dengan fasakh (menghapus status pernikahan) disyariatkan karena aib

(cacat) dan yang lainnYa.

Pendapatku: Inilah pendapat yang paling tepat' sedangkan pen-

dapat-pendapat yang berasal dari Ali dan Umar adalahmauquf .Tersebut

dalam kitab At-lrsyad karya Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i meriwayatkan

dengan sanad kepada Abu Az-zinad, ia berk ata, "sayabertanya kepada

sa,id bin Al-Musayyib tentang seorang yang tidak bisa memberikan

nafkah kepada isterinya." Ia menjawab, "Dipisalt." saya bertanya lagi,

,,Apakah itu sunnah? Ia menjawab, "sunnah." Asy-Syafi'i berkata,

"sepertinya ungkapan'sunnah' yung dikatakan Sa'id adalah sunnah

Nabi shall allahu Alaihi wa sallam. Kami sudah menerangkan hal itu

dalam kitab Hawasyi Dhau' An-Nahar,lalu kami memutuskan bahwa

pernikahannya dibatalkan ketika suaminya pergi tanpa berita atau tidak

sanggup memberikan nafkah.

KisahsuamiyangpergitanpaberitajugadiriwayatkanAl-Baihaqi,
disebutkan bahwa ia menceritakan kepada Umar ketika pulang ke

rumah: saya keluar dari rumah untuk shal atlsya' ;lalu saya ditawan oleh

bangsa jin, akhirnya saya tinggal dengan mereka dalam waktu yang lama;

sewaktu-waktu markaz jin tersebut diserang pasukan jin muslim, maka

terjadilah pertempuran dengan kemenangan di pihak jin muslim. saya

pun menjadi tawanan Perang sebagaimana bangsa jin yang menawan

139 (J*) Hadits ini dha'ifl Al-Irwa' (896)



say4 lalu mereka berkat4 Menurut kami, kamu adalah seorang muslim
dan tidak boleh bagi kami untuk menawanmu. Kemudian mereka
memberi saya dua pilihan antara diam bergabung dengan mereka atau
kembali lagi kepada keluargaku, maka saya memilih kembali kepada
keluargaku." Mereka pun menerima keinginanku. Apabila malam
menjelang, mereka tidak mengajak saya berbicara. Dan jika siang, saya
hanya mengikuti arah angiry lalu Umar berkata, ,,Apa yang kamu
makan ketika di sana? Ia menjawab, ,,Sejenis kacang-kacangan dan
segala makanan yang dimakan tidak diiringi dengan bacaan basmalah.,,
Umar bertanya lagi, " Apayangkamu minum di sana? Ia menjawab,,, Al_

ladaf." Qatadah berkat a, " al-Jadafadalah minuman yang tidak tertutup.,,
Pendapat yang tersebut di atas benar; apabila hadits berikut ini benar:

,#) *'a, 6v y\ i;ri6 
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1038. D ari Al-Mu ghir ah bin sy u' b ah b erkat a, " Rasulull ah shnllallahu Alaihi

rna sallam bersabda, "lstri yang ditinggal suaminya tanpa berita, tetap
menjadi isteri bagi suami tersebut hingga datang kepadanya berita."
(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang lemah)1a0

Penielasan Kalimat

Kalau hadits ini kuat, tentu menguatkan atsar-atsar terdahulu,
hanya saja Abu Hatim, Al-Baihaqi, Ibnu Al-eaththary Abdul Haq dan
lainnya mendha'ifkan hadits ini.
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Dari labir RadhiVallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi

rn a s allam b ersab da, " I anganlah sekali-kali seor ang laki-laki betmalam di

rumah seorang perempuan kecuali ia (perempuan itu) sebagai isterinya

atau sebagai mahram." (HR' Muslim)1a1

Penielasan Kalimat

Dalam riwayat Muslim terdapat lafazh tambah an,'Perempuan janda"

Ada yang berpendap at, "Lafazhtambahan dengan istilah janda; karena

biasanya yang mempersilahkan tidak malu-malu menerima tamu laki-

laki adalah janda, sedangkan seorang gadis biasanya sangat menghindari

tamu laki-laki. Di samping itu, bila kebiasaan bertamu dengan janda

dilarang; maka tentunya dengan gadis lebih utama dilarang.

Maksud kata N akihan adalah menikah dengannya'

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamk ankhalw ah (berduaan)

dengan wanita yang bukan mahram, dan dibolehkan berduaan dengan

wanita mahram. Ketetapan hukum tersebut berdasarkan ijma' ulama.

Para ulama telah mendefinisikan bahwa mahram adalah setiap

orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena sebab mubah yang

mengharamkannya. Namun, dalam hal ini ada pengecualiary yakni

saudari isteri (ipar), bibinya (baik dari pihak ibu maupun bapak) dan

lainnya yang tidak diharamkan untuk selamanya'

Ungkapan "Sebab yang mubah" mengecualikan wanita yang digauli

dengan syubhah dan anak gadisnya; bahwa keduanya diharamkan

selama-lamanya, akan tetapi tidak disifati mubatU karena hubungan

suami-isteri syubhah tidak bisa disifati dengan mubah dan haram

maupun dengan hukum-hukum lima karena tidak termasuk

perbuatan mukallaf .ungkapann y a " Dihar amkan" mengecualikan pelaku

dari sekedar mendapatkan laknat, karena hal tersebut diharamkan

selama-lamanya dan tidak sebatas diharamkan saja bahkan sangat

diwanti-wanti. Mafhum dari ungkapan 'langan bermalam' dibolehkan

141 (U,+) Hadits ini shahitu Muslim (2171)
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berduaan dengan wanita asing atau lainnya (boleh dinikahi) di siang
hari, akan tetapi pemahaman ini dibantah dengan hadits berikut ini:

742 (U4-a) Hadits ini shahifu Al-Bukhari (5233)
1.43 (U4-?) Hadits ini shahitu Shahih Abi Dawud (2757)

1.040. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam, "|anganlah sekallkali seorang lctki-laki menyepi (khalutat)

bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. " (HR. A1-

Bukhari)ra2

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan khalwat dengan
seorang wanita baik siang maupun malam hari, dan juga merupakan
dalil tambahan terhadap hadits tersebut di atas. Hadits ini menunjukkan
juga boleh berduaan dengan seorang wanita yangbukan mahramnya jika
ia bersama dengan mahramnya. Penyebutan istilah itu dengan khalwah

adalah ungkapan sindiran dalam agama sedangkan pengecualian dalam
hadits itu adalah munqathi'.
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1041,. Dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda tentang tawanan wanita Authas, "Tidak boleh

bercampur dengan zlanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita

yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali." (HR. Abu Dawud.
Hadits shahih menurut Al-Hakim.143 Ada hadits lain sebagai
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penguat yang diriwayatkan Ad-Daraquthnil44 dari Ibnu Abbas

Radhiyallahu Anhu)

Penjelasan Kalimat

Authas adalah nama sebuah lembah di daerah Hawazin, yang

berdekatan dengan Hunain. Ada yang mengatakan: lembah Authas bu-

kaniah lembah Hunain. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini diawali

dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bercampur

dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang

tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Hanya saja ini berasal dari

riwayat syuraik Al-Qadhi yang banyak diperbincangkan ulama hadits,

sebagaimana juga yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-lrsyad.

Tafsir Hadits

Hadits merupakan dalil yang mewajibkan kepada seseorang yang

menawan tawanan wanita untuk memastikan terlebih dahulu stafus

rahim wanita tawanan dengan datang haid sekali bagi yang tidak hamil

dan melahirkan bagi yang hamil; jika ia ingin bercampur dengannya.

Maka qiyaskan terhadap budak wanita yang dibeli dan tawanan Perang

dimiliki karena semua itu statusnya baru dimiliki. Zhahir sabda Nabi,
,,Dan wanita yang tidak hamil sampai dia haid sekali" berlaku secara umum/

baik terhadap yang masih gadis ataupun janda; janda berdasarkan I afazh

tersebut, sedangkan seolang gadis berdasarkan pada keumuman lafazh

hadits. Dan wanit ayangbelum baligh penetapan iddahnya diqiyaskan

dengan yang sudah baligh walaupun diketahui ia tidak hamil. Inilah

pendapat kebanyakan ulama.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa istibra' (mengetahui

status rahimnya) bagi yang tidak diketahui keadaannya, bagi yang sudah

diketahui; makatidakpe rluistibr a' .lnilahyang diriwayatkan Ab durt azzaq

dari Ibnu Umar berkata, "Apabila budak wanita itu masih gadis; maka

tidak perlu melakukan istibr a'1a5,hadits seruPa diriwayatkan Al-Bukhari

Ad-Daraquthni (31257)

Al-Mushannaf (71227)
144
145



dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Umar, diriwayatkan juga dalam kitab
Shahih Muslim dari AIi Radhiyallahu Anhu dari hadits Buraidalr, mafhum

hadits-hadits tersebut diperkuat dengan hadits riwayat Ruwaifi' yang
diriwayatkan Ahmad, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari

akhir; maka janganlah ia menikah dengan tawanan (statusnya janda) sampai

ia haid,z146 Inilah penjelasan Imam Matik yang dirangkum Al-Maziri
dari murid Imam Malik ketika menetapkan fatwa madzhabnya dengan

menegaskan: kesepakatan solusi atas masalah tersebut bahwa setiap

budak wanita yang tidak hamil; maka ia tidak perlu istibra'(mengetahui
status rahimnya dengan haid sekali), dan setiap wanita yang diragukan
status rahimnya (hamil atau tidak); maka harus menjalani istibra', akan

tetapi bila diyakini bahwa ia tidak hamil, menurut madzhab Malik bisa

tetap menjalani istibra'atau tidak. Masalah ini dibahas dengan panjang
lebar yang terangkum sebagai berikut: pedoman Imam Malik dalam
menentukan hukum istibra'demi mengetahui status rahimnya, ketika
tidak diketahui atau ragu-ragu. Namun jika diketahui atau kuat dugaan
tidak hamil; maka tidak perlu istibra'.Inilah pendapat Ibnu Taimiyyah
dan muridnya Ibnul Qayyim.

Hadits-hadits tersebut di atas, semuanya menunjukkan bahwa
'illahnya hamil atau tidak (boleh langsung dicampuri), dan teks hadits
menunjukkan pada kasus tawanan Authas, maka qiyaskanlah pada

kasus berpindahnya status milik budak wanita dengan dibeli atau

lainnya.

Dawud Azh-Zhahiri berpendapat tidak wajib melakukan istibra'

terhadap selain tawanan perang wanita; karena prinsip madzhabnya
tidak menjadikan qiyas sebagai salah satu sumber istinbathhukum, akan

tetapi dari zhahir lafazh hadits, dan juga menurutnya bahwa transaksi
jual-beli dan lainnya sama seperti akad nikah.

Ketahuilah; bahwa zhahir hadits tentang tawanan perang (terdapat
wanita) membolehkan mencampurinya, walaupun mereka belum
masuk Islam; karena N abi Shallall ahu Al aihi w a S sll am tidakmenyebutkan
syarat Islam yang membolehkan mencampurinya kecuali mengetahui
status rahimnya dengan istibra'atau dengan haid sekali, seandainya

146 (j*) Hadits ini hasan, Al-Irwa' (2137)
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Islam meruPakan syarat utama; tentu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

menerangkan. Jika tidak, maka hal itu tidak boleh dilakukan Nabi; karena

Nabi berkewajiban unhlk memberitahukan hukum suatu masalah

ketika dibutuhkan dan tidak boleh ditunda-tunda' Maka yang menjadi

pedoman adalah keumuman lafazh hadits dan perbuatan shahabat

pad.a zaman Nabi shallallahu Alaihi wa sallam yang membolehkan

mencampuri tawanan perang tanpa disyaratkan Islam terlebih dahulu.

Inilah pendapat Thawus dan lainnya.

Ketahuilah; bahwa mafhum hadits menuniukkan boleh untuk

bersenang-senang dengan tawanan perang tanpa menggaulinya

sebelum dipastikan istibra' terlebih dahulu, diperkuat lagi dengan

perbuatan Umar yang menyebutkan: saya mendapatkan bagian Perang

seorang budak wanita pada hari lalula" lehernya seputih perak, lalu

Umar berkata, "Saya tidak bisa menguasai diriku sehingga langsung

saya cium, sedangkan muslimin lainnya menyaksikan aPa yang aku

lakukan."1a7
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1042. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahuta Nabi shalla'uroru o,,"'
wa sallam bersabda, "Anak itu milik tempat tidur (isteri) dan bagi

laki-laki yang berzina dirajam. (Muttafaq Alaih dari haditsnya.'nt

Demikian juga hadits An-Nasa',ilae dari Aisyah dalam suatu kisah

dari Ibnu Mas,ud dan riwayat Abu Dawud150 dari utsman)
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147 At-Tarikh Al-Kabir (U419)

1,48 (e*p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5818) dan Muslim (1458)

1,49 (U*e) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (3482)

150 (.j!+) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (2275)



Penielasan Kalimat

Ibnu Abdil Bar berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh 25

shahabat."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa nasab anak

milik tempat tidur (isteri). Ulama berbeda pendapat ten tangmalcnafir asy :

]umhur ulama berpendapat bahwa malcnafirasy adalah perumpamaan

seorang wanita sebagai tempat tidur. Abu Hanifah berpendapat

maknanya adalah unfuk suami, kemudian mereka berbeda pendapat

lagi tentang bagaimana menetapkan hal itu? Jumhur ulama berpendapat

kalau ia wanita merdeka ditentukan dengan bisa untuk dicampuri
dalam nikah shahih atau fasid (rusak), inilah pendapat Al-Hadawiyah,
Asy-Syafi'i dan Ahmad. Menurut Abu Hanifah langsung ditetapkan

dengan pelaksanaan akad, walaupun diketahui ia tidak menggaulinya,

bahkan seandainya ia menceraikannya di majlis tersebut setelah akad

nikah; ia ditetapkan juga denganfirasy (tempat tidur). Ibnu Taimiyyah
berpendapat bahwa wanita itu disebut denganfirays jika benar-benar

dicampuri, inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, lalu

berkata, "Apakah ada ahli bahasa dan ilmu yang menyebutkan bahwa

wanita yang tidak dicampuri dengan firays? Lalu bagaimana syariat

menetapkan nasab kepada seorang yang belum pernah tinggal apalagi

mencampuri isterinya walaupun itu bisa dilakukan? Biasanya ia mampu

untuk mencampuri isterinya, akan tetapi ketetapannya ketika ia benar-

benar bisa mencampuri isterinya. Disebutkan dalam kitab Al-Manar:

Inilah yang bisa ditetapkan dengan pasti, maka bagaimana mungkin

kita bisa menetapkan statusnya dengan pasti bila hanya berdasarkan

pada asumsi: hal itu bisa ia lakukan! Masalah seperti masih ragu-ragu/

sedangkan kita dituntut dalam pelaksanaan Ibadah berdasarkan ilmu
atau zhann (dugaan), dan anggapan mampu itu masih terlalu umum
bahkan lebih umum darizhann.

Maka sangat mengherankan apabila pendapat jumhur ulama yang

dilaksanakan walaupun masih meragukan, dengan demikian tampaklah

dengan jelas ketetapan pendapat Ibnu Taimiyyah, inilah yang menjadi
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pendapat Imam Ahmad. Hukum ini berkaitan dengan wanita merdeka'

sedangkan hukum yang berkaitan dengan budak wanita, zhahirnya ia

termasuk dalam hadits ini. seorang budak wanita ditetapkan sebagai

firasy jika bisa dicampuri bagi yang mamPu atau budak wanita itu

syubhat kepemilikanny a; ap abrlasi maj ikan mengetahui atau ditetapkan

dengan salah satu faktor. Hadits itu yang berkaitan dengan budak

wanita, laf.azhnya terdapat dalam riwayat Aisyah, ia berkata' "Sa'ad

bin Abi Waqqash dan Abd binZam'ahbertengkar tentang status anak

hamba. sa'ad berkata, "wahai Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku

utbah bin Abi waqqash yang dititipkan kepadaku agar mengurusnya/

perhatikan kemiripannya. Abd binZam'ahberkata, "Anak ini adalah

saudaraku wahai Rasulullah, hasil hubungan bapakku dengan budak

wanitanya, maka Rasulullah Shatlallahu Alaihi wa Sallam mengamati

kemiripannya; Rasulullah memutuskan ia lebih mirip dengan Utbah.

Maka Nabi shaltallahu Alaihi wa sallambersabda, " la adalah milikmu, wahai

Ab db in zam' ah, anak adalah milik or an| y ang menggauliny a danb agi p ezinany a

dihukum r aj am, b erhii ablah kamu w ahai S audah." Nabi Shall allahu Alaihi w a

Sallam menetapkan anak itu dengan firasy Zam'ah, inilah hukum yang

berkaitan dengan budak wanita sependapat dengan pendapat jumhur

ulama, dan juga pendapat Asy-Syafi'i, Malik, An-Nakha'i' Ahmad dan

Ishaq.

Al-Hadaw iyy ah,Al-Hanafiyyah berpendapat tidak bisa ditetapkan

kecualibila dituntut, dan tidak cukup dengan pengakuan dicampuri' Jika

tidak dituntut; maka tidak bisa dinasabkan kepadanya dan dinasabkan

kepadamajikannya.Apabilaiatetapkantelahmencampurinya;maka
nasab anak tersebut kepadanya, namun setelah itu anak yang dilahirkan

dinasabkankepadamajikannya,apabiiamajikannyatidakmenuntut
yang lainnya. Mereka berkata, "LJntuk membedakan status hukum

antara budak dan yang merdeka, karena wanita yang merdeka dinikahi

dengan tujuan untuk dicampuri berbeda dengan budak; karena budak

wanita itu tidak sebatas untuk dicampuri tapi untuk mendapatkan

manfaat lainnya. Jawaban itu dibantah, karena pembahasannya tentang

budak wanita yang dibeli untuk dicampuri, apabila sudah dibeli dan ia

mengaku dicampuri; maka sudahmenjadi firasy dantidakmembutuhkan

ketetapan tentang nasab anaknya; berdasarkan hadits tersebut' Abd



binZam'ahberkata, "Ia lahir karena menjadifirasybapakku, lalu Nabi

menasabkan anak tersebut kepada Zam'ahselaku pemilikfirays dengan

mengesampingkan kemiripannya dengan penuntut."

Al-Hadawiyyah dan Al-Flanafiyyah menafsirkan hadits Abu
Hurairah dengan berbagai penafsiran dengan mengatakan bahwa Nabi
Shallallahu Alaihiwa Sallam tidak menasabkan anak yang diperdebatkan

itu kepada Zam'al:.; dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam

menyuruh Saudah Binti Zam'ah berhijab dari anak itu. Jawaban ini
dibantaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh berhijab

sebagai tindakan hati-hati dan wara' terhadap Ummahatul Mukminin

pada hal-hal yang masih syubhat (tidak jelas), yaitu ketika melihat

bahwa anak tersebut lebih mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash.

Sedangkan murid-murid Malik berpendapat lain dengan menegaskan:

hadits ini menunjukkan untuk menetapkan hukum di antara dua hukum
yang diperselisihkary yaitu dengan menetapkan hukum tersebut pada

cabang karena lebih banyak mirip dari pada asalnya karena lafazhfirasy
menunjukkan lafazhnya kepada Zam'ah, sedangkan kemiripannya

lebih mirip Utbah; maka Far' diberikan dua pilihan hukum, akan tetapi
ketika menetapkan nasab; ditetapkan dengan lafazhfiras!, dan karena

lebih mirip dengan Utbah; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

menyuruh Saudah untuk berhijab, mereka berkata: inilah penafsiran

yang lebih utama, karena far'yang mempunyai dua hukum asal; maka

ditetapkan dengan salah satunya dan diabaikan kemiripannya dengan

yang kedua. Apabila bisa dikaitkan dengan kedua pada salah satu segi,

berarti lebih tepat lagi untuk mengabaikan salah satu hukum dari kedua

pada segala segi; maka hukum yang terkait dengan hal itu ditentukan

dengan tuntutan penuntut yang menghendakinasab anak itu kepadanya.

Sedangkan hukum yang terkait dengan yang lainnya dalam masalah

"melihat" kepada yang mahram tidak bisa ditetapkarL mereka berkata:

tidak apa menetapkan nasab atas satu alasary sebagaimana pendapat Abu
Hanifatu Al-Auza'i dan lainnya menegaskan tidak halal bagi seorang

menikah dengan anaknya hasil zina walaupun status hukumnya sama

dengan orang asing. Pendapat ini dibantah oleh Muhaqqiq Tajuddin bin
Daqiq Al-'Id dengan dalil yang tidak kuat.
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Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa seseorang bisa menuntut mene-
tapkan nasab anak kepadanya, karena Abd bin Zam'ah menetapkan anak
itu sebagai saudaranya dengan pengakuan bahwa ibunya adalah Firasy

bapaknya, zhahirnya bahwa hal itu sah walaupun tidak dibenarkan
oleh ahli waris lainnya, karena Saudah tidak menyebutkan persetujuan

ataupun pengingkaran hanya saja dalam istilah fikih diamnya seorang

wanita itu merupakan tanda pengakuannya. Dalam masalah ini terdapat
dua hal pokok:

Pertama: apabila yang menuntut nasab anak itu bukan bapak dan
ia tidak mempunyai ahli waris selain anak tersebut, seperti seorang

kakek yang menetapkan nasab anak atasnya dan ia tidak mempunyai
ahli waris selain dia; maka pengakuannya sah, dan ditetapkan nasabnya
atas nama dirinya demikian juga jika sebagian ahli waris menetapkan
nasab anak tersebut dan walaupun hanya sebagian yang membenarkan.
Dasar pada masalah itu, bahwa siapa yang mendapatkan harta warisan;
maka ia bisa menetapkan nasab dengan pengakuannya sendiri atau
didukung lainnya.Inilah madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i; karena ahli
waris berkedudukan seperti si mayit sekaligus menempati posisinya.

Kedua: Al-Hadawiyyah tidak mengakui penetapan nasab anak yang
diakui kecuali bapak, dan anak yang diakui nasabnya tersebut berhak
mendapatkan warisan dari si pengaku (bapaknya) tapi tidak pada

nasab keturunan, akan tetapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

kepada Abd, "la adalah saudaramu" sebagaimana yang diriwayatkan A1-

Bukhari merupakan dalam penetapan nasab kepadanya, kemudian para

ulama berbeda pendapat apabila yang menetapkan nasab selain bapak,

apakah itu sebagai wakil sekaligus pengganti dari si mayit sehingga

tidak disyaratkan kejujuran is penuntut maupun keislamannya, atau

hal itu merupakan pengakuannya sebagai saksi dalam masalah tersebut

sehingga harus diketahui kapasitasnya sebagai saksi? Asy-Syafi'iyyah
dan Ahmad berpendapat bahwa itu merupakan pengakuannya sebagai

wakil sekaligus pengganti kedudukannya. Sedangkan Al-Malikiyyah
berpendapat bahwa itu pengakuannya sebagai saksi.

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berdasarkan pada hadits bab
yang tidak menetapkan nasab anak dari pengamatan Qtyafuh(kemiripan



fisik) berdasarkan sabda Nabi, "Nasab anak itu untuk Firasynya", mereka

berpendapat bahwa struktur kalimat ini menunjukkkan pembatasary

sebab seandainya status anak bisa ditentukan dengan kemiripan fisik;

tentu nasab anak itu dikembalikan kepada Utbah dan Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallamtidak melakukan hal tersebu! bahkan menetapkan nasab

anak itu kepada lainnya. Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa

status nasab anak bisa ditetapkan dengan kemiripan fisik (Qiyafah)hanya

penetapan itu bisa dilakukan bila budak wanita itu dicampuri secara

haram oleh dua orang seperti pembeli dan penjual yang mencampuri

budak wanitanya saat suci sebelum diketahui status rahimnya (istibra');

berdasarkan hadits yang diriwayatkan Asy-Syaikhani yang memberikan

kabar gembira dengang menyebutkanMujazziz Al-Mudlajr) ketika Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat kedua telapak kaki Usam ahbinZaid
dan Zaid, beliau bersabda, "Kaki-kaki ini berasal dari satu ketlffLtnan,"

maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kabar gembira

dengan sabdanya dan menetapkan nasabnya berdasarkan kemiripan

fisiknya.ls1 Pembahasan tentang hal itu akan disampaikan pada bab

tuntutan. Diperkuat lagi dengan sabda Nabi pada kisah li'an, "Kalalt

fisiknya seperti ini; maka ia anak si fulan, dan apabila fisiknya seperti ini dan

ini; maka ia anak si Fulan" merupakan dalil yang menetapkan nasab

berdasarkan pada kemiripan nasab, akan tetapi penetapan nasab itu
terhalang dengan sumpah. Hadits ini menunjukkan bahwa nasab bisa

ditentukan dengan kemiripan fisik namun tidak bisa dilaksanakan bila

ada seorang menuntut sebagaimana penjelasan di atas, dan juga Nabi

bersabda kepada Ummu Sulaim ketika ia bertanya, "Apakah wanita
juga mengalami mimpi basah?" Maka dari mana datangnya kemiripan

fisik tersebut?1s2 Dan juga karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

menyuruh Saudah untuk berhijab karena anak tersebut ada kemiripan

fisik seperti yang tersebut di atas, dan Nabi sendiri menjawab kepada

seorang yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan budak wanita

warna berbeda warna kulitnya, "Mungkin ia mirip dengankakek-kakeknya

terdahulu" menetapkannasab dengan faktor kemiripan secara fisik, akan

151 (e--l) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (3731), dan Muslim (1459)

152 (U,q) Hadits ini shahitu Muslim (311)
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tetapi hal itu tidak bisa diterapkan apabila ketetapan nasab itu dengan

pengakuan bahwa ia anak firasynya. Para penentang penentuan nasab

dari faktor kemiripan fisik membantah dengan jawaban yang mengada-

ada, sedangkan hukum ditetapkan dengan dalil yang zhahfu, maka

mengada-adakan jawaban untuk menolak lafazh zhahir hadits hanyalah

untuk mempertahankan pendapat dalam madzhab bukannya mencari

kebenaran bersumber dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi ztta

Sallam.

Sedangkan penentuan p ada laf azh hadits, " Anak itu milik y'r ay sny a

(isteri)" jika ditetapkan bahwa nasab anak itu kembali ke status

firasynya, dan pembahasan ini bila hal itu tidak bisa ditetapkary karena

kadang-kadang penentuan status itu dengan lafazhyang berlaku secara

umum, baru kemudian disebutkan lafazh penentuannya' Karena laf.azh

penentuan (hashr) sedikit sekali, maka contoh ungkpan berikut ini tidak

dikategorikan: sungguh kalian telah meralat takwil yang salah itu.

Sedangkan sabda Nabi "sedangkan bagi laki-lakinya diraiam (al-hajr)."

Maksudnya,bagi si laki-laki yangberzina adalah kerugian. Ada yang

berpendapat: dihukum rajam, hanya saja sudah maklum bagi pezina

yang sudah menikah dihukum dengan rajam, sedangkan hadits bab ini

masih umum.

4. BAB PENYUSUAN

,ttl\t
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1043. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "sekali dan dua kali isapan (minum ASI)

itu t i dak men ghar amkan. " (HR. Muslim)1s3

Penjelasan Kalimat

Al-Mashshah menunjukkan hitungan sekali berasal dari Al-Mashsh,

153 (e.-.p) Hadits ini shahitu Muslim (1450)



yaitu mengambil sebagian kecil dari sesuatu sebagaimana dalam kitab
Adh-Dhiya'dan Al- Qamus berarti saya minum sedikit.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa bayi yang
minum ASI sekali maupun dua kali hisapan tidak menjadikannya

sebagai anak yang disusui (anak sendiri). Ada beberapa pendapat dalam

masalah ini:

Pertama: hitungan yang mengharamkan adalah hisapan tiga kali
dan seterusnya, inilah pendapat Dawud dan pengikutnya serta jama'ah

ulama berdasarkan mafhum hadits Muslim ini, dan hadits Muslim
lainnya:

"Tidak merubah status anak menjadi mahram dengan seknli minum maupun

dua kali minum ASln$A menunjukkan bahwa yang merubah statusnya

menjadi haram (mahram) di atas dua kali isapan ASI dan seterusnya.

Kedua: Jama'ah ulama salaf (shahabat) dan khalaf (setelah shahabat)

menyebutkan sedikit maupun banyak bilangan ia (bayi) mengisap

ASI, sudah cukup merubah statusnya menjadi mahram. Pendapat

ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan salaf lainnya inilah yang
menjadi pendapat Al-Hadawiyyah, Al-Hanafiyyah dan Malik. Mereka

berpendapat bahwa standar penentuannya adalah segala sesuatu yang
sampai ke lambung dengan sendiri. Ada yang menganggap ijma'ulama
yang menetapkan bahwa anak tersebut menjadi mahram walaupun hanya

minum ASI seukuran minuman yang langsung membatalkan puasa;

berdasarkan firman Allah yang mengharamkan (mahram) Ar-Radha'

secara mutlak. Jadi, apabila perbuatan si bayi sudah dikatakan minum
ASI; maka langsung menjadi mahram. Ditambah lagi ada hadits yang
memperkuat firman Allah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Saudara

sesusuan itu status hukumnya sama seputi saudara dari nasab."lss Berdasarkan

1,54 (UN) Hadits ini shahih, Muslim (1451)
155 (C...-.,) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2645) danMustim (1445)
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haditsUqbahyangakandatangdalamsabdaNabishallallahuAlaihiwa
sallam, ,,Bagaimana kalian (hendak menikah) sedangkan seseorans mengaku

telah menyusui kalian berdlta"'156 dengan tidak menyebutkan berapa kali

ia minum ASI, inilah dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka'

Akan tetapi, mereka sendiri berbeda pendapat untuk menentukan

definisi tentang Radha'ah yang tidak bersumber dari dalil' Maka

pendapaat mereka 'dijawab bahwa ungkapan lafazh Radha' sangat

umum dan syari'atlah yang menentukan berapa kali jumlahnya' Maka

apabilasudahdijelaskanberartisyari,attidakmeninggalkanketentuan
yang meniadi standar penentuan jumlahnya'

Ketiga:iabelummenjadimahramkecualisampailimakaliminum
ASI, inilah pendapat Ibnu Mas'ud' Ibnu Az-Zubair' Asy-Syafi'i dan

riwayat dari Ahmad; berdasarkan hadits Aisyah yang menyebutkan

denganlimakali.DanjugabahwaSahlahbintiSuhailmenyusuiSalim
sampailimakali_akandisebutkan_walaupunhaditsifubertentanSan
mafhumhaditssatudanduakaliisapanASlterdahulu,akantetapi
haditsmanthuq(disebutkandenganjelasbilanganangka)lebihkuat
kedudukannyadalamistinbathhukumdanlebihdidahulukan.Hadits
Aisyah walaupun kandungannya sama dengan Al-Qur'an' akan tetapi

hukum mengamalkannya sama dengan Khabar Ahad sebagaimana

dikenar daram IImu ushuf diperkuat lagi dengan hadits sahlah yang

menyebutkanbahwaiamenyusuiSalimsebanyaklimakaliagarmenjadi

mahram.Halitumenuniukkanbahwamerekamenetapkanbahwabayi
(anak) yang sud ah lima kali minum ASI menj ad i m ahr am' akan diielaskan

tahqiq dalam masalah ini'

Sedangkanhakikatsekaliradha,ah(susuan)sepertisekalipukulan

atau duduk satu kali, maka ketika sibayi minum ASI sepuas-puasnya dan

berhenti dengan sendiri dan bukan karena dihentikan atau terganggu

denganhallainnya,ketikaiaterhentisejenakkarenainginbernafas,atau
istirahat sebentar atau melihat sesuatu yang menggodanya' kemudian ia

menyusulagi;inimasihdihifungdengansekaliradha,ah.Sebagaimana
seorangyangsedangmakan,laluiaberhentiseienak;kemudiankembali
makanlagi,bukankahinidihitungdengansekalimakan.Menurut

* *-r r*an disebutkan takhrijnya pada pembahasan yang akan datang'
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madzhab Asy Syafi'i yang menetapkan definisi radha'ah. Definisi inilah
yang sesuai dengan pengertian secara bahasa, maka apabila ia menyusu

sebanyak lima kali dengan cara seperti itu; maka ia langsung menjadi
mahram.

.\.tt

1.0M. Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi uta Sallam bersabda, "Wahai kaum wanita, lihatlah saudara-

saudara kalian (sepersusuan), sebab penyusuan itu hanyalah karena

lapar. " (Muttafaq Alaih)1s7

Penielasan Kalimat

Ada kisah yang berkaitan dengan hadits ini, yaitu Rasulullah
Shallallahu Alaihi nta Sallam mendapati Aisyah sedang bercerita dengan

seorang laki-laki, melihat hal itu tampak perubahan raut muka Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aisyah berkata, "la adalah saudara laki-
laki," lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda menyampaikan
hadits tersebut. Pengarang berkata, "Saya tidak mengetahui siapa nama

laki-laki itu, mungkin ia anak Abu Al-Qu'ais."

Sabda Nabi: "Lihatlah" adalah perintah Nabi untuk meneliti dengan

benar terlebih dahulu masalah radha'ah, apakah sudah termasuk radha'ah

yang benar sesuai dengan syarat waktu dan hitungarr radha'ah? Karena

radha'ah dihukumi dengan benar apabila sesuai dengan ketentuan yang

telah disyaratkan. Abu Ubaid berkata, "Yakni, apabila ia lapar, maka

makanan yang mengenyangkannya hanyalah ASI dan bukan yang lairu:rya."

Inilah standar menenfukan makna radha'ah, karena. radha' yang
menjadikan status anak itu mahram yang membolehkan untuk berkhalwat
dan tentu ia masih bayi atau hanya bisa makan atau minum ASI saja;

karena lambungnya masih lemah hanya bisa menampung ASI, berfungsi

1,57 (e*?) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (2647) danMuslim (1455)
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menumbuhkan daging, sehingga ia menjadi bagian dari Ibu pemberi

ASI sekaligus mahrambagi lainnya' Jadi yang dinamakan radha'ah rtu

ketika ASI itu meniadi pengganti makanan pokok yang mengenyangkan'

makanan utama ketika lapar, dan inilah makna hadits Ibnu Mas'ud

berikut,,,Radha,ahadalahy(mgmenumbuhkantulangdandaging'1s8dan

haditsUmmiSalamah,,,Radha,yangmerubahstatusanaknyamenjadi
Mahram adalah yang melxgenyangkan bagi si bayi"' (HR' At-Tirmidzi dan

dishahihkannYa)1se

Haditsinidijadikanjumhurulamasebagaidalilyangmerubah
status anak menjadi mahram ketika menjadikan ASI sebagai makanan

pokok baik yang dikemas seperti minuman atau obat yang diminum

lurgrrr,g atau dibentuk seperti suntikan yang dimasukkan ke dalam

tubuh selagi itu bisa mengenyangkan bayi' Al-Hadawiyyah dan A1-

Hanfiyyah berpendapat: ASI yang dikonsumsi seperti suntikan tidak

merubah statusnya menjadi mahram' seakan-akan mereka berkata: hal

itu tidak termasuk dalam lafazhradha''

Pendapatku: Jika diperhatikan semua makna tersebut adalah

benar;apabiladikembalikanpadamaknalafazhradha"akantetapijika
dikembalikan pada makna asallafazhradha'; maka tidak mencangkup

semuanya, karena yang disebut dengan radha'adalah minum ASI secara

langsung dari sang ibu sebagaimana yang disampaikan madzhab

Azh-Zhahiriyyah, mereka berkata' "Maka tidak termasuk mahram

kecuali diminum dengan cara demikian'" Dan juga pada hadits yang

menegaskanbahwaASltersebutmenjadimakananpokokketikalapar

sepertiyangtelahkamuketahui.AkantetapiberikutinihaditsAisyah
yang bertentangan dengan hal tersebut:
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158 Akan dijelaskan dalam pembahasan yang akan datang'

159 (6:*.a) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1'152)
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1,045. Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha berkata, "Sahlah binti Suhail

datang dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

S alim, budak kecil y ang telah dimerdekakan Abu Hudzaifah, tinggal ber-

sama di rumah kami, p adahal ia su dah dew as a. B eliau b er s ab da, " Susuilah

dia agar engkau menjadi mahram dengannya." (HR.Muslim)160

Penjelasan Kalimat

Dalam Sunan Abi Dautud dengan lafazh, "susuilah ia sebanyak lima

kali.//161 Maka ia menjadi seperti anak sesusuannya. Penulis menyebutkan

hal ini, seakan-akan hadits Sahlah ini mengecualikan hadits radha'ah,

sekaligus menunjukkan bahwa radha' dengan orang dewasa juga bisa

merubah statusnya menjadi mahram, sedangkan hal itu tidak termasuk

apabila dikembalikan pada makna radha'ah yang menjadi makanan

pokok ketika lapar.

Kisahnya: Abu Hudzaifah dan isterinya pernah mengangkat Salim

sebagai anak, anak bekas seorang hamba wanita Anshar, ketika Allah
menurunkan firman-Nya,

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka." (QS. Al-Ahzab: 5)

Apabila bapaknya diketahui; maka panggilannya dinisbatkan

kepada bapaknya, dan bagi yang tidak diketahui bapaknya; dipanggil

dengan maula (bekas budak) dan saudara seagama. Lalu datanglah

Sahlah menyebutkan sebagaimana dalam hadits tersebut di atas.

Ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini, Aisyah

menetapkan hukumnya menjadi mahram, walaupun ia sudah baligh

dan berakal. Urwah berkata, "Aisyah menetapkan hukum berdasarkan

hadits ini, maka ia menyuruh saudarinya Ummu Kultsum dan anak

perempuan saudaranya (keponakan) untuk menyusui siapa yang ingin
mereka jadikan mahram." Inilah yang diriwayatkan Malik. Ali dan

L60 (e,q) Hadits ini shahiku Muslim (1453)

161 (e*4) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2061)
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Urwah sependapat dengan riwayat tersebut, dan itulah yang menjadi

pendapat Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Hazrr., dalam kitab Al-Bahr yang

dinisbatkan kepada Aisyah dan Dawud Azln-Zhahriri berdasarkan pada

hadits Sahlah ini, yang tidak diragukan lagi keshahihan, diperkuat lagi

dengan firman Allah Ta'ala,

@-'t'q"-*l(C(UrA:)6;6
"lbu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan " (QS.

An-Nisaa':23)

Yang disebutkan, dengan mutlak tidak dibatasi dengan umur.

]umhur shahabat, tabi'in dan fuqaha' menetapkan status radha'ah ltu
menjadi mahram ketika ia masih kecil, hanya saja mereka berbeda

pendapat dalam menentuan definisi anak kecil tersebut. Jumhur mereka

menetapkan bahwa anak kecil itu umurnya sekitar dua tahun, lebih dari

itu tidak menjadi mahram; berdasarkan firman Allatu

.t$)\'"f;J 
"6 

Lx*;{.( *;
" S elama du a tahun penuh, y aitu b agi y an g ingin meny empurnakan p eny usuan. "

(QS. Al-Baqarah:233)

Mereka berkata: Radha'yang menjadikan statusnya mahram pada

saat belum disapih dan mereka tidak menentukan usianya' Al-Auza'i

berkata, "Apabila ia disapih ketika masih berusia satu tahun dan

berlangsung beberapa waktu, baru kemudian disusui lagi selama dua

tahun; tidak merubah statusnya menjadi mahram. Akan tetapi apabila

radha'ah dilakukan sebelum ia disapih ibunya walaupun usianya dua

tahun; maka ia menjadi mahram.Dan radha'ah yang berbeda dua hal

tersebut tersebut tidak menjadikan status anak menjadimahram. Dalam

masalah ini ada beberapa pendapat lainnya namun tidak berdasarkan

pada dalil; maka kami tidak menyebutkannya.

jumhur ulama berdasarkan pendapatnya pada hadits, "Penyusuan

itu diseb abkan lap ar ( makanan pokokny a) " dijelaskan pembahasan terdahulu

bahwa yang disebut dengan radha'ah adalah apabila minum ASI itu
mengenyangkaru menjadi makanan pokoknya; maka anak yang sudah

beranjak dewasa tidak termasuk dalam hadits ini, dipertegas lagi dengan



Iafazh hadits yang menggunakan lafazh penentuan/terbatas. Jumhur
menjawab mengenai hadits Salim terdahulu; bahwa hal itu hanya
berlaku bagi Salim dan tidak bagi yang lainnya sebagaimana jawaban
Ummu Salamah yang disampaikan kepada Aisyah, "Kami berpendapat
bahwa ini berlaku khusus bagi Salim, dan mungkin juga rukhshahbagi
Salim", atau hukum haditsnya mansukh (tidak dilaksanakan).

Yang berpendapat bahwa radha'alt orang dewasa bisa menjadikannya

mahram dengan mengatakan bahwa ayat dan hadits: "Penyusuan itu
dikarenaknn lapar" kedua-duanya menerangkan nafkah yang wajib
diberikan kepada ibu pemberi ASI, yaitu bagi kedua orangtuanya harus
memberikan nafkah baik dengan suka rela atau terpaksa, sebagaimana
disebutkan dalam firman Allah,

@ *r?.\, "#.,5j,&j, fr,r$\iiyj
" Dan kezaajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara

yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah:233), sedangkan Aisyah adalah perawi
hadits dan berpendapat: boleh radhn'kepada orang yang beranjak dewasa

dan menjadikan statusnya sama seperti mahram; menunjukkan bahwa
pemahaman Aisyah sama seperti pendapat yang kami kemukakan
tentang ayat dan hadits tersebut. Ungkapan Ummu Salamatu "Bahwa
hadits itu berlaku khusus kepada Salim" hanyalah perkiraan saja;

karena Aisyah sendiri langsung menjawab denganbertanya kepadanya:
"Apakah pendapat yang kamu sampaikan mempunyai dasar (contoh)

dari Rasulullah?" seketika itu juga Ummu Salamah terdiam. Sebab, kalau
memang itu berlaku khusus kepada Salim saja; tentu Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam menyebutkannya sebagaimana pengkhususan yang
diberikan Nabi kepada Abu Burdah berkorban dengan kambing seusia

satu tahun. Dan ungkapan bahwa hadits ini mansukh juga tidak bisa
diterima; karena hadits ini mutadkhir (lebih terakhir) dari pada turun
ayat yang menjelaskan ketentuan menyusui hanya sampai dua saja,

diperkuat lagi dengan pertanyaan sahlah kepada Rasulullah Shallallahu

Alaihi zrsa Sallam, "Bagaimana mungkin saya menyusui, sedangkan ia
sudah dewasa?"

Menambahkan: pertanyaan Sahlah ini adalah pertanyaan istinkar
(mengingkari) untuk menyusui orang dewasa; menunjukkan bahwa
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solusi yang disampaikan bisa menjadikan status mahram. Pendapatku:

sudah maklum bahwa makna radha'ah secara bahasa adalah ketika

diberikan kepada orang masih kecil, berdasarkan pengertian secara

bahasa ini didukung firman Allah menerangkan usia dua tahury dan

hadits, "Penyusuan dikarenakan lapar", memang ayat itu mewajibkan

untuk memberikannafkahkepada ibu yang menyusui, akan tetapibukan

berarti tidak menerangkan juga waktu atau usia ketika memberikan

radha'ah, bahkan Allah meniadikannya sebagai periode bagi yang mau

menyempurnakan proses radha'ah, dan bukan berarti setiap perbuatan

sempurna yang melampaui batas kesempurnaan menurut syariat

dikatakan sempurna dalam Islam.

. Yang paling baik adalah dengan menggabung antara makna hadits

Sahlah dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan: radha'ahyang

menjadikannya mahram adalah ketika ia masih kecil, kecuali apabila

keadaannya sangat dhar ur at yang mengharuskan memberika n r adha' ah

kepada yang dewasa karena selalu bertemu dengannya di rumah dan

sulit untuk menghindari agar ia tidak melihat kepada si ibu (bukan ibu

kandung), sebagaimana keadaan Salim dengan isteri Abu Huzaif.ah,

berdasarkanhal ini, memberikan Radha'ah dalam situasi dharuratkepada

orang dewasa; tetap mempengaruhinya (merubah statusnya menjadi

mahram), dan selain hal tersebut, tidak menjadikannya mahram katena

radha'ah itu ketika ia masih kecil. Hal itu merupakan penggabungan

pendapat yang baik antara hadits-hadits dan pengamalannya tanpa

menyelisihi zhahir hadits; baik dalam istilah pengecualian, nasakh atau

mengabaikan salah satu makna hadits berdasarkan maknanya secara

bahasa maupun makna hadits lainnya.
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1.046. Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha bahwa Aflah -Saudara Abu

Qu'ais- datang meminta izin untuk bertemu dengannya setelah ada

perintah hijab, Aisyah berkata, 'Aku tidak mengizinkannya. Ketika



Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam datang aku beritahu apa yang
telah aku lakukan. Lalu beliau menyuruhku untuk mengizinkannya

seraya bersabda, "Sesungguhnya dia itu pamanmu (sepersusLtan).,,

(Muttafaq Alaih;toz

Biografi Perawi

Aflah adalah bekas budak Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam.

Ada yang berpendapat: bekas budak Ummi Salamah. Abul eu'ais nama
aslinya adalah Wa'il bin Aflah Al-Asy'ari. Ada yang berpendapat bahwa
namanya adalah Al-Ja'ad. Kalau merujuk kepada pendapat pertama
lebih tepat karena sesuai dengan nama bapaknya. Ibnu Abdil Bar: nama
Abul Qua'is disebutkan hanya dalam hadits ini.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan status hukum radha'ah

berlaku juga kepada suami dari isteri yang menyusui beserta sanak
kerabatnya; karena ASI berasal dari hubungan suami isteri, maka hukum
Radha' dikembalikan kepada status kedua sebagaimana kakek yang
merupakan asal-usul keberadaan cucu-cucunya; maka cucunya tersebut
menjadi mahram baginya karena asal-usul mereka semuanya darinya,
maka dalam masalah ini, Ibnu Abbas berkomentar: Istri yang mempunyai
ASI itu disebabkan karena hubungan dengan suami. Diriwayatkan Ibnu
Abi syaibah dari Ibnu Abbas, ia berkomentar: hubungan suami-isteri
menimbulkan ASI, maka seorang suami mempunyai peranan penting
juga pada hal tersebut. Inilah pendapat Jumhur Shahabat, Tabi'in dan
ahli Fikih.

Hadits ini, sangat jelas sesuai dengan'pendapat mereka, dalam
riwayatAbu Dawud ad alaf azhtambahan disampaikanAisyatr, iaberkata,
"Aflah ingin menemuiku; maka saya bersembunyi di balik hijab, lalu
ia berkata, "Apakah kamu berhijab (menjauh darinya) sedangkan saya

adalah pamanmu?" Sayabertanya, "Darimana?" Ia menjawab, ,,Ketika

kamu masih kecil, kamu disusui oleh isteri saudaraku, maka saya pun

162 (U*.r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (479G) danMuslim (1445)
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menjawab,,,\altgmenyusuikuituadalahSeorangwanitadanbukan
laki-1aki.... ,, Al-hadits.163 Namun Ibnu umar, Ibnu Az-zubait, Rafi'

bin Khudaij, Aisyah dan sekelompok ulama Tabi'in, Ibnu Al-Mundzir,

Dawud dan murid-muridnya berpendapat Hukum radha'tidak berlaku

atas suami (laki-laki) melainkan hanya berlaku kepada Ibu menyusui

karenaASlituadapadanya,merekamenegaskandenganlagidengan
firman Allah, "ibu-ibumu yang menyusuikamu"' (QS' An-Nisaa':23)

]awaban atas pendapat mereka bahwa ayat tersebut tidak berten-

tangan dengan hadits, dan penyebutan kaum ibu dalam ayat itu bukan

berarti kaum bapak-bapak tidak termasuk, kemudian jika maknanya

secara mafhum menuniukkan hal tersebut, hanya saia itu adalah mafhum

penisbatan saja sebagaimana diketahui dalam prinsip-prinsip IImu

ushul. Mereka juga berdalil dengan fatwa sebagian shahabaf dan sudah

maklum bahwa hal itu tidak bisa diiadikan sebagai hujjah. Sebagian

ulama mutakhkhirin menjelaskan masalah itu dengan panjang lebar,

akan tetapi Ibnul Qayyim sudah menjelaskannya terlebih dalam kitab

Al-HadyudangurunyalbnuTaimiyyah.Yangtepatadalahpendapat
jumhur ulama.
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1047. Dan darinya 6isyah) Radhiyallahu Anhaberkata, "Yang diharamkan

Al-Qur', an adalah sepuluh kali p eny usuan y an| sudah dikenal, kemudian

dihapus dengan limakali penyusuan dan Rasulullah shallallahu Alaihi

wa sallam wafat ketikakeadaan masih tetap seb agaimana ay at Al-Qur', an

dibaca." (HR. Muslim)1a

Penielasan Kalimat

Dengan keterangan itu Aisyah ingin menjelaskan bah w a p en as akhan

k --) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2057)

6'--) Hadits ini shahih, Muslim (1452)
1.63

1.64



itu terjadi dalam waktu dekat menjelang wafat Nabi Shallallahu Alaihi zra
sallam sehingga sebagian orang yang belum mengetahui adanya nasakh
itu akan membacanya lima kali susuaru ketika mereka mengetahui
adanya nasakh; mereka tidak membacanya dan berijma, bahwa jumlah
angka tersebut tidak baca. Inilah yang disebut dengan nasakh tilawah
dan hukumnya tetap berlaku, yang merupakan bagian dari macam-
macam Nasakh, yang terbagi menjadi tiga macam:

P er t am a : N as akh tilaw ah d an hukum seperti jumlah bilangan sepuluh
kali susuan.

Kedua: Nasakh tilawah dan hukumnya tetap berlaku seperti jumlah
lima kali susuan, dan juga orang yang sudah tua baik raki maupun
perempuan apabila berzina; maka rajamlah kedua.

Ketiga: Nasakh hukumnya tapi bacaannya tetap ada, dan ini banyak
seperti firman Allah,

@
"Orang-orang yang meninggal dunia
isteri-isteri." (QS. Al-Baqarah: 234)

sudah dijelaskan ketetapan pendapat dalam masalah ini, bahwa
mengamalkan makna hadits ini lebih tepat. pendapat yang mengatakan
bahwa hadits Aisyah ini bukanlah Al-eur'an (yang harus dipatuhi);
karena tidak bisa disebut dengan Khabar Ahad danbukan pula disebut
hadits karena Aisyah tidak meriwayatkannya sebagai hadits adalah
pendapat yang salah; karena waraupun tidak ditetapkan sebagai
Al-Qur'an sehingga harus dilaksanakan ketentu annya, akan tetapi
diriwayatkan Aisyah dari Nabi shallallahu Alaihi wa sallam; maka hal
itu berkedudukan seperti hadits Nabi yang harus diamalkan. Ulama
juga berdalilkan pada hal tersebut dalam amal perbuatan. Asy-syafi,i
dan Ahmad mengamalkan pura hadits yang berkaitan daram kasus
seperti itu, Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah mengamalkan hukum
berdasarkan bacaan Ibnu Mas'ud tentang kaffarat yamin,,Tiga hari
berturut-turut", Malik mengamalkan hukum yang berkaitan tentang
bagian saudara dari ibu (anak ibu) dengan bacaan ]Ubay,,,Apabila ada
anak laki-laki atau perempuan dari Ibu". semua orang berhujjah pada

LsJ t;.dj"&'$d'"j,is
di antaramu dengan meninggalkan



WM
bacaan-bacaan tersebut' sudah seharusnya mengamalkan hadits bab ini;

makakamilebihmemilihmengamalkanhaditsinisebagaimanadalam
pembahasan terdahulu'
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l04S,DarilbnuAbbasRadhiyallahuAnhumabahwadiamenginginkanagar
Nabi Shatlaltahu Alaihi wa Sallam menikahi puteri Hamzah' Beliau

bersabda, "Dia itu tidak hslat bagiku' Dia adalah puteri saudaraku

sepersusuan dan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) iuga

dihar amkan kar ena p,ny,,uon,,, (Muttafaq Alaih)165

Penielasan Kalimat

Ulama berbeda pendapat tentang nama peremPuan Hamzah atas

tujuh pendapat yu"g '"*"anya 
hany-a perkiraan semata' namun yang

jelas status p"'"*r'fu'' adalah anal 
|amzah 

saudara Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam;karena Nabl Shallaltahu Alaihi wa Sallam pernah disusui

oleh Tsuwaibahbudak wanita Abu Lahab' dan ia juga menyusui Hamzah

paman Nabi Shatlallahu Alaihi wa Sallam'

Hukum-hukum yang berkaitan dengan Radha' adalah diharamkan

menikahinya, boleh melihat' khalwat dan bepergiT 
l"rr*u"rr'a' 

tapi

tidakbisa saling mewarisi' tidakwajib memberikan infak' membebaskan

budak yang dimilikinya dan lain sebagainya hukum-hukum yang

berkaitan dengan saudara kandung (nasab)'

Sabda Nabi Shall allahu Alaihi wa Sallam' "Apa yang diharamkan

karena nasab (keturunan) iuga diharamkan karena penyusuan" maksudnya

adalah mengharamkan hukum Penyusuan dengan nasab' kemudian

hukum lainnya yang berkaitan dengan Ibu yang menyusui (murdhi')'

karena kerabat o.ur,! yang diberi ASI berarti kerabat Ibu murdhi' iuga'

t65 (a:-a)Hadits ini shahih' Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447)



sedangkan kerabat Radhi' (orang yang diberi ASI) selain anak-anak
kandungnya; mereka tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan
ibumurdhi'sehingga tidak hukum yang terkait dengan mereka.
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1.049. Dari ummi salamah Radhiyallahu Anhabahwa Rasulullah shallallahu
Alaihi w a s all am b er s ab da, " T idak har am kar ena p enyusuan ke cu ali y an g
membekas di perut, yaitu sebelum anak disapih.- (HR. At-Tirmidzi.
Hadits shahih menurut Al-Hakim;,oo

Penielasan Kalimat

Fataka maknanya menembus, maksudnya sampai di peru! maka
tidak menjadikannya mahram ASI sedikit yang tidak bisa sampai di
perut mungkin juga maksudnya ASI yang menjadi makanan pokok;
sehingga merupakan dalil bahwa ASI yang diberikan kepada orang
dewasa tidak merubah statusnya menjadi mahram, hal itu ditunjukkan
pada sabda Nabi "sebelum anak disapih" maksudnya sebelum ia berusia
dua tahun sebagaimana dalam hadits rainnya: "Anak saya Ibrahim
meninggal ketika masih minum ASI, sungguh ia akan mendapatkan Ibu
yang menyusuinya di surga"167 hal itu dipertegas lagi dengan hadits
berikut ini:
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166 (G-4) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1152)
1.67 (O 4) Hadits ini shahitr, Shahih Muslim (2316)
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DarilbnuAbbasRadhiyatlahuAnhumaberkata"'Tidakadapenyusuan

kecuali dalam du, toh''i"'(Hadits marfu' dan mauquf' diriwayatkan

Ad-Daraquthni dan Ibnu'Adi' namun mereka lebih menilainya

mauquf)158

Penielasan Kalimat

Dinilai mauqufmenurut Ad-Daraquthni karena Al-Haitsum Ibnu

]ami1 dari Ibnu Uyainah sendirian' ada yang berpendapat: Tsiqah dan

hafalannya bagus' Oi'iwuyutkan Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah

dandinilaimauquf'Pendapatku:halitubukanlah'illahsebagaimana
yang sering kami 'u*puikut' 

Ibnu Adi berkata' "Al-Haitsam sering

salahmenyampaikanhudit''"Al-Baihaqiberkata"'\antg:llahihadalah
hadits rni mauquf,riwayat yang menetttotun usianya di bawah dua

tahun berasal dari Umar dan Ibnu Mas'ud'"

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menentukan pemberian ASI harus

di bawah usia dua iutr., dan tidak disebut radha'kecuali dalam usia

dua tahun, sebagaimana disebutkan dalam ayat terdahulu' Dan yang

berpendapat bahwa ayat itu mewajibkan memberikan nafkah dan

lainsebagainyadanbukanbatasusiaradha,ahisudahdibantahpada
pembahasan terdahulu' dituniukkan dengan hadits berikut ini:

, u . .1,,'., i, ), ,\ ,, 16,j6 )# jr,f j.t.o\
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l5sl,DarilbnuMas,udRadhiyallahuAnhubahwaRasulullnhshallallahu
Alaihi w a s allamb ers ab da 

"' 
T idak ada p eny usuankecuali y ang menguat-

kan tulang dan menumbuhkan daging'" (HR' Abu Dawud)16e

168 (v,/C-, )) Tidakbenar derajatnya marfu'' Rujuklah Talkhish Al-Habir (ala)

169 (vlr,C.i )) riaat ienar deraiatnya *utfu" eU'' Dawud'(2060)'-dan iuga tidak

shahihderaiattyamauquf(2059)danhaditsiiiji"''gg"p'n,nlnmenurutAl-Albani
Rahimahullah'



Penjelasan Kalimat

Hal itu bagi anak yang berusia di bawah dua tahun atau sekitar
dua tahun, yang berkembang, menguatkan tulang dan menumbuhkan
daging berkat ASI tersebut.
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"1.052. Dari uqbah bin Al-Harits bahzua ia telah menikah dengan Llmmu yahya

binti Abu lhab, lalu dat anglah seor an g p er empuan danb erkat a, " Aku telah
menyusui kamu berdua, kemudian ia bertanya kepada Nabi shallallahu
Al aihi w a s all am d an b eli au b er s ab d a, " B a g aim an a I a gi, su d ah ad a o r an g
yang mengatakan (hal itu)." Lalu uqbah menceraikannya dan wanita
itu menikah dengan laki-laki lainnya. (HR. Al-Bukhari)rzo

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa s aksimurdhi' (ibu yang menyusui)
sendirian diterima, dan dijadikan judul pada salah bab kitab shahih Al-
Bukhari, inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, dan jama'ah ulama
salaf dan Ahmad Ibnu Hanbal. Abu ubaid berkata, "wajib bagi laki-
laki untuk menceraikanny4 dan hakim tidak menentukan hukum pada
kasus seperti ifu." Malik berkata, "Tidak diterima saksi pada radha'ah
kecuali saksi dua orang wanita. Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah
menegaskanbahwa saksi dalam radha'ahsama seperti saksi dalam kasus
lainnya; maka harus dengan dua saksi laki-laki atau laki-laki satu dan dua
orang wanita dan tidak cukup saksi seorang wanita murdhi'ahsendirian;
karena berkaitan dengan penenfuan hukum atas perbuatannya.

170 (e-4) Hadits ini shahilr, shahih Al_Bukhari (88)
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Asy-Syafi'i berkata, "Saksi salu murdhi'ah (ib't yang menyusui)

dite_rima bersama tiga wanita lainnya dengan syarat tidak meminta

upah atas saksinya' ti"'"ku berkata' "Perintah hadits rnimustahab' dan

langkah hati-hati dari perkara yang tidak jeias'"

Ungkapan dijawab bahwa ha1 ini bertentang dengan zhahir lafazh

hadits, apalagi ia mengulangi pertanyaan kepada Nabt Shallallahu Alaihi

wa sallamsampai empat kaii' beliau meniawab"'Bagaimana' sudah

ada orang yang men gatakan?" Daiam lafazh lainnya: "Ceraikanlah"'

di riwayat ed-oaraq'lthnl : "Tidak nda kebaikan yang akan kamu peroleh

dar iny a. " 17 1r" u,'a uiy u seb a gai sikap kehati-h"i:T::: N a,bi Shall all ahu

Alaihi wa Sallammenyuruh menceraikannya' hanya saja semua lafazh

hadits tersebut tidak memerintahkan untuk menceraikan' maka saksi

dalammasalahiniberbedadengansaksi-saksipadamasalahlainnya
yang ditentukan berapa iumiah saksi dalam masalah ini' sedangkan

kalian sendiri mengakui saksi seorang wanita yang berkaitan dengan

masalah wanita, kailan ungkapkan: cukup dengan seorang saksi wanita'

beralasan bahwa setiap masalah yu"g 
'u^gut 

iarang dibutuhkan saksi

(tidak ada) seorang tutti-tutti' maka cukuplah saksi itu seorang wanita;

karena dharurat'
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lO5S.DariZiyadAt-SahmibahwaRasulullahshallallahuAlaihiwaSallam
melar ang meny usukan kep ada p er empuan-p er emPuan b o 

loh' 
(HR' Abu

Dawud' Hadits tersebut *t"'ul' sebab Ziyad' bukan termasuk

shahabat)172

Penielasan Kalimat

Al Hamqaadalah orang yang lemah akal' Alasan larangan itu bahwa

171 Ad-Daraquthni (41177)

172 Al-Marasil (207)



ASI itu mempunyai pengaruh pada pembentukan karakter, maka harus
dipilih Ibu baik akalnya (cerdas) dan yang semisal.

5. BAB NAFKAH

Kata 'nafkah' diambil dari kata nafaqah. sedangkan kata nafaqfu adalah
bentuk jama' dari kata nafaqah yang artinya semua yang diusahakan
seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang
lair; baik berupa makanan, minuman dan lainnya.
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'1.054. DariAisyahRadhiyallahuAnha,iaberkata,"HindunBintilltbah-isteri

Abu Sufyan- masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam
dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang
yang pelit, la tidak memberiku naftah yang cukup untukku dan anak-
anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.

Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, ,,Ambillah

dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan
'urf (tradisi yang berlaku)." (Muttafaq Alaih)1r3

Biografi Perawi

Hindun binti utbah bin Rabi'ah bin Abdi syams bin Abdi Manaf.
Masuk Islam ketika Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah) setelah
suaminya, Abu sufyan masuk Islam. Bapak Hindun yang bemama Utbah,

173 (U*?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5364) dan Muslim (1714)
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pamannya yang bernama Syaibah dan saudaranya yang bernama Al-

WalidbinUtbah,ketiganyaterbunuhpadasaatperangBadarsehingga
traged.i ini membu,t^yu merana' Ketika Hamzah terbunuh pada perang

Uhud, ia sangat senang sekali, lalu ia membelah perutnya -Hamzah-'

mengambil hati dan langsung mengunyahnya kemudian dimuntahkan

Iagi karena tidak bisa ditelan' Wafat pada bulan Muharram tahun L4

H. Ada juga yang mengatakan bukan pada tahun tersebut' Abu Sufyan

nama aslinya adalah Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams dan

termasuk pemimpin kaum Quraisy' Masuk Islam p ada saat F athu Makkah

sebelum isterinya masuk Islam, yaitu ketika ia ditangkap pasukan Nabi

ShnllallahuAlaihiwasallamsaatpenaklukankotaMekkah.Lalu,Al-Abbas

memberikan jaminan kepadanya' baru kemudian dihadapkan kepada

RasulullahShallallahuAlaihiwasallam;makaiamasuklslam,wafatpada
waktu kekhilafahan Utsman bin Affan tahun 32 H'

Penielasan Kalimat

Kata Asy-Syuhhu artinya pelit yang disertai dengan penuh perhi-

tungan,danlebihkhususdarisekadarpelit.Karena,sifatpelit(bukhl)
hanya diberikan kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya

saja, sedan g?ur. a,y-Syuhhu ad'alahsifat pelit terhadap segala sesuatu'

Tafsir Hadits

Haditsinimerupakandalilyangmembolehkanbagiseseoranguntuk

menyebutkan aib atau kekurangan orang lain demi unfuk menielaskan

tentangkeadaaannyadanmemintafatwa(solusi)atashaltersebut.Ini
termasukhal.halyu.'g*",..bolehkanghibah,sekaligusmewaiibkan
kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak'

walaupunanak-anaknyasudahdewasaberdasarkansifatumumpada
hadits yang tidak merincikan keadaan anak-anak kecuali apabila ada

hadits yang mengecualikan' Jika tidak' maka wajib memberikan nafkah

kepada anak-anak walaupun sudah dewasa'

Hadits ini menunjukkan juga bahwa yang waf ib dalam memberikan

nafkahadalahsecukupnyatanpaditentukanberapanilainya.Inilah
pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan

i
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firman Allah r a' al a, " D an kew aj ib an ay ah memb er i m akan d an p akai an kep ad a

para ibu dengan cara yang ma'ruf." (eS. Al-Baqarah:223)

Menurut salah satu pendapat Asy-Syafi,i, bahwa nafkah yang
cukup diukur dengan beberapa mud, makabagi yang lapang hidupnya,
menafkahi dengan dua mud, bagi yang biasa-biasa saja, satu setengah
mud, danbagi yang susah, cukup satu mud saja.

Al-Hadi berpendapat, setiap hari dua mud, setiapbulan dua dirham
untuk membeli lauk-pauk. Abu Ya'la berpendapat bahwa wajib bagi
orang susahmaupunmapan, masing-masing menyediakan dua liter roti
setiap hari, hanya berbeda pada sifat dan kualitasnya; karena baik yang
mapan maupun yang susah serupa dalam ukuran yang dimakan dan
hanya berbeda pada kualitas dan lainnya.

An-Nawawi berkat4 "Hadits ini merupakan hujjah bagi yang
menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan." penulis berkomentar,
"Namun tidak terang-terangan sebagai bantahan terhadap mereka, akan
tetapi ukuran nafkah yang mereka sebut harus berdasarkan dalil, jika
memang ada dalil; maka definisi'cukup'dalam hadits bab disesuaikan
dengan ukuran tersebut.

Ungkapannya: "Kecuali aku mengambil hartanya,, merupakan
dalil yang menunjukkan bahwa ibu mempunyai kekuasaan untuk
memberikan infak kepada anak-anaknya walaupun suaminya tidak
berkenary dan dalil juga bagi yang harus memenuhi kewajibannya
untuk mengambilnya terlebih dahulu; karena Nabi shallallahu Alaihiwa
sallam mengakuinya dan tidak menyebutkan bahwa prilaku tersebut
adalah haram, bahwa Hindun bertanya kepada Nabi: apakah yang ia
lakukan perbuatan dosa? Beliau membolehkan jika hal itu dilakukan
dikemudian hari dan menetapkan apa yang telah dilakukary dalam
hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan: ,,Tidak 

apa-apa

bagimu untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya dengan ma'ruf".
Sabda Nabi: "Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmlt,,mungkin
merupakan fatwa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam dan mungkin juga
keputusan hukum.

Hadits ini merupakan dalil yang memutuskan hukum terhadap
yang tidak hadir tanpa ditujukan kepadanya, hadits ini dijadikan bab



wM
Al-Bukhari yang diberi judul "Bab memutuskan hukum atas yang tidak

hadirlalumenyebutkanhaditsini,lTaakantetapiAn-Nawawiberkata'
"syaratpengadiian atas orang yang tidak hadir adalah ia tidak berada

di negara (daerah) tersebut, atau penguasa yang tidak bisa dihadirkan'

atau udzur yang membuatnya tidak bisa hadir' dan Abu Sufyan tidak

termasukdalamsyarat-syarattersebut,bahkaniahadirdidaerahtersebuU

makahaditsinibukandalilyangbisamemutuskanperkarakepada
orang yang tidak hadir' Hanya saia' Al-Hakim meriwayatkan hadits

inidalamtafsirsuratAl-MumtahanahpadakitabAl.Mustadrakyang
menyebutkan bahwa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam ketika membaiat

kaum wanita menyebutkan untuk tidak mencuri' Hindun berkata'

"sayatidak membaiatmu untuk tidak mencuri' karena saya mencuri

harta suami," maka ia tidak dibaiat sampai dikirim utusan kepada Abu

Sufyan meminta kehalalan atas hal tersebut. Abu Sufyanberkata, 
,,Kalau

kurma, saya hala1kan, tapi jika berupa yang kering-kering' maka tidak

sayahalalkafi.,'lTsHaditsinimenyebutkanbahwaNabimemutuskan
perkara atas terdakwa yang hadir, hanya saja hadits ini bertentangan

dengan bab yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, seakan-akan|afazh

tambahan yang diriwayatkan Al Hakim; menurutnya salah'

Kesimpuiannya, bahwa kisah dalam hadits ini bisa dikatakan

fatwa dari Nabi dan ketentuan hukum dari Nabi' akan tetapi lebih

tepatsebagaifatwaNabi;karenaNabitidakmenuntutbuktidanjuga
menyuruh bersumpah atas pengakuannya' Ada yang berpendapat

hukumitudiputuskanberdasarkanpengetahuandariNabitentang
kejujuranHindunsehinggaNabitidakmenuntutbuktiatasdakwaandan
juga sumpah atas pengakuannya' Hal ini merupakan hujjah bagi yang

berpendapatbahwahakimbisamemutuskanperkaraataspengetahuan-

nya terhadap terdakwa, akan tetapi karena masih mungkin; maka tidak

bisadijadikandalil.Akantetapiinimerupakandalilbagisuamiuntuk
memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya serta baginya untuk

mengambilhartasuaminyalagi,jikayangdiberikantidakmencukupi
kebutuhannyadankebutuhananak-anaknya.Inilahyangdiinginkan
penulis kitab ketika menyebutkan hadits ini pada bab nafkah'

6*.)Hadits ini shahih, Al-Bukhari (612626)

,f-Mustadrak (21528)
174
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'l'055. Dari rhariq Al-Muharibi Radhiyallahu Anhu berkata, ,,Ketika kami

datang ke Madinah Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam bercliri
di atas Mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersnbda,
"Tangan pemberi adalah yang paling tinggi (utama), mulailah dari
orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu dan ayahmu, saudaramu
perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang
lebih dekat denganmu." (HR.An-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut
Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni;tzo

Biografi Perawi

Thariq Al-Muharibi adalah Thariq bin Abdullah Al-Muharibi. Jami,
bin syaddad dan Rib'i meriwayatkan hadits ini darinya, ia dikenal
dengan Ibnu Hirasy.

Penielasan Kalimat

Hadits ini menafsirkan hadits "Tangan yang di atas lebih baik dari pada
tangan di bawah", dalam kitab An-Nihayah ditafsirkary bahwa tangan
yang di atas adalah pemberi, sedangan tangan yang di bawah adalah
orang yang tidak mau menafkahkan harta atau peminta-minta.

Tafsir Hadits

sabda Nabi, " Mulailah dari yang menjadi tanggunganmu" adalah dalil
yang mewajibkan berinfak kepada orang yang terdekat. Nabi shailallahu
Alaihi wa sallam menyebutkan secara terperinci kepada ibu terdahulu

175 (e,,4) Hadits ini shahilu Shahih An-Nasa,i (2531)
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baru kemudian bapak dan seterusnya secara berurutan' Maka' urutan

inimenunjukkanbahwaibulebihutamamendapatkankebaikandari
pada bapak. Al-Qadhi Iyadh berkata' "Inilah pendapat jumhur ulama

diperkuat lagi dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-

Bukhariyangmenyub,.tu..ibuterlebihdahulusebanyaktigakalibaru
kemudian menyebutkan bapak dengan kata sambung'kemudianl"'12

Maka, siapa yang hanya sangguP memberikan infak kepada di antara

keduanya, hendaknya diberikan kepada ibu terdahulu berdasarkan

hadits_hadits tersebut, bahkan Al-eur'an menegaskan tentang hak

seorang ibu, sebagaimana dalam ayat berikut'

@ Gf L#; 65 A rciarv ;^t #i( W;'
,,Kamiperintahkankepadamanusiasupayaberbuatbaikkepadaduaorangibu

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah' dan melahirkannya

dengan susahpayah (pula)." (QS' Al-Ahqaf: 15)

SabdaNabi,"saudaraPerempuandanlaki-lakimu"'danseterusnya"

adalahdalilyangmewajibkanmemberikaninfakkepadakerabatdekat
yang susah. HaI ini merupakan penjelasan makna sabda Nabi' "Mulailah

dari orang yang meniadi tanggunganmLt" saudara laki-laki iuga termasuk

yang menjadi tanggungannya' Inilah pendapat lJmar' Ibnu Abi Laila'

AhmaddanArrradi,akantetapidalamkitabAl-Bahrdisyatatkan
kerabatitutermasukahliwariskarenanasabberdasarkanfirmanAllah
Ta'ala,

@ 6y$32 *:()\|9'
"Dan waris pun berkeznaiiban demikian"' (QS' At-Baqarah: 233) dan huruf

Lam untukmenentukan. Menurut Asy-syafi'i, nafkahitu wajibhukumnya

diberikan kepada kerabat yang miskin' tidak mampubekeria baik karena

lumpuh atau masih kecil, atau gila karena semuanya itu maksudnya ia

tidakmampumemenuhikebutuhannyasendiri,merekaberkata:jika
saudaranya tidak mempunyai sifat-sifat tersebut; pendapat yang paling

baik juga adalah wajib karena ia menjelekkan kerabat yang kaya namun

tidak mau menginfakkan sebagian hartanya kepada kerabatnya'

177 (a*e)Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5971) dan Muslim (2548)
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bekerja;Pendapat yang kedua: tidak boleh berinfak, jika mampu
karena berkedudukan seperti orang yang kaya.

Pendapat yang ketiga: wajib bagi anak-anak memberikan nafkah
kepada orangtuanya dan tidak sebaliknya (apabila sudah besar); karena
bukan termasuk perbuatan ma'ruf menyuruh orangtuanya bekerja
ketika mereka sudah tua (udzur). Menurut Al Hanafiyyah: wajib
memberikan nafkah kepada kerabat Mahram yangmiskiry tidak mampu
bekerja sejumlah harta warisannya, inilah yang disebutkan dalam kitab-
kitab kedua kelompok madzhab itu, akan tetapi dalam kitab Al-Bahr
dinukilkan hal yang berbeda, dan semua pendapat ini tidak diketahui
dalil-dalilnya.

Firman Allah Ta'ala,

t|. . ,2?? ,< ,/ /.. t4,-e.>- t#l l: 9l,J
" D an b er ikanl ah kep ada keluar g a-kelu ar g a y frn g dekat akan hakny a." (eS. A1-

Israa': 26), yang mengisyaratkan bahwa kerabat mempunyai hak atas

kerabat lainnya, hak-hak tersebut berbeda-beda. Maka jika ia miskin;
harus diberikan infak, jika tidak; maka haknya adalah menghormati,
memuliakannya atau hal lainnya yang termasuk perbuatan baik. Hadits
ini merupakan penafsir tentang definisi sanak kerabat beserta tingkatan-
tingkatannya, maka wajib memberikan infak kepada kerabat yang susah

berurutan seperti dalam hadits, dan hadits itu tidak menyebutkan anak
dan isteri; karena memang keduanya wajib diberikan infak berdasarkan
dalil yang lain, sedangkan yang beralasan kedua ahli warits adalah
pendapat yang tidak bisa ditanggapi (tawaqqufl.

Ulama berbeda pendapat tentang gugurnya memberikan nafkah
yang telah berlalu. Ada yang berpendapat: gugur apabila diberikan
kepada isteri dan kerabat, ada yang juga berpendapat: tidak gugur
nafkah keduanya walau sudah berlalu, ada yang berpendapat: yang
gugur adalah kewajiban nafkah kerabat dekat, Istrinya tetap wajib
diberikan; beralasan bahwa kewajiban nafkah kerabat dengan tujuan
agar tetap mempertahankan kehidupar; hal ini sudah berlalu karena
berkaitan dengan kewajiban yang telah lalu.

Sedangkan nafkah isteri hukumnya wajib dan bukan sekedar mem-
pertahankan hidup, maka tetap wajib diberikan walaupun isterinya



SubulusSalam

-4filtuliorang kaya,dan juga ijma' shahabat bahwa kewaiiban nafkah tersebut

tidak gugur, iika memang sudah iima' di kalangan shahabaU maka

tidakperluuntukmengambilpendapatlainnya'RasulullahShallallahu
Alaihi wa Sallambersabda, "Dan bagi kalian wajib memberikan nafkah

dan pakaian dengan ma'ruf kepada isterinya"178 walaupun isterinya

seorang yangta'at(tidak menuntut) tapi nafkah ini haknya yang harus

diberikan. Asy Syafi'i meriwayatkan dengan sanad layyid bahwa Umar

menyamPaikan ultimatum kepa d'a para panglima/pemimpin pasukan

untuk disampaikan kepada pasukannya yang sudah lama berpisah

dari isterinya dengan dua pilihan: memberikan nafkah kepada isteri

atau menceraikan, dan jika mereka memilih menceraikan; maka

harus mengirimkan nafkah yang tidak mereka berikan selama ikut

berperang,'l7e hadits ini shahih menurut Al Hafizh Abu Hatim Ar Razi'

Disebutkan Ibnu Katsir dalam kltab Al-lrsyad'
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1,056. Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallatlahu Alaihi wa sallam

bersabda,,,Hambayangdimilikiwajibdiberimakandanpakaian,dan

tidak dibebani pekeriaan kecuali yang ia mamptt"' (HR' Muslim)18o

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil sekaiigus ijma'ulama yang mewajibkan

memberi makan dan pakaian kepada budak yang dimiliki' zhahirnya

bersifatmutlakdantidakmenentukanienismakanandanpakaianyang

sama dengan apa yang dimakan maupun dipakai tuannya' Perintah

dalam hadits Muslim yang memerintah untuk memberi makan dan

pakaian seperti yang dimakan dan dipakai maiikannya adalah Sunnah'

Akan tetapi iika ada pendapat yang bahwa sudah iima' ulama untuk

178 (U,-?) Hadits ini shahih, Muslim (1218)

179 Asy-Syafi' i (21124)

180 (6+.4) Hadits ini shahih, Muslim (1662)



berbuat demikian; tentunya ijma' tersebut mengkhususkan hadits
mutlak dalam bab ini. Hadits ini menunjukkan bahwa majikan tidak
boleh memberikan pekerjaan yang tidak sanggup dilaksanakary dan
inilah ijma'ulama dalam masalah ini.
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1057. Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, berkatn, ,,Aku

bertanya, 'wahai Rasulullah, apakah hak isteri sarah seorang di antara
kami?' Beliau menjazaab, "Engkau memberinya makan jika engkau

makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.,, Al-
Hadits, sudah tercantum dalam bab bergaul dengan isteri.l81

Penjelasan Kalimat

Hadits ini disebutkan dengan lengkap pada bab bergaul dengan
isteri, dinisbatkan kepada Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa,i dan Ibnu
Majah. Al-Bukhari menta'Iiq sebagian hadits ini dan dishahihkan Al-
Hakim. Sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

1058. Dari labir Radhiyallahu Anhu - dalam sebuah hadits tentang haji yang
panjang- Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau wajib
memberi mereka rezeki danpakaian denganbaik." (HR. Muslim)182

(y ;r*) hadits ini hasan shahitr, sudah dijelaskan pada pembahasan terda-
hulu.
(C.--") Hadits ini shahitr, Muslim (995)
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Tafsir Hadits

Hadits merupakan dalil yang mewaiibkan memberi nafkah dan

pakaian kepada isteri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat' Itu

sudah ijma'ulama dan sudah dijelaskan pembahasan terdahulu'

Sabda Nabi, "Dengan baik" adalah pemberitahuan bahwa tidak

wajib memberikan nafkah kecuali dengan ukuran yang lazim (ma'ruf'

sesuai dengan yang berlaku) secara umum sesuai dengan kemampuan

masing-masing sebagaimana firman Allah'

@ )lf)fr,E s.,i:t r{"";'Ji:#' i'*i &-
"Hendaklah orang yang ffiampu memberi nafkah menurut kemampuannya'

Dan orang yang aisenlprtkan rezkinya hendaklah memberi naftah dari harta

yang diberikan AllahkEadanya'" (QS' Ath-Thalak 7)

Kemudian, yang waiib diberikan adalah makanan yang sudah

dibuatkan; karena ini]lahyang dinamakan dengannafkah' dan tidak wajib

dengan memberikan uang seharga makanan tersebut kecuali dengan

keridhaannya. Dalam masalah ini Ibnul Qayyim sudah membahasnya

dengan terperinci, dan inilah yang benar'

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada dalam Al-Qur'an mauPun

SunnahNabishallatlahuAlaihiwasallambahwanafkahifuberupaduit,
tidakiugashahabat,Tabi'indanTabi'itTabi'in'begituiugasalahsatu
empat Imam Madzhab mauPun imam-imam lainnya yang berpendapat

demikian;AllahTa'alahanyamewajibkanuntukmemberinafkah
kepada kerabat, isteri dan budak dengan ma'ruf' Maka' tidak termasuk

perbuatanma,rufmemberikanduitpenggantinafkah.Akantetapiyang
ma'ruf menurut syari'at adalah memberikan pakaian dan makanan

yang semisal dengan yang dipakai' karena yang waiib itu bukan duit

mauPun p".,ggut"i lainnya' dan juga tidak dibenarkan memberikan

nafkahbelumditetapkandantidakbisadimiliki,karenanafkahwajib
diberikan kepada kerabat dan isteri adalah harian, seandainya langsung

diberikan satu bulan; maka tidak bisa diganti dengan lainnya kecuali

mendapatkanpersetujuandariisteridankerabat;karenaduititusebagai
pengganti nafkah wajib' Menurut Asy-Syafi'i bisa berupa gandum' atau

makanan pokok menurut jumhur ulama' maka mengaPa harus diganti

I
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dengan duit tanpa keridhaan dan syari'at juga tidak menuntut berupa

duit. Semua itu bertentangan dengan kaidatu pendapat-pendapat imam

dan kemashlahatan umat. Akan tetapi, apabila sudah ada kesepakatan

di antara keduanya; maka boleh nafkah berupa duit atau lainnya. Hanya

sajamemberikannafkahberupa duit atau lainnya penggantinafkahwajib

ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya.
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1059. Dari Abdullah lbnu Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan berdosalah orang yang

menelantarkan orang wajib diberi makan," (HR. An-Nasa'i.r83 Dalam

lafazh menurut Muslim: "Dan berdosalah orang yang menahan

makanan (tidak diberikan) terhadap orang yang menjadi tang-

gungannya."lu

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil mewajibkan memberikan nafkah

terhadap siapa saja yang menjadi tanggungannya, karena ia tidak akan

disebut berdosa kecuali apabila meninggalkan yang wajib dilakukan.

Disampaikan di sini, ia telah berbuat dosa yang mengantarkannya

kepada kehancuran dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya. Yang

dimaksud tanggungan itu adalah setiap orang yang harus ia berikan

nafkatu yaitu: isteri, anak dan budak-budaknya sebagaimana telah

dijelaskan terdahulu. Laf.azh Muslim khusus ditujukan kepada pada

budak, dan An-Nasa'ilatazhumum berlaku untuk semua yang menjadi

tanggungannya.

183 (a*) Hadits ini hasan, Shahih AbiDawud (1692)

184 (U,'*") Hadits ini shahitu Muslim (995)

l_
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1060. Dari |abir, -hadits Marfu,- tentang wanita hamil yang ditinggal mati

suaminya, ia berkata, "Tidak ada naftah baginya'" (HR' Al-Baihaqi

dan perawinya dapat dipercaya, tapi ia mengatakan bahwa yang

tepat hadits itu adalah mauquf)l8' Tidak ada kewajiban memberikan

naftahinijugaterdapatdalamhaditsFatimahbintiQaisyanglalu,(HR.

Muslim)186

Penielasan Kalimat

Penjelasan yang lalu menyebutkan wanita yang dithalak ba'in

tidak waiib dinafkahi lagi. Pembahasan sekarang terhadap wanita yang

ditinggal mati suaminya, dalam masalah ini ada perbedaan ulama'

Tafsir Hadits

Sebagianulamaberpendapatbahwawanitayangditinggalmati
suaminya tidak wajib diberi nafkah baik sedang hamil maupun tidak,

tidak wajib bagi yang hamil berdasarkan teks hadits ini, dan yang tidak

hamillebihtepattidakwajib.InilahpendapatmadzhabAsy-Syafi,i,
HanafidanAl-Mu,ayyad';berdasarkanpadahaditsini,danjugakarena
memang seseorang tidak dibebani kewajiban' dan kewajiban untuk

menjalanimasaiddahselamaempatbulansepuluhharitidakwajib
untukdiberinafkah.Sebagianulamayanglain'diantaranyaAl-Hadi'
mewaiibkan memberi nafkah berdasarkan firman Allah Ta'ala'

@ cFL'&J,;\Jtcs
,,(yaitu) diberi naftah hingga setahun lamanya dengan tidak disutuh pindah

( dari rumahny a). " (QS. Al-Baq arah: 240)

185 Al-Baihaqi(71a30)

186 (6-.") Hadits ini shahih, Muslim (1480)



Menurut mereka, masa iddah dalam ayat dinasakh (tidak berlaku)
bukan berarti kewajiban memberikan nafkah juga dinasakh, dan juga

karena ia tidak boleh ke mana-mana (diam di rumah) karena hal itu;
maka wajib diberi nafkah. Pendapat ini dijawab: sebetulanya kewajiban
memberi nafkah ifu dengan wasiat sebagaimana firman Allah, "Dan

orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri,

hendaklahberwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberibaftahhingga setahun

lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)." (QS. Al-Baqarah:

240)

Lalu, ayat wasiat dinasakh hukumnya, baik dengan firman Allah,
"Hendaklah (para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan

sepuluhhari," (QS. Al-Baqarah:234), atau dengan ayat warisan, atau bisa
dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Tidak ada wasiat bagi ahli

u)aris.t1'87

Sedangkan firman Allah, " mlkaberikanlahkepada mereka itu naftahnya

hingga mereka bersalin." (QS. Ath-Thalak: 6) ditujukan kepada wanita-
wanita yang dicerai dan bukan kepada wanita yang ditinggal mati
suaminya. Dalam Sunan Abi Dazoud dari hadits Ibnu Abbas disebutkan
bahwafirmanAllatr, "D an or ang-or angy ang akanmeninggal dunia diant ar amu

dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu)

diberi bafkah hingga setahun lamanya." (QS. Al-Baqarah: 240) dinasakh
dengan ayat tentang pembagian harta warisan yang telah ditentukan
Allah baik yang berhak mendapat 1.14 danU8, dan masa iddah selama

setahun dinasakh dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari.

Disebutkan hadits Fatimah binti Qais di sini, seakan-akan penulis
ingin mengatakan bahwa hukum wanita yang ditalak ba'in sama

hukumnya dengan wanita yang ditinggal mati suaminya; karena

keduanya sama-sama ba'in dan boleh dinikahi lainnya.
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1.061,. Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi

wasallam,"Tanganyangdiataslebihbaikdaripadatanganyangdi
bawah,hendaklahseseoranSdiantarakamumulai(memberinafkah)

kepadaoranSyangmenjaditanggungannya'Paraisteriakanberkata,
,,Berikan aku makan atau ceraikan aku." (HR. Ad-Daraquthni dan

sanadnya hasan)188

Penielasan Kalimat

DiriwayatkanAd-DaraquthnidarijalurAshimdariAbiShalihdari
Abu Hurairah, hanya saja hafalan Ashim ada perdebatan ulama hadits.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah secara

mauquf,lse menurut riwayat Isma'ili, mereka bertanya' "Wahai Abu

Hurairah,apakahitupendapatmuatausabdaRasulullahshallallahu
Alaihi wa Sallam?" Ia meniawab, "Pendapatku"' ini menunjukkan bahwa

itu hasil d'aiistinbath d,arinya;inilah yang dikemukakan Para Penentang

hadits Abu Hurairah.

Zhahfuny abahwa Abu Hurairahberkata kepada mereka,,,Rasulullah

shaltallahu Alaihi wa sallambersabda, "Lalu mereka berkata, "Apakah itu

pend apatmu atau sabda N abi sh altallahu Al aihi w a s allam? " Ia meni awab,

"Itu pendapatku" adalah jawaban pedas kepada mereka dan bukan

memberitahukan bahwa hal itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam, karena bagaimana mungkin Abu Hurairah menisbatkan

pendapat darinya sendiri sedangkan ia bermaksud bahwa semua itu

dari Nabi dengan menyebutkary "Rasulullah Shallallahu Alaihiwa sallam

bersabda," dengan menisbathkan pendapatnya kepada Rasulullah'

berarti semua ini adalah kebohongannya yang dinisbatkan kepada

Rasulullah; tidak mungkin Abu Hurairah melakukan hal itu, karena ia

adalah salah satu perawi hadits, ,,Siapa yang berdusta kepadaku dengan

sengaja; maka akan dibuatkan kursi dari api neraka"'leo bukti-buktinya ielas

188 (;* o>L-!) Sanadnya hasan, Ad-Daraquthni (3 1296-297)

189 (e.--r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5355)

reo 1!__1 Hadits ini shahih, Al_Bukhari (110) dan Muslim (3/ at-Muqaddimah)
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bahwa ungkapan Abu Hurairah itu tidak lain adalah ungkapan pedas

kepada penanya; maka kami sampaikan: inilah sebetulnya maksud

ungkapan Abu Hurairah.

Penulis juga menyebutkan hadits riwayat dari Abu Hurairah yang
menafsirkan maksud dari "pendapatku" yaitu hapalan, diungkapkan
dengan lafazh "Pendapatku" isyarat tulisan yang terdapat dalam kitab
Shahih Al-Bukhari dan lainnya bahwa Abu Hurairah membentang bajunya

atau kain (dari Yaman) (perumpamaan orang yang siap menerima ilmu)
lalu Rasulullah menyebutkan hadits-hadits yang dilangsung dihafal
dan tak terlupakan lagi, seakan-akan ungkapan "pendapat" itu dari
kumpulan hadits-hadits yang dihafal dari Nabi.

Sudah kami isyaratkan terdahulu bahwa penulis tidak menyebutkan
hadits Abu Hurairah dengan lengkap, dan kelengkapan hadits itu ada

dalam kitab Al-Bukhari sebagai berikuf "Budakmu berkata "Berilah

aku makan dan kerjakanlah", menurut riwayat Isma'ili disebutkary
"Budakmu berkata, "Berilah saya makan; kalau tidak juallah," dan
anakmu berkata, "Kepada siapa engkau akan meninggalkanku (menitip-
kan orang yang memenuhi kebutuhan)."

Tafsir Hadits

Semua ini merupakan dalil yang mewajibkan memberikan nafkah

kepada siapa yang tersebut di atas, mulai dari isterl anak dan budak

yang sudah disebutkan dahulu. Menunjukkan juga wajib memberikan

nafkah kepada budak, kalau tidak ia harus dijual, dan juga nafkah yang

wajib diberikan bapak kepada anaknya walaupun sudah dewasa.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "ulama berbeda pendapat kewajiban

nafkah kepada anak-anak lakilaki yang sudah dewasa yang tidak
berharta dan tidak mempunyai pekerjaan mencukupi kebutuhannya,

Sebagian ulama mewajibkan memberi nafkah kepada anak-anaknya baik
yang masih kecil maupun sudah baligtu laki-laki maupun perempuan;

karena mereka tidak mempunyai harta untuk hidup mandiri. Jumhur
ulama berpendapat bahwa wajib diberi nafkah anak laki-laki sampai ia

baligtu sedangkan anak perempuan sampai ia menikah, kemudian tidak
wajib memberikan nafkah kepada bapak kecuali jika lumpuh, namun
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apabila mereka berharta; tidak wajib bagi anak memberikan nafkah

kepada bapaknya berdasarkan riwayat yang tentang suami yang tidak

bisa memberi nafkah kepada isterinya; maka ia boleh meminta ceral

yaitu hadits berikut ini:
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10 62. D ar i s a' i d b in Al- Mu s ay y ib t ent an g s eor an g y an g tidak mamp u memb er i

naftah kepada isterinya, ia berkata, "Mereka diceraikan'" (HR' Sa'id

bin Manshur dari sufyan dari Abu Az-Zinad, ia berkata, "Aku

bertanya kepada Sa'id, "Apakah itu sunnah?" Diaberkata"'Ya'

sunnah." Hadits inimursal yang kuat)'1e1

Penjelasan Kalimat

Mursal sa'id diamalkan karena sudah ma'ruf (dikenal) ia tidak

menyebutkan hadits mursal kecuali dari orang adil. Asy-Syafi'i berkata,

,,sepertinya ungkapan sa'id, 'sunnah' adalah sunnah Rasulullah

shallallahu Alaihi ua sallam. sedangkan perkataan Ibnu Hazm,

,,Maksudnya sunnah itu adalah sunnah umar," ini bertentangan dengan

zhahir lafazhhadits, karena bagaimana mungkin ia menjawab dengan

sunnah dan maksudnya sunnah umar? Pemahaman seperti ini tidak

sesuai, bgkankah pertanyaan seseorang dengan menyebut istil ah sunnah

melainkan sunnah N abi Shallall ahu Alaihi w a S allam'

Sebagian ulama berpendapat, 
,,Apabila perawi hadits menyebutkan

lafazh sunnah; mungkin maksudnya sunnah khulafaur rasyidin, apabila

ia berkata, ,,Termasuk perbuatan sunnah hal ini dan ini, namun apabila

perawi ditanya maksud sunnah yang disampaikan tidak lain adalah

sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan tidak mungkin

191 (-*,-b) Hadits ini dha'if, Al-Irwa' (2751)



seorang yang meniawab sunnah melainkan maksudnya sunnah Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam karena merupakan dalil yang terutama.

Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi meriwayatkan hadits Abu Hurairah
marfu' dengan lafazh, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda

tentang seorang laki-laki yang tidak bisa memberi nafkah kepada

isterinya menyebutkan: "Pisahkan keduanla" .rsz Sedangkan fuduhan
penulis bahwa hadits itu angan-angan Ad-Daraquthni, demikian juga

dengan riwayat AI Baihaqi adalah tidak benar. Kami sudah mentahqiqnya

dalam kitab HawasyiDhau' An-Nahar" akandijelaskan pada pembahasan

yang akan datang tentang kitab Umar kepada para pemimpin pasukan

agar disampaikan kepada pasukan agar memberikan (mengirimkan)

nafkah kepada isteri atau menceraikan mereka.

Tafsir Hadits

tllama berbeda pendapat tentang hukum memisahkan (menceraikan)

pasangan suami-isteri apabila suami tidak mampu memberi nafkah
dalam beberapa pendapat:

Pertama: dipisahkan, inilah madzhab Ali, Umar, Abu Hurairah,
jama'ah Tabi'in, ulama fiqitu Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ahlu
Zhahir; berdasarkan dengan hadits tersebut dan hadits, "Tidak

menimbulkan kesusahan dan menyusahkan'le3 yang sudah diriwayatkan
pada pembahasan terdahulu, karena nafkah itu sebagai imbalan untuk
bersenang-senang; dengan dalil bahwa nafkah tidak diberikan kepada

isteri yang membangkang menurut jumhur ulama, maka apabila tidak
mampu memberi nafkah; ia tidak bisa'bersenang-senang' (melakukan

hubungan seksual) dengannya, maka si isteri berhak menentukan

pilihan (tetap sebagai isteri atau minta dicerai), bahkan mereka juga

mewajibkan kepada majikan untuk menjual budaknya apabila ia tidak
bisa memberikan nafkah, bila demikian tentu wajib dipisahkan isteri

dari suami yang tidak mampu memberi nafkah; karena hasil kerja isteri

bukan hak milik suami sebagaimana hak milik majikan bukan berarti
juga mendapatkan semua hasil kerjanya.

192 (J€-b) Hadits ini dha'if, Al-Irwa' (2161)

1.93 (U*?) Hadits ini shahitr, Shahih Al-Jam{ (7517)
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IbnuAl-Mundzirmenukilkanijma,ulamayangmemisahkanisteri,
apabilasuaminyaimpoterydankesusahanyangditimbulkandarisuami
yangtidakmamPumemberinafkahlebihbesardaripadasekedar
impotent. Allah Ta'ala berfirman, "dan ianganlah kamu menyusahkan

mereka." (QS. Ath-Thalak : 6), juga firman-Ny a"'setelah itu boleh ruiuk

lagi dengan cara yang ma'rltfJ' (QS' Al-Baqarah: 229) apakah dikatakan

mempertahankan rumah tangga dengan baik dan bukankah kesusahan

yu.g ,u.gut besar ketika isteri ditelantarkan tidak diberi nafkah?

Kedua: pendapat Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah' salah satu

riwayat Asy- Syafi'i bahwa ketidak sangguPan memberi nafkah tidak

bisadijadikanalasanuntukmemisahkeduanya(darihubungansuami-
isteri) berdasarkan firman Allah,

(pu.-C $yeiXl 5$-1"{d\i1r,L 34 frr r$'ri i'
@

,,Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta

y ang diberiknn Allah kepadany a. Allah tidak membebani seseor ang (melainkan

sesuai) dengan ap a y ang dib erikan Allah kep ada-Ny a 

"' 
(QS' Ath-Thalak: 7)

Merekaberkata,,,ApabilaAllahtidakmembebanisuamimemberi
nafkah pada kondisi seperti itu, sedangkan ia meninggalkan hal yang

wajibdilakukarudantidakdisebutberdosa;bahkanhalitutidak
dijadikan faktor utama untuk memisahkan keduanya' ditambah pula

ditetapkandalamshahihMuslim:bahwaNabishallallahuAlaihiwaSallam

ketikaparaisterinyamenunfutnafkahdaribeliau;makaAbuBakardan
Umar masing-masing hendak memukul leher anaknya masing-masing

(Aisyah dan Hafshah) sambil berkata, "Mengapa kamu meminta kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sesuatu yang tidak dimilikinya?,,

(Al-hadits)1e4

Merekamenambahkan:AbuBakardanUmarmemukulanakmereka

masing-masing di hadapan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam

ketika kedua anak mereka meminta nafkah yang tidak dimiliki Nabi,

seandainya mereka boleh meminta dipisahkan; tentu hal itu langsung

dilakukaru karena kedua anak mereka meminta suatu yang menjadi

194 (€-a)Hadits ini shahilu Muslim (1478)
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haknya namun mengapa Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam mengakui
atas perbuatan keduanya, sebab kalau tidak; tentu Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa keduanya berhak menuntut pisah
ketika suaminya tidak sanggup memenuhi infak yang diwajibkan,
dan juga sebagian shahabat hidup susah (sulit untuk memberi nafkah
kepada isterinya), akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tid,ak

memberitahukan bahwa mereka (isteri) punya hak untuk meminta cerai

bila tidak dipenuhi.

Mereka berkata, "Seandainya isteri sakit dalam waktu yang lama,

sehingga suaminya tidak bisa melakukan hubungan suami-isteri; ia
tetap wajib memberikan nafkah dan tidak dipisalr, demikian juga suami
tentunya, jadi pemberian nafkah itu bukan sebagai imbalan untuk
'bersenang-senang' dengannya sebagaimana yang kalian sampaikary
sedangkan hadits Abu Hurairakr, sudah dijelaskan bahwa itu merupakan
pendapatnya sendiri, demikian juga halnya hadits lainnya dan hadits
Sa'id itu mursal."

Bantahan itu dijawab, bahwa ayat tersebut menunjukkan gugumya
kewajiban suami, kami sependapat dalam hal ini.

Sedangkan menuntut pisah dengan suami, itu merupakan hak isteri
untuk menuntut hal tersebut, dan kisah para isteri Nabi Shallallahu

Alaihi uta Sallam serta Abu Bakar dan Umar yang memukul anaknya

masing-masing dan seterusnya seperti yang kalian sebutkan sama-sama

menunjukkan seperti ayat terdahulu yaitu gugumya kewajiban memberi
nafkatr, dan bukan menuntut cerai atau pisah. Sudah maklum, bahwa
mereka tidak mungkin menuntut berpisah dengan Nabi, karena Allah
Ta'ala memberikan pilihan kepada mereka: dan memilih tetap hidup
bersama Rasulullah dan hanya mengharapkan balasan di akhirat kelak;

maka kisah tersebut tidak bisa dijadikan dalil.

Sedangkan pengakuan Nabi kepada Abu Bakar dan Umar atas

perbuatan mereka, karena sudah maklum bahwa kewajiban seorang

bapak untuk mendidik anak-anak jika mereka melakukan hal-hal
yang tidak baik. Mana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak
memenuhi nafkah yang diwajibkan kepada beliau, mungkin para
isteri Nabi menuntut lebih banyak nafkah yang diberikan dari yang
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sebelumnya. Dengan demikian, maka tidak ada pertentangan lagi dalam

memahami teks kisah tersebut.

sedangkan shahabat-shahabat yang susah hidupnya, tidak ketahui

bahwa isteri-isteri mereka meminta pisah atau cerai karena suaminya

tidak bisa memberi nafkah mauPun larangan kepada mereka untuk

tidak meminta pisah atau cerai; sehingga hal itu bisa dijadikan hujjah,

akan tetapi yang diketahui bahwa para isteri shahabat kepribadian

mereka sama seperti suami-suaminya, bersabar atas kesusahan hidup,

sebagaimana yang dikatakan Malik: bahwa isteri-isteri shahabat mereka

hanya mengharapkan kehidupan akhirat dan kebaikan yang akan

diberikan Allah, dan bukanlah tujuan mereka kehidupan duniawi, maka

mereka tidak memperdulikan susahnya kehidupan suami-suaminya.

Sedangkan wanita-wanita sekarang, mereka menikah dengan tujuan

mendapatkan kekayaan dunia yang akan diberikan suami-suami berupa

pakaian dan nafkah Yang banYak.

sedangkan hadits Ibnu Al-Musayyib, sudah kamu ketahui bahwa itu

merupakan kumpulan Mursalnya, para pakar ilmu mengamalkan hadits

tersebut sebagaimana terdahulu, hadits ini sesuai dengan hadits Abu

Hurairah marfu'yang memperkuat kedudukan mursal sa'id, seandainya

hadits Abu Hurairah tidak dipakar; cukuplahberdalil dengan Mutsalsaid'

Ketiga: suami yang tidak bisa memberi nafkah dipenjara sampai ia

mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan, initah pendapat Al-'Anbari.

Al-Hadawiyyah berkata, "Ditawan agar bekerja"' kedua pendapat

tersebut sama-sama aneh; karena wajib memberikan makan siang dan

makan malam tepat pada waktunya, wajib dilaksanakan, maka dipenjara

atau lainnya saat-saat wajib memenuhi kewajiban menghalangi pelak-

sanaannya maka yang terjadi adalah sebaliknya; tidak bisa sama sekali

memberi nafkah, jika sebelum itu (diwaiibkan) maka hal itu tidak waiib

dilaksanakan (memberi nafkah), lalu mengapa ia dipenjara karena sebab

yangtidakwajib?!Namunapabilasetelahdiwajibkan;makanafkahyang
belum diberikan itu menjadi hutang yang harus dibayarkan dan ia tidak

perlu dipenjara karena tidak mungkin ia memberi nafkah berdasarkan

kesepakatan ulama.

Dalam masalah ini, Muhammad bin Dawud, menjawab pertanyaan

seorang wanita berkaitan dengan suaminya tidak bisa memberi nafkah,



ia menjawab, "Sebagian ulama berpendapat,,,Biarkan ia berusaha dan
bekerja agar bisa memenuhi kewajiban memberi nafkah." sebagian
lagi berpendapat, "si wanita disuruh bersabar, si wanita penanya tidak
memahami jawabanyang disampaikary maka ia mengulangi pertan y aan,
dan Muhammad bin Dawud mengulangi jawabannyalagi,lalu berkat4
"Demikianlah, saya sudah menjawab pertanyaanmu, dan saya bukan
seorang hakim sehingga bisa memufuskan perkaramu, dan bukan pula
penguasa yang bisa memuluskan perkaramu, bukan pula suamimu yang
bisa membuat ridha." Zhahirnya, jawaban Muhammad adalah tawaqquf
(tidak bisa memutuskan lagi) dan jadilah pendapat yang keempat.

Kelima: apabila isteri orang yang mapary sedangkan suaminya
orang yang susah; maka ia memberi nafkah kepada suaminya dan
tidak meminta diganti ketika suami mapan berdasarkan firman Allah,
"dan waris pun berkewajiban demikian.,' (eS. Al-Baqarah: 233), inilah
pendapat Ibnu Hazm. Namun dibantah bahwa ayat itu ditujukan untuk
memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, dan mungkin ia
berpendapat demikian karena tidak melihat pengecualian dari perintah
ayat tersebut.

Keenam: pendapat Ibnu Al-Qayyim, yaitu apabila wanita yang
menikah ifu mengetahui bahwa calon suaminya orang susah atau dulu
suaminya orang kaya, tiba-tiba ada kejadian yang membuatnya miskin;
maka ia tidak bisa menuntut pisatr, kecuali jika tidak mengetahui; boleh
menuntut. seakan-akan Ibnul Qayyim menjadikan pengetahuannya
bahwa suaminya orang miskin sebagai keridhaary akan tetapi apabila
dulunya ketika menikah suaminya adalah orang kaya, lalu ada musibah
yang membuatnya menjadi miskin; maka zhahirnya ia boleh menuntut
pisah dari suaminya.

Apabila sudah kamu ketahui semua pendapat-pendapat tersebut;
maka pendapat yang paling kuat dalilnya dan banyak dianut adalah
pendapat yang pertama.

Ulama yang berpendapat harus dipisatr, berbeda pendapat tempo
waktu yang diberikan, Malik berkat4 "Diberi tempo serama sebulan."
Asy-Syafi'i berkata, "Tiga hari." Hammad berkata, ,,Selama setahun.,,
Ada yang berpendapat, "sebulan sampai dua bulan.,,
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Pendapatku: tidak ada dalil dalam memberikan tempo seperti

tersebut di atas, bahkan yang tepat adalah apabila ia menderita

langsung bisa meminta dipisatr, dan siapa yang berpendapat: ia harus

menceraikary lalu menambahkan: isterinya melaporkan hal itu kepada

Hakim memaksa suaminya untuk memberi nafkah atau menceraikan.

Bagi yang berpendapat dipisah, maka ia melaporkan kepada Hakim

untuk memastikan suaminya tidak bisa memberinya nafkah; baru

kemudian dipisah, ada yang berpendapat: diajukan kepada Hakim; agar

memaksa si suami untuk menceraikan atau berpisah atau mengizinkan

untuk dipisah, apabila dipisah; maka disebut dengan fasakh (dipisah)

bukan talak dan tidakboleh ruju'lagi, apabila suaminya mapan lagi, dan

ia sedang menjalani masa'iddah dan talaknya raj'i; maka boleh rujuk

lagi.Wallahu A'lam.

\';G J\;) ;,t-lr ,1;i'lyc{ {ioo Ar Ct'# G'r \ .rr
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#,*1. N,F ed,'^;;1 \";;Gz$
Y ' )'' \:' "'' \ e"

1063. Dari Llmar Radhiyallahu Anhu bahwa ia menulis surat kepada parn

komandan militer tent ang or ang-or ang y ang meninggalkan isteri mer eka:

y aitu agar mereka menuntut dari p ar a suami untuk memb eri naftah atau

menceraikan. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi

nafkah selama mereka dahulu tidak ada. (HR. Asy-Syafi'i, kemudian

Al-Baihaqi dengan sanad hasan)les

Penjelasan Kalimat

Sudah dijelaskan tahqiq pendapat Umar ini.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak gugur nafkah isteri dahulu

yang tidak berikan selama suami tidak ada dahulu, bahkan suami wajib

menentukan di antara dua pilihan yaitu antara ditalak atau diberikan

nafkah yang lalu.

I

195 Musnad Asy-Syafi'i (21124), A1-Baihaqi (71469)
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1,064. Dari Abu Hurairah Radhiyaltrnu arnu berkata, "Ada seorang datang

kepada Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam dan berkata, "Wahai

Rasulullah, aku mempunyai satu dinarT Beliau bersabda, "Nafkahilah

dirimu sendiri." la berkata, "Aktt mempunyai satu dinar lagi? Beliau

bersabda, "Naftahilah anakmu." la berkata, "Aku mempunyai satu

dinar lagi? Beliau bersabda, "Nafkahilah isterimu," la berkata lagi,

"Aku mempunyai satu dinar lagi? Beliau menjautab, "Naftahilah

pembantumu." la berkata, "Aku mempunyai satu dinar lagi?" Beliau

menjawab, "Engkau lebih tahu siapa yang harus engkau berikan

nafkah." (HR. Asy-Syafi'i danAbu Dawud dengan lafazhdariAbu
Dawud. An-Nasa'i dan Al-Hakim juga meriwayatkan dengan

mendahulukan isteri daripada anak)1e6

Penjelasan Kalimat

Dalam Shahih Muslim dari hadits Jabir dengan mendahulukan isteri

daripada anak-anak dengan pasti.le7 Penulis berkat4 "Ibnu Hazm berkata

"Yahya Al-Qaththani dan Sufyan Ats-Tsauri berbeda pendapat; Yahya

mendahulukan isteri daripada anak, sedangkan Sufyan mendahulukan

anak daripada isteri, sebaiknya kita tidak mendahulukan di antara

keduanya, akan tetapi kedua-keduanya sama-sama didahulukan;

karena NabiShallallahu Alaihiwa Sallam jikaberkata diulangi sampai tiga

L96 (b*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (L691)

197 (7**) Hadits ini shahih, Muslim (995)
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kali, mungkin ketika mengulangi perkataannya, anak didahulukan dan

kadang pula isteri didahulukan; maka kedudukan keduanya sama.

Pendapatku: prasangka seperti itu sangat tidak tepat, karena bukan-

lah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengulanginya

perkataannya sampai tiga kali kecuali dalam hal-hal tertentu, bahkan

kebiasaannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengulangi

perkataannya lagi kecuali jika apa yang disampaikan tidak dipahami.

Hadits bab ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada

Nabi, maka tidak diulang-ulangi; karena tidak diperlukan dan juga

si penanya memahami makna tersebu! kemudian riwayat Jabir yang

tidak disebutkan tidak berulang-ulang; menguatkan riwayat yang

menyebutkan isteri lebih dahulu daripada anak.

Tafsir Hadits

Hadits sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, menyuruh

seorang menginfakkan apa yang dia miliki dan jangan disimpan; karena

Nabi Shatlallahu Ataihi uta Sallam bersabda di akhir jawabary ketika ia

mampu memberikan nafkah kepada semua tanggungannya dengan:

"Engkau lebih tahu siapa yang harus diberikan infak" dan tidak berkata:

"simpanlah untuk memenuhi kebutuhanmu di kemudian hari," walaupun

lafazh hadits ini, mungkin menyuruh jrrga untuk ditabungkan

(disimpan)
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1065. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, "Aku

bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat kebaikan?"

Beliau bersabda, "lbumu." Aktt bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?"

B eliau b er sab da, " lbumu. " Aktt b er t any a lagi, " Kemudian siap a lagi? "



Beliau bersabda, "Ibumu," Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?"

Beliau bersabda, " Ayahmu, lalu yang lebih dekat, kemudian yang lebih

dekat." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits hasan menurut
At-Tirmidzi)1e8

Biografi Perawi

Bapak Hakim (kakek) adalah Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi,
sudah disebutkan biografinya pada pembahasan terdahulu.

Diriwayatkan Al-Hakim, sudah dijelaskan pada pembahasan terda-
hulu, yang menury'ukkan bahwa Ibu lebih didahulukan dan berhak
mendapatkan kebaikan daripada bapak.

6. BAB PENGASUHAN ANAK

Al-Hidhanah katabenda dari Hadhana Ash Shabiyy a yaitu mengasutr,
Al-Hidhnu dengan kasrah huruf Ha' yaita yang berada di antara ketiak
sampai ke daerah dada, lengan dan yang di antara keduanya, dalam
"Kamus" bermakna yang berada di ujung atau sisi sesuafu. Menurut
sy ari' at, hidhanah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang
tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan
atau membahayakan.
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1,0 66. D ar i Ab dullah b in Am ar b ahw a a d a s eor an g p er emp u an b erkat a, " W ahai

Rasulullalt, suungguhny a anal<ku ini, pmttkulah y ang mengandungnya,

susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi.

Namun ayahnyayang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kEadanya, "Engkau

198 (e*?;*) Hadits ini hasan shahitg Shahih Abi Dau:ud (5139)
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lebih b erhak terhadapny a selama engknu belum meniknh"' (HR' Ahmad'

Abu Dawud' Hadits shahih menurut Al-Hakim)lee

Penielasan Kalimat

Wi'a disebut iuga dengan I'aa' yangberarti tempa! sebagaimana

dalam Al-Qamus' Siqaa' Tvazannya 'u*I 
d"ttgan Kisaa' artinya: kulit

anak dombu ,puuiiu iigunakan untuk menyimpan air dan susu seperti

yang terdapat dalam "iamus"' Hiir i y alb't'pl'1gu"'hut' seseorang' Hiw a'

i"*put untuk mengumPulkan dan menampung'

Tafsir Hadits

Hadits merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk

mengasuh anaknya' fika bapak ingin merebutnya darinya' wanita dalam

haditsinijugamenyebutkansifat-sifatkhususbagiseorangwanita
yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri' bahkan

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallammenetipkan dan memutuskan hukum

sesuai dengan keinginannya' Hal ini mengingatkan kita bahwa alasan

dan tujuan-tujuan "tu*u 
dipertimbangku''t dulum menetapkan hukum;

karena lahir dari fitrah manusia'

Tidak ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum berkaitan

dengan hadit' *i"tb' Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasar-

kan hadits ini, Ibnu Abbas berkata, "rJdata, kasur' kebebasan yang

diberikan seorang ibu lebih baik daripada bapak--t1r*put anaknya

dewasa (baligh) d]an memilih di antara L"d.runyu"' (HR' Abdurrazzaq)

padasebuahkisah'200Haditsinimenunjukkanjugaapabilaseorangibu
tersebutmenikahlag'makagugurlahhaknyauntukmengasuhanaknya
inilah PendaPat iumhur ulama'

Ibnul Mundzir berkata' "\Jlama berijma' berdasarkan hadits ini'"

Al-Hasanaurrm.rHazmu".p"rraupattiaatryg"rhaknyamengasuh
walaupun ia menikah tugi; U"'au'u'n* n'1i|r-:ls,shahabat 

seperti

Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun ia 
1enik1]:1:

demikian luga Ummu Salamah yang menikah lagi' anaknya tetap ta

- t -l "-_** 
ini hasan' Shahih Abi Dawud (2276)

2OO Al-Mushannaf (7 1154)

I-



asuh. Demikian juga anak perempuan Ham zah, yangdiputuskan Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan
ia sudah menikah lagi. Lalu berkomentar: hadits Ibnu Amar tersebut
masih diperdebatkary karena sebetulnya adalah lembarary sebab ada
yang berpendapat: hadits Amr bin syu'aib, dari ayahn ya, darikakeknya
adalah lembaran catatan.

Pendapat ini dibantatu bahwa para Imam Ahli ilmu menerima dan
mengamalkan hadits Amr bin syu'aib, seperti: Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu
Al-Madini, Ishaq bin Rahawaih dan rainnya; maka jangan pedulikan
pendapat mereka. sedangkan kisah-kisah di atas yang dijadikan sebagai
dalil, belum bisa dijadikan dalil kecuali ada tuntutan dan pertentangan
orang yang ingin mengasuhnya, ketika tidak ada pertentangan dan
tuntutan dari yang lainnya; maka ibunya (walaupun) menikah lagi
lebih berhak untuk mengasuh anaknya, dan juga tidak disebutkan
dalam kisah-kisah tersebut adanya pertentangary maka hal itu tidak bisa
dijadikan dalil atas anggapan yang mereka kemukakan.

3i k"j er Jl ,1, j;r[:Jiri ;i;t tii;.-* ci].r.rv
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1.067. Dari Abu Hurairah Radhiyailahu Anhu bahuta seorang perempuan
berkata, "wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku,
padahal ia berguna untukku dan mengambitkan air dari sumur Abu
Inabah untukku." Nabi shallallahu Alaihi wa sailam bersabda, "wahai
anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari
mereka yang engkau kehendaki," LAlu ia memegang tangan ibunya dan
iamembazpanyapergi. (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih
menurut Al-Hakim;rot

201 (e.^-") Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1357)
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Penielasan Kalimat

Hadits ini dishahihkan juga oleh Ibnu Al-Qaththan'

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan d'alil bahwa seorang anak-anak ketika bisa

mandiridiajukanduupilir',nantaraikutdenganibunyaataubapaknya.
Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat: sebagian kecil uiama

berpendapat bahwa anak itu diajukan pilihan antara memilih ibu atau

bapaknyamengamaikanhaditsini'inilahpendapatlshaqbinRahawaih'
batasan umur untuk diaiukan pilihan itu mulai dari usia tuiuh tahun'

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berpendapat bahwa anak itu tidak

diberikan untuk memilih' mereka berkata',"Ibu':l'10:ll'O mengasuh

sampaianaknyabisamandiri,apabilasudahmandiri,bapaklebihberhak
mengasuh anak laki-laki dan ibu anak Perempuan'" 

Malik sependapat

untukdiberikanhakmemilih'hanyasajaberkata"'[bt)lebihberhak
mengasuh ,nutt-u*t baik yang iaki-laki maupun perempuan'"

Ada yang berpendapat: sampai anaknya usia baiigh' Dalam

masalahini,adayangmenjelaskanSecararinci,tapiSemuaitutidak
berdasarkar-, puau aaui. seaangkan yang berpendapat tidak diberikan

pilihan berdasarkan pada makna umum hadits tersebut yailtt "Kamu

lebih berhak selama U'iu* menikah" mereka menambahkan: seandainya

diberikan pilihan kepada anak-anak' tentu ibu tidak berhak untuk

mengasuhnYa'

Pendapat itu dibantah; walaupun dalam masalah ini' waktunya

bersifat umum atau mutlak, namun hadits memberikan pilihan ini;

mengecualikan atau mengkhususkannya' Ini merupakan penggabungan

yangbaikantarakeduad'alilterseb't'liitusianaktidakmemilihsalah
satu kedua orangtuany a, adayu^g u"rp"ndapat: Ibunya lebih berhak

mengasuhny' ;';" nu"" aiunli '"bu1t'*ttya; 
karena mengasuh itu

merupakan t'tui-"yu' dan berpind'ah kepad a yaflglainnya berdasarkan

kerelaannyu, *uku ketika ia tidak *"*ilih k" salah satunya' diserahkan

pengasuha't"yu ttpuaa Ibunya -Ada yang berpendapat: ini merupakan

daril dan solusi yang tepat- . Ada iuga yur',! u.rp"ndaPat: diundi terlebih

dahulu,tu'utuaJahaditsAbuHurairahyangberkaitandengan



pengundian tersebut dengan lafazh: Nabi shallallahu Alaihi tna sallam

bersabda, "Undilah oleh kalian berdua" yang laki-laki berkata (bapak),
"Siapa yang bisa memisah saya dengan anakku?" Nabi Shallallahu
Alaihi zoa Sallam bersabda, "Wahai anak, pilih di antara kedua orangtuamu

yang inginkan untuk mengasuhnya," maka ia memilih dan pergi bersama
ibunya.2o2

Zhahir hadits ini, mendahulukan pengundian daripada memberikan
pilihan kepada anak, akan tetapi tidak demikian maknanya; karena yang
didahulukan itu bahwa ia diasuh oleh ibunya berdasarkanlafazhhadits
dan pengamalan Khulafa'ur Rasyidin, namun dalam kitab Al-Hadytr
An-Nabau)i disebutkan: hak pilih dan undian, tidak bisa dilaksanakan
kecuali apabila mendatangkan kebaikan kepada si anak. seandainya si

Ibu lebih bisa menjaga dan mendatangkan kebaikan kepada si anak;
maka diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan hasil undian
dan pilihan si anak; karena ia belum bisa menggunakan daya nalar dan
lebih mengutamakan main dan senda gurau. Apabila ia memilih orang
yang sering mengasuhnya (selain ibunya), maka diabaikan saja, karena
ia harus diasuh oleh yang memberi manfa'at dan kebaikan kepadanya,
inilah tujuan syari'at. Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,
" suruhlah mereka (anak-anak) shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan

pukullah jika mereka mengabaikan shalat ketika berusia sepuluh tahun, dan

p is ahkanlah temp at tidur mer eka, "203

Allah Ta'ala berfirmary

Sutxr'*s,K11r;,
"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim:
6), apabila si ibu sering meninggalkannya untuk kerja di kantor atau
mengajarkan Al-Qur'an, sedangkan anaknya lebih mengutamakan
senda-gurau dan bermain-main dengan kawan sebaya, dan apabila
bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur'an;
maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya, dan tidak perlu pemberian

Al-Baihaqi (8/3)

(S* i-') Hadits ini hasan shahitu Shahih Abi Daroud (494)
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hakpilihdanundianuntukmenentukansiapapengasuhnya.Demikian
juga sebaliknya' Ini merupakan pendapat yang baik'

1068. Dari Rafi' bin Sinan Radhiyatlahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun

isterinya menolak masuk Islam' Maka Nabi Shatlallahu Alaihi wa

Sallammendudukkansangibudisebuahsudut,sangayahdisebuah

sudutlainnya'dansanganakbeliaududukkandiantarakeduanya'Lalu

anak itu cenderung ruengikuti ibunya' Maka beliau b'erdoa: Ya Allah'

berilah ia hidayah' Kemudian i' "'id"ung 
mengikuti ayahnya' lalu ia

mengambilnrla' (HR' Abu Dawud dan An-Nasa'i' Hadits shahih

menurut Al-Hakim)2oa

Penielasan Kalimat

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ha'dits ini tidak ditetapkan pakar hadits'

sanadnya r awiny a dip erbincangkanpara pakar hadits' karena dari riwayat

Abdul Hamid bin }a,far bin Rafi,, ia dinilai dha,if oleh Ats-Tsauri dan

Ibnu YahYa bin Ma'in'

Ulama berbeda pendapat tentang ienis kelamin si anak' Ada yang

berpendapat: Ia adalah PeremPuan' 

-ouu 
yang berpendapat: Ia adalah

Iaki-laki.Haditsinitidakmenyebutkanbahwasianakdiberikanhakpilih,
karena zhahirnya si anakbelum mencapai usia yang memungkinkannya

untuk bisa memilih, melainkan Nabi siallaltahu Alaihi wa sallammendu-

dukkannya di antara keduanya' lalu mendoakannya agar diberi hidayah

olehAllah;makaiamemilihbapakberkatdoadariNabiShallallahuAlaihi
wa Sallamdan hadits ini bukan merupakan dalil pemberian hak pilih'

;r*r""*s ini shahih' shahih AbiDawud (2244)

I

E.
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Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan hak asuh atas ibu
yang kafir, walaupun anaknya seorang muslim; sebab jika tidak, tentu
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan mendudukkannva di antara
keduanya.

Itulah pendapat para pakar logika dan Ats-Tsauri. Jumhur ulama
berpendapat bahwa ibu yang kafir tidak berhak mengasuh anaknya,
mereka berkata: karena seorang pengasuh bertanggun gsawabmemberi-
kan pendidikan agama pada anaknya, danAllah ra'aramenggugurkan
perwalian antara orang kafir dan muslim dan hanya menjadikan per-
walian di antara kaum muslim saja.

Firman Allah Ta'ala,

@ U'w:A'e'u*<ii-';ti s5* J''
"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jatan kepada orang-orang kafir
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.,, (eS. An-Nisaa,: 141),
dan pengasuhan itu harus memperhatikan kemashlahatan bagi si anak
seperti yang telah kamu ketahui, dan hadits Rafi' sudah kamu ketahui
tidak bisa dijadikan dalil. seandainya hadits ini shahifu akan tetapi
mansukh dengan ayat Al-Qur'an tersebut, talu bagaimana menetapkan
pengasuhan kepada ibu yang kafir umpamanya. Jumhur ulama, Al-
Hadawiyyatr, pengikut Ahmad dan Asy-syafi'i mensyaratkan 'adarah

(prilaku yang baik) bagi ibu yang mengasuh dan tidak berhak bagi ibu
yang fasik. walaupun syarat ifu sangat berat, seandainya itu syarat
mutlak dalam mengasuh; berapa banyak anak yang tidak akan diasuh
oleh ibunya. Sudah maklum, sej ak diutus Nab i shall all ahu Al aihi w a s all am

sampai hari kiamat kelak, bahwa orangtua fasik mengasuh anak-anak
mereka, tidak ada seorangpun yang memprotes hal tersebut walaupun
mereka banyak, dan tidak diketahui bahwa ada seorang yang merebut
anak dari kedua orangfuanya karena kefasikan keduanya; maka syarat
tersebut adalah batil, karena tidak ada yang mengamalkan. Memang
disyaratkan bahwa Ibu pengasuh harus berakal, baligh; maka tidak
boleh pengasuhan anak itu diserahkan kepada orang gil4 lemah akal
dan orang yang masih anak-anak; karena sebefurnya mereka sendiri
membutuhkan pengasuhan dari lainnya.
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Al-Hadawiyyah dan Ats-Tsaiatsah (imam yang tiga) mensyaratkan

si pengasuh harus merdeka, mereka berkata' "Karena budak tidak

memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri' bagaimana ia bisa mengasuh

yang lainnya, karena pengasuh itu adalah kekuasaan untuk berbuat

demi kebaikan si anak'"

Malikberpendapattentanglaki-lakimerdekamemPunvaianakdari

budak wanita: bahwa ibunya lebih berhak mengasuhnya selama belum

dijual, jika ia; maka bapaknya lebih berhak mengasuhnya berdasarkan

keumumanhadits,"langondipisahnnakdariibunya"zosdanhadits"Siapa

yangmemisahkanibudarianaknya,makaAllahakanmemisahkandariorang

yang dicintai pada hari kiamat"'206

HaditspertamadiriwayatkanAl-BaihaqidarihaditsAbiBakr,dan
dinggap hasan menurut As-Suyuthi'

Hadits yang kedua, diriwayatkan Ahmad' At-Tirmidzi dan A1-

HakimdarihaditsAbiAyyub.HaditsshahihmenurutAl-Hakim,ia
berkomentar, "Walaupun manf a'al yang dikerjakan semuanya di-

peruntukkan bagi maiikannya, namun hak mengasuh anak adalah

pengecualiannya, walaupun semua waktu dihabiskan untuk mengasuh

dan beribadah kePada Allah'"

. : i .i. , ..i; .1, j; "),.?.*f)'f v Y.Y,v\'
t , o , .i n' '
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1069. Dari Al-Bara, bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

memutuskanputeriHamzahagardipeliharasaudaraperempuanibunya,

Beliau bersabda, "saudara perempuan ibu ftibi) kedudukannya sama

dengan ibu." (HR' Al-Bukhari)2o7

205 (.4-;) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami'(6280)

206 (ar,*)Hadits ini shahih, Shahih Al'lam{ (6412)

ZOZ 1i*lHadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2699)



Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Ali Radhiyallahu Anhu

berkata, "Anakperempuan itu dipelihara oleh saudaraperempuan ibu-

nya karena sesungguhnya ia adalah ibunya."zoe

Tafsir Hadits

Hadits ini menetapkan hak mengasuh kepada saudara perempuan
ibu (bibi), kedudukannya sama dengan ibu, maknanya juga bahwa
saudara perempuan lebih utama dari bapak dan nenek dari ibu, namun
ijma'ulama mengecualikan tentang hal itu.

Zhahirnya, bahwa saudara perempuan ibu lebih utama daripada
yang laki-laki, karena Ashabah laki-laki saat itu ada, mereka meminta
agar mengasuh seperti yang terdapat dalam kisah: Ali,Ja'far danZaid
Ibnu Haritsah berselisih pendapat tentang anak itu sebagaimana dalam
kis ah d ahulu. Nabi Shall all ahu Al aihi w a S all am memutu skan hak asuhnya
kepada saudara perempuan ibu dan berkata, "saudara perempuan
ibu, kedudukannya sama dengan ibu." Ada kisah tentang hal itu yang
diriwayatkan bahwa Nabi Shnllallahu Alaihi zoa Sallam memutuskan hak
asuhnya kepada Ja'far, maka keputusan itu menyulitkan; karena ia

bukan Mahram bagi si puteri Hamzah, dan Ali juga Radhtyallnhu Anhu

kekerabatannya sama dengan si puteri Hamzah. Keputusannya, Nabi
Shallallahu Alaihi zu a S allammemutuskan hak asuhnya kepada isteri Ja'far
yang merupakan saudara perempuan ibu yang tidak lain adalah isteri

Ja'far yangmenjadi tanggungannya. Akan tetapi, karena yang menuntut

Ja'far ketika ia berkata dalam perbedaan pendapat dengan yang lainnya,
"Puteri pamanku (saudara bapak) dan saudara perempuan ibu berada

dalam tanggunganku." Maksudnya, hak asuhnya adalah isteriku karena

zhahirnya dia yang menuntut. Nabi bersabda, "saudara perempuan ibu,

ke du dukanny a s ama den gan ib u " menegaskanbahwahak asuhnya diberikan
kepada saudara perempuan ibu, yaitu isteri Ja'far; karena Ja'far yang
menuntut. Apabila demikiary tentu tidak ada permasalahary hanya saja

yang dipermasalahkan kedua kali adalah bahwa saudara perempuan

208 (e^-p) Hadits ini shahih, Al-lrwa' (2190)
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ibu itu bersuami, dan ia tidak hak lagi untuk mengasuh berdasarkan

iudnr, " Kaml.t fibu) lebih berhak mengasuhny a selama belum menikah lagi 
"'

jawaban atas hal itu, bahwa yang benar bagi yang sudah menikah

lagi adalah mengurusi suami' dan hak asuhnya gugur; karena ia

sibuk memenuhi hak dan melayaninya' Apabila si suami ridha" kalau

isterinya mengasuh siapa yang berhak diasuh' dan iuga senang ketika

isterinya mengasuh; *utu hal itu tidak menggugurkan hak asuhnya

terhadapanaktersebut.Kisahdalamhaditsinimerupakandalildalam
memutuskan hukum itu, inilah madzhab Al-Hasan' Imam Yahya'

Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir; karena menikah lagi bagi seorang wanita

hanya menggugurkan haknya mengasuh' sebab bapaknya (suaminya)

memprotes karena sebagian hak-haknya terabaikan' Sedangkan hak

asuhnya tidak gugu' kui"t'u ia menikah' atau hak statusnya sebagai

seorang ibu uprtugiyuttg memprotes bukanbapak (suaminya) diperkuat

lagi sebagaimana yu'lg Lhh kamu ketahui' bahwa seorang wanita yang

dicerai sangat membenci suaminya dan semua yang masih hubungan

dengannya, kalau ia akan mengabaikan anaknya; dengan niat agar

suaminya (mantan) marah kepadanya' sebaliknya ia akan menuniukkan

sikap sayang kepada suaminya yang baru dengan selalu memenuhi hak-

haknya. Dengan demikian, pemahaman ini mencakup hadits tersebut'

Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallammemutuskan hak asuhnya kepada la'far sebagai dalil bahwa

kekerabata n Ashabah memPunyai hak mengasuh tidak tepat' karena

antaraJa,fardanAlikedudukanAshabahkeduanyaSama,namunkarena

Nabi Shallatlahu Alaihi wa Sallqmbersabda' " Saudara perempuan ibu seperti

ibukedudukannya"ielas-jelasmenyebutkanalasanNabimemberikan
hak asuhnya kepadanya, karena seorang ibu tidak ada yang meramPas

haknya, hak mengasuh anaknya' sebab yang lainnya tidak berhak untuk

mendaPatkan hak tersebut'
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1,070. DariAbuHurairahRadhiyallahuAnhuberkata,,,Rasululahshallallaht,

Alaihi wa salram bersabda, "Apabila perayan sarah seorang di antara
kamu datang membauta makanannya, maka jika ia tidak diajak duduk
bersamanya, hendaklah diambilkan sesuap atau dua suap untuknya.,,
(Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al_Bukhari)zor

Penjelasan Kalimat

Lafazhkhadim (pelayan) bisa raki-laki atau perempuan, lebih umum
daripada ia seorang budak atau merdeka, maksudnya daram hadits ini
apabila sikhadimorang yang merdeka, jika ia seorang wanita, sedangkan
yang akan dilayani laki-laki; maka harus dibarengi dengan mahramnya,
demikian juga sebalik yr.

Zhahfunya perintah ini wajib hukumny4 dan ia mengambil maka-
nan apa saja yang ia sukai, hadits ini menerangkan juga hadits yang
memerintahkan majikan untuk memberikan makanan seperti yang
ia makary namun tidak berarti makan bersama-sama dan tidak pula
langsung mengenyangkannya, akan tetapi hanya sebatas ia merasakan
juga walaupun hanya sesuap atau dua suap.

Ibnu Al-Mundzir menukilkan pendapat dari para ulama: yang
wajib adalah memberikan makanan yang biasa dimakan oreh penduduk
yang tinggal di tempat tersebuf baik rauk-pauknya maupun pakaian
yang dikenakary sang majikan seharusnya memberikan mutu yang
lebih dari umumnya, walaupun yang terutama ifu menikmati seperti
yang dinikmati oleh majikannya, keranjutan hadits ,,Ia sudah memasak
(makanan yang dihidangkan) dan mencium aroma masakan tersebut,,
menunjukkan bahwa khadim (pelayan) tugasnya adalah menjadi juru
masak, maka berhubungan dengan makanary maka yang berfugas
menghidangkan makanan juga termasuk daram pengertian hadits
tersebut, karena keterikatannya dengan hal tersebut.

t1'i.. 
'o,;rl l^'Jt '-t-F

209 (e^-?) Hadits ini shahifu Al-Bukhari (2557) dan Muslim (1663)
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Penielasan Kalimat

Penulis berkata' "Saya tidak mengetahui nama wanita tersebut'

Menurut riwayat: ia bernama Humairiyyah, menurut riwayat lainnya'

iaberasal dari bani Is tael' Hirrahadalah kucingbetina dan kucing iantan'

Khasyasyadalah serangga yang biasa tinggal di tanah'

Tafsir Hadits

Hadits merupakan daiil yang mengharamkan membunuh kucing'

karena perbuatan yang pelakt' *"ttdupatkan azab menuniukkan

perbuatan haram yu'''g i"*s d'ihindari' namun mungkin juga karena

si wanita orang kafir'"sehin gga diazab karena ia kafir ditambah lagi

perbuatan tersebut' An-Nawawiberkata"'Wanita 
itu seorang muslimah'

danmasuknerakakarenaperbuatannyatersebut.,

AbuNu,aimmenyebutkandalamkilabTarikhAshbahan:wanitaitu

oran g kaf ir, diriw*''U* A1-B aihaqi dalam kitab Al-B a' t s w a An-N usy ur

dari Aisyah yang menyebutkan ia mendapatkan azab karena kafir atau

l+;^iartl

. , itr
" J i )'

1071. Dari lbnu l)mar, dari Nabi Shaltallahu Ataihi wa Sallam bersabda'

"seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung

hingga mati, lalu ia masuk neraka' la tidak memberinya makan dan

minum padahal i, *':*'g"ungnyn' la tidak melepaskannya agar makan

b inat an g ser an gga' " (Muttaf aq Alaih)210

perbuatan haramnYa'

Ad.-Dumairi menyebutkan d alam ktlab Sy arh Al-Minhaj : yan g benar

,uJ;;;ffiffi;;i'ir.t.,g, jika menyerang dan bukan seperti

^^1^. '-, rlrnrzl

** il;",ur"li'm hadits' Al-Qadhi membolehkan membunuhnya

{
{L

210 (g.,.^,) Hadits ini shahih' Al-Bukhari (3318) dan Muslim (904)



walaupun ia tidak menyerangtkarena dianggap termasuk lima binatang
kotor (harus dibunuh).

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya memelihara kucing, atau
mengikatnya, jika diberi makan dan minum.

Pendapatku, hadits ini tidak mewajibkan memberi makan kepada
kucing, akan tetapi yang wajib adalah membebaskannya mencari makan
sendiri.

-o0o-



KITAB ]INAYAH (PIDANA)
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lOT2.DarilbnuMas,udRadhiyallahuAnhubahwaRasulullahshallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda, 

,,Tidak halal darah SeoranS muslim yang

bersaksibahwatiadaRabbyangberhakdisembahkecualiAllahdanbahwa

akuadalahutusanAllah,kecualisalahsatudaritigaorang:|andayang

berzina, pembunuh, dan orang yang meninggarkan agaffianyaberpisah

dari iamaah"' (Muttafaq Alaih)2i1

Penielasan Kalimat

" I anda y angb erzina," maksudnya adalah orang yang Pernah menikah

dihukum dengan dirajam, " or ang y ang meninggalkan agamanyo " maksud-

nya adalah orang murtad'

Tinauatiama,d'ai|inayahyangberartimelakukandosa,menggunakan
Li^oirn'iama' -walaupun bentuk asalnya adalah mashdar- karena

dentuk pidana itu bermacam-macam; kadang berkaitan dengan nyawa

(pembunuhan), b a gan-b a gan tubuh baik sengai a mauPun tidak'
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/inayah (Pidana)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan membunuh
muslim lainnya kecuali yang termasuk dalam tiga hal tersebut di atas,

maksud 'jiwa dibalas pula dengan jiwa' adalah qishash dengan syarat-

syarat yang akan dijelaskan, 'orang yang meninggalkan agamanyn'bersifat

umum terhadap siapa saja yang keluar dari agama Islam dengan istilah
apapun; maka ia harus dihukum dengan dibunuh jika tidak mau kembali
kepada Islam.

Sabda Nabi: "Berpisah dari jama'ah" mencakup siapa saja yang keluar
dari jama'ah kaum muslimin dengan mempertahankan ajaran bid'ah,
memberontak atau lainnya, seperti kelompok Khazoarijapabila mereka

memerangi atau membuat kerusakan. Diriwayatkan deng anlafazhhashar
(penentuan) yang membolehkan membunuh orang yang menyakiti
(ingin mengganggu), padahal ia tidak termasuk dari tiga hal tersebut

di atas. Pendapat itu dijawab dengan menyebutkan bahwa ia termasuk
dalam hadits Nabi "Orang yang berpisah dari jama'ah" maksudnya
di antara mereka tersebut ada yang boleh untuk dibunuh, sedangkan

orang yang hendak menyakiti itu dibunuh demi mempertahankan diri
bukan diniatkan (untuk membunuh).

Hadits ini merupakan dalil bahwa orang kafir tidak dibunuh karena

statusnya kafir melainkan dibunuh karena prilaku jahatnya, kami sudah

menjelaskan hal tersebut dalam kitab "Hawasyi Dhau'i An Nahar". Ada
juga yang berpendapat bahwa orang kafir termasuk juga dalam sabda

Nabi, "Orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jama'ah, " karena

ia mengabaikan fitrah yang Allah berikan kepadanya yaitu memeluk
agama Islam.

a.d-j'a
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1073.
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DariAisyahRadhiyatlahuAnhabahwaRasulullahshallallahuAlaihiwa

Sallam bersabda, "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah

satu dari tiga hal: orang yang telah menikah lalu berzina' ia dirajam;

nrang yang membunuh orang lslam dengan sengaia' ia dibunuh; dan

oran-g yang keluar dari agama lslam lalu memerangi Allah dan Rasul-

Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya"'(HR' Abu

Dawud dan An-Nasa'i, hadits shahih menurut Al-Hakim)212

Penielasan Kalimat

Hadits ini menielaskan tentang larangan membunuh seorang

muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebelumnya'

Sabda Nabi, "Memerangi Altah dan Rasul-Nya" setelah sabdanya

"Orang yang keluar dari agama Islam" menerangkan secara khusus

hukum yang berkaitan dengan orang yang keluar dari agama Islam

yaitumuharib (orangyang memerangi) yang diiatuhi hukuman khusus

seperti yang tersebul mulai dari dibunuh, atau disalib atau dibuang dari

negerinya; maka hadits ini menerangkan hukum yang lebih khusus dari

hadits sebelumny a. An Nafyu menurut Abu Hanifah adalah dipenjar4

sedangkan menurut Asy-Syafi'i dibuang dari negeri ke negeri lainnya

dan ke negeri lainnya lagi dengan penuh ketakutan sedangkan ia masih

diawasi. Ada yang berpendapat: cukup dibuang dari negerinya saja'

Zhahirnyahadits dan ayat menuniukkan bahwa imam (penguasa)

berhak menentukan hukuman yang paling tepat bagi pelaku keiahatan

dengan hukum-hukum tersebut bagi setiap orang yang memerangi'

baik statusnya muslim maupun kafir'
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|0T4,DgriAbdullahbinMas,udRadhiyallahuAnhubahwaNabiShallallahu
Ataihi wa Sallam bersabda, 

,,Masalah pertama yang akan diputuskan

antaramanusiapadnharikiamatadalahmasalahdarah(pembunuhan)',,

(Muttafaq Alaih)213

)1) ( *\Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (4353)

;;; ;t:*;Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6874), Muslim (1'676)
- -- \(_-



frnayah (Pidana)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupkan dalil yang menegaskan betapa penting perkara

yang terkait dengan darah manusia; karena perkara yang lebih dahulu
diputuskan berarti adalah perkara yang sangat penting, namun hadits
ini bertentangan dengan hadits, 'Hal Pertamakali yang akan dihisab Allah

atas hamba-Nya adalah tentang shalatnya' diriwayatkan pemilik kitab

Sunan dari hadits Abu Hurairah.2la

Pendapat tersebut dijawab; bahwa hadits tentang darah berkaitan

dengan hak-hak sesama manusia, sedangkan hadits shalat berkaitan

dengan hak-hak Allah; dan juga yang pertama menegaskan prioritas
perkara yang diputuskan dan yang kedua yang dihisab pertama

sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Mas'ud
dengan lafazh: "Halpertamayang akan dihisab Allah atashamba-Nya adalah

shalatnya, dan perkara yang pertama kali diselesaikan sesama manusia adalah

urusan darhh.//215

-Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Ali Radhiyallahu Anhu dan
lainnya yang menyebutkan bahwa hal pertama kali yang disidangkan
perkaranya dihadapan Allah pada hari kiamat adalah yang terbunuh

pada perang Badar.215 Hadits ini menegaskan perkara yang pertama kali
diputuskan.

Hadits Abu Hurairah menerangkan tentang pertentangan: "Masalah

pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah

masalah darah, datanglah orang yang terbunuh sambil membawa kEalanya

berkata, "Wahai Rabb, tanyakan pada si Fulan; mengapa ia membunuhku..."

(Al-Hadits).

Pada hadits Ibnu Abbas Marfu' : " Orang y ang terbunuh itu akan datang

pada hari kiamat sambil mengaitkan kepalany a di leher y ang ur at nadiny a masih

mengucurkan darah dipegang dengan salah satu tangannya, dan tangan satu

lagi memanggil-manggil si pembunuh sampai keduanya berdiri di hadapan

Allah Ta'a1a."217

21.4 (G 4) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmizi (413)
21.5 (U*p)Hadits ini shahiku Shahih An-Nasa'i' (4002)
21.6 (g,*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3965)

217 (U*e) Hadits ini shahitu Shahih At-Tirmizi (3029)



w-M
Hadits ini berkaitan masalah darah yang pertama kali diputuskan'

Perkara yang diputuskan terkait masalah harta sebagaimana diriwayat-

kanlbnuMajahdarihaditslbnuUmarmarfu,,,,Siapayangmeninggal
dunia,sedangkaniaberhutangsatudinarataudirham;makadibayardengan

amalkebaikannya."zlsAda bJerapa hadits yang sama maknanya dengan

hadits tersebut, dan jika kebaikannya habis sebelum hutangnya lunas'

maka dosa-dosanya diberikan kepada si pelaku 1alu dimasukkan ke neraka'

Hal ini sulit dipahami; karena bagaimana si piutang mendapatkan

pahala sedangkan ia sendiri belum tentu selamat dari azab' sedangkan

si penghutang mungkin selamat dari azab menurut pendapat yang

menegaskanbahwa siapa saja yang mentauhidkan Allah akan dikeluar-

kan dari neraka?

Al-Baihaqi menjawab: bahwa ia memberikan amal kebaikan se-

^AnLan

o,;;;;;;;;;:,;"atan vans dilakuf.li ":1.1 ii::-':::fiDarrqulS uEr'l6qrr r- 'n Allah akan dilipatgandakan;
,"-bugulr.,una kebaikan vang dijanjikan AIIah,i:11^:'il:j-. 

^, 
h ^-r.,,l"r#ffi;;;r" kemurahan yang Arlah berikan kepada hamba

,-^ ^^- +:A-L

;ffiHil;;l;ir", ini bagi si penghutans vans memang tidak

berniat membaYarnYa'

Sedangkan seorang yang meninggal dunia dan ia belum bisa
tLatika

*J#ifi;;;"*r" punya keinginan untuk melunasinva (ketika

mampu) maka Allah yang utut' melunasi h*'"t,:t:t^f,1-1"::t:t;*

;r*il;;;t;i;'r'u""puau hadits ke tiga pada bab tentang satam'

, \ , . .,.:JGi,;;;.\.Vc
*l- ".u' Jii .j\!

.;G)t l:; ; G :;) 'i\1'
') ,?p r ;-at i\:, b t:

lOT5,DariSamurahRadhiyallahuAnhubahwaRasulullahshatlallahuAlaihi

L-

218 (g:-z)Hadits ini shahih' Shahih Ibni Maiah Qaa4)
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w a S allamb er sab da, " B ar angsiap a y ang membunuhbudakny a, kami akan

membunuhny a, dan siapa y ang memotong hidung budakny a, kami akan

memotonghidungnya." (HR. Ahmad dan Al-Arba'atr, hadits hasan

menurut At-Tirmidzi. Hadits ini berasal dari riwayat Hasan dari
Samurah, namun masih dipertentangkan apakah benar Hasan
mendengarnya dari Samurah)21e

Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i ada tambahan. "Dan

barangsiapa mengebiribudaknya, kami akan mengebirinya. " Al-Hakim
menilai tambahan tersebut shahih.22o

Penielasan Kalimat

"Namun masih dipertentangkan apakahbenar Hasan mendengarnya dari
Samurah" yang terangkum dalam tiga pendapat terdahulu. Ibnu Ma,in
berkata, "Hasan belum pernah mendengar hadits dari Samurah.,, Ada
yang berpendapat: Hanya mendengar darinya hadits tentang Aqiqah.
Ibnu Al-Madini menetapkan bahwa Hasan mendengar dari Samurah.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa majikan
diqishash apabila membunuh atau memotong salah satu anggota
badannya karena Jad'u berarti memotong hidung, atau tangary atau
mulut, sebagaimana dalam "Kamus", tentu selain majikan sangat utama
diberlakukan hukum qishash apabila diqiyaskan hukumnya dengan
majikan.

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. An-Nakha'i dan lain-
nya berpendapat bahwa orang merdeka diqishash apabila membunuh
budak berdasarkan hadits Samurah ini, diperkuat lagi dengan firman
Allatu "liwa (dibalas) dengan jiuta." (QS. Al Ma'idah: 45)

Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa saja yang membunuh budak
harus diqishash berdasarkan keumuman firman Allah tersebut, kecuali
majikannya sendiri (tidak diqishash) seperti Abu Hanifahmengecualikan
hukumnya dengan hadits, "Tidak diqishash majikan yang membunuh

219 (Jn-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (4StS)
220 (J+-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (4516)
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budaknya, dan bapak yang membunuh anaknya" diriwayatkan A1-

Baihaqi, hanya saja hadits itu dari riwayat Umar bin Isa' Al-Bukhari

menilai haditsnya Munkar'221 Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu

Umar pada kisah Zanba'ketika ia mengebiri dan memotong hidung

budaknya, Nabi Shallallahu Ataihi wa Sallam bersabda, 
,,Barangsiapa

yang menyalib budaknya lalu membakarnya; maka ia merdeka' dan Allah

danRasul-Nyapenolongnya,,,makaNabiShallallahuAlaihiwaSallam
memerdekakannya dan tidak mengqishash majikannya' hanya saja

dalam hadits tersebut terdapat perawi yang bernama Al-Mutsanna bin

Ash-Shabah yang dikenal dha'if' Hadits serupa juga diriwayatkan dari

Al-Hajjaj bin Arthah dari jalan lain' Namun juga tidak bisa dijadikan

hujjah.z2 dalam masalah ini, ada beberapa hadits' akan tetapi semuanya

tidak bisa dijadikan hujjah'

Al-Hadawiyyah, Asy-Syafi'i yy ah'"Malik dan Ahmad berpendapat

bahwaorangmerdekatidakdiqishashsecaramutlakapabilamembunuh
budaknya berdasarkan firman Allah, "orang merdeka dengan orang

merdeka." (QS. Al-Baqarah: 178) karena diawali dengan mubtada'

statusnya ma'rifahberfungsi membatasi dan menegaskan bahwa orang

merdeka tidak diqishash kecuali apabila membunuh orang merdeka

juga,Allahberfirmandiawalayat"'Diwaiibkanataskamuqishaash'"(QS'

Al-Baqarah: 178) menegaskan harus berdasarkan persamaan status' dan

firman Allah, "Orang merdeka dengan orang merdeka"' (QS' A1-Baqarah:

1.78)tafsirsekaliguspenjelasanhaltersebut.DanfirmanA|Iah,,,|iwa
(dibatas) dengan iii*o," (QS' Al-Ma'idah: 45) adalah mutlak (umum)

dan dikhususkan dengan ayat tersebut' Ayat ini menjelaskan hukum

yang berkaitan dengan u*ut ini' sedangkan ayat itu bagi ahli kitab dan

syari'at mereka, *ulu,p"t termasuk juga syari'at kita' akan tetapi ada

penafsiran pada syari'at kita dengan banyak mengalami penambahan

dan pengu rangant hal ini lebih dekat sebagai pengecualian dari ayat

tersebut,dansesuaikarenaterdapatkeringanan(rukhshah)danrahmat.
Dan syari,at umat ini iebihberhak untuk dilaksanakan dari pada syariat

umatsebelumnya/seakan-akanAllahmenghilangkankesusahanyang
dialami umat sebelumnYa'

I
lr

227
222

Al-Baihaqi (8/36)

Al-Baihaqi (8/36)

--
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Pendapat yang menyebutkan bahwa ayat Ma'idah menasakh ayat
dalam surat Al-Baqarah karena lebih terakhir diturunkan adalah mardud

(ditolak); karena kedua ayat tersebut tidak saling menasakh, karena tidak
ada pertentangan antara 'Am danKhash, Mutlak dan Muqayyad sampai

bisa ditentukan adanya nasakh, karena ayat Ma'idah lebih dahulu
diturunkan ditinjau dari status hukumnya dan merupakan hikayah dari
Allah tentang syari'at yang ditetapkan dalam kitab Taurat, diturunkan
lebih dahulu dari pada Al-Qur'an. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari
hadits Amar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, "Bahwa Abu
Bakar dan Umar tidak mengqishash orang merdeka yang membunuh
budak,"zzs Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ali Radhtyallahu Anhu

yang menyebutkan: "Termasuk Sunnah, tidak diberlakukan hukum
qishash terhadap orang merdeka yang membunuh budak/tz24 sanad

rawinya terdapatJabir Al-Ja'fi. Ada Hadits serupa juga dari Ibnu Abbas,
hanya saja dha'if.225 Sedangkan hadits Samurah itu adalah dha'if atau
mansukh berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sampaikan.

Sedangkan seorang budak yang membunuh orang merdeka, maka

ia qishash berdasarkan ijma' ulama, apabila ditetapkan bahwa orang

merdeka tidak diqishash karena membunuhbudak; maka diganti dengan

membayar diyat seharga budak tersebuf para ulama juga berbeda

pendapat dalam menentukan berapa diyatnya, seandainya dibayar
sesuai dengan diyatnya, walaupun melebihi harga orang merdeka. Hal
ini sudah kami jelaskan pada Hawasyi Dhau' An-Nahar.

Ada hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang
menyebutkan: "Bahwa ada seorang majikan yang membunuh budaknya
dengan sengaja; maka Nabi Shallsllahu Alaihi zoa Sallam mencambuknya

sebanyak seratus kali, lalu diasingkan selama setahury dihapus sahamnya

dari jama'ah kaum muslimiry namun tidak diqishash dan juga disuruh
memerdekakan seora ng budak." 226

Al-Mushannaf (51413)

(1't- "j**) Hadits ini dha'if sekali, Al-Irwa' (2210)
A1-Baihaqi (8/34)
Ad-Daraquthni (3 I L 43 -1 44)

ZZJ
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225
226
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10T6.Daril'lmarbinAl-KhaththabRadhyiyallahuAnhuberkata"'Ak1't
mendengar Rasulullah Shatlallahu Alaihi wa S allam bersab da,,, Seor ang

ay ah ti dak dituntutkar enamemb unuh anakny a' " (HR' Ahmad' Tirmidzi

dan Ibnu Majah' Hadits shahih menurut Ibnu Al-Jarud dan Al-

Baihaqi.At-TirmidzimengatakanhaditsiniinudhthatTb)2z7

Penjelasan Kalimat

SanadhaditsiniyangdiriwayatkanAt-Tirmidziini,terdapat
Al-Hajfaj bin Arthatu bentuk idhthirabnya: 'IJlama berbeda pendapat

terhadap rawi Amr bin Syu'aib dari ayahny a' daukakeknya' Ada yang

berpendapat: dari tlmar, inilah yang disebut dengan meriwayatkan

darikitab(catatan).Adayangberpendapat:dariSuraqah'Adayang
berpendapat: tidak ada perantara dalam menerima hadits ini' namun

adarawiyangbernamaAlMutsannabinAsh-Shabahyangdikenal
dha'if . At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib secara

mursal,hadits ini ada idhthirabnya, dandifadikan dasar pengamalan oleh

pakar ilmu."

Asy-SYafi'i berkata,

Abdul Haq berkata,

shahih."

"Semua jalan sanad rawinya munqathi"''

"Semua hadits inima'lul (illah) tidak ada yang

Tafsir Hadits

Hadits ini meruPakan dalil bahwa

membururh anaknya. Asy-Syafi'i berkat+

ulama dan mereka menYatakan bahwa

bapak tidak diqishash aPabila

" Say abertemu dengan beberaPa

bapak tidak diqishash aPabila

I

t

l

227 (e,*)Hadits ini shahi\ Shahih At-Tirmidzi (7400)
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membunuh anaknya, namun dalam masarah tersebut ada beberapa
pendapat ulama. Jumhur shahabat dan lainnya seperti Al-Hadawiyyah,
Al-Hanafiyya[ Asy-syafi'iyyah, Ahmad dan Ishaq berpendapat tidak
diqishash secara mutlak bapak yang membunuh anaknya berdasarkan
hadits ini, mereka berkata, "Karena bapak penyebab keberadaan anak,
maka anak tidak bisa menjadi penyebab hilangnya nyawa bapak.,,

Al-Battiy berpendapat bahwa bapak juga diqishash secara mutlak
apabila membunuh anaknya berdasarkan keumuman firman A1latu
"liwa (dibalas) dengan jiwa." (QS. Al-Ma'idah:45) pendapat ini dibantah
bahwa ayat tersebut ditakhshish (dikecuaikan) dengan hadits, namun
mungkin hadits tersebut tidak shahih menurutnya. Malik berpendapat
bahwa bapak diqishash apabila membunuh anaknya dengan cara
dibaringkan lalu disembelih (seperti hewan qurban), lalu ia berkata,
"Karena itu benar-benar sengaja ingin membunuhnya dan tidak
mungkin bermaksud lainnya, karena zhahirnya orang yang memakai
alat yang bisa menciderai; pastilah sengaja ingin membunutr, faktor
kesengajaan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan zhahirnya keadaan
yang mendukung.

Apabila caranya tidak seperti yang tersebut di atas yang mungkin
tidak menghilangkan nyawanya, namun untuk memberi pelajaran
walaupun hukuman tersebut tidak berkaitan dengan lainnya; tetap
dihukumi dengan sengaja. Hanya saja dibedakan antara hukuman
yang diberikan bapak dengan lainnya, karena seorang bapak biasanya
dalam memberikan hukuman diiringi dengan kasing sayang dan benar-
benar untuk memberi pelajaran karena ia melakukan hal-hal yang
membuat marah bapak, inilah pendapat Malik. Akan tetapi, apabila
ada nash yang menjelaskan hal tersebut; maka pendapat itu tidak bisa
dijadikan dasar hukum. Umar juga sudah memutuskan hal serupa
pada kasus Al-Madlaji, lalu mewajibkan bapak membayar diyat serta
tidak mendapatkan bagian dari harta diyat ifu, dan berkata, "seorang
pembunuh tidak berhak mendapatkan bagian sesuafu apapun, maka
ia tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan ijma' ulama, dan
jumhur ulama menambahkan juga dari harta-harta lainnya. seorang
kakek dan ibu sama kedudukannya dengan bapak menurut jumhur
ulama dalam gugurnya hukuman qishash.
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1077. Dari Abu luhaifah' ia berkata' "Akr';0:":"y:,!y:1:,!"' 'Adakah

padamu "'u'tu 
dari wahyu selain Al-QLff'an?' la meniawab' "Tidak'

Demi Rabb yang menumbuhkan biiian dan menc'iptakan makhluk'

kecualipemahamanyangdianugerahkanAllahkepadaseseoransdalam

memahami Al-Qur'an'" Aku bertanya' 'Apa yang 
-terdapat 

dalam

lemb ar an ini?, Lab erkata,,, Dendabunuh [diy at], membeb askan tarnanan'

danorangmuslimtidakbolehdibunuhkarenamembunuhorangknfr''"

(HR. Al-Bukharr)228

Ahmad, Abu Dawud' dan An-Nasa'i'ns meriwayatkan dari ialan

lain bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berkata' "Otang mukmin itu sama

hak darahnyat orang yang terpandang rendah di ant-ara mereka boleh

melakukan sesuatu atas tanggungan m"'ko' y'n:k: bagaikan satu

tangan melawan or ang tain; or an{ mukmin tidak boleh dibunuh karena

membunuh orang kafir' demikian pula orang kafir yang masih terikat

dengan ,"1'r'"in'yo (ia tidak boleh bunuh karena membunuh orang

kafir)"' (Hadits shahih menurut Al-Hakim)m

ts

228 (r*.)Hadits ini shahih' Al-Bukhari (111) 
'';g '(-;rtuau, ini shahin' shahih AbiDawud (4530)

zzo'fi -tvtust adrak (21 153)
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Penjelasan Kalimat

Diyat disebut dengan 'Aql karena mereka mengikat onta (sebagai
diyat) di halaman rumah korban. "orang mukmin itu samahak darahnya,,
maksudnya di antara mereka berlaku ketenfuan yang sama dalam hal
qishastr, dan diyat pada perkara yang menyangkut masalah darah.

Tafsir Hadits

Penulis kitab berkata, ".Abu ]uhaifah bertanya kepada Ali tiada
lain; karena ada sekelompok syi'ah beranggapan bahwa Ahli Bait
-Ridhwanullah Alaihim- mendapatkan wahyu khusus yang tidak di-
sampaikan kepada yang lainnya terutama Ali. selain Abu Juhaifatu Ali
pemah juga ditanya yang lainnya, lalu zhahimya yang ditanyakan itu
adalah masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syari,at yang
terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi shallallahu Alaihi wa sallam;
kedua-duanya disebut dengan wahyu, dijelaskan dalam firman Altatu
"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-eur'an) menurut kemauan haztsa

nafsunya." (QS. An-Najm: 3) berlaku umum tidak hanya sebatas yang
terdapat Al-Qur'ary difunjukkan dengan pertanyaannya ,,Apa yang
terdapat dalam lembaran ini? Bukan berarti tidak menisbatkan kepada
Ali Rahiyallahu Anhu yang berasal dari "!a'fa{'dan rainnya. Ada yang
berpendapat bahwa hal itu termasuk dalam sabda Nabi, "pemahaman
yang dianugerahkan Allah kepada seseorang daram memahami Al-eur,an,,
ungkapan itu dinisbatkan kepada siapa saja yang diberi ilmu oleh
Allatu dimudahk an b ashir ahny a memahami sehingga bisa mengistinb ath
firman-firman Allah, dan jika tidak demikian; maka ia terperosok ke
dalam kebodohan yang sangat.

Hadits ini mencangkup beberapa masalah:

Pertama: Al-'Aql, yaifu diyat, akan dijelaskan penetapannya.

Kedua: membebaskan tawanao yaitu hukum yang berkaitan dengan
membebaskan tawanan dari tangan musut! ada beberapa hadits yang
menganjurkan akan hal tersebut.

Ketiga: seorang muslim tidak diqishash apabila membunuh orang
kafir. Inilah pendapat jumhur ulama, demikian pula orang kafir yang
masih terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boleh dibunuh karena
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membunuh orang kafir), orang yang masih terikat perjaniian itu adalah

seseorang yang berasal dari Dar Al-Harb (daerah yang memerangi kaum

muslimin) yang masuk ke daerah Islam setelah mendapatkan jaminan

keamanan, maka haram hukumnya membunuhnya sampai ia kembali

ke daerahnya, seandainya ia dibunuh oleh orang Islam'

Ai-Hanafiyyah berkat a, "Orang Islam diqishash jika membunuh

orangkafirdzimmitanpasebabyanghak,dantidakdiqishashapabiia
membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan;

berdasarkan hadits, ,,Demikian pula orang kafir yang masih terikat dengan

perjaniiannya(iatidakbolehdibunuhkarenamembunuhorangkafir)"'masih

ada hubungan dengan sabda Nabi: "Mukmin" maka kalimat yang kedua

harus ditentukan ,"bugui*una kalimat yang pertama' maka kalimatnya

adalahdemikianjugaolangkafiryangmasihterikatperjanjiannyatidak
diqishash apabila membunuh orang kafir' dan juga harus menentukan

maksud orang kafir dengan menghubungkan dengan lafazh harbi;

karenadzimmidiqishashapabilamembunuhkaftdzimmidanjugaorang
muslim. Apabiia kalimat tersebut bisa dihubungkan' tentu kalimat

penghubungnya bisa juga untuk ditentukan; maka kalimatnya menjadi:

"Dantidakboleho.*gt''"'t*i''tdiqishashapabilamembunuhorangkafir
harbi, dan mafhumharbi bahwa ia diqishash apabila membunuh orang

kaf ir dzimmi berdasark an mafhum mukhal af ah, walaupun Al-Hanafiyyah

tidakberdasarkanpad'amafhum'rrarn:Ltnmerekaberpendapatbahwa
hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak diqishash orang muslim

apabilamembunuhkafrharbi'akantetapidiqishashapabilamembunuh
kafirdzimmlberdasarkankeumumanfirmanA||ah,,,Iiusa(dibalas)dengan
jiwa" (QS.A1-Maidah: 45) dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Al-Baihaqi:,,BahwaNabishallallahuAlaihwasallammengqishashseorang

muslim yang membunuh kafir yang masih terikat perjanjiannya' lalu

bersabda, " saya memuliakan seseorang yang menunaikan hak-hak dzimmi" '

hadits int mur s ald ari hadits Abdurrahman A1-B ailamani' 231

Pernah juga diriwayat kan mnrfu"Al-Baihaqi berkomentar: itu salah'

Ad-Daraquthniberkata,,,IbnltAl-Bailamanidha,if,haditsriwayatnya
tidak bisa dijadikan hujjah walaupun maushul (marfu')' lalu bagaimana

1

I

231 Al-Baihaqi (8/30)

i
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jika hadits riwayatnya dikatakan mursal?! Abu ubaid Al-easim bin salam
berkata, "Hadits ini tidak ada sanadnya, maka tidak boleh dijadikan
dasar hukum unfuk menumpahkan darah kaum muslimin.,,

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab Al-l.lmm: bahwa hadits
dari Ibnu Al-Bailamani ifu tentang kisah orang kafir yang dijamin
keamanannya lalu dibunuh Amar bin umayyah Adh-Dhamri, lalu
berkomentar, "Seandainya hadits ini benar, namun mansukh; karena
hadits: "Tidak diqishash orang muslim apabila membunuh orang kafir"
disampaikan Nabi shallallahu Alaih wa sallam ketika penaklukan kota
Mekah sebagaimana dalam riwayat Amar bin syu'aib, sedangkan kisah
Amar bin Ummayyah lebih dahulu terjadi sebelum penakrukan kota
Mekah.232

sedangkan penjelasan Al-Hanafiyyah yang mengharuskan penen-
fuan kalimat yang sesuai, maka pendapat mereka dibantah; karena
kalimatrya tidak membutuhkan kalimat lainnya untuk menyempumakan
maknanya, karena sabda Nabi, "Demikian pula orang kafir yang masih
terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boteh dibunuh karena membunuh

orang kafir)" adalah kalimat yang sempurna, tidak membutuhkan lagi
kalimat tambahan; karena bertentangan dengan kalimat asarnya; dan
tidak mungkin diberikan kalimat tambahan kecuali dharurat (tidak bisa
dipahami) maka artinya adalah larangan membunuh orang kafir yang
masih terikat perjanjian. Pendapat mereka, sesungguhnya larangan
membunuh orang kafir yang masih terikat perjanjian itu makum
diketahui, kecuali apabila ia membahayakan, maka hal itupun tidak
perlu diberitahukan?

Jawaban: jika ada penambahan kalimat (penyempurna) itu me-
lalui ketentuan syriat, kalau memang sudah sempurna dan tidak
membutuhkan kalimat sempurna; maka sebetulnya lafazh zhahir
berlaku secara umum yang berarti boleh membunuhnya, seandainya
penambahan kalimat kafir pada jumlah yang kedua betuf akan tetapi
tidak berarti pengecualian yang pertama dengan kafir harbi;karena kata
sambung menunjukkan stafus hukum yang sama secara mutlak, dan
bukan berarti harus sama pengertiannya dari segala segi.

232 (e,.-?;*) Hadits ini hasan shahitr, Shahih At-Tirmidzi (1413)
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Makna sabda Nabi: "Orang yang terpandang rendah di antara mereka

boleh melakukan sesuatu atas tanggungan mereka" apabila seorang muslim

memberikan iaminan keamanan kepada kafit harbi sama halnya

seluruhkaummusliminmemberikanjaminankeamanankepadanya,
walaupunyangmemberikanjaminanituseorangwanitasebagaimana

kisah Ummu Hani,. Akan tetapi disyaratkan si pemberi keamanan

ht mukallaf(melakukan syari'at dengan merdeka) sama halnya kaum

muslimin memberikan iaminan keamanan; maka tidak boleh dilanggar'

Sabda Nabi, "Mereka bagaikan satu tangan melawan orang lain" yaib;'

merekabersatu*"1'**musuhnyadantidakbolehmemisahkandiri
dari mereka bahkan mereka saling tolong-menolong melawan musuh-

musuhlslam yang diibaratkan seperti satu tangan dan perbuatanmereka

merupakan implementasi dari semuanya'
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LuTS.DariAnasbinMalikRadhiyallahuAnhubahwaadaseoranggadis
ditemukankEalanyatelahretakdiantaraduabatubesar,lalumereka

bertanya kepadanya' "siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan?

Atau si Fulan? Hingga mereka menyebut narna seorang Yahudi'

gadis itu ffienganSSukkan kepalanya' Lalu ditangkaplah orang Yahudi

tersebutao,io*,ngaku.MakaRasulullahshallallahuAtaihwaSallnm

memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar

itu." (Muttafaq Alaih' dan lafazhnya menurut Muslim)233

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mewajibkan qishash bagi yang

membunuh dengan tenda-benda berat (tumpul) sama halnya dengan

233 (U*a)Hadits ini shahih' Al-Bukhari (2413) dan Muslim (1672)
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benda tajam, laki-laki juga diqishash apabila membunuh wanita,
diqishash dengan alat yang digunakan membunuh. Ada tiga perkara
pokok dalam masalah ini:

Pertama: wajib diqishash bagi yang membunuh dengan benda-
benda berat, inilah pendapat Al-Hadawiyyah, Asy-Syafi'iyyah, Malik
dan Muhammad bin Al-Hasan berdasarkan hadits ini, dan makna yang
tepat berdasarkan zhahir hadits, yaitu mencegah pertumpahan darah
yang sia-sia; karena membunuh dengan benda-benda berat sama halnya
dengan benda tajam karena sama-sama menghilangkan nyawa. Abu
Hanifah, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i berpendapat tidak ada qishash
bagi yang membunuh dengan benda berat (tumput); berdasarkan pada
hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits An-Nu'man bin Basyir
Marfu': "Setiap pembunuhan itu salah kecuali apabila dibunuh dengan
pedang dan setiap yang salah disebuthanya melukai", menurut laf.azh
yang lain, " setiap pembunuhan tidakmenggunakanbesi (benda tajam) disebut

salah, dan setiap yang salah disebut melukai."zy

Pendapat tersebut dijawab, bahwa hadits itu bercerita tentang

Jabir Al-Ja'fi dan Qais bin Ar-Rabi'; maka tidak bisa dijadikan hujjatr,
dan tidak bisa menandingi status hukum hadits Anas. Al-Hanafiyyah
menanggapi hadits Anas dengan menyatakan bahwa pukulan dengan
batu itu sebatas melukai atau karena kebiasaan orang Yahudi membunuh
anak-anak, dan mereka adalah kaum yang membuat kerusakan adalah
mengada-ada saja.

Sedangkan jika pembunuhan itu menggunakan alat yang tidak
menyebabkan kematian pada umumnya seperti tongkaf cambut dan
lainnya: menurut Al-Hadawiyyah, Al-Laits dan Malik: wajib diqishash.
Asy-Syafi'i dan jumhur Shahabat, Tabi'in dan yang setelah mereka: Tidak

Qishastu ini disebut dengan mirip (semi) sengaja dan harus membayar
diyat sebanyak 100 unta Mughallazhah di antara 40 unta yang sedang

hamil; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad, Ahli Sunan
kecuali At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketahuilah bahwa pembunuhan

salah itu disebut dengan mirip dengan sengaja apabila menggunakan cambuk

234 (Jd)) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami' (2638)
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dantongkatmembayarkakandiyatberupal00untadiantaraempatpuluhnya

sedang hamil. "235lbnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-lrsy ad' Ulama

berbeda pendapat tentang sanadnya dan tidak mungkin disampaikan

di sini.

Pendapatku: jika haditsnya shahih; maka bisa dijadikan sebagai

dasarhukum,kalautidak;makakembalikehukumasalnyatidak
memperdulikan aiat membunuh yang penting segala sesuatu yang bisa

menghilangkan nyawa; maka wajib diqishash'

Kedua:laki-laki diqishash apabila membunuh wanita' Ulama ber-

beda pendapat mengenai masalah ini' kebanyakan ulama sependapat

dengan hadits tersJut, Ibnu Al-Mundzir menukilkan ijma' ulama

atashaltersebut.HasanAl-Bashriberkata"'Tidakdiqishashlaki-laki
yang membunuh wanita, seakan-akan berdasarkan pada firman Allah'

,,wanita dengan'uranita." (QS. Al-Baqarah: 178)' namun pendapat ter-

sebut dibantah, bahwa sudah ditetapkan dalam kitab Amar bin Hazm

yangditerimasecaraluas:bahwalaki-lakidiqishashapabilamembunuh
Seorangwanitadandalilinilebihkuatdaripadaberdasarkanpada
mafhum aYaf.

Al-Hadawiyyahberpendapat laki-laki diqishash apabila membunuh

Seolangwanitalaluahliwarismembayarsetengahdiyatlaki-iaki,
mereka berkata, "Karena keduanya berbeda dalam masalah diyat' dan

karenaAllahberfirman,,,Danlukapunadaqishasnya.,,(QS.A1-Ma,idah:

45)namunpendapatinidibantahbahwaperbedaannilaidiyattidak
mempengaruhi hukum qishash; maka seorang budak yang harganya

1000dirhamdiqishashwalaupunmembunuhbudakseharga20dirham,
ada persamaan hukum dalam masalah qishash; karena yang dimaksud

persamaan itu dalam masalah anggota badan dengan maksud agar

qishashnya tidak melebihi dari terluka'

Ketiga:Pelaksanaan qishash dengan alat yang digunakan membunuh'

inilah pendapat jumhur ulama' dipahami dari firman Allah"'Dan jika

kamumemberikanbalasan'makabalaslahdenganbalasanyangsamadengan

siksaan yang ditimpakankepadamu'" (QS' An-Nahl: L26)

235 (J*)Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4547)
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"Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.,, (es. Ar-
Baqarah: 193)

Dan dari riwayat Al-Baihaqi dari hadits Al-Bara, bahwa Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam, "siapa yang membunuh dengan anak panah,
kami akan mengqishashnya dengan panah; siapa yang membakar, kami
qishash dengan dibakar; dan siapn membunuh dengan menenggelamkan; kami
men gq ishashny a den g an menen g gel atfikanny a.,,zto

Namun ditentukary apabila diqishash dengan hal yang dibolehkan,
sedangkan jika tidak boleh seperti sihir maka tidak boleh diqishash
dengan sihir, karena haram, daram masalah ini ada perbedaan ulama.
sebagian syafi'iyyah berpendapat: jika seseorang mati terbunuh karena
liwath, atau karena dipaksa minum khamar; maka ia dimasukkan
ke dalam tanafu diatapi dengan kayu lalu disiram dengan khamar.
Ada yang berpendapat: dijatuhkan karena mirip dengan orang yang
membunuh lalu mencincangnya. sedangkan ulama kufatu Abu Hanifah
dan murid-murid berpendapat bahwa pembunuhan apapun yang
tidak menggunakan benda tajam seperti pedang, maka tidak diqishash
berdasarkan riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Adi dari hadits Abu Bakrah
Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,
"Qishash diberlakukan bagi yang membunuh dengan pedang.,,2sz hanya saja
hadits ini dha'if. Ibnu Adi berkata, "semua jalan sanad rawinya dha'if,
mereka juga berhujjah melarang qishash dengan mencincang, dan
hadits Nabi shallallahu Alaihi zua sallam, ,,Apabila kalian membunuh, maka
b unuhl ah d en g an b aik.' 238

Jawaban itu dibantatr, bahwa hadits ini dikecualikan dengan hadits
tersebut dan sikap N abi" menetapkan" merupakan dalil yangmenegaskan
bahwa cukup pengakuan itu satu kali saja; karena tidak ada dalil juga
yang menegaskan bahwa Nabi mengulang-ulang pengakuannya.

o/ t
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236 Al-Baihaqigla3)
237 (J.,-b) Hadits ini dha,if, Dha,if Al_lami, (6g07)
238 (e-4) Hadits ini shahih, Muslim (i955)
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107g. Dari lmran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa ada seorang budak

kecilmiliksebuahkeluargafakirmemotongtelingaseoranSbudakkecil

milik keluarga kaya, lalu mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi

wasallam,naml,tnbeliautidakmemberikantindakanapa-apakepada

mereka,(HR.AhmaddanAts-Tsalatsahdengansanadshahih)239

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menuniukkan bahwa tidak ada

ganti rugi bagi orang miskiru hanya saja Al-Baihaqi berkata"'Apabila

yang dimaksud deng an ghulamadalah budak' ijma' ulama menetapkan

bahwa keiahatan yang dilakukan seorang budak ditanggung sendiri'

ditunjukkan bahwa iinayat (kejahatannya) dilakukan karena faktor

kesalahan, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallamtidak memberikan sesuatu

apapun kepadanya; karena Nabi biasanya memberikan sepersepuluh

dari setiap luka, maka Nabi menyumbang membayar denda itu dari

duit beliau sendiri.

Al-Khathabi menafsirkan bahwa si pelaku adalah orang merdeka'

danjinayatitudilakukansalah,keluargapelakuorangfakir;makaNabi
tidak mewafibkan sesuatu aPaPun terhadap mereka' mungkin karena

kefakiran, atau mungkin karena mereka tidak mewajibkan diyat atas

perbuatan yang dilakukan seorang budak jika obyeknya iuga adalah

budak- sebagaimana yang dikatakan Al-Baihaqi: mungkin pelaku

jinayat itu umumya masih anak-akan belum baligh walaupun statusnya

orang merdeka, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaia maka

Nabi tidak mewajibkan pembayaran denda atas keluarga pelaku;

karena mereka orang fakir atau ketika diselidiki ternyata keluarganya

orangfakir;sehinggaNabitidakmewajibkankepadamerekaatasdasar
tersebut dan juga karena iinayat itu terfadi karena salah'

239 (Ctr) Hadits ini shahih, Shahih AbiDawud(4l90)
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sabdaNabi, " N ab i tidakmew aj ibkanp emb ay ar an diy atkep adakeru ar gany a "
inilah pendapat madzhab Asy-syafi'i bahwa anak kecil yang melakukan
jinayat dengan sengaja; maka diyakrya dibebankan atas hartanya (bagian
warisannya) dan tidak dibebankan kepada keluarganya.

Ungkapary "AtaLt mendapati keluarganya," maksudnya, dengan ke-
mungkinan dilakukan dengan salatu inilah yang disepakati ulama,
atau mungkin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sebagaimana
pendapat Al-Hadawiyyah, Abu Hanifah dan Malik, kesimpulannya
bahwa hadits ini masih mengandung kemungkinan-kemungkinan
sebagaimana yang disampaikan.

"-rt, ..t' 1rt, 11>trj:J );; ii .k :., ^ti :; =$; j :* JJ .\.A.
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1080. Dari Amr bin syu'ib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyailahu Anhu

bahraa ada seseorang menikam orang lain dengan tanduk di lututnya.
Maka datanglah orang yang luka itu kepada Rasuruilah shailailahu
Alaihi wa sallam dan berkata, "Berikan tindakan balasan untukku."
Beliau bersabda, "Tunggu hingga engkau sembuh.,, Kemudian dia

datang lagi dan berkata, "Berikan tindakan balasan untukku. ,,Maka

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan tindakanbalasan
untuknya. Kemudian ia datang lagi dan berkata, "wahai Rasulullah,
aku jadi pincang." Beliau menjatoab, "Aku telah melarangmu, namun
engkau tidak menurut padaku; maka Allah memberikan kebinasaan

padamu dan pincangmu tidak berguna lagi (untuk menuntut lagi),
kemudian Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam melarang karena
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suatu luka @ntuk dituntut) hingga sembuh tertebih dahulu'" (}{R'

Ahmad dan Ad-Daraquthni' hadits mursal)24

Penielasan Kalimat

Hadits ini dianggap mursal berdasarkan alasan bahwa Syu'aib

belum bertemu dengan kakeknya' namun hal itu dibantah; bahwa sudah

ditetapkan ua"''v' i"';;'" [proses bel"i* T":1T::l-' 
di antara

keduanya, hadits y'uttg '"*'k"a 
cukup banyak dan memperkuat hadits

ini.

Tafsir Hadits

Haditsinimerupakandalilbahwatidakbolehdilaksanakanqishas
terhadap iinayat pada bagian tubuh yang terluka sampai sembuh

terdahulu, *ulu"p"" luka itu bisa menyebabkan kematian'

Asy-Syafi'i berkata' "Menunggu sampai sembuh terlebih dahulu

adalahmandub(disunnahkan)berdasu,t.u..perilakuNabiShallallahu

Alaihi wa Sallamyang menunda melakukan qishash' meski beliau

mampu." s"a"gk* i'-'uuu*Yy.* dan lainnya berpendapat bahwa

menunggusampaisembuhterlebihdahuluadalahwaiib;karena
mencegah timUulnya kerusakan 

-itu 
wajib dilakukan' dan izin Nabi

yang langsuttg *uluk'unakan qishas itu dilakukan; karena Nabi tidak

mengetahui kerusakan (kesulitan) yang akan teriadi'

rts), d,-f i';'-[ii c )u\ r' -to' tt;i.3') 'f't ' I ' A \
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240 (;*) Hadits inihasan' Ahmad (21217)'Ad-Daraquthni (3/88)
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'1.081.. Dari Abu Hurairah, iaberkata, " Ada dua orang perempuan dari Kabilsh
Hudzail bertengkar. salah seorang melempar yang lainnya dengan batu

hin g ga i a d an an ak dal am kan dun g anny a m ati. Lalu mer eka m en g aj ukan

masalah itu kepada Rasulullah shallallahu Ataihi wa sallam, beliatt

memutuskan bahwa denda janin dalam perut dibaynr dengan

memerdekakan budak laki-laki atau perempuan, dan denda pereffipuan

yang membunuh diwajibkan kepada ashabah (orang yang mendapatkan

bagian warisan dari nasab laki-laki) yang dirnariskan kepada anak dan
ahli waris mereka, Berkatalah Hamal bin An-Nabighah Al-Hudzali,
"Wahai Rasulullah, bagaimana janin yang tidak makan dan minum,
tidak bicara dan bersuara; dibayar dengan denda. Har itu, seharusnya
dibebaskan, lalu Rasulullah bersabda, "orang ini adarah dari tukang
tenltn", kelihatan dari omongan yang ia ucapkan.,, (Muttafaq Alaih;zar

Penielasan Kalimat

"Budak laki-laki atau perempuan" adalah badal dalj, ghurrah danhuruf
Azu untuk membagi dan bukan untuk ragu-ragu. Dalam kitab sunan
Abu Dawud disebutkan: kemudian wanita yang harus membayar diyat
berupa ghurrah itu wafat juga; maka Rasulullah shallallahu Alaihi wa
sallam memutuskan bahwa jatah warisannya diberikan kepada anaknya
dan diyat itu diwajibkan atas ashabahnya2a2. Hadits serupa juga terdapat
pada riwayat Muslim, dan dhamir (kata ganti) yang terdapat dalam
kata "Warratsaha" kembali kepada si wanita pembunuh. Ada juga yang
berpendapat: bahwa kembali kepada wanita yang terbunutr, berdasarkan
bahwa ashabahnya bertanya: "Bahwa harta warisan bagiannya untuk
kami? Maka Rasulullah bersabda, "Tidak, harta warisannya untuk
suami dan anaknya" Hamal An-Nabighah adalah suami wanita

24L (y) Hadits ini shahih, At-Bukhari (5758) dan Mustim (1681)
242 (e.--) Hadits ini shahifu Shahih Abi Dawud (4577\
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yang membunuh. lstihlal yaitu bersuara' maksudnya bahwa tanda

kehidupannya dsiketahui apabila mengeluarkan suara atau menangis'

Yuthatlmaksudnyaadalahtidakdibayardiyat,diriwayatkandengan
Yuthalberarti batal; tidak diganti rugi'

Tafsir Hadits

Ada beberapa hal penting dalam hadits ini:

Pertama:hadits ini merupakan dalil yang menegaskan bahwa ianin

yang meninggal dunia disebabkan jinayat;maka wajib membayar diyat

secaramutlakberupasatuekorunta;baiksijaninkeluardariperutibunya
dalamkeadaanmayitataulangsungmatididalamperutrrya.Sedangkan
jikajanintersebutkeluardalamkeadaanhidup,kemudianmeninggal
arrr,iu; makawajibmembayar diyat dengan semPurna' Akantetapi janin

tersebutdiketahuiketikatanganataukakinyakelihatan'kalautidak;
makatidakadabebandantidakpuladiwajibkanuntukmembayar
diyat yang diielaskan dalam hadits tersebut dengan budak laki-laki atau

wanita. Asy-Sya'bi berkata, "Ghunah itu berupa 500 dirham' Menurut

AbuDawuddanAn-Nasa,idarihaditsBuraidah:diyatsebanyakl00
kambing. Ada yang berpendapat: lima ekor onta; karena diyat berupa

onta, ini berlaku bagi janin orang merdeka'2a3

Sedangkan ianin budak wanita' ada yang berpendapat: diyatnya

dikecualikan dengan qiyas, sebagaimana yang diwaiibkan atasnya

adalah nilai atau harganya; maka diwaiibkan juga sepersepuluhnya

dinisbatkan pada nilai. dan diqiyaskan pada ianin wanita merdeka' yang

lazimnya adalah r/z d.arisepersepuluh diyatnya; maka yang dibayarkan

adalah Yz dari sepersepuluh harganya'

Kedua:Sabda Nabi, "Dan menetapkan d'enda puempuan yang membunuh

diwajibkankepadaashabah"menunjukkanbahwatidakdiwaiibkanqishash

padamasalahsepertiini,daninitermasukdalilyangmenetapkanalat
(kasus) p"*U.rr,,t'an yang mirip dilakukan dengan sengaia; inilah yang

benar.Karenapembunuhanitumenggunakanbatukecilataukayukecil
atau alat yang tidak menyebabkan kematian pada umumnya; maka

diyabeya diwaiibkan kepada ashabahnya' Pada kasus seperti ini tidak

24g (.*'b)Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (4578)
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diwajibkan qishash. sedangkan Al-Hanafiyyah menjadikan hadits ini
sebagai dalil yang tidak mewajibkan qishash bagi yang mati karena
dipukul dengan benda berat.

Ketiga: sabda Nabi, "Terhadap ashabahnya,, merupakan dalil bahwa
ashabahnya wajib membayar denda tersebut, ashabah ini sudah
ditafsirkan yaitu selain anak dan kerabat dari ibu sebagaimana yang
diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits usamah bin umair: menyebutkan
bapaknya berkata: Bahwa yang membayar diyatnya adalah anak-
anaknya lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu
Alaihi wa sallam, beliau menjawab, "Diyatnyadibayar oreh ashabahnya
dan diyat atas janinnya adalah satu ekor unta."z* oreh sebab itu Al-
Bukhari membuatjudul bab: "Bab tentang janin seorang wanit4 diyatkan
dibayar oleh bapaknya dan ashabahnya dan tidak atas anaknya". Asy-
syafi'i berk ata, "sayatidak mengetahui adanya perbedaan ulama bahwa
yang dimaksud dengan Al-'Aqilah adalah ashabah (saudara dari pihak
bapak) yang paling dekat dari pihak laki-laki (bapak) yang merdeka
dan mukallaf. Dalam hal ini, ada perbedaan ulama yang akan dijelaskan
dalam bab pembagian.

zhahir hadits mewajibkan diyat kepada ashabahnya. inilah yang
menjadi pendapat jumhur ulama, sebagian ulama lainnya menentang
pendapat tersebut dengan berkata, "seseorang tidak menanggung
perbuatan lainnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu
Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim menyebutkan bahwa ada seseorang
datang menemui Nabi shallallahu Alaihi wa sallam,lalu Nabi shallallahu
Alaihi wa Sallam bertanya? "Siapa inl',? la menjawab, ,,Anakku.,, Lalu,
Nabi shallallahu Alaihi uta sallam bersabda, "Kamu tidak menanggung atas

perbuatannya, demikian juga ia tidak menanggung perbuatanmu.,aas dalam
riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadits Amar bin Al-
Ahwash bahwa Nabi 5 hallallahu Alaihi wa sallambersabda, " p elaku jinay at
memp ertanggun gj aw abkan p erb uat anny a, dan seor ang anak tidak menanggung
perbuatanbapaknya"26 untuk menggabungkan makna hadits ini dengan

Al-Baihaqi (8/108)

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4208)

@r.-.) Hadits ini shahitu Shahih At-Tirmidzi (3087)
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hadits yang mewaiibkan diyat bahwa maksud hadits tersebut adalah

balasan di akhirat kelak, artinya bahwa seseorang tidak menanggung

balasan dari perbuatan lainnya, dan bagi yang berpendapat bahwa

bapak dan anak tidak term asuk ashabalz -sebagaimana yang dikatakan

Al-Khathabi_bukanmasalahdanhaditsitutidakbisadijadikandalil.

Keempat:sabdaNabishaltallahuAlaihiwasallam,,,oranginiadalqh

dari tukang tenun",kelihatan dari omongan yang ia ucapkan' Zhahirnya

bahwa perkataan, "Kelihatan dari omongan yang ia ucapkan" adalah

tambahan dari perawi, hal ini menuniukkan makruh hukumnya mem-

berikan komentar tentang seseorang'

ulama mengatakan bahwa har ini dimakruhkan kepada perawi

tersebuU karena dua alasan:

1) Bertentangan dengan syariat Islam dengan tuiuan untuk membatal-

kan.

2) Hal ini, mengada-ada dalam memahami ungkapannya'

Kedua alasan tersebut mengategorikan' tambahan (komentar)

dari perawi tersebut termasuk saia' (sisipan) yang dicela, sedangkan

tambahan (komentar) yang pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam -yang iumlah t'tt'p Uu'tyak- tidak termasuk dalam tambahan

yang dicela; karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak

mengada-ada; maka tidak ada larangan akan hai tersebut'

lv;/r

e L,rJ

r0g2. Abu Dawud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari hadits lbnu

Abbas bahwa r.rmar Radhiyauahu Anhu bertanya kepada orang yang

menyaksikankEutusanRasututlahshallallahuAlaihiwasallamdalam

masalahpembunuhanjanintersebut,Perawiberkata,,,BerdirilahHamal

bin An-Nabighah dan berkata' " Aku di hadapan dua orang perempuan

-)
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itu, salah seorang rnemukul yang lainnya- ia menceritakan dengan
ringkas." (Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)2+z

Tafsir Hadits

Abu Dawud meriwayatkan juga dengan lafazh ,,Bahwa Umar
bertanya kepada seseorang tentang hukuman bagi y ang menyebabkan
janin gugur." Al-Mughirah berkata, "Saya melihat bahwa Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam menetapkan denda bagi pelaku dengan
seorang budak laki-laki atau wanita." lJmar berkata, ,Siapa saksimu
atas hal tersebut?" Ia berkata, "Maka didatangkan Muhammad bin
Maslamahbersaksi atas hal tersebut."2a8 KemudianAbu Dawud berkat4
"Abu ubaid berkata, "Hal itu dinamakan de nganlmrash; karena si wanita
melahirkan sebelum waktunya demikian tangan atau anggota lainnya
yang rusak sebelum wakfunya disebut dengan lmlash.

Namun harus dipastikan terlebih dahulu, bahwa si janin sudah
berbentuk dan ada ruh; karenabisa dipastikanbahwa ia telahmembunuh.
Asy-syafi'iyyah menafsirkan dengan sudah berwujud manusia dari
adanya tangan atau jari dan lainnya, apabilabelum berwujud manusia:
namun yang ahli dalam masalah itu menegaskan bahwa ia sudah
berwujud manusia; maka hukumnya sama dengan yang sudah berwujud
manusia, demikian juga bila bentuknya tidak jelas. Akan tetapr, apabila
yang pakar dalam masalah itu meragukan apakah ia sudah berbentuk
manusia ataubelum; maka tidak diwajibkan membayar denda terhadap
si pelaku.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang
menghilangkan nyawa janin; wajib membayar denda yaitu memberi-
kan budak laki-laki atau wanita karena jenisnya disebutkan dengan
mutlak.

247 (y)Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4572)
248 (g-*) Hadits ini shahitr, shahih Abi Dawud (4570)
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1083. Dari Anas bahwa Rubayyi' binti An-Nadhar- saudara pereffipuan

ayahnya- meretakkan gigi depan Qigi seri) seorang gadis' lalu mereka

meminta maaf, namun keluarga gadis menolak' kemudian mereka

menawarkandenda,namuntetapmerekatolak,Menghadaplahkeluarga

gadis kepada Rasulullah dan meteka menolakkecuali Qishash' Anas bin

Nadhar berkata, 
,,Wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubayyi, juga

akan diretakkan (diqishash)? Tidak, demi Rabb yang telah mengutusmu

dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diretakkan, Rasulullah

Sh all all ahu Al aihi w a S all am,,, W ah ai An as, Kit ab ull ah m em er in t ahkan

Qishash.,,Makarelalahkeluargagadisdanmerekamemberikanampunan,
Lalu Rasulullah shatlatlahu Alaihi wa sallambersabda, " sesungguhnya

di antara hamba Allah itu, kalau ada yang bersumpah dengan nama

Allah,iaakanmelaksanakannya"'(MuttafaqAlaihdanlafazhnya
menurut Al-Bukhari)2ae

Biografi Perawi

Rubayyi,adalahsaudariAnasbinAn.Nadhar,yaitubibiAnasbin
Malik,daniabukanRubayyi'bintiMu'awwidz'dalamkltabSunan
Al-Baihaqi:bintuMu'awwidz,penulisberkomentar:itumerupakan
kesalahan.

Tafsir Hadits

Ada beberapa perkara pokok dalam hadits ini:

L

24g (€-")Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2703) danMuslim (1675)
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Pertama: hadits tersebut merupakan dalil yang mewajibkan qishash
bagi yang meretakkan gigi, walaupun disebutkan dengan keseluruhan
(gigi) padahal hanya beberapa gigi terrentu; namun har itu diambil dari
firman AllakU "liwa (dibalas) dengan jiwa.,,(eS. Al-Mai,dah: 45)

Ijma' juga menetapkan qishash bagi yang mencambut gigi lainnya
dengan sengaja, sedangkan meretakkan gigi juga diqishash berdasarkan
hadits ini. Ulama berkata, "Jika kamu ingin qishash yang serupa tanpa
melebihi batas ketentuan. Abu Dawud berkata, "sayabertanya kepada
Ahmad bin Hanbal: apakah gigi juga diqishash?,, Ia menjawab:,,ya,
diretakkan seperti gigi yang ia retakkan, sebagian mereka berkata:
hadits ini mungkin maksudnya adalah dicabu! bahwa maksud dari
sabda Nabi shallallahu Alaihi wa sallam "Kt,Birat" adalah euli'at yaltu
dicabut, adalah pendapat yang jauh.

sedangkan mengenai tulang, ulama telah menetapkan ijma'bahwa
tidak diberlakukan qishash jinayat pada tulang; karena dikhawatirkan
akan menyebabkan kematiaru dan juga tidak bisa membalas dengan
setimpal. Al-Laits, Asy-Syafi'i dan Al-Hanafiyyah mengatakary,,Tidak
ada qishash jinayat pada tulang kecuali gigi; karena turang itu ditutupi
dengan kulit daging dan urat syarap, sehingga tidak mungkin untuk
membalas dengan semisal, seandainya bisa dilakukan dengan setimpal;
tentu diberlakukan qishash, akan tetapi kita tidak mungkin bisa
mencapai tulang kecuali akan mengenai organ lainnya yang tidak bisa
ditentukan."

Kedua: Perkataannya: "Apakah engkau, wahai Rasulullah akan
meretakkan gigi depan Rubaiyyi'?! Ini adalah bentuk pertanyaary tapi
bukan untuk meminta jawaban melainkan mengharap untuk tidak
dilaksanakan. Ada yang menafsirkary maksud dari pertanyaan itu
bukan untuk menentang hukum yang akan diputuskan, melainkan
menguatkan keinginannya agar Nabi shallallahu Ataihi wa sallam
memberikan syafa'a! bahkan dikuatkan lagi olehnya dengan bersumpah
(dengan Nama Allah), ada yang berpendapat: bahwa sumpah itu
diucapkan sebelum diketahui bahwa eishash harus dilaksanakan, dan
ia mengira bahwa hukumannya adalah antara diwajibkan membayar
diyat atau dimaafkan; maka Nabi menegaskan kepadanya, ,,Wahai

Anas, Allah memerintahkan qishash", ada yang berpendapat bahwa ia
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tidak bermaksud untuk mengingkari ketentuan Allah' namun hal itu

disampaikan karena benar-benar ber-harap semoga Allah memberikan

ilham kepada si pendakwa agar mau memaafkan dan menerima

denda, demikianlah kejadian selaniutanya. Harapannya a}ar Allah

memberikanilhamdanketetapanNabiShatlaltahuAlaihiwaSallam
yang membolehkannya bersumpah pada masalah seperti; merupakan

dalilyangmembolehkanbagiSeseorangbersumpahterhadapperkara-
perkara yang sangat mungkin terlaksana'

Ketiga:sabdaNabishatlallahuAlaihiwasallam,,,Allahmemerintahkan

untukmelaksanakanqishash,,masyhurnyaberharakatmarfu'karenaterdiri

d.ari mubtada' dant'J'obo'dan boleh juga kalimat yang pertama manshub

meniadrmashdar dankata kerja mahdzuf (tid'ak disebutkan)' kalimat yang

kedua menjadi Manshub menjadi obyek dari kata kerja yang pertama

atau kata kerja yang ditentukan' atau mungkin meniadi kalimat lainnya'

ada yang berpe"dipat: yang disebut dengan kalimat "Al-Kitab" adalah

hukum; muksuattyu hukum Allah untuk melaksanakan qishash' ada

yang berpendapat seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala'

" dan luka @un) adn kis- asny a'" (QS' Al-Ma' idah : 45) 

"' 
maka b alaslah dengan

balasan yang sarna dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu"' (QS' An'

Nahl: 126), "gigi dengan gigi"' (QS' Al-Ma'idah:45)

SabdaNabiShallallahuAlaihiwasallam"'sesunggultnyadiantara
hamba Allah ...." keheranan Nabi terhadap sumpah Anas agar tidak

melaksanakan perbuatan untuk orang lain dan melaksanakirn untuk

lainnya. Masalah sumpah seperti ini' apabila tidak sesuai dengan

keinginan; maka ia harus membayar kaffaral; akan tetapi Allah Ta'ala

mengilhami terdakwa agar memaafkan jinayat bibinya sesuai dengan

sumpahyangdiucapt*ettu'behinggaAnastidakmembayarkaffarat)'
Ketetapan peristiwa ini menuniukkan kemulian yang Allah berikan

kepada Anas; meiaksanakan sumpahnya' dan dia termasuk darihamba-

hamba Allah kalau bersumpah' maka akan dikabulkan Allah Ta'ala'

Hadits ini juga membolehkan untuk memuji kepada siapa yang

mengalamihalsepertiperistiwatersebuUjikatidakmenimbulkanfitaah.

tq ?\
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'1.084. Dari lbnu Abbas Radhiyallhu Anhuma bahwa Rasulullah shaltallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang terbunuh dengan tidak

diketahui pembunuhny a, at au terkena lemp ar an b atu, atau kena cambuk,

at au kena tongkat, maka dendany a adalah dendab unuhkar en a kekeliru an,

barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja; maka dendanya adalah

qishash (hukum mati), Barangsiapa yang menghindar dari berlakunya

hukuman itu, maka baginya adalah laknat Allah. (HR. Abu Dawud,
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat)250

Penielasan Kalimat

Dalam kitab An-Nihayah disebutkan makna dua Lafazh tersebut
yaitu: sekelompok orang yang di tengah-tengah mereka, terdapat korban
pembunuhan yang tidak jelas identitasnya dan juga pembunuhnya;
maka hukumnya adalah sebagai pembunuhan karena kesalahan yang
mewajibkan diyat.

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai dua hal perkara penting:

Pertama: merupakan dalil terhadap korban pembunuhan yang
tidak diketahui pembunuhnya; diwajibkan untuk membayar diyat,
atas ashabahnya, zhahirnya tidak disuruh untuk bersumpah terlebih
dahulu, namun ada perbedaan ulama dalam masalah ini.

Al-Hadawiyyah berkata, "Apabila sekelompok orang yang di
tengah-tengah mereka terdapat.korban pembunuhan itu berkumpul
mengelilingi (diketahui jumlahnya) si korban; maka masing-masing
mereka harus bersumpatr, dan berlaku atas mereka hukum yang
berkaitan dengan sumpah dan diyat, namun jika mereka tidak diketahui
(asal-usulnya) maka diyatnya diambilkan dari baitul mal. Al-Khathabi
berkata, "lllama berbeda pendapat apakah diambilkan dendanya dari

250 (y) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (4591)
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kas negara atau tidak? Ishaq berkata' 'Waiib hukumnya diambil diyat

darikasnegara;beraiasanUut'*'sikorbanadalahberagamalslamdan
meninggal karena perbuatan salah satu dari kaum muslimin; maka

diyatnya diambilkan dari kas negara' Al-Hasan berpendapat bahwa

diyatnyadibayarolehsiapahadirmengelillingisikorban;karenaia
meninggal hasil dari perbuatan me'"ku; maka diwaiibkan atas mereka

dan tidakbagi Yang lainnYa'

Marikberkata,,,Tidakadaqishashdaniugadiyat;karenajikatidak
diketahui siapa pembunuhnya' lalu siapayang diwajibkanmembayarkan

diyatnya' Asy-Syafi'i berkata' "Dihadirkan wali si korban pembunuhan

lalu dikatakan kepad anya"'Panggillah siapa yang engkau kehendaki

lalu bersumpahlah', iika ia mau bersumpah; maka berhak atas diyat

tersebut, jika tidak *u'; *uka terdakwa pembunuhan bersumpah

bahwaiatidakmelakukanhaltersebutsehinggatidakiatidakbisa
menuntutdiyatatasnya;karenadiyatitutidakdiwaiibkankecualiiika
ada tuntutan' Apabila kamu ketahui perbedaan ulama dalam masalah

ini dan iuga tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai dalil

pendapatmereka,makacukuplahhaditsbabinisebagaidalil;karena
sanadnya kuat sebagaimana disebutkan penulis seperti yang telah

engkau ketahui'

Kedua:sabda Nabi' "Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaia; maka

w a1 ib dilaksanakan qishash " merupakan da1il bagi yang membunuh dengan

sengaja; maka ia harus diqishash' Dalam masalah ini' ulama mempunyai

dua PendaPat:

Pertama:wajib diqishash' inilah pend apalZald'bin Ali' Abu Hanifah

dan iama'ah ulama lui"tty'' berdasarka" fuau firman Allah Ta'ala"'Hai

oranS-orangyangberiman'diwaiibkanataskamuqishaash'"(QS'Al-Baqarah:

178)

DanhaditsNabishaltaltahuAtaihiwasallam,,,Allahmemerintahkan

Qishash,,merekaberkatasedangkandiyattidakwajibkankepadapelaku
kecualiiikaiamaumenerimadan*","kutidakbolehdipaksauntuk
mewajibkannYa'

Kedua:pendapat Al-Hadawiyyah' Ahmad' Malik dan lainnya' dan

salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa pelaku pembunuhan dengan

sengaia diwaiibkan atasnya dua perkara: dilaksanakan hukum qishash

t-
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atau hanya membayar diyat; berdasarkan sabda Nabi shailallahu Alaihi
w a s allam: " B ar angsiap a y an g membunuh den gan s engaj a; b aginy a dua p ilihan :

yaitu diqishash atau membayar diyat." (HR. Ahmad, Asy-syaikhani2sl dan
lainnya). Hadits dasar hukum mereka ini dijawab: bahwa maksudnya
adalah wali korban pembunuhan itu mukhayyar (mempunyai pilihan)
antara dua hal tersebu! dengan syarat si pelaku ridha (mau) membayar
diyat, mereka menambahkan: penafsiran ini mewakili dari dua
pendapat tersebut. Pendapat kami: berdalil atas sebagian hukum yang
wajib dilaksanakan dari ayat atau beberapa hadits bukan berarti bahwa
hukuman lainnya yang juga harus dilaksanakan berdasarkan dalil yang
lain; tidak wajib dilaksanakan (semuanya dilaksanakan dengan melihat
kondisinya).

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Abu syuraitr,
"saya mendengar Rasulullah shailallahu Alaihi wa sallam bersabda
"Barangsiapa yang terbunuh atau terluka, maka ia berhak memilih
(walinya) di antara 3 hukuman bagi perakunya: Dihukum qishash , ata:t
diwajibkan membayar diyat, atau mungkin dimaafkary akan tetapi jika
si pelaku ingin pilihan yang keempat (ingin membunuh lagi) maka ia
harus mendapatkan hukuman di antara ke tiga pilihan tersebut. Jika
sudah mendapatkan dari ke tiga hukuman tersebut, lalu melakukan
pembunuhan lagi; maka balasannya adalah rreraka.,,2sz

/O
I . o J ll . a ,
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1085. Dari lbnu Umar Radhiyallahu AnhumabahutaNabi Shallallahu Alaihi
toa sallam bersabda, "Apabila ada seseorang memegang orang lain,
kemudian ada orang lain y ang membunuhny a, maka pembunuh itu harus

251. (y) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (112) dan Mustim (1355)
252 (.-i+"4) Hadits ini dha'if, Dha,if Abi Dawud (M9G)
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dib unuh dan y an g mem e yan I dip eni ar a' " (Hadits Maushul menurut

Ad_Daraquthni, shahih menurut Ibnu Al-Qaththan,2s3 para pera-

winya dapat dipercaya, namun Al-Baihaqi lebih menilainya

sebagai hadits mursal)2sa

Penjelasan Kalimat

Al_Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-rrsyad: sanad

hadits ini berdasarkan syarat Muslim'

Pendapatku, menunjukkan pada sanad pada Ad-Daraquthni' yang

diriwayatkandarihaditsAbuDawudAl-HafridariAtsTsauri,darilsmail
binUmayyahdariNafi,darilbnuUmarbahwaRaSulullahShallallahu
Alaihiwasallam.'...(Al-Hadits),kemudianAl-HafizhAl-Baihaqiberkata,
"Hadits serupa yang diriwayatkan bukan dari Abu Dawud Al-Hafri dari

Ats-Tsauri atau iaiinya dari Ismail bin Umayyah adalah mursal' inilah

yang benar, kemudian menyebutkan pendapat Ibnu Katsir sebagaimana

yang telah disebutkan terdahulu'

Tafsir Hadits

Haditsinimerupakandalilbahwabagiyangmemeganghanya
dihukum penjara, tapi tidak disebutkan untuk waktu berapa lama; hal

itu dikembalikan kepada kebiiaksanaan Penguasa untuk menentukan

yang terbai( sedanikan qishash atau denda diwajibkan bagi pelaku

pembunuhan. Inilah-pendap at Al-Hadawiyyah' Al-Hanf iyyah dan Asy-

Syafi'iyyah;berdasarkanhaditsbabdanfirmanAllah"'Olehsebabitu
barang siapa yang menyerang kaml't"'(QS' Al-Baqarah: 194)

Malik,An-Nakha'idanlbnuAbiLailaberpendapatbahwake-
duanyaharusdibunuh(qishash);karenakeduanyabekeriasamauntuk
membunuhnya, seandainya tidak dipegang; mungkin ia tidak akan

terbunuh.

Pendapat tersebut dibantah bahwa teks hadits melarang untuk

menggabungkan seseorang pada satu hukum' karena kasus itu sama

dengan penggali sumur dengan seseorang yang membunuh dengan cara

253 Ad-Daraquthni (3/140)

254 Al-Baihaqi (8/50)



Yinayah (Pidana)

meniatuhkan lainnya ke dalam sumur, maka yang bertanggungjawab
adalah yang berbuat demikian dan bukan penggali sumur berdasarkan
kesepakatan ulama. Akan tetapi hadits ke enam belas.mendukung
pendapat yang pertama, yang akan dijelaskan pada pembahasan yang
akan datang.

1.086. Dari Abdurrahman bin Al-Bailamani bahwa Nabi shallallahu Alaihi
uta sallam pernah mengqishash seorang muslim karena membunuh

orang kafir yang terikat perjanjian, beliau bersabda, "Aku orang
yang lebih utama melaksanakan perjanjiannya." (HR. Abdurrazzaq
secara mursal, hadits maushul menurut Ad-Daraquthni dengan
menyebutkan Ibnu Llmar, namun sanad maushulnya lemah)2ss

Penielasan Kalimat

Abdurrahman bin Al-Bailamani didha'ifkan oleh jama'ah ulama,
maka tidak bisa dijadikan hujjah hadits maushul yang diriwayatkannya
sendiriary lalu bagaimana kalau hadits rtu mursal? Bertentangan
dengan hadits lainnya? Pada sanad rawi hadits itu terdapat Ibrahim bin
Muhammad bin Abi Laila yang dikenal dha'if. Hadits sudah dibahas
pada bagian terdahulu.
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Dari lbnu Llmar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Ada seorang anak

muda y ang dib unuh secar a misterius' lalu lhmar b etkata"' I ika p enduduk

Shan'a ikut serta dalam pembunuhan itu' pastilah aku qishash mereka

semua karena pembunuhan tersebut'' (HR' A1-Bukhari)2s6

Penjelasan Kalimat

IbnuAbiSyaibahmeriwayatkandarijalandariNafi,dengan|af.azh
bahwa umar menghukum qishash terhadap tuiuh orang penduduk

shan,a karena mereka membunuh seolang laki-1aki,"2s7 diriwayatkan

dalam krtab Al-Muwathta, dengan sanad rawi yang berbeda dari hadits

Ibnu Al-Musayyib, Umar menghukum qishash terhadap lima atau

enamolangyangmembunuhSeseorangsecararahasia(misterius),lalu
berkata, "seandainya penduduk Shan'a bersatu membunuh seseorang;

pastilah saya beriakukan hukum qishash kepada mereka semua'"258

Ada cerita mengenai hadits ini yang diriwayatkan Ath-Thahawi dan

Al_Baihaqi dari Ibnu wahab berkata, "Jarirlbnu Hazim menyampaikan

hadits kepadaku bahwa Al-Mughirah bin Al-Hakim menerima hadits

itu dari ayahnya, ia menyebutkan' " Ada seorang wanita Shan'a

ditinggal pergi suaminya, dengan meninggalkan seorang anak laki-

laki bukan dari hasil perkawinan keduanya (tapi isteri lainnya)' Anak

tersebut bernama Ashil, kemudian PeremPuan tersebut meniadikan

seorang laki-laki sebagai kekasihnya peremPuan itu berkata' "Anak itu

mengganggu kita (mengetahui aib kedua); maka bunuhlah' namun si

laki-laki menolak; maka si perempuan menjaga jarak dengan si laki-

laki,namunakhirnyasilaki-lakimenurutikemauansiperempuan
(kekasihnya); mereka bersepakat membunuh si anak tersebut dengan

dibantu seorang pembantu (budaknya) dan orang lainnya mereka

membunuhnyu tut,, anggota badannya dipotong-potong (mutilasi),

diletakkan ke dalam sebuah wadah (gentong)' lalu dilemparkan ke

dalam sumur yang tidak air yang berada di pinggiran desa" " AI-Kisah'

disebutkan bahwa kekasihnya ditangkap dan mengakui perbuatannya

dan akhirnya semua yang terlibat mengakui perbuatan tersebut' lalu

256 (e.*)Hadits ini shahih, Al-BukJrari (5895)

257 fr-Mushannaf (51429)

258 Al-Muwaththa' (543)
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Ya'la mengirim surat -pada saat ifu gubemur di daerah Yaman- meminta
fatwa akan hal tersebut kepada LJmar, maka Umar menulis jawaban

yang memerintahkan unfuk mengqishash mereka semua, lalu berkata,

"Demi Allah, seandainya seluruh penduduk Shan'a bersekufu unfuk
membunuhnya; maka akan saya qishash semuanya."2se

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Umar

berpendapat bahwa sekelompok orang harus diqishash (dibunuh)
apabila bersekufu membunuh seseorang, zhahir hadits menunjukkan

walaupun mereka tidak terjun langsung dalam pembunuhan; maka

kami sampaikan sebelumnya: bahwa hadits ini merupakan dalil dari
pendapat Malik dan An-Nakha'i, dan perkataan Umar, "seandainya

mereka bersekufu" yakni, bersepakat saling tolong-menolong adalah

dalil terhadap hal tersebut (pendapat Malik dan An-Nakha'i). Ulama
berbeda pendapat terhadap jama'ah yang diqishash karena membunuh
satu orang:

Pertama: Sependapat dengan Umar, inilah pendapat mayoritas Ahli
Fiqih, riwayat dari Ali dan lainnya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali
Radhiyallahu Anhu tentang dua orang yang bersaksi atas seseorang yang
mencuri; maka Ali memotong tangannya, kemudian dua orang tersebut

datang lagi membawa orang lain dan berkata, "Sebetulnya orang ini
yang mencuri, kami salah membawa orang yang pertama sebagai

terdakwa, namun AIi tidak melaksanakan berdasarkan saksi keduanya,

lalu mewajibkan kepada dua orang yang mengadu untuk membayar

denda kepada terdakwa pertama (yang keliru), ia menambahkary

"Seandainya saya ketahui bahwa kalian berdua sengaja melakukan hal

tersebut; pastilah saya potong kedua tangan kdlian,"zso dan tidak ada

perbedaan antara qishash atas jiwa dan anggota badan lainnya.

Kedua: Pendapat An-Nashir, Asy-Syafi'i, jama'ah ulama lainnya

dan salah satu riwayat lainnyabahwa ahli waris memilih salah seorang

dari mereka, menurut riwayat Malik, "Diundi, maka siapa yang keluar

namanya; ia dibunuh, dan yang lainnya membayar diyat sesuai dengan

presentasinya; dengan hujjah bahwa kafa'ah mereka diakui (cukup

Al-Baihaqi (8/41)
Ta'liq dari Al-Bukhari (512527)

2s9
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satu saia yang diqishash)' Sekelompok orang tidak dibunuh (qishash)

semuanya apabiia membunuh seseorang sebagaimana orang merdeka

tidak diqishash apabila membunuh seorang budak' Pendapat ini

dibantah, bahwa mereka sebenarnya tidak diqishash iebih dari cara

terbunuhnya; walaupun setiap mereka adalah pembunuh'

Ketiga: Pendapat Rabi'ah dan Dawud' bahwa hukum qishash

tidak diberlakukan qishash atas jama'ah yang membunuh, dan hanya

diwajibkan diyat demi terciptanya Persamaan' dan tidak ada dasar

hukumnya untuk memilih di antara mereka. Inilah pendapat-pendapat

ulama dalam masalahini, danyang tepat adalahpendapatDawud; karena

AllahTa'alamewajibkanqishashdemiterlaksananyahak'namundalam
masalah ini tidakbisa dilaksanakan, kemudian yang mewajibkan qishash

adalah pidana yang menghilangkan nyawa'/ seandainya ia terbunuh

karena perbuatan *"'"ku, namun tidak semuanya adalah pembunuh'

makabagaimanamerekasemuaharusdiqishashsebagaimanapendapat
jumhurulama?Namunyangbenaritu;apabilasesuaidenganpendapat

An-Nakha'i.

Seandainya setiap mereka adalah pembunuhnya; maka harus

diketahui bahwa masing-masing mereka memukul secara berurutan

(masing-masing memPunyai peranan pada kematiannya)' jumhur

ulama menolak pendaiat tersebut, karena tidak mungkin mengetahui

bahwaiameninggalkarenaperbuatanmerekaatausebagiansaja,
seandainya dipastikan bahwa setiap orang pukulannya menyebabkan

kematiannya;namuntidakbisaditentukanbahwaiameninggalkarena
pukulan mereka semua, maka dalam masalah ini bahwa yang pertama

memukultidakbisadijadikanstandarsebagaipelakuyangpertama.

Sedangkan penentuan hukum Umar itu adalah perbuatan shahabat

yang tidak bisa dijadikan Huijah' dan anggapan bahwa itu merupakan

ijma'adalahtidakbisaditerima;jikatidakwajibqishashatassekelompok
orang,karenamembunuhsatuorang;makayangdiwaiibkanmembayar
diyat untuk satu orang' sebagai pengganti dari orang terbunuh' ada

yang berpendapat: setiap mereka harus membayar diyatnya' namun

pendapat ini bertentangan dengan ijma'' Inilah yang kami tetapkan

dalam masalah ini, dan pendapat yang kuat menurut kami adalah

pendapat yang menegaskan bahwa sekelompok orang yang membunuh

:.
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satu orang, harus diqishash semuanya. Hal ini sudah kami tegaskan
beserta dalil-dalil yang memperkuat pada kitab Har.aasyi Dhau'i An-
Nahar dilengkapi pada catatan kaki tentang Al-Abhats Al-Musaddadah.
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'l'088. Dari Abu syuraih Al-Khuza'i Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka barangsiapa yang ter-
bunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya memilih antara dua

pilihan: Mengambil denda atau diqishasft." (HR. Abu Dawud dan
An-Nasa'i)261

Biografi Perawi

Asalnya dari kitab Shahih Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu.262

Nama Abu Syuraih adalah Amar bin Khuwailid, ada yang berpen-
dapat: selain itu.

Penjelasan Kalimat

Lengkapnya hadits tersebut adalatu Rasulullah Shallallahu Alaihiwa
Sallam bersabda di tengahtengah ucaparury4 "Kemudian, sesungguhnya

kalian penduduk Khuza'ah membunuh salah seorang dari Hudzaul, maka
saya yang akan membayar diyatnya; maka barangsiapa terbunuh......
dan seterusnya. Hadits Abu Syuraih ini menawarkan tiga pilihan dan
bukan untuk menolak dari tiga pilihan tersebut.

(y) Hadits ini shahitr, shahih Abi Dawud (4504)
Sudah disebutkan riwayatnya pada pembahasan terdahulu

26t
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Tafsir Hadits

Disebutkan dalam kitab Al-H ady u An-N ab aw i:diwaj ibkan antara dua

pilihan: antara diqishash atau membayar denda, dan yang menentukan

pilihan adalah wali dari pihak terbunuh dengan empat pilihan:

dimaafkan, atau membayar diyat, atau qishash dari tiga pilihan, atau

yang keempat: berdamai dengan membayar diyat lebih dari ukuran

biasanya, dalam hal ini ulama memPunyai dua pendapat:

Pertama: menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hanabilah:

membolehkan hal tersebut.

Kedua;Dia harus membayar diyat atau lainnya (tidak dimaafkan),

inilah yang paling tepat, jika walinya memilih diyat; maka gugurlah

tuntutan qishashnya. Inilah pendapat dalam madzhab Asy-syafi'i dan

salah satu riwayat dari Malik. sudah dijelaskan pada pembahasan

terdahulu bahwa diwajibkan qishash terhadapny4 dan bukan membayar

diyat kecuali jika si pelaku ridha. Hal inipun sudah dibahas.

1. BAB DENDA

Kata D iy a af ad alah b ent ak i am a' dari diy at. D iy at dan w i dy ah den gan

mengkasr ahhuruf. al-wawuberasaldari kata wadaayang berarti apabila si

pembunuh memberikan denda kepada wali dari pihak terbunuh' Lalu

huruf waw pada kata wadaa dibuang dan diganti dengan }rlutuf. Ha'

Taknits sebagaimana pada kata 'idah. Merupakan istilah pada pidana

Qishash dan lainnYa.
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1,089. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin HAzm, dari ayahnya,
dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahztsa Nabi Shallallahu Alaihi wa
sallam pernah mengirim surat kepada penduduk yaman- dalam hadits
itu disebutkan- "Bahzoa barangsiapa secara nyata membunuh seorang
mukmin dengan sengaja; maka ia harus dibunuh, kecuali jika ahli waris
yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa adalah 100 onta,
hidung yang dipotong habis ada diyatnya; lidah ada diyatnya dua buah
bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis adn diyatnya;
tulang belakang ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; kaki
sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang
mendalam diyat sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya
lima belas onta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh onta;
gigi diyatnya lima onta; tuka hingga tulangnya tampak diyat lima onta;
laki-laki diqishash (dibunuh) apabila membunuh seorang perempuan,
bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayarnya dengan
seribu dinar." (HR. Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, An-
Nasa'i, Ibnu Huzaimatr, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad.
Mereka berselisih tentang shahih atau tidaknya hadits tersebut)263

Biografi Perawi

Ibnu Hazm adalah seorang Tabi'i yang menjadi Hakim di Madinah
pada masa umar bin Abdul Aziz, panggilannya adalah narnanya sendiri.
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Penielasan Kalimat

Dalarnhadits itu disebutkan- di awalnya "dari Muhammad seorang

Nabi utusan Allahkepada Syaifb'i;t otutKilal danNa'imbin Abdi

Kilal dan ar-H*rt'ii^ euii ruat- "u" ""t 
berpendap at: dzi ti'yan"

sampai pada - i""o"n'^ dalam ha;;- AllMa'mumah adalahluka di

kepala yang mencapai selaput 
'""f'*tidungi 

otak''Al-Ja'ifah adalah

tusukan ,u", *"^"*Ou' tt" adu*"p"'* t' Munaqqilah adalah pukulan

yang mengr"J;;;'i tulang' udu yu"gu"rpendapat: yang mematahkan

tulang'

AbuDawudmenyebutkandalamk.tlabAl-Marasil:haditsinisanadnya

dikatakanmart'u,)pendapatiniadalahsalah.Sedangkanyangberpen.
dapat:aiu"tu'u'ut'uarawinyatffiatSulaimanbinDawudadalah
salah, yu^g u"ttur Sulaiman bi* ;';'*' Abu Zar'ah berkata' "Saya

bertanya tentang dia kepada.Ah*ui"' Ia menjawab' "sulaiman bin

DawuditutidakdianggaPhudit;oltn'11i1;IbnuHibbanberkata'
"sulaimanbinDawudet-yamanidikenaldha'if'sedangkanSulaiman
bin Al-Khaulani tsiqah,t"arru-a*u.:yu 

*"ri*uya&an hadits dari Az

Ztthr\,haditstentangsedekahl'"i"ldaririwayatSulaimanbinAl-
Khaulani,makabarang'iupuyu"[mendha'ifkannYa;karenamenyangkao 
r",awinva"i"n'*imunuiniawudol-1'*11lffl"Tf:l::'rl{Tl

' ffi:;;;-an menYebarkan hadits ini samPa

n 
;;;;ilsu1u11ah Shattattahu Ataihi wa Sattam"'

kr bahwaitusurats'a5ultt,r:^,l'",,,,.r,,.ortprsebut sangat mayhur bagi ka-

sl Ibnu Abdil Bar berkata' "Surat tersebut sangr

langan seiarah' diketahui '"t;;; 
umum oleh ulama sampai-samPal

tidakperlumepgetahuisunud;s"akan-akanstatusnyasepertihadits
ltmutawatir,karenaditerimadandiketahuisecaraumum'A1-Uqaili

berkata,,,Haditsnyadiakuidandihapal,hanyasaiakamiberpendapat
i,. 

bahwa itu adalah Kitab y"^g o;; ;tuetahui sebelum periode Az-Zuhri'

\iYa'qub;;;;'"u"'t'tu"'sl]'uitu"omene3lahuikitab(surat)vang

iLdantabi]inmerujukkepadakitabtersebutdanmengabaikanpendapat

Yang berkaitan dalam masalah itu'

l)' Ibnu syihab berkata , "saya pernah membaca surat Rasulullah

;) shattatlahu Alaihiwas'tt'*y;;;;;"rikankepadaAmarbinHazmketika

mengutusnyakeNairao"""i*UtsimpanolehAbuBakarbinHazm'
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hadits shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibbaru Ahmad
"Mudah-mudahan hadits ini shahih.,,

Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad setelah
mengungkapkan pendapat ulama hadits, yaitu bagaimanapun pendapat
ulama tentang surat itu, namun surat itu diterima oleh para ulama,
baik ulama dahulu maupun sekarang, dan mereka mengakui betapa
pentingnya surat tersebut, lalu menyebutkan ungkapan ya'qub bin
sufyan. Apabila sudah kamu ketahui pendapat ulama tentang hadits
ini, pasti kamu menyimpulkan bahwa hadits ini diamalkan para ulama,
dan lebih utama dari pada pendapat saja.

Tafsir Hadits

Dalam Hadits ini, terdapat beberapa masalah fikih:
P ertama: " B ar angsiap a y ang membunuh seorang mukmin dengan sengaj a,,

bukan karena perbuatan pidana yang ia lakukan; maka harus diqishash
sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu, Al-Khathabi berkata:
"I'tabatha bi qatlihi "maksudnya membunuhnya dengan zhalim bukan
karena qishash. Ada yang meriwayatkan kata Ightibath dengan hurup
Ghain seperti yang disebutkan dalam kltab sunan Abu Dawud,ia berkata,
"Yahyabin Yahya bertanya kepadanya tentang ightibath?" Ia menjawab,
"orangyang membunuh pada masa penuh fitnah sedangkan ia merasa
benar melakukan hal itu; maka Allah tidak akan mengampuninya.
Kata ghibthah dalam kamus menunjukkan pada suasana bahagia, maka
seseorang yang merasa bahagia ketika membunuh orang mukmin; ia
termasuk pada hadits ini. Hadits ini menunjukkan juga bahwa yang
membunuh harus diqishastr, kecuali jiwa ahli waris pihak terbunuh
ridha, maka mereka memilih antara hukumannya diqishash atau
membayar denda sebagaimana yang telah lalu.

Kedua:hadits ini menunjukkan ukuran denda yang harus dibayarkan
ituberupa 100 onta, sekaligus menegaskanbahwa yangwajib dibayarkan
itu adalah onta, sedangkan hewan-hewan selain itu bukanlah denda
yang disyariatkan melainkan kata sepakat dari kedua belah piha( inilah
pendapat dari Al-Qasim dan Asy-syafi'i. Sedangkan umur hewan-
hewan tersebut akan dijelaskan pada hadits yang akan datang, hanya
saja sabda Nabi pada hadits ini yang menyebutk an"Bagiorangyangbiasa

K24D\
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menggunakan emas dapat membayarnya dengan seribu dinar" zhahimya

bahwa hal itu merupakan dasar hukum bagi yang biasa menggunakan

emas, dan onta bagi yang biasanya memelihara onta' namun mungkin

juga pembayaran denda dengan emas itu dikarenakan saat itu tidak

adaonta,danl00ontapadasaatitusamanilainyadengan1000dinar.
Hal itu ditegaskan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan

An-Nasa'i dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya' dari kakeknYa "Bahwa

RasulullahShallallahuAlaihiwasallammenentukandiyatkhatha,(salah/

kelirumembunuh)kepadapendudukdesasebesar400dinaratauyang
senilai dari ienis perak, kadang ditentukan dengan harga onta' apabila

harganya mahal; maka mahal iuga diyatnya' dan apabila harganya

turun; maka turun iuga harganya'26a Bahkan pada masa Rasulullah

ShaltallahuAlaihiwasallamdiyatitumulaidari400sampaiS00dinar,
senilai dengan 8000 dirham' lalu ia berkata "Rasulullah Shallallahu

Alaihiwasallammenetapkanbagiyangmemeliharasapidengandiyat
sebanyak 200 sapi, sedangkan bagi yang memelihara kambing dengan

2000 ekor kambing'"

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma

bahwaadaseseorangdariBaniAditerbunuh;makaRasulullah
ShallallahuAlaihiwasallammenetapkandiyatnyasebanyak].2ribu
dirham,,,265haditsSeruPajugadiriwayatkanolehAsy-Syafi,i,At-
Tirmidzidenganmenyebutkanterang-teranganbahwanilainyaadalah
L2 ribu dirham.265 Menurut pendudut Iraqn kalau diyatnya dari perak;

maka nilainya adalah 10'000 dirham' nilai serupa juga sama dengan

Umaryaitudenganmenentukannilaidinaritusamadengan10.000
dirham.Paraulamasepakatdalammenentukanniiraimitsqaldengannilai

tersebutdalammengeluarkanzakat.AbuDawudmeriwayatkanhadits
dari Atha,: ,,Bahwailasulullah shallallahu Alaihi wa sallam menetapkan

diyat bagi pemilik onta sebanyak 100 onta' pemilik sapi sebanyak 200

sapi, pemilik kambing sebanyak 2000 kambing' bagi pemilik pakaian

bagus sebanyak 200 buah pakaian' se'dangkan bagi pemilik gandum

(*\Hadits ini shahih, shahih AbiDawud (4564)

i:;t H adits ini dha' if , Dh a' if Ab i D a,t' u d. (:712

i;; Hadits ini dha'if, Dha' if Abi Dawud (7388)
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tidak diketahui oleh Muhammad bin Ishaq.267 Hal ini menun;'ukkan
bahwa masalah diyat ini dipermudatu serta tidak mewajibkan bagi
yang harus mengeluarkan diyat kecuali dengan yang ia miliki, dan
yang biasa dipergunakan dalam mu'amalah. Dalam masalah ini, para
ulama berbeda pendapaf namun ketentuan dalam hadits tersebut lebih
utama diikuti yang telah menyebutkan nilai-nilai diyat sebagaimana
yang telah kamu ketahui. Bahkan manusia sekarang ini mengganti
pembayaran diyat dengan sesuatu yang biasa digunakan yaitu dengan
nilai 700 Qursy- Kemudian mereka mengumpulkan beberapa nilai diyat
dengan tambahan harga yang banyak sekari, sehingga nilai diyat itu
menjadi setengah dari ketentuan syari'at, sayatidak mengetahui dasar
hukum hal tersebut; sehingga menjadi perkara biasa, maka barangsiapa
yang berhak menerima diyat; tidak menentang seharga tersebut bahkan
menerima sehingga menjadi perumpamaan "Diyat yang dikurangi,,
apabila nilainya dikurangi sehingga tidak mencapai ketentuan syari,at.

Ketiga: "Dan hidung yang dipotong habis" maksudnya hidung yang
dipotong dari pangkalnya yang berada di antara dua alis mata; harus
membayar diyat, inilah ketetapan hukum yang disepakati antara ulama.
Ketahuilah bahwa hidung tersusun dari empat bagian; yang pertama
bernama Qashabah (tulang yang berada di antara dua alis sampai ke
bawah, yang kedua Marin (Tulang runak yang menggabungkan antara
dua lubang hidung) yang ketiga; A rnabah(tulang rawan yang ada diujung
hidung) dan yang terakhir bernama Rautsahyaitu ujung hidung, dalam
"Kamus" yang disebut Marin hidung itu adalah ujungnya atau tulang
rawannya. ulama berbeda pendapat apabila ada seseorang berbuat
jinayat pada salah satu dari bagan hidung itu, ada yang berpendapat:
hukuman yang mewajibkan denda, menurut pendapat Al-Hadi. An-
Nashir dan para ulama fiqih mewajibkan denda pada Marirz (Tulang
lunak yang menggabungkan antara dua lubang hidung) berdasarkan
hadits riwayat Asy-syafi'i dari rhawus berkata, "Kami mempunyai
riwayat dari Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam, ,,Danhidung 

apabila
terpotong marinnya (tulang lunak yang menggabungkan antara dua lubang
hidung) maka dendanya 100 onta," Asy-syafi'i berkomentar: ini lebih jelas
daripada hadits pengikut Al-Hazm.

267 (J*b) Hadits ini dha,if, Dha,if Abi Dazaud (4543)
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Ujung hidung dendanya setengah berdasarkan riwayat Al-Baihaqi

dari hadits Amr bin syu'aib dari ayahnya, darikakeknya berkata, "Nabi

Shallqllahu Alaihi rna Sallam menetapkan denda bagi yang terpotong

bagian depan hidungnya setengah denda keseluruhan yaitu 50 onta atau

senilai dari perak maupun emas/268 disebutkan dalam kitab An-Nihayah,

Rautsah Al-Anfi itu bisa ujung ataupun pangkal hidung.

Keempat: Sabda Nabi, "Dan lidah ada dendanya" maksudnya apabila

dipotong dari pangkalnya sebagaimana zhahir lafazl'rrrya, hal ini sudah

disepakati para ulama. Hal ini apabila lidah dipotong menyebabkannya

tidak bisa berbicara. Sedangkan apabila hanya menyebabkan ia tidak

bisa mengucapkan beberapa huruf; maka dendanya berdasarkan

jumlah hurufnya, ada yang berpendapat: ini berlaku pada huruf lisan

saja, yang berjumlah 18 huruf, dan tidak termasuk huruf tenggorokan

yang berjumlah 6 huruf, dan tidak termasuk juga huruf bibir yang

berjumlah 4 buah, pendapat yang pertama lebih tepat; karena lidah itu

untuk berbicara.

Kelima: Sabda Nabi: "dua buah bibir ada dendanya", kata syafatain

adalah bentuk mufrad dari kata syafah sebagaimana dalam "kamus",

maksud dari dua buah bibir itu adalah mulai dari bawah lubang hidung

sampai keujung sekitar bibir dari lebar wajah dan panjangnya dari

atas dagu sampai ke pipi bagian bawah, inilah yang disepakati ulama.

Namun para ulama berbeda penda pendapat jika salah satu bagan

bibir itu terpotong. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap bagan

itu dendanya adalah setengahnya (50 onta) disamakan. Diriwayatkan

d.ari Zaid bin Tsabit bahwa bibir bagian atas dendanya sepertiga dari

keseluruhan dend.a, sedangkan bibir bagian bawah adalah dua pertiga

dari keseluruhan denda karena manfaatnya lebih besar karena menjaga

makanan dan minuman.

Keenam: Sabda Nabi: "kemaluan ada dendanya" kalan terpotong dari

pangkalnya, inilah yang disepakati para ulama, kalau terpotong dari

ujungnya maka harus membayar denda menurut pendapat Malik dan

sebagian ulama Syafi'iyah, pendapat ini juga yang dipilih oleh A1-Mahdi

untuk madzhab Al-Hadawiyah. Zhahir hadits tidak membedakan

268 Al-Baihaqi (8/88)
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antara yang impoten dan bukary anak-anak maupun dewasa, menurut
pendapat Asy-Syafi'i. Menurut kebanyakan ulama bagi yang impoten
maupun bukan dendanya ditentukan oleh hukumah.

Ketujuh: "duabijipenis ada dendanya" itulahyang disepakati oleh para
ulama, setiap buah biji yang terpotong dendanya setengahnya (50 onta)
dalam kitab Al-Bahr dari Ali Radhiyallahu Anhu dan Ibnu Al-Musayyib:
biji sebelah kiri dendanya dua pertiga dari keseluruhan dendanya;
karena anak laki-laki dari sebelah kiri, biji sebelah kanan sepertiga dari
denda keseluruhannya.

Kedelapan: bahwa pada shulbi (tulang rusuk) ada dendanya, inilah
ijma' ulama, yaitu tulang terletak pada bagian tulang belakang sampai
pada bagian bawah dada, pangkal dari semua dari tulang sulbi. Altah
Ta'ala berfirmary

@;{111 #i*,
"Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan."
(QS. Ath-Thariq:7)

NamurL apabila mengakibatkan kemaluannya tidak bisa mempro-
duksi mani lagi; maka wajib membayar dua denda (denda tulang rusuk
dan hilangnya fungsi kemaluan).

Kesembilan: "menunjukkan bahwa pada kedua mata ada dendanya"

inilah kesepakatan para ulama, bagi yang menghilangkan fungsi salah

satunya setengah denda, ini berlaku pada mata yang normal/sehat.
Ulama berbeda pendapat terhadap seseorang yang melakukan pidana
kepada seseorang yang juling matanya; Al-Hadi, Al-Hanafiyyah dan
Asy-Syafi'iyyah mewajibkan setengah dendanya karena dalil hadits
tersebut tidak merincikan keadaan mata tersebut, dan juga diqiyaskan
kepada seseorang yang mempunyai satu tangan; karena ia hanya
mendapatkan setengah dari denda keseluruhannya. Inilah kesepakatan
ulama dalam masalah ini. Sedangkan sekelompok shahabat, Malik dan
Ahmad berpendapat bahwa ia wajib membayar denda dengan penuh;
karena maknanya adalah dua mata.

Ulama berbeda pendapat jika seseorang melakukan pidana kepada
salah satu matanya iumhur ulama menetapkan bahwa ia harus
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diqishash berdasarkan firman Allah, "mata dengan matfr'" (QS' AI-

Ma'idah:45). Dan menurut Ahmad bahwa ia tidak diqishash (membayar

denda) saja.

Kesepuluh: " Kaki sebelah dendanya setengah" definisi kaki sebelah yang

mewajibkan denda itu adalah dari pergelangan betis, jika terpotong

dari lututnya; maka wajib membayar denda dan hukuman berhak

menentukan hukuman tambahan. Ketahuilah bahwa Al-Baihaqi

menyebutkan dari Az-Zuhri bahwa ia pernah membaca kitab/surat

Amar bin Hazm bahwa pidana pada satu telinga adalah 50 onta, lalu

berkomentar, "Kami meriwayatkan iuga dari Ali dan umar menetapkan

hukum seperti i1u.tt26e A1-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Mu'adz

bahwa ia berkata, "Menghilangkan organ pendengaran dendanya 100

onta, demikian juga menghilangkan akal dendanya 100 onta'"270 A1-

Baihaqi berkoment ar, "sanad rawinya tidak kuat." Ibnu katsir berkata,
,,Karena dari riwayat Risydin bin sa'ad Al-Mishri yang dikenal dha'if.

Zaid bin Aslam berkata, "sudah menj adi ketetapan dalam sunnah bahwa

menghilangkan akal itu ada dendanya." (HR Al-Baihaqi)271

Kesebelas: "Hadits itu menyebutkan bahwa luka diubun (kepala)

dan tusukan ke dalam perut, masing-masing dendanya 1/3 dari

keseluruhannya" sebagaimana disebutkan pada pembahasan terdahulu'

Asy-Syafi,i berkata, "saya tidak mengetahui adanya perbedaan ulama

bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Luka yang

mendalam pada perut dend anya 1 f 3," 272 disebutkan j uga oleh Ibnu Katsir

dalam kltab Al-lrsyad. Disebutkan dalam kltab Nihayah Al-Muitahid:

Ulama bersepakat bahwa luka pada ubun-ubun itu termasuk tindakan

pidana pada badan dan bukan pada kepala; maka tidak diqishash

(hanya membayar denda) sebanyak l.l3darikeseluruhannya, dan tetap

dinamakan dengan luka walauPun mengenai pada punggung dan

perut.

Ulama berbeda pendapat jika mengenai anggota badan lainnya

namun lukanya sangat dalam: Malik menukilkan dari Sa'id bin A1-

Al-Baihaqi (8/8s,86)
Al-Baihaqi (8/85,86)
Al-Baihaqi (8/86)

(g*) Hadits ini shahitu Rujuk kitab Al-Irwa' (2296)

269
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Musayyib bahwa pada setiap luka yang menembus (sangat dalam)
salah satu anggota badan; maka dendanya adalah Uj d.arikeseluruhan
denda anggota badan tersebut, dan inilah yang menjadi pendapat Malik.
sedangkan sa'id bin Al-Musayyib mengqiyaskan dendanya dengan
luka tusukan yang menembus perut sebagaimana riwayat umar tentang
denda Mudhihah (tuka yang menampakkan putih tulang).

Kedua Belas: "Pukulan yang menggeser posisi tulang denda 1s onta,,
sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Ketiga Belas: hadits ini menegaskan bahwa setiap jari dendanya
adalah 10 onta baik jari tangan maupun jari kaki; maka dendanya
adalah 10 ont4 menurut pendapat jumhur ulama. Dalam hadits Amar
bin syu'aib marfu' dengan lafazh: " semua jari-jari itu dendanya sama,, HR.
Ahmad dan Abu Dawud,273 awalnya Umar berpendapat lairy kemudian
ia meralat pendapatnya karena hadits tersebut.

Keempat Belas: "Bahwa denda setiap gigi yang ditanggalkan adalah s onta,,
menurut jumhur ulama. ulama juga berbeda pendapat pada masalah
tersebut, namun semua pendapat tersebut tidak bisa mengabaikan dalil
hadits bab ini.

Kelima B elas: " D enda terhadap luka y ang menamp akkan putih-putih tul ang
adalah 5 ekor onta" inilahpendapat Al-Hadawiyah dan kedua kelompok
lainnya. Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat; namun semua
pendapat itu tidak bisa mengabaikan dalil hadits bab ini.

Faedah

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa luka/pu-
kulan yang mematahkan tulang dendanya 10 ekor onta,274 Al-Baihaqi
menukilkan riwayat itu dari berbagai ulama. Abdullah bin Ahmad
meriwayatkan, "Bdhwa umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu
menetapkan denda bagi seseorang yang dipukul sehingga pendengarary
penglihatary akal dan kemampuan menikahnya hitang dengan denda,,,
(HR. Abdullah bin Ahmad). An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Amar
bin syu'aib dari ayahnya, darikakeknya: "Bahwa Rasulullah shallailahu

273 (U^.?) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4562)
274 (J*) Hadits ini hasary AlJrwa, (2279)
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,4laihi wa Sallam menetapkan bagi yang melakukan pidana terhadap

mata seseorang yang juling dengan denda 1'l3dati denda keseluruhan'

terhadap tangan yang lumpuh; apabila dianiaya/dipotong dengan

denda U3 dari denda keseluruhan, dan terhadap gigi hitam; apabila

ditanggalkan dengan denda 1'13 dari denda keseluruhan,, sebagaimana

disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-lrsyad'

sedangkan sabda Nabi, " Laki-laki diqishash apabila membunuh seoran{

u)anita"z7s sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu'
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1090. Dari lbnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Denda bagi yang membunuh dengan kekeliruan

adalahseperlima-seperlimadari20ekorHiqqah(untayangmemasuki

tahun keempat), 20 ekor ladza'ah (unta yang memasuki tahun ke lima),

20 ekor Bintu Makhadh (unta betina yanS memasuki tahun kedua), 20

ekor bintu labun (unta betina yanS memasuki tahun ketiga) dan 20

ekor lbnu Labun (unta iantan yans memasuki tahun ketiga)'" (HR'

Ad-Daraquthni,danAl-Arba'ahmeriwayatkanhaditstersebut
dengan]rafazh:20ekorlbnuMakhadh(untajantanyangmemasuki

tahunkedua) 276 menggantikan lafa zhLabun'Sanad hadits pertama

lebih kuat. Ibnu Abu syaibah meriwayatkan dari jalur lain secara

mauquf.Ini lebih shahih daripada disebut marfu')277

(;*) Hadits ini hasan, Al-Irwa' (2293)

(\4-r) Hadits ini dha'if, Dha'if AbiDawud(4545)

Al-Mushannaf (51346)
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Penielasan Kalimat

" D en d a y an g memb unuh kar en a kekelir u an ad al ah s ep erlim a- s ep erlim ct,,,

maksudnya seperlima dari jumlah tersebut dalam hadits. ,,sanad yang
pertama lebih kuat"; maksudnya daripada sanad yang diriwayatkan al-
Arbahku karena terdapat Khisyaf Ibnu Malik Ath-Tha,i. Ad-Daraquthni
berkata: Majhul (tidak diketahui), terdapat pula rawi yang bernama Al-
Hajjaj bin Arthah.

Al-Baihaqi menentang riwayat Ad-Daraquthni dengan berkata, ,,Ia

menyebutkanlafazhbani labun itu adalah salatr, lalu berkomentar: yang
shahih bahwa hadits ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud, dan yang benar
dari Abdullah adalah bahwa ia menjadikan salah satu dari seperlima
itu Bani Makhadh bukan seperti yang dianggap oleh syaikh kami Ad-
Daraquthni.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa denda yang membunuh karena
kekeliruan adalah seperlima sebagaimana ketentuan dalam hadits;
inilah pendapat Asy-syafi'i, Malik dan jama'ah ulama rainnya serta
menyebutkan bahwa yang jenis umur yang kelima adalah Bani Labun.
Dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa itu Bani Makhadh sebagaimana
dalam riwayat Imam Empat. Al-Hadi dan yang lainnya menyebutkan
empat macam saja dengan menghapus Bani Labun berdasarkan hadits
yang tidak ditetapkan pakar hadits dan berpendapat hanya empat jenis
saja. Asy-sya(i danMalik berpendapat bahwa denda itu berbeda-beda
terganfung pada caranya: apakah dibunuh dengan sengaja, seperti
disengaja atau kekeliruan, lalu menambahkan: membunuh dengan
sengaja atau mirip sengaja denda sepertiga-sepertiga sebagaimana dalam
kekeliruan membunuh. sedangkan Taghlizh (memberatkan denda)
ditetapkan dari umar dan utsman terhadap siapayang terbunuh di tanah
haram dengan denda sempurna ditambah sepertiganya dengan denda
yang berat. Jama'ah ulama juga menetapkan hal serupa. Har ini akan
dibahas pada bab yang akan datang. Ibnu Abu syaibah meriwayatkan
juga hadits Ibnu Mas'ud dari jalan lain secara mauquf kepada Ibnu
Mas'ud. Ini lebih shahih daripada disebut marfu,.
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1091,,AbuDawuddanAt-TirmidzimeriwayatkandarijalurAmrbinsyu,aib,
dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu dalam hadits Marfu"

"Dendanya 30 ekor Hiqqah' 30 ekor ladza'ah dan 40 ekor untabunting

Yang diPerutnYa ada anflknYa'"z78

Penielasan Kalimat

Haditsyangmarfu'sampaikepadaNabtshallallahuAlaihiwaSallam

dengan lafazh sebagaimana dalam hadits' Sudah diielaskan umur-umur

unta tersebut dalam kitab zakat'

,Jri #icL ^l' t" gt J\;#'^\ 3b);* i,t f ) \ '1\

,-*,G' *' .P'ri ,;" ,; e.P Y t'ry *' *"'r6,tt.3\,
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lOg2.Darilbnul)marRadhiyatlahuAnhumabahwaNabiShatlaltahuAlaihiwa

s aram b ersab da,,, sesungguhny a or ang y ang p aling durhakakep ada Allah

adatiga:orangyangmembunuhditanahharam,orangyangmembunuh

orang yang tiiatc memUunuh' dan orang yang membunuh karena balas

dendam iahiliyah"' (Hadits shahih riwayat Ibnu Hibban)27e

Penielasan Kalimat

KataA,taaadalahbentukisimtafdhil(bentukmelebihkan),artinya
yang paling durhaka (sombong) ' Dzahl adalah balas dendam dengan

melakukanhalyang sama jinayahyang terfadi atasnya dari membunuh

atau lainnYa.
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278 G*e)Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (4541)

ir", (!;; il;;; ini shahih, shahih lbni Hibban (131341)
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Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan daril bahwa orang tiga yang tersebut di atas
sangat durhaka (sombong) dari pada lainnya.

Yang Pertama: Siapa yang membunuh di tanah haram, dosa
orang yang membunuh di tanah Haram lebih berat dari pada orang
yang membunuh di serain tanah haram. Zhahir hadits ini berraku
umum baik di tanah haram Mekah dan Madinah, akan tetapi hadits
ini terjadi atau disabdakan pada saat penakrukan kota Mekkah atas
terbunuhnya seseorang di Mudzdalifatr, namun sebab tersebut tidak
bisa mengecualikan berrakunya hukum pada hadits ini, kecuali bila
dikatakan: kata majemuk pada rafazh ituhanya menerangkan waktunya
saja, dan hukumnya berlaku untuk tanah haram Mekah.

Asy-syafi'i berpendapat bahwa T aghlizh (memberatkan hukuman)
denda terhadap siapa yang membunuh kekeliruan di tanah haram atau
membunuh saudaranya se nasab (keturunan) atau orang membunuh
di bulan Muharram, laru berkata: karena para shahabat memberatkan
hukuman terhadap hal-har tersebut. As-sadi meriwayatkan dari Murrah
dari Ibnu Mas'ud berkat4 "Barangsiapa yang berkeinginan untuk
melakukan kejahatan (di tanah haram) maka sudah ditulis sebagai dos4
kecuali seseorang yang telah membunuh, raru kemudian baru muncul
niat ingin membunuh di tanah Haram; maka Alrah akan memberikan
azab y angpedih kepadanya" hadi ts ini marfu'menurut riwayat yang rain.
Pendapatku: hal ini berdasarkan kata sifat majemuk pada firman Allatu
"mAta dengan m,ta." (QS. Al-Hajj: 45) berkaitan terhadap seseorang yang
tidak mempunyai niat akan tetapi merakukan hal yang diharamkary
walaupun niatnya bukan unfuk membunuh, sedangkan ayat tersebut
masih mempunyai penafsiran lainnya.

Ada hadits Amar bin syu'aib Mrrfr'kepada Nabi deng anrafazh:
"Denda membunuh seperti sengaja dengan denda yang berat seperti denda
membunuh dengan sengaja dan si pembunuh tidak diqishash, karena hal itu
berasal dari bisikan setan sehingga terjadi pembunuhan yang tidak diawali
dengan hasud dan penggunaan senjata tajam.,,HR. Ahmad dan Abu
Dawud.28o

280 (Cf-) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (4565)
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Kedua, "seseorang yang membunuh orang yang tidak membunuhnya"

maksudnyu, ,"ruorui-' gyafigberhak mengqishash lainnya' akan tetapi

dia membunuh lainnya baik dibantu dengan lainnya atau tidak'

Ketiga, "Orang yang membunuh karena balas dendam iahiliyah" sudah

dijelaskan makna dari dzahl yaitu permusuhary hadits ini juga dijelaskan

olehhaditsAbuSyuraihAl-Khuza,ibahwaNabishallallahuAlaihiwa
Sallambersabda, " Orang yang paling durhaka adalah orang yang membunuh

seseorang yang tidak berhak dibunuh @iqishasD olehnya, atau seseoranS yang

membunuh orang muslim karena dosa iahiliyyah Qang dilakukan sebelum

masuk I sl am), at au s e s eor an g y an g memb u at mat a y an g I ainny a melihat 
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DariAbdultahbinAmrbinAl-'AshRadhiyallahuAnhubahwa
Rasulullah shallallahu Alqihi wa sallam bersabda"'Ketahuilah bahwa

denda pembunuhan karena kekeliruan dan seperti sengaia -dengan

cambukatautongkat_adalah.].00onta,40ekordiantaranyauntayang

mengandung anak." (HR' Abu Dawud' An-Nasa'i dan Ibnu Majah'

Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)282

\ ,1r

. iq-

1093,

Penielasan Kalimat

Ibnu Al-Qaththan berkata, "Hadits ini shahih dan perbedaan ulama

menyikapi hadits ini tidak memPengaruhi status keshahihannya'"

Hadits ini sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu' dan

pengarang menyebutkan hadits ini; karena ia merupakan tafsir dari

hadits Amar bin syu,aib, disebutkan denda yang berat pada kekeliruan

281 Al-Baihaqi (8/26)

ia, 6.*; Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4547)
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membunuh yang tidak dijelaskan pada hadits Amar bin syu'aib dan
dijelaskan pada hadits ini.
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1094. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahzaa Nabi Shallallahu Alaihi
wa sallam bersabda, "lni dan ini sama saja laitu jari kelingking dan
ibu jari-." (HR. Al-Bukhari).2s3 Menurut riwayat Abu Dawud dan
At-Tirmidzi, "Denda jari-jari sama dengan denda gigi-gigi; gigi depan

dan gigi geraham sama."2& Menurut riwayat Ibnu Hibban: ,,Denda

jari-jarikedua tangan dankaki sama, sepuluh onta untuk setiap jari."2*s

Penielasan Kalimat

"Menurut riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi darilbnu Abbas juga;
yang mana haditsnya lebih umum dari pada hadits yang pertama,
bahkan ditambah penjelasannya dengan sabda Nabi: "gigi depan dan gigi
geraham sama", maka tidak bisa dikatakan: bahwa denda ifu berdasarkan
manfaat dari benda tersebu! karena gigi geraham sangat bermanfaat
dalam mengunyah makanan. Menurut lbnu Hibban, haditsnya juga
sama dari Ibnu Abbas sebagaimana dalam hadits tersebut. pembahasan

dalam masalah ini sudah dijelaskan dengan lengkap pada pembahasan
terdahulu.

(f-") Hadits ini shahitr, Shahih Al-Bukhari (5895)
(3^-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4559)
Shahih lbni Hibban (1.31366)
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1095. DariAmrbinsyu'aib,dariayahnya,darikakeknyaRadhiyallahuAnhu

dalam hadits yang Marfu' berkata, "Barangsiapa melayani penSobatan'

p adahal ia tidak mengerti ilmu p engob atan' lalu mencelakakan seseor ang

atau kurang daripada itu; maka ia harus bertanggung jawab"' (HR'

Ad-Daraquthni dan dinilai shahih oleh Al-Hakim' Abu Dawud'

An-Nasa'i dan lain-lainnya meriwayatkannya' namun mereka

yang menilainya mursal lebih kuat daripada yang menilainya

maushul)286

Penielasan Kalimat

Tathabbabamengobati seseorang sedangkan ia bukan orang mahir

mengobati (dokter) sebagaimana dituniukkan pada lafazh kalimat

Tafa'lala.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa seseorang yang melakukan

' malpraktek' (coba-coba mengobati) bertanggung jawab apabila mence-

lakakan seseorang (menyebabkan mati) atau hanya melukai saja; baik

setelah beberapa waktu atau langsung' sengaja atau karena kekeliruao

ada yang menganggap bahwa hal itu merupakan iima ulama' Disebutkan

dalamk\tabNihayahAl-Mujtahid:apabilaseseorangyangmelakukan
malpraktek mencelakakan seseorang; maka ia harus dipukul, peniara

serta diwajibkan membayar denda yang diambilkan dari hartanya' ada

yang berpendapat: dibayar oleh kerabatnya'

KetahuilahbahwaAl-Mutathabbibaadalahorangyangtidak
mempunyai pengalaman dengan pengobatan daniuga tidak mempunyai

I

286 (;,*) Hadits ini hasan, Shahih AbiDawud (4586)
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guru yang membimbing, sedangkan dokter yang ahli adalah dokter yang
dibimbing (dulunya) oleh guru yang cerdas; percaya dengan dirinya
pada kemampuan untuk menjalankan operasi yang dibarengi dengan
kematangan ilmunya.

Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kltab Al-Hadyu An-Nabawi:
Bahwa dokteryang cerdas adalah dokter yang memperhatikan 20 perkara
penting ketika melakukan pengobatan. Lalu menambahkan bahwa
dokter yang bodoh adalah apabila diajarkan suatu ilmu pengobatan
atau mengajarkan; tidak menambah sama sekali pengetahuannya
bahkan hanya membuat celaka yang lainnya, berlaku sembrono atas
hal yang tidak diketahuinya, seingga ia membuat praduga-praduga
yang diada-adakan; maka ia harus bertanggungjawab. Inilah ijma'
ulama dalam masalah ini. Al-Khathabi berkata, "sayatidak mengetahui
bahwa seseorang yang melakukan pengobatan, raru salah sehingga
menyebabkan yang sakit bertambah sakit atau cedera; maka ia harus
bertanggungjawab. seorang yang mengajarkan ilmu atau solusi
praktis yang tidak dipahami oleh orang yang suka berlebih-lebihan;
maka apabila ia mempraktekkan apa yang diketahui mengakibatkan
kerusakan (celaka) yang lainnya; ia harus membayar denda dan tidak
diqishash atas hal tersebut; karena ia melakukannya atas persetujuan
dari si pesakit, dan menurut ulama bahwa yang denda itu diwajibkan
atas kerabat si pelaku.

sedangkan kesalahan dari dokter ahli, walaupun pengobatan itu
tidak secara langsung ia tangani (asisten yang melakukan); ia tetap
tidak bertanggungjawab berdasarkan kesepakatan ulama; karena hal
itu dilakukan berdasarkan persetujuan dari si pesakit serta proses
pengobatannya sesuai dengan standar operasi yang berlaku. Demikian
juga atas segala operasi atau pelaksanaan hukum (yang diwakilkan) yang
dibolehkaru yang dilakukan sewajarnya (sesuai standar yang berlaku);
maka ia tidakbertanggungjawab atas apayangterjadi kemudian, menurut
jumhur ulama. sedangkan Abu Hanifah mewajibkan kepadanya untuk
membayar denda. Asy-syafi'i membedakan antara pekerjaan yang
ditentukan syari'at seperti hukuman yang berkaitan dengan pidana dan
hukuman yang tidak ditentukan seperti ta'zir (hukuman berdasarkan
kebijaksanaan peminpin melihat pada kemaslahatan); maka ia tidak



@M
bertanggungjawab atas hukuman yang sudah ditentukaru namun

bertanggungjawab atas pelaksanaan hukuman yang tidak ditentukan

denganmembayardenda;karenainiberdasarkanpadaijtihad'mungkin
p"iukrunuunnya diwarnai dengan rasa Permusuhan' Sedangkan kero-

tohun yang dilakukan secara langsung dengan sengaia; maka ia harus

membayardenda,dankalaudilakukandengankekeliruan;dendanya
dibayarkan oleh kerabatnYa'

...- .J::-* ::,1, etJV l*:&'*st J- ?tt;;;, '\ '11

.ie 
' 

.:.. t ot.. . :.."i,,. ' "i t,,, ,.1

ik ,;t'y :,c)\; :i3i >')':'a;r!t; tL:1it'lt 'J\\ c
.:rlr*ir :J): 

^;:.r i\;;':4, ,l)' C * '*
10g6.Darinya,bahwaNabishallallahuAlaih'i'wasallambersabda"'Lltka

y ang meny ebabkan tulangny a kelihatan' dendany a lima' u aitu lima ekor

unta." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah'2sT Ahmad menambahkan'

"Dan jari-jari masing-masing sepuluh unta'" Hadits shahih

menurutlbnuKhuzaimahdanlbnuAl-}arud)288

Penjelasan Kalimat

"Darinya",maksudnya dari Amar bin Syu'aib' dari ayahnya' dari

kakeknya. Hadits ini sesuai dengan hadits yang menerangkan surat

(kitab) yang ada pada Amar bin Hazm'

Mudhihah(lukamenyebabkanputihtulangkelihatan)padakepala

dan wajah adalah sama berdasarkan ijma' ulama karena keduanya

seperti satu organ atau bagan tubuh'
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1.097. Darinya Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, "Denda kafir Dzimmi (kafir yang keamanannya atas

tanggung jawab pemerintahan lslam) adalah setengah denda kaum

muslimin." (HR. Ahmad dan A1-Arba/ah.28e Sedangkan lafazh
menurut riwayat Abu Dawud, "Denda kafi r Mu, ahad (yang terikat
perjanjian dengan pemerintahan Islam) setengah denda orang
merdeka."2eo Menurut An-Nasa'i, "Denda perempuan setengah
denda laki-laki hingga sepertiga dendanya.,,2e1 Hadits shahih
menurut Ibnu Khuzaimah.

Penielasan Kalimat

"Darinya maksudnya dari Amar bin Syu,aib, dari ayahnya, dari
kakeknya. Hadits shahih menurut lbnu Khuzaimah, hanya saja Ibnu
Katsir berkata, "Ini berasal dari riwayat Ismail bin Iyasy, kalau dia
meriwayatkan hadits dari selain orang-orang syam; maka haditsnya
tidak bisa dijadikan hujjah menurut jumhur ulama. Dan hadits ini
berasal dari dia.

Pendapatku: para ulama tidak menerima hadits riwayat Ismail bin
'ryasy jika berasal dari bukan dari penduduk syam, dan sebaliknya
menerima hadits riwayat darinya jika berasal dari syam. Akan tetapi
yang paling tepat berda sarkan zhanni adalah menerima haditsnya secara
mutlak karena ia orang tsiqah dan tepat hafalannya dan mungkin karena
inilah Ibnu Khuzaimah menilai shahih hadits riwayat Ismail dari Ibnu
Juraij, sedangkan Ibnu Juraijbukan berasal dari Syam.

Tafsir Hadits

Hadits ini mencangkup dua masalah pokok:

289 (;+) Hadits ini hasaru Shahih Al-lami' (4015)
290 (;,*) Hadits ini hasary Shahih Abi Dautud (4583)
291 (J -"'-") Hadits ini dha'ifl Dha,if An-Nasa,i 9819)



SubulusSalam:{E@

Pertama: tentang denda ahli dzimmah (kafir yang keamanannya atas

tanggungjawab pemerintahan Islam), dalam hal ini ulama mempunyai

tiga pendapat:

Pertama: dendanya setengah dari denda orang islam sebagaimana

dalam hadits. Al-Khathabi menyebutkan dalam kltab Ma'alim As-sunan:

,,Tidak Denda bagi ahli kitab yang ielas kecuali dalam hadits ini. Inilah

yang menjadi pendapat Umar bin Abdul Aziz. utwah bin Az-zubair;

dan inilah yang menjadi pendapat Malik, Ibnu syubrumah dan Ahmad

bin Hanbal, hanya saja Ahmad berkata: apabila pembunuhan itu karena

kekeliruary dan jika disengaja tetap tidak diqishash; namun dendanya

dilipatgandakan menjadi 12 ribu dirham.

Kedua: para pengikutrakyu (logika) dan sufyan Ats-Tsauri berkata:

dendanya sama dengan denda orang Islam, begini juga pendapat Asy-

sya,bi dan An-Nakha'i. pendapat itu berasal dari riwayat umar dan

Ibnu Mas'ud.

Ketiga: pendapat Asy-Syafi'i dan Ishaq Ibnu Rahawaih yang menye-

butkan: dendanya sepertiga dari denda orang Islam'

Sebagaimana yang telah kamu ketahui bahwa pendapat pertama

berdasarkan pada hadits bab.

sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Al-Hanfiyyah,

dan menjadi pendapat Al-Hadawiyyah berdasarkan firman Allah Ta'ala,

ty5aa"4$'fr-fr41"p1ti piu:54;'g
@ "4J,\

" Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perianiian (damai) antara

mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)." (QS. An-Nisaa': 92)

Merekaberkata, "Allahmenyebutkan denda secaraumum, zhahirny a

bahwa denda itu dibayar dengan sempurna dan juga berdasarkan hadits

yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Juraij, dari Az-Ztthri berkata,
,,Denda bagi kaum Yahudi dan Nashrani pada masa Nabi shallallahu

Alaihi wa Sallam seperti denda kaum muslimin. ..."2ezBarttahan atas dalil

292 Al-Baihaqi (8/102)
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mereka: bahwa ayat tersebut Mujmal (perlu diterangkan lagi) dan hadits
Az-Zuhrilta Mursal;Mursal Az- zuhriitu jelek. Lalu meny ebutkan atsar_
atsar yangsemuanya sanadnya lemah. pendapat yang ketiga berdasarkan
padamafhumtulisanNabi kepada Amar Ibnu Hazm yang menyebutkan:
"Dan jiwa orang Islam itu dendanya 100 onta" menunjukkan bahwa
non Islam berbeda hukumnya dengan orang Islam; seakan Mafum ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Asy syafi,i sendiri dari Ibnu Al-
Musayyib bahwa Umar bin Al-Khaththab menetapkan denda jiwa orang
Yahudi dan Nasrani 4000 dirham, dan bagi orang Majusi g00 dirham,,
riwayat semisal juga dari 'IJtsman dengan menjadikan ketetapan umar
sebagai penjelas dari mafhum sifatyangmasih Mujmal.Kalau demikian
tentunya dalil pendapat yang pertama lebih kuat; apalagi hadits ini
dishahihkan dua Imam Ahli hadits

Kedua: sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi: ,,Menurut

An-Nasa'i" maksudnya dari Amar bin syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya, "Denda perempuan setengah denda raki-laki hingga sepertiga
dendanya" merupakan daiil bahwa prosentase denda terhadap ruka
yang menimpa seorang wanita sama jumlahnya dengan denda unfuk
laki-laki hingga sepertiga dendanya. Apabila dendanya lebih dari itu
berarti tingkat lukanya berbeda dengan yang menimpa wanita; bentuk
berbeda dendanya itu dengan memberikan setengah dari denda yang
harus dibayarkankepada laki-laki; karena denda seorang wanita setengah
dari denda laki-laki berdasarkan sabda Nabi shaltallahu Alaihi wa sallam
pada hadits Mu'adz: "Denda seorang wanita setengah dari denda laki-
laki" inilah ijma' ulama; maka qiyaskanlah dengan MaJhum Mukhalifuh
dari prosentase denda luka seorang wanita atas denda keseluruhan bagi
seorang laki-laki. Inilah pendapat jumhur ulama Fiqih. Inilah pendapat
umar dan Jama'ah shahabat. Ari, Al-Hadawiyyah, Asy-syafi,iyyah
menegaskanbahwa denda luka seorang wanita setengah dari denda laki-
laki keseluruhan. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ali Radhiyallau
Anhu yang mengucapkan: "Bahwa denda luka yang menimpa seorang
wanita setengah dari denda laki-laki baik sedikit maupun banyak2e3
dan diperkuat lagi dengan hadits yang dishahihkan Ibnu Khuzaimah:

293 Al-Baihaqi (8195,9G)
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"Denda seorang wanita sama dengan seorang lakilaki hingEla mencaPal

sepertiga" mengamalkan hadits ini; sangat jelas serta zhannya lebih kuat;

inilah pendapat dari tujuh pakar fiqih Madinah dan kebanyakan ulama

Madinah. Dan pendapat inilah yang menjadi pendapat pada madzhab

Malik dan Ahmaa, dan dinukiikan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi

dariUmardananaknyaAbdullah.Berkomentar:kamitidakmengetahui
adanya perbedaan di kuluttg"t shahabat dalam masalah ini kecuali dari

Ali Radhiyallahu Anhu, t'u"'.t"' perbedaannya itu iuga tidak diketahui

apakah benar atau tidak' Ibnu Katsir berkata' "Pendapatku: memang

benar berasai dari riwayat Ali'" Ada iuga pendapat-pendapat lainnya

dalam masalah ini; tapi itu semua tidak berdasarkan pada dalil'

o jo

r^.Jt a- Wv

, ,' , | , jo, "
JUa:J\ )-P- )

'. -"i L^E?, .')Y

t

t'r s,

't t'
L4.>\-2

,.,,1
I A:"*J.D

.t//
t ^ t . lr-

J*-t JV

.*.Uj' J,
t

| .2.:
i\-^> ;9:

' 
,'.r', ,

.ae:.C )

i;, .\ . 1A

W
'.#'q

\ J.U)J

\3' \t
Lq-> )

)ia
'r"-i a1'
U-4J ) q

i) u,

-LJ\ ';

#"u'
1098. DarinYa bahwa Rasulullah Shall all ahu

"Denda orang Yang membunuh sePerti

Alaihi wa

disengaja

Sallam bersabda,

itu berat, sePerti

denda vrang yang membunuh dengan sengaia' namun pembunuhnya

tidakdiqishash,yangdemikianitukarenagodaansetansehinggateriadi

pertumpahan darah antara oranS-orang tanpa rasa dengki dan tampa

memb nw a s eni at a"' (Hadits Dha' if riwayat Ad-D ar aquthni)Da

Penielasan Kalimat

"Darinya," maksudnya dari Amar bin Syu'aib' dari ayahnya' dari

kakeknya. "Denda orang yong *'*bunuh seperti disengaia itu berat' seperti
.^ ozla nada

;;;;;t";r;; *'*b'nuh dengan sengaia" penjelasannva ada pada
n^ .'-+6 LO

;::;;""',;;";;; 
"";" Dawud dengan rafazr,: dendanya 100 unta, 40

diantaranya sedang mengandung" padahadits terdahulu' Kemudian

I

2g4 Ad-Daraquthni (3/95)
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menerangkan maksud dari membunuh seperti disengaja sebagaimana

dalam hadits bab.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa apabila luka tidak disengaja
dan tidak pula menggunakan senjata; akan tetapi hanya menggunakan
batu, tongkat atau lainnya; maka ia tidak diqishash, karena termasuk
pembunuhan yang seperti disengaja dan dendanya dengan denda yang
berat sebagaimana pada hadits tentang pembunuhan dengan sengaja

yang terdahulu; yaitu denda membunuh sengaja dan seperti disengaja
diambilkan sepertiga-sepertiga menurut Asy-Syafi'i dan Malik. Menurut
Al-Hadawiyyah denda itu seperempat-seperempatnya. Sebagaimana

dalam pembahasan terdahulu.

Ada juga yang berpendapat bahwa dendanya seperlima-seperlima
sebagaimana diterangkan hadits Ibnu Mas/ud2es yang lalu tentang
denda orang keliru membunuh yang menjadi pendapat para pemikir
dan lainnya. Hadits ini juga merupakan dalil yang menetapkan bentuk-
bentuk pembunuhan di antara membunuh yang seperti disengaja, dan
pendapat inilah yang benar.

)ta\ud
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1.099. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, " Ada seorang laki-laki

membunuh laki-laki lainnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi zpa Sallam menentukan denda-

nya L2 ribu." (HR. Al-Arba'ah. An-Nasa'i dan Abu Hatim lebih
menilainya hadits mursaD2e6

295 Sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.
296 (,-)*-b) Hadits ini dhail Dhaif Abi Dawud (4546)
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SubulusSalam:r@

Penjelasan Kalimat

Al-Baihaqi menjelaskan maksud 12tlbsitu adalah 12 ribu dirham'

Al-BaihaqimeriwayatkanhaditsSerupadariAli,Aisyah,AbuHurairah
dan umar Ibnu Al-Khath thab Radhiy allahu Anhum.Hany a saia, An-Nasa', i

dan Abu Hatim lebih menilainya dengan Mursal berdasarkan ungkapan

Al-Baihaqi: bahwa Muhammad bin Maimun meriwayatkan hadits ini

dari sufyan bin uyainah, dari Amar bin Dinar, dari Ikrimah dari Ibnu

Abbas. Lalu berkata, "Riwayat dari lbnu Abbas hanya disampaikan

selama satu kali dan kebanyakan riwayat ini dari Ikrimah dari Nabi

Shallallahu Alaihi w a S allam."

Pendapatku: tambahan' Adal (memberikan nilai positif) diterima,

walaupun riwayat dari Ibnu Abbas hanya sekali disampaikan; namun

cukup untukmenj adikanhadits in iMarfu,,seandainyahanyaberdasarkan

pada riwayat Ibnu Abbas, hal itu sudah cukup untuk menjadikan

hadits ini Marfu', walaupun kebanyakan perawi mengatakan hadits

ini Mursal,namun tetap tidak bisa mengubah status hadits ini menjadi

Mursal.Hadits Ini dijadikan sebagai pendapat kebanyakan ulama. Al-

HadawiyyahdanAhliiraq(UlamaIraq)menetapkandendanyatetap
10.000 dirham berdasarkan pada kitab "Al-Bahr" berkata: berdasarkan

perkataan Ali Radhiy all ahu Anhu yang dinila i Mau quf '

Hanyasajaulamalraqtersebuttidakterang-tefanganmenegaskan

aPayangd.inukilkandariAliRadhiyallahuAnhu,namunkadang-kadang
mengatakan hal yang demikian (pendapat Ali) dan kadang-kadang

mengatakan: bahwa pendapat Ali itu adalah hasil ijtihadnya dan tidak

mewajibkan kita untuk mengikutinya' Dan anggapan bahwa hal ini

Mauquftidakshahih,karenadalammasalahinimasihterbukapinfu
ijtihad.
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1100. Dari Abu Rimtsah berkata, "Aku menemui Nabi shallallahu Alaihi wa
s allam bersama anakku, lalu b eliau bertany a, " siap a ini?,, Aku menj azaab,
" Anakku y ang pernah mengikuti haj i wada' b ersamaku.,, Beriau b ersab da,
"Kalau dia, belum bisa berbuat dosa yang menjadi tanggunganmu dan
menjadi tanggungannya." (HR. An-Nasa'i dan Abu Dawud. Hadits
shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarufl)zoz

Biografi Perawi

Abu Rimtsah namaya adarah Rifa'ah bin yatsribiy, datang menemui
Nabi shallallahu Alaihi wa sailam dan ia termasuk penduduk kota
Kufah.

Penjelasan Kalimat

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi danlbnu Majah meriwayatkan
dari hadits Amar bin Al-Ahwash bahwa ia mengikuti haji wada,
bersama Nabi shallallahu Alaihi wa sallam lalu Nabi bersabda, ,,seorang

yang melakukan pidana; maka itu menjadi tanggungannya, dan seorang
tidak bisa melimpahkan tanggungjawab itu kepada anakya.,,2e8 Ad,
beberapa riwayat lainnya yang menguatkan status hadits ini. Jinayah itu
adalah dosa atau apa saja yang dilakukan seseorang yang mewajibkan
atasnya hukuman atau qishash.

Tafsir Hadits

Hadits merupakan dalil bahwa seseorang tidak bisa menanggung
pidana/hukuman lainnya walaupun dari kerabat dekatnya seperti
bapak, anak atau lainnya atau bahkan orang asing. Maka si pelaku yang
dituntut atas perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak bisa dituntut
atas pidana lainnya; Allah Ta,alaberfirman,

@
"DAn seorang yang berdosa tidak akan memikul
An'am:164)

297 (e*) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (4495)
298 (e.-r) Hadits ini shahitr, Shahih AtTirmidzi (3086)
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Jika kamu bertanya: bagaimana syari,at memedntahkan kepada

kerabat dekat untuk sama-sama menanggung denda kekeliruan mem-

bunuh dan Qasamah (kematian yang tidak diketahui siapa yang mem-

bunuh; melainkan dengan sumPah)?

pendapatku: hal itu merupakan peng6cualian dari hukum yang

berlaku umum, ada yang berpendapat: hal itu bukan merupakan

menanggung pidana yang lainnya; melainkan dari bab saling tolong-

menolong di antara kaum muslimin.

2. BAB MENUNTUT DARAH DAN SUMPAH

Al-Qasamah adalah bentuk mashdar dari kata Aqsama; dan bentuk

mashdar iainnya adalah Qasman dan Qasamah arlinya sumpah yang

diucapkan ahli waris pihak yang terbunuh apabila mereka menuntut

hukum qishash atau menuntut qishash kepada pihak terdakwa'

sumpah menuntut qishash disebut dengan qasamah.Imam Ai-Haramain

menj elaska n, Al- Qas amah secar abahasa adalah istilah b a gi orang-olang

yang bersumPab sedangkan menurut ulama fiqih, qasamahadalah istilah

yang digunakan dalam bersumPah.

DalamAl-Qamus:Al-Qasamahadalahsekelompokorangyang
bersama-sama melakukan sumpah menuntut atas sesuatu agar dapat

memperolehnya kembali atau sekedar bersaksi saja. Dalam kitab Adh-

Dhiya,: Al-Qasamah ad'a|ahsumpah yang diucapkan oleh 50 orang dari

penduduk negeri atau desa tersebu| tempat ditemukan orang yang

terbunuh;tidakdiketahuisiapapembunuhnyasehinggapihakahli
warisnya tidak bisa menuntut siapa yang harus bertanggung jawab'
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1101. Dari sahl bin Abu Hatsmah Radhiyallahu Anhu salah satu pembesar

kaumny a b ahw a Ab dullah b in s ahl d an Muhay y ish ah b in Mas' u d kel u ar
menuju Khaibar karena kesulitan yang menimpa mereka, Datanglnh
seorang kepada Muhayyishah dan mengabarkan bahwa Abdullah bin
sahl telah terbunuh dan dibuang di suatu mata air. Maka ia mendatangi

or an g Y ahu di d an b erkat a, " D emi All ah, kal i anl ah y an g ruemb unuhny a.

Mereka menjarnab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya, lalu ia dan

saudaranya, Huwayyishah, Abdurrahman bin Sahl menghadap Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam, ketika Muhayyishah mulai akan berbicara,

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "yang tua, yang tua.,,
Maksudnya adalah yang tua umurnya (bicara terlebih dahulu), Maka
Huw ayy ishah b erbicar a kemu dian diikuti oleh Muhayy ishah. Rasuruilah

shall all ahu Al aihi w a s all am b er s ab d a, " Mer eka h ar us memb ay ar den d a

untuk saudaramu atau mereka mengajakperang." Lalu ia menulis surat
kepada mereka (kaum Yahudi) dan mereka menulis surat jawaban,

"Demi Allah, kami tidak membunuhnya. Maka beliau bersabda kepada

Huw ayy ishah, Muhayy ishah dan Ab durr ahman bin S ahl, " Maukah knlian

mengangkat sumpah sehingga kalian berhak atas denda saudaramu,,.

Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu orang-
orang Yahudi akan mengangkat sumpah untukmu," Mereka berkata,

"Mereka bukan orang-orang lslam. Lalu Rasulullah shailailahu Araihi
wa sallam membayar sendiri denda itu dan beliau mengirimkan kepada



WM
mereka 100 unta." sahl berkata, " seekor unta merah di antaranya telah

m enen d an gku. " (M:uttaf aq Alaih)2ee

Biografi Perawi

Abu Hatsmah namanya adalah Abu Hatsmah Abdullah bin Sa'idah

bin Amir Ausiy Anshari.

Penjelasan Kalimat

Kata Yahuda ad.alah isim ienis, bentuk jama'nya adalah Yuhdan.

Menurut riwayat Muslim mereka berkata, "Kami tidak hadir dan tidak

menyaksikan." Menurut riwayat lafazh Al-Bukharibahwa Nabibertanya

kepada mereka, "Apakah kalian ada bukti?" Mereka menjawab, "Kami

tidak ada bukti."

Tafsir Hadits

Ketahuilah bahwa hadits ini merupakan dalil utama yang

menetapkan qasnmah bagi yang mengakuinya yaitu jumhur ulama;

mereka menetapkan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Kami akan

menjelaskan beberapa hal masalah penting:

Pertama: bahwa qasamah itu tidak bisa ditetapkan hanya berdasar-

kan pada tuduhan kepada terdakwa tanpa ada syubhat berdasarkan

ijma, ulama, diriwayatkan dari Al-Auza',i dan Dawud menetapkan

qasamah yang tidak ada syubhatnya. Kedua pendapat itu sama-sama

tidak ada dalil. Akan tetapi perbedaan Ulama itu pada syubhat yang

menetapkan tuduhan qasamah; di antara mereka ada yang menjadi

syubhat itu berupa pakaian yang berlumuran darah sebagaimana dalam

kitab An-Nihayah adanya seorang saksi yang menyaksikan pengakuan

terbunuh sebelum ia meninggal yang menyebutkan bahwa si fulan yang

telah membunuh saya atau adanya dua orang saksi yang menyebutkan

adanya permusuhan di antara keduanya, atau ada yang mengancarnnya

dan lain sebagainya, seperti pakaiannya berlumuran darah.

sebagian dari mereka tidak mensyaratkannya seperti Al-Hada-

wiyyah dan Al-Hanafiyyatu mereka menegaskan: ada seorang yang

299 (€*)Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7192) danMuslim (1569)
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terbunuh yang menyisakan bekas pembunuhan itu di tempat tertentu;
maka bisa diselesaikan dengan q as amah; apabila penuntut tidak menuntut
yang lainnya. Mereka berkata, "Karena hadits-hadits meriwayatkan
pada keadaan seperti ini."

Namun pendapat ini dibantah; karena hadits bab ini adalah yang
paling shahih daripada lainnya yang menunjukkan bahwa harus ada
seseorang atau lokasi berceceran darah. Syubhat/tanda-tanda ini adalah
berdasarkanpada zhamei (dengan) yang kuatuntuk memutuskanhukum
sebagaimana diterangkan dalam kitab An-Nihayah dan maksudnya di
sini adalah adanya permusuhan; maka Marik dan Asy-syafi,i tidak
menetapkan qasamah pada kasus seperti tersebut di atas kecuali jika
antara yang terbunuh dan terdakwa adanya permusuhan sebagaimana
pada kisah Khaibar, mereka menambahkan: sebab kadang-kadang ada
seorang yang membunuh yang lainnya lalu dibuang di suatu tempat
yang jauh agar mereka yang menjadi tertuduh.

Di antara tanda-tanda yang bisa dijadikan bukti itu adalah penga-
kuan yang terbunuh sebelum meninggal: bahwa yang membunuh saya
adalah si fulan. Malik berkata: pengakuannya diterima, seandainya
tidak ada bekas-bekas pembunuhan atau dia mengatakan: si fulan
melukai badan saya dengan menyebutkan dilakukan dengan sengaja.
Malik menganggap bahwa itu bahwa hal itu merupakan ijma' ulama
dulu maupun sekarang, namun Ibnul Arabi menegaskan bahwa bukan
ulama fiqih Amshar yang berpendapat demikian kecuali dirinya sendiri.
Dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Laits. Malik berhujjah pada kisah
baqarah (sapi) bani Israil yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati
lalu ia memberitahukan orang yang telah membunuhnya. Dalil dijawab
bahwa itu merupakan mukjizat Nabi mereka untuk menunjukkan
kebenaran risalah yang dibawa. Dan harus mempercayai apa yang ia
katakan.

Pendapatku: hal itu karena Allah yang menghidupkan setelah
kematiannya, memberitahukan siapa pembunuhnya. Jika Allah yang
menghidupkan orang yang terbunuh untuk memberitahukan siapa
yang membunuhnya; maka kami mempercayai pengakuannya, namun
hal ini tidakberlaku selamanya. pengikut Imam Malikberhujjahbahwa
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kebiasaan si pembunuh adalah agar manusia enggan melaksanakan hal

itu, maka seandainya keterangan dari orang yang terluka tidak dipercaya;

akan menyebabkan tidak terlaksananya hukum qishash secara umum/

dan juga saat itu seorang yang terluka biasanya akan berkata iujur'

menjauhi perkataan dusta dan maksiat, serta lebih mengutamakan amal

takwa dan kebaikan; maka pengakuannya harus dipercaya. Namun

dalil-daliI yang mereka kemukakan ini masih lemah, dan mereka juga

memberikan contoh-contoh bukti-bukti awal yang tertulis dalam kitab

mereka.

Kedua: setelah ditetapkan sebab-sebab dilakukan hukum qishash

dan setiap mereka sesuai dengan statusnya masing-masing; maka

tuntutan ahli waris dari pihak terbunuh ditetapkan dengan qasamah

sehingga ketentuan hukumnya harus dilaksanakan seperti qishash

apabila syarat-syaratnya lengkap berdasarkan hadits Nabi, "sehingga

kalian berhak mengqishash atau berhak atas denda saudaramu dengan 50

orang yang bersumpah atas seseorang dari mereks sehingga membayar denda

tersebut" dan sabda N abi, "Berhak atas denda saudaramu" menurut riwayat

Muslim, "50 orang dari kalian bersumpah menuntut seseoranS dari mereka

agar ia membayar dendanya", walaupun sabda Nabi, "membayar denda atas

saudarakalian" menunjukkan tidak dihukum qishash, hanya saja dalam

riwayat Muslim disebutkan dengan tegas bahwa yang lebih kuat adalah

dihukum qishash.

InilahyangmenjadipendapatpendudukMadinah'akantetapi
apabila tuntutan hukum itu diperuntukkan bagi orang tertentu saja;

maka ia harus diqishash, dan apabila yang dituntut itu beberapa

orang; maka mereka semua harus membayar denda' namun dalam

pendapatnya yang lain: semua harus diqishash' Pendapat pertama

yang shahih dari beliau. Seandainya ahli warisnya hanya satu orang;

maka ia harus bersumpah sebanyak 50 kali, karena sumpah itu wajib

diucapkan oleh ahli warisnya baik yang laki-laki ataupun PeremPuary

baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau keliru. Inilah yang

disebutkan dalam madzhab Asy-syafi'i, seperti sumpah itu diawali dari

pihak penuntut berbeda dengan tuntutan lainnya sebagaimana dalam

riwayat hadits bab ini, berdasarkan hadits Abu Huraitall, "oranT yang

menuntut harus mempuny ai bukti dan sump ah b agi y ang ingkar atau ter dakwa
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kecu ali p ad a m as al ah t ent an g q as am ah" 3oo dalam sanadnya ada perawi yang
lema[ namun Al-Baihaqi meriwayatkan juga dari hadits Amar bin
syu'aib dan ia tidak berkomentar apapury3'1 mereka berkata: apabila
posisi penuntut diperkuat dengan saksi atau bukti-bukti lainnya; maka
semua itu seperti sumpah.

Pada kasus ini, buktinya cukup kuat sehingga status pendakwa pada
kasus qasamah seperti terdakwa yang tidak mempunyai tanggungan. Al-
Hadawiyyatr, Al-hanafiyyah dan lainnya berpendapat bahwa terdakwa
disuruh bersumpah dan penuntut tidak bersumpah, namun 50 orang
dari penduduk negeri itu (tempat mayat dibuang) bersumpah lalu
menegaskan: kami tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa
yang membunuhnya. Berdasarkan hal itu, Al-Bukhari menyebutkan;
riwayat yang menerangkan hal itu berbeda-bed4 yaitu riwayat yang
terjadi dengan kaum Anshar dan Yahudi Khaibar, maka perbedaan itu
dikembalikan kepada kesepakatan ulama bahwa yang harus bersumpah
itu adalah pihak dari terdakwa, lalu apakah (terdakwa) apabila
bersupah masih harus membayar denda atau tidak? Al-Hadawiyyah
tetap mewajibkan kepada mereka membayar denda walaupun sudah
bersumpah, sedangkan yang lainnya menegaskan apabila mereka telah
bersumpah 50 kali; maka mereka bebas serta tidak membayar denda
berdasarkan kisah Abu Thalib yang akan datang.

Al-Hadawiyyah dan lainnya yang tetap mewajibkan kepada mereka
membayar denda berdasarkan pada hadits-hadits yang tidak bisa
dijadikan hujjarr, karena para Imam hadits tidak menshahihkan bahwa
hadits 7tu marfu', sabda Nabi: "Laltt Nabi shallallahu Araihi wa sailam
membayar sendiri denda tersebut" menurut riwayat lainnya: -Nabi

membayar denda ifu dari unta sedek ah" adayang berpendapat: bahwa
onta itu pinjaman Nabi dari unta sedekah atau ketika Nabi shallallahu
Alaihi wa sallam menanggungnya untuk mendamaikan antara dua
kelompok; maka stafus hukumnya pengadilan atau keputusan seorang
pemimpin atas bawahannya agar keduanya damai. Dan Nabi shallallahu
Alaihi w a s allam tidakmengambil sesuatu pun dari pembayaranitu; karena

(.r.*) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami' (2384)
Al-Baihaqi (L01255)
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sedekah itu tidak halal bagi NabL maka pembayaran denda itu seperti

pembayaran hutang demi terciptanya kedamaian di antara keduanya.

Sedangkan siapa yang berpendapat:Bahwa denda itu diambilkan Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallamdari orang-orang yang berhutang; maka ha1

itu tidakbenar, karena ahli dzimmahyangberhutang, tidak dibayar atau

dilunasi dari zakat.

Pendapatku: dalam hadits ini, ada hal yang harus dicermati,

bahwa orang-orang Yahudi tidak diwajibkan membayar denda; karena

kelompok penuntut tidak bersumpah; maka denda yang N abi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bayarkan tidak lain adalah sumbangan dari beliau agar

nyawa tidak disepelekan. Sedangkan riwayat An-Nasa'i, "Bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan sebagian pembayaran denda

itu dari orang-orang Yahudi lalu sisanya dari Nabi sendiri."3o2 Ibnu

Al-Qayyim berkomentar: hadits ini tidak diketahui, karena denda itu

tidak diwajibkan kepada terdakwa hanya karena tuduhan membunutL

melainkan harus berdasarkan pengakuary atau bukti, atau sumpah

dari penuntut, dan pada hadits ini tidak disebutkan, Nabi sendiri

sudah menawarkan kepada pihak penunfut agar bersumpah; namun

mereka enggary lalu atas dasar apa (yang berpendapat) bahwa orang-

orang Yahudi diwajibkan membayar denda hanya berdasarkan pada

tuduhan?

Pendapatku: dari penjelasan di atas, jelaslah menurutku: bahwa

tidak ada dalam hadits ini penentuan hukum dengan qasamah sebagai-

mana yang disebutkan dalam hadits, melainkan hadits ini hanya

menceritakan kejadian yang sebenarnya, menyebutkan hukum yang

berlaku bagi kedua belah pihak, lalu menulis surat kepada oranS-orang

Yahudi setelah dialog diantara mereka. Akan dijelakan bagaimana

hukum yang sebenarya pada pembahasan yang akan datang.

Sabda Nabi: "Lalu mereka menulis surat sebagai jawaban": Demi Allah,

kami tidak membunuhnya" mentpakan dalil yang menunjukkan cukup

dengan tulisan saja dan berita dari satu orang walauPun memungkinkan

dengan lisan.

302 An-Nasa'i (8/12)
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Faedah

Malik memilih tuntutan itu dilaksanakan apabila berkaitan dengan
harta; maka ia membolehkan persaksian dari orang yang hartanya
dirampas sebagai penuntutkepada yang terdakwa (pengambilhartanya),
berkata: karena perampok/pembegal melakukan hal itu ketika seseorang
sedang lalai dan sendirian.

Maka tidak bisa ditentukan kecuali jika Nabi shallallahu Alaihi wa

Sallam menetapkan bahwa beliau memufuskan hukuman ifu dengan
qasamah, dan kami sudah memberitahukan kepadamu bahwa hadits
itu tidak menegaskan qasamah, pada pembahasan yang akan datang,
kami akan memberikan keterangan tambahan. Apabila demikian
ketetapannya, maka dalil qiyas Malik bertentangan dengan teks hadits
"Bagi penunfut harus memberikan bukti, dan terdakwa membela
diri dengan sumpah" kecuali dalam madzhabnya membolehkan
pengecualian dalil bersifat umum dengan qiyas. para ulama berbagai
pendapat tentang apakah dalil yangbersifat umum masihbisa dijadikan
hujjah setelah ada pengecualian.

-at/j,a.o
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'L'L02. Dari salah seorang Anshar bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi uta

Sallam pernah menetapkan sumpah sebagaimana berlaku pada zaman
j ahiliyy ah dan b eliau memutuskan denganny a p ada orang-or ang Anshar
dalam suatu pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang

Y ahudi. (HR. Muslim)3o3

Penjelasan Kalimat

Sab d a Nabi, " S eb a g aimana b erl aku p ad a z am an j ahiliyy ah " seperti yang
isyarat pada hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang kisah Al-

303 (g.*) Hadits ini shahitr, Shahih Muslim (1620)
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HasyimiPad'azamanjahiliyyahdisebutkan"BahwaAbuThalibberkata
kepada si pembunuh: Pilihlah dari tiga hal yang kami ajukan: kalau

kamu mau, maka bayarlah dendanya dengan 100 ekor unta; berarti kamu

membunuh teman kami karena kekeliruan; kalau kamu mau, hendaklah

50 orang dari kaummu bersumpah yang menyatakan bahwa kamu tidak

membunuhnya, jika kamu tidak mau; maka kami akan membunuhmu

(qishash)."304

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan hukum qishash

dengan qasamah.

Kamisudahmemberitahukanpadapembahasanterdahulubahwa

yang menetapkan qasamah itu jumhur ulama. Salim bin Abdullah,

Umar bin Abdul Aziz, AbttQilabah, Ibnu Ulyah dan An-Nashir tidak

menetapkan disyari' atk arlny a q asamahkat enabertentangan dengan asas-

asas penetapan syari'at; karena asalnya bahwa yang memberikan bukti

adalah penuntut dan terdakwa dengan bersumpah' dan sumpah juga

tidak bisa mempengaruhi penetapan hukum' dan syari'ah juga tidak

membolehkan seseorang bersumpah kecuali atas perkara yang jelas

atau disaksikannya, Nabi Shaltallahu Alaihi wa Sallam tidak menetapkan

hukum berdasarkan hal tersebut, bahkan termasuk hukum jahiliyyaku

lalu Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersikap lembut kepada mereka

untuk mbmperlihatkan kepada mereka bagaimana jika keputusan

hukum tidak berdasarkan kepada asas-asas Islam'

Keterangannya bahwa Nabi shall allahu Alaihi wa sallam lidak

memutuskanhukumberdasarkanqasamahditegaskanketikamereka
berkata kepada Nabi, "Bagaimana kami bersumpafu sedangkan kami

tidak hadir dan menyaksikan kejadiannya? Tidak dijelaskan kepada

mereka bahwa sumpah itu disebut dengan qasamah dan merupakan

ketetapan hukum dari Allah, akan tetapi Nabi bertanya sebaliknya,

"Kalau begitu orang-orang Yahudi mengangkat sumpah untuk kalian?"

lalumerekamenjawab,,,Merekabukanoranglslam,,makaNabitidak
mewaiibkan kepada mereka untukbersumpah dan menerangkankepada

304 (*) Hadits ini shahitu shahih Al-Bukhari (3845)
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mereka bahwa yang diwajibkan kepada pihak terdakwa hanyalah
mengangkat sumpah baik mereka orang lslam ataupun bukan. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam membayarkan denda dari harta beliau
sendiri.

seandainya hukum itu bisa ditetapkan dengan hal itu; tentu Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam menerangkannya, akan tetapi Nabi malahan
menetapkan kepada mereka bahwa bersumpah itu berdasarkan pada
hal-hal yang disaksikan dilihat; ha1 ini menunjukkan bahwa easamah
itu tidak dengan bersumpah; karena Nabi juga tidak menuntut jawaban
dari orang-orang Yahudi atas tuduhan dari pihak terdakwa.

Jadi kisah dalam hadits itu tidak memutuskan syari,at hukum;
karena Nabi tidak boleh menunda keterangan suafu hukum syari,at
pada saat dibutuhkan. Ini merupakan dalil yang kuat bahwa hal itu
bukan hukum syar'imelainkan bahasa halus Nabi dalam menerangkan
bahwa itu bukan termasuk hukum syar'i. Nabi shallallahu Alaihi wa
sallam juga menetapkan atas mereka untuk tidak bersumpah pada
perkara yang tidak diketahui dan saksikan serta tidak dihadiri, dan juga
tidak menerangkan kepada mereka bahwa qasamah (sumpah itu) pada
perkara yang tidak diketahui; dengan demikian bisa diketahui batilnya
pendapat mereka yang menyebutkan bahwa kisah dalam hadits itu
merupakan dalil penentuan hukum atas perkara yang tidak diketahui
dilihat. Menerangkan juga batilnya jawaban mereka bahwa qasamah
bertentangan asas-asas syari'a! akan tetap i qasamah itu pengecualian
dari ketentuan asas-asas hukum Islam; karena qasamah syari,at hukum
tersendiri pengecualian dari asas-asas hukum Islam karena kebutuhan
dan untuk memelihara jiwa dan mencegah prilaku kesewenang-
wenangan.

Akan tetapi jawaban ini juga batil yang menyebutkan bahwa itu
merupakan bagian dari penetapan hukum, seandainya itu ditetapkan
untuk memutuskan hukum; tentu itu merupakan jawaban yang baik,
namun hal itu tidak ditetapkan sebagaimana yang telah kamu ketahui.

sedangkan hadits riwayat Muslim, "Bahwa Nabi shailallahu Alaihi wa
sallam menetapkan qasamah yang berlaku pada zaman jahitiyyah dan beliau
memutuskan dengannya pada lrang-orang Anshar dalam suatu pembunuhan
yang mereka tuduhksn kepada orang-orang yahudi" merupakan keterangan
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atas kisah pada hadits Sahat bin Abu Hatsmah, sudah kamu ketahui bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memutuskan hukum berdasarkan

hal itu, dan sudah kamu ketahui juga dari hadits Abu Thalib bahwa

itu terjadi pada masa jahiliyyah yang mengharus si pembunuh untuk

membayar denda dan bukan kerabatnya, sebagaimana yang dikatakan

Abu Thalib , " AtatJkamu memberikan 100 ekor Llflta" - zhahirnya bahwa

unta itu dari hartanya sendiri dan bukan dari kerabatnya, atau 50

orang dari kaummu bersumpah bahwa engkau bukan pembunuhnya;

kalau tidak kamu yang akan dibunuh", sedangkan di sini, pada kisah

khaibar berbeda dengan kedua hal tersebut, yaitu pihak terdakwa tidak

mengangkat sumpah, tidak juga membayar denda serta tidak juga

dituntut untuk bersumpah.

Hal ini tidak merusak status periwayatan shahabat melainkan

hanya pada bagaimana istinbathnya (menyimpulkan hukum); karena

hadits kisah khaibar itu disimptrlkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam bahwa Nabi memutuskan hukum dengan Qasamah, sedangkan

dalam kisah tersebut tidak ada penetapan hukum, Ulama bersepakat

bahwa kesalahan dalam menyimpulkan dari shahabat atau yang lainnya

adalah biasa, namun bagaimana caranya meriwayatkan hadits: apakah

dengan lafazhnya atau maknanya itulah yang menjadi standar dalam

menerima hadits.

Sedangkan perkataan Abu Az'Zinad, "Kami memutuskan hukum

qishash dengan Qasamah sedangkan shahabat pada saat itu masih

banyak jumlahnya saya kira jumlah mereka saat itu tidak mencapai

L000 orang dan yang menentang hanyalah 2 otang" ; karena disebutkan

pada kitab Fath Al-Bari bahwa hal itu dinukilkan Abu Az-Zinad dari

Kharijah bin Zaid bin Tsabit, sebagaimana diriwayatkan Sa'id bin

Manshur, Al-Baihaqi dari riwayat Abdurrahman bin Abu Az-zinad

dari ayahnya, kalau tidak; maka Abu Az-Zinad tidak bisa menetapkan

bahwa ia melihat 10 orang shahabat berdasarkan pada hal itu apalagi

1000 shahabat.

Pendapatku: sudah jelas, bahwa itu ketetapan berdasarkan

pada riwayat Abu. Az-Zinad; berdasarkan pada ketetapan yang

diriwayatkannya dari Kharijah Ibnu Zaid pakar fiqih yang tsiqalu

hanya saja Abu Az-Zinad melakukan tadlis (menutup-nutupi) dengan
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menyebutkary "Kami membunuhnya" seakan ia ingin mengatakan:
"Kaum muslimin melakukan qishash terhadap perkara yang tidak
disaksikary lalu diketahui juga maksud dari periwayatan hadits ini
setelah ditetapkan Kharijah tentang perbuatan sekelompok shahaba!
akan tetapi hal itu juga bukan ijma'yang bisa dijadikan hujjah. umar
juga melakukan memutuskan hukum dengan easamah waraupun ada
perbedaan ulama atas dasar apa hukum qishash itu dilaksanakan oleh
Umar. Namun yang menjadi perdebatan kita adarah apakah Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam menetapkan hukum berdasarkan easamah
atau bukaru namun yang jelas bahwa Nabi tidak menetapkan hukum
berdasarkan pada Qasamah.

3. BAB MEMERANGI PARA PEMBERONTAK

Al-B aghyu adalah ben htk mashdar darib aghaartinya: durhaka, zhalim
dan menyimpang dari kebenarary dan kata itu mempunyai banyak
makna. Pensyarah kitab ini menyebutkan makna istilahnya, merujuk
pada makna istilah Al-Hadawiyyah. Kami sudah menjelaskan maknanya
pada kitab Hawasyi AdhDhau'i An-Nahar dantidak kami sebutkan di sini;
karena tidak sesuai dengan hadits-hadits pada bab ini.

.t,Ji, Ju :Ju ';-L it;," . \ \ . r
;ilj . l.L 'As ;>l-1Jt u:Lo

,9-L

'l'L03. Dari lbnu umar berkata, "Rasulullah shaltallahu Alaihi wa sallam
bersabda, "Barangsiapa mengangkat senjata melatnan kita, bukanlah
termasuk golongan kita." (Muttafaq Alaih)3os

Penielasan Kalimat

Maksud hadits itu adalah siapa yang membawa senjata memerangi
kaum muslimin secara tidak hag lafazh hadits ini dengan kata hamala
(mengangkat membawa) kinayah dari memerangi; karena memerangi
secara umum membawa senjata, mungkin lafazh ifu bukan kinayatu dan
maksudnya adalah benar-benar membawa senjata untuk memerangi;

305 (y) Hadits ini shahifu shahih Al-Bukhari (6824) dan shahih Muslim (98)



SubulusSalam
:-@

berdasarkan pada sabda Nabi: "kepada kita" dan sabdanya: "Bukanlah

termasuk golongan kita" sud,al:- dijelaskan pada pembahasan terdahulu

bahwa maksudnya adalah tidak sesuai dengan cara dan tuntunan

kami, karena tuntunan Nabi shallallahu Alaihi wa sallam untuk selalu

menolong muslim lainnya. sedangkan memerangi adalah lawan kata

dari menolong, dan bukan menakut-nakuti lawan kata dari menolong'

Inibagiyangtidakhalaldiperangi.ApabilaadaSeorangmuslimyang
menghalalkan memerangi muslim lainnya dengan tidak haq; maka ia

dihukumidengankafirkarenamenghalalkansesuatuyanSdiharamkan
dengan qath'i (Pasti).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan memerangi muslim

lainnya. Sedangkan memerangi para pemberontak dari kaum muslim;

maka itu keluar dari keumuman hadits ini dengan dalil yang khusus.
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1104. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa N abi shallallahu Alaihi

wa sallam bersabda, "Barangsiapa keluar dari kepatuhan dan berpisah

(keluar) dari jama'ah, lalu ia mati; mnka kematiannya adalah kematian

j ahiliyY ah." (HR. Muslim)306

Penjelasan Kalimat

Sabda Nabi, ,,Kelltar dari kepatuhfin,, maksjtdnya adalah kepatuhan

kepadakhalifah(peminpin)yangsudahdisepakati,ataumaksudnya
pemimpin daerah atau negara di mana iabernaung; karena tidak semua

kaummusliminpadamasaAbbasiyyahtunduk,patuhkepadakhalifah
pada saat itu, bahkan setiap wilayah ada pemimpin yang independen

mengurusi wilayahnya sendiri; maka seandainya makna hadits

diperuntukkan kepada khalifah yang diakui semua wilayah Islam, tentu

hadits ini sangat sedikit faedahnya'

306 (*")Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1848)
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Sabda Nabi, "Berpisah dari jamaah,, maksudnya keluar dari jamaah
yang telah sepakat mematuhi pemimpin yang mempersatukan mereka
dan menjaga mereka dari serangan musuh.

sabda Nabi, "lalu ia mati; makakematiannya adalahkematian jahiliyyah,,
artinya dinisbatkan kepada orang-orang jahiliyyaku dan maksud dari
jahiliyyah itu adalah siapa saja yang mati dalam kekafiran sebelum
Islam. Itu merupakan perumpamaan bagi yang mati dalam keadaan
keluar dari jamaah kaum muslimin yang diumpakan seperti orang
kafir yang mati sebelum ia masuk Islam; karena kedua-duanya tidak
tunduk dan tidak patuh kepada pemimpin. orang yang tidak patuh
kepada pemimpin diibaratkan seperti orang-orang jahiliyyah yang tidak
mempunyai pemimpin.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa apabila ada seseorang yang
keluar atau berpisah dari jama'atr, namun ia tidak mengganggu apalagi
memerangi mereka; maka kami tidak akan memerangi dengan tujuan
mengajaknya bergabung dalam jama'ah dan mendapatkan peringatan
dari sang pemimpin agar patuh; akan tetapi kami membebaskannya
berbuat sesukanya; karena Nabi shallallahu Alaihi wa sallam tidak
memerintahkan unfuk memerangi mereka, melainkan hanya memberi-
tahukan tentang status kematiannya yang diumpamakan seperti
orang-orang jahiliyyah, akan tetapi tidak mengeluarkannya dari agama
Islam (disebut murtad) berdasarkan riwayat dari Ali Radhiyallahu Anhu
yang berkata kepada kelompok Khawarij: "Jadilah seperti yang kalian
inginkan, akan tetapi di antara kita tidak boleh membunuh kecuali
dengan hag tidak boleh mengganggu di jalanan serta tidak menzhalimi
yang lainnya, seandainya larangan-larangan tersebut kalian lakukan;
maka aku akan memerangi kalian" perkataan seperti ini merupakan
ketetapan dari Ali, namun dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda dan
maknanya sama. Diriwayatkan Ahmad, Ath-Thabrani dan Al-Hakim
dari Abdullah bin syaddad, Abdullah Bin syaddad berkat4 "Demi
A1latu Ali tidak memerangi mereka sampai mereka mengganggu di
jalanan dan menumpah darah dengan haram.z3o7

307 Ahmad (1i86)
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Hadits ini menunjukkan berbeda dengan pemimPin tidaklah

menjadi alasan yang menyebabkannya harus dibunuh.

:ij6 t;, nr Grt* ii
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1.1.05. Dari l..lmmu Salamah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Ammar akan dibunuh oleh golongan

p emb er ont ak. " (HR. Muslim)3o8

Penielasan Kalimat

Lanjutannya dalam riwayat Muslim, "Ammar mengajak mereka

menuju surga sedangkan mereka mengajak Ammar menuju neraka".

Ibnu Abdi Al-Barr berkata: banyak khabar yang menceritakan tentang

ini (Mutawatir), dan hadits bab ini adalah hadits yang paling Shahih.

Ibnu Dahyah berkata: Tidak ada yang menentang bahwa status hadits ini

asalah shahitu seandainya tidak shahih; tentulah Mu'awiyyah menolak

hadits ini, Mu'awiyyah hanya berkomentar: Yang membunuhnya

adalah yang membawanya ke medan perang, kalau ia meragukan hadits

ini; pastilah ia menolaknya, sampai Amar Bin Al-Ash berkomentar atas

pernyataan Mu'awiyyah: itu artinya bahwa yang membunuh Hamzah

adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (karena Nabi yang

membawanya ke medan peperangan).

Sedangkan yang dinukilkan pengarang kitab Ibnu Hajar dalam

kitabnya At-Tqlkhish diteruskan penjelas kitabnya yang menyebutkan

bahwa Ibnu Al-Jauzi menukilkan dari Al-Khalal dalam kitab Al-'Ilal:

diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits seperti

ini diriwayatkan dari 28 jalur periwayatan; dan semuanya tidak ada

yang shahih. Dinukilkan juga dari Ahmad, Ibnu Mu'in dan Ibnu Abu

Khaitsamah bahwa mereka berkata, "Hadits ini tidak shahih." As-

Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Rahimahullah meniawab,

"Menyebutkan perbedaan ulama dalam masalah hadits ini dengan

308 (y) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2916)
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tujuan menolak hadits ini tanpa menjelaskannya seperti Ibnu Hajar
adalah sifat'Ashabiyyah (fanatik) yang tercela. sedangkan Ibnu Al-]auzi
tidak mengetahui akan hal ini, dia juga bukan seorang ahli hadits. Adz-
Dzahabi menyebutkan biografinya pada kitab At-Tadzkirah bahwa ia
Ulama yang sering melakukan kesalahan dalam menulis kitab-kitabnya
paling bodoh; apalagi untuk menentang para pakar hadits seperti Ibnu
Abdil Bar, Al-Bukhari, Muslim dan Al-Humaidi.

Dan hadits ini telah diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Dawud,
At-Tirmidz i, Adz-D zahabi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimatr, Al-eurthubi,
Al-Isma'iliy, Al-Burquni dan lainnya, sebagianbesar mereka menyatakan
akan kemutawaitaran dan keshahihan hadits ini bahkan sebagian ulama
menyatakan bahwa Ahlussunnah dan ulama fiqih serta para ulama
lainnya sepakat akan kemutawatiran hadits ini. Hal ini disebutkan
oleh Al-Qurthubi di bagian akhir dari kitabnya At-Tadzkirah dan Al-
Hakim dalam kitabnya lrlumul Hadits, dan beliau meriwayatkan ini dari
Ibnu Khuzaimah yang terkenal dengan sebutan Imamnya para imam
dan tidak disebutkan ada seorangpun yang menyelisihi pendapat ini.
Adapun Adz-Dzahabi lebih menyakinkan kembali pendapat tentang
keshahihan hadits ini dengan banyaknya jalur-jalur yang shahih. oleh
karena itu pendapat yang menolak tentang keshahihan hadits ini hanya
berdasarkan sikap fanatik buta semata tanpa didasari dengan hujjah
adalah perbuatan dan sikap orang yang tidak berilmu sama sekali
bahkan orang yang tidak memiliki akal dan rasa malu sama sekali. [Ini
adalah perkataan dari Sayyid Muhammad bin Ibrahiml

saya berkata, "Memang benar bahwasanya imam Ibnul Jauzi telah
menukil dari imam Ahmad tentang ketidakshahihan hadits ini, akan
tetapi ini tidaklah berpengaruh terhadap kehahihan hadits ini sampai
harus dikatakan bahwasanya dia telah berani menyelisihi para ulama
hadits dan para pakarnya." Adapun jawaban yang lebih bijak terhadap
apayang telah dinukil oleh Ibnul Jauzi diatas adalah apa yang dikatakan
oleh sayyid Muhammad bin Ibrahim yaitu: bahwasaya ya'qub bin
syaibah - seorang imam yang tsiqat lagi hafidz - telah meriwayatkan dari
imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau berkata: ,,sesungguhnya

hadits ini adalah shahih yang secara langsung didengar oleh ya,qub
dari beliau ketika beliau ditanya tentang derajat hadits ini. Riwayat ini
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disebutkan oleh imam Adz-Dzahabi dalam biografi Ammar di kitabnya

Siyar A'lam An-Nubala'. Dan hal ini juga dikuatkan dengan aPa yang

diriwayatkan oleh imam Ahmad dari beberaPa orang shahabat.

Oleh karena itu riwayat ini menunjukkan kesalahan aPa yang

diriwayatkan oleh imam Ibnul Jauzi, karena kalau tidak demikian berarti

ada dua riwayat dari imam Ahmad yang saling bertentangan dan hal ini

tidak bisa diterima. Oleh karena itu riwayat yang menyatakan bahwa

hadits tersebut shahih itu sudah cukup sebagai dalil.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Abi

Khaitsamah itu diriwayatkan oleh pengarang (Ibnu Hajar -pent) dengan

redaksi yang meraguk an (shighat at-tamridh) dan beliau sama sekali tidak

menisbahkannya kepada seorang pury oleh karena itu tidak bisa kita

bahas.

Hadits di atas adalah dalil bahwasanya kelompok pemberontak itu

adalah Mu'awiyah dan para pengikutnya, sedangkan kelompok yang

benar adalah AIi dan para pengikutnya. Dan hal ini dinyatakan secara

ijma'oleh ahlussunnah sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh

imam-imam mereka seperti Al-'Amiri dan lainnya. Masalah ini telah

saya bahas dalam kitab Ar-Raudl An-Nadiyyah.
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1106. Dari lbnu Llmar Radhiyallahu Anhu berkata. "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda. "Tahukah kamu wahai lbnu Ummi 'Abd,

bagaimanakah hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari
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umat ini? Dia menjawab. "Hanya Allah dan rasul-Nya saja yang
rn en ge t ahuiny a. " N ab i Shall all ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a,,, O r an g
yang terluka di antara mereka tidakboleh dihabisi nyau)anya, tawanannya
tidak boleh dibunuh, orang yang melarikan diri tidak boleh dikejar, d.an

har ta r amp asanny a tidakb oleh dib agi." (HR. Al-Ba zzar dan Ar-Hakim3oe

dan beliau menshahihkan hadits ini akan tetapi hanya berdasarkan
sangkaan beliau saja dan keliru, karena ada salah satu rawinya
yang bernama Kautsar bin Hakim, dan dia adalah seorang rawi
yang matruk. Dan ada hadits yang shahih tapi hadits ini mauquf
yaitu perkataan Ali dengan jalur-jalur seperti yang disebutkan
yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dan Al-Hakim)31o

Biografi Perawi

Ibnu ummi Abd adalah Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu
Anhu, beliau dikenal dengan panggilan ini. seakan-akan Ibnu Umar
meriwayatkan hadits ini dari beliau (Abdullah bin Mas'ud) atau beliau
mendengar Nabi shallallahu Alaihi wa sallam sedang berbicara dengan
Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu.

Penjelasan Kalimat

Kata " L a a Y uj h azu' Al a I ar ihih a " artiny atidak membunuh oran g y ang
sudah terluka dari orang-orang yang memberontak

Dalam kitab Al-Mizan disebutkan bahwa Kautsar bin Hakim
meriwayatkan hadits ini dari Atha' dan Makhul. Dia adalah orang Kufah
dan pernah tinggal di kota Halb.

Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak bisa dijadikan hujjah.,,

Ahmad bin Hanbal berkat4 "Hadits-haditsnya batil.,,

Ibnu Adiy berkata, "Ini adalah hadits yang tidak terkenal.,,

Adapun hadits Ali Radhtyallahu Anhu itu diriwayatkan oleh Al-
Baihaqi dan lainnya.311

Kandungan hadits:

Kasyf Al-Astar (1839), Al-Mustadrak (2lt6})
Al-Mustadrak (21168)
Al-Baihaqi (8/181)

309
310
311



Hadits diatas mengandung beberapa masalah'

1. Bolehnya memerangi para pemberontak' dan

berdasarkan firman Altah'

wM
yaitu:

ini merupakan ijma'

@ d,liw
" Maka per angilah golongan y ang berbuat aniay a itu'" (QS' Al-Huiurat: 9)

Saya berkata, "Ayat ini menunjukkan sebuah kewajiban dan ini

adalah pendapat madzhab Al-Hadawiyah' hanya saia mereka

memberikan syarat adanya dugaan kuat mereka akan menang'

Dan menurut beberapa ulama bahwa berperang melawan para

pemberontak itu lebih baik daripada berperang melawan orang

kafir, karena kemadharatan yang ditimbulkan oleh mereka atas

kaum muslimin itu sangat besar'

Ketahuilah bahwa kewajiban yang harus dilakukan pertama

kali sebelum mereka diperangi adalah mengajak mereka untuk

bertaubat dari pemberontak secara terus menerus sebagaimana

yang dilakukan oleh Ali terhadap kaum khawarii' Yaitu ketika

mereka keluar dari pasukan Ali beliau mengutus shahabat Ibnu

Abbasuntukberdiskusidenganmereka'Daridiskusiinikurang
lebih 4000 olang dari mereka akhirnya bertaubat, mereka tadinya

beriumlah 8000 orang dan yang 4000 lainnya tidak mau bertaubat

dan terus memberontak. Lalu Ari mengirim sepucuk surat kepada

mereka yang isinya: "Terserah aPa mau kalian' tapi kita memiliki

perjaniian untuk tidak menumpahkan darah yang haram' tidak

menyamun dan tidak mendzalimi siapapun "'

Akan tetapi mereka melanggar perjanjian ini dengan membunuh

AbdullahbinKhabbabsalahseorangshahabatRasulullahShallallahu

Alaihi wa Sallam dan merobek perut hamba sahaya PeremPuannya

yang sedanghamil danmengambilianinyang ada di dalam perutnya'

setelah hal ini sampai kepada Ali, beliau langsung mengirim surat

kepada mereka yang isinya: "Tolong datangkan orang yang telah

membunuhebdutlahbinKhabbab"'Merekameniawab:"Kamilah
semua yang telah membunuhnya "' Lalu Ali memberikan perintah

untuk memerangi mereka'
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Riwayat-riwayat tetang kisah ini disebutkan secara jelas oleh
pengarang kitab ini (yaitu Ibnu Hajar) dalam kitabnya Fathul Bari.

2. Tidakbolehmembunuhorangyangsudahterlukaberdasarkansabda

Nabi shallallahu Alaihi wa salram, "Dan tidsk boleh membunuh orang
yang terluka."

Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Ali Radhiyallahu
Anhubahwa pada waktu perang Jamar beriau berkata kepada para
pengikutnya, "Jika kalian menang daiam pertempuran ini, maka
kalian tidak boleh mengejar lawan yang melarikan diri, tidak boleh
membunuh lawan yang sudah terluka, apa yang kalian dapatkan
dari peralatan perang lawan maka karian boreh mengambilnya,
adapun selain alat perang maka itu adalah hak ahri warisnya.,,
Al-Baihaqi mengatakan bahwa riwayat ini munqathi, (terputus) dan
yang riwayat yang benar adalah tidak boleh mengambil apapun
dari lawan yang terbunuh.312

Hadits di atas juga merupakan dalil tidak bolehnya membunuh
tawanan dari para pemberontak. Dan hukum ini hanya khusus bagi
para pemberontak, karena fujuan memerangi mereka adalah unfuk
memadamkan pemberontakan yang mereka lakukan.
Hadits di atas juga dalil tentang tidakbolehnyamengejarmerekayang
melarikan diri meskipun dalam rangka bergabung dengan pasukan
mereka yang lain. Dan ini adalah pendapat imam Syafi,i, beliau
berkata, "Karena fujuannya adalah memadamkan pemberontakan
yang mereka lakukan dan hal ini sudah dilakukan.,,

Madzhab Al-Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa me-
reka yang melarikan diri dengan tujuan bergabung dengan pasu_
kan yang lain itu boleh dibunutu karena dikhawatirkan dia akan
kembali lagi melakukan pemberontakan. Dan pendapat yang kedua
inilah yang lebih sesuai dengan makna hadits diatas dan dikuatkan
pula dengan atsar yang diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu.

3. sabdanya, "Hart, mereka tidak boreh dibagi sebagai harta rampasan
perang." Ini merupakan dalil bahwa harta bend aparapemberontak

31.2 Al-Baihaqi (81181, 1BZ)
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itu tidak boleh dijadikan sebagai ghanimah / harta rampasan perang

meskipun didapat dari mereka di negeri Perang (Darl Harbi)' Dan

ini adalah pendapat ulama madzhab syafi'iyyah dan hanafiyyah'

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang lain yaitu sabda Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam:
o, u*i ? a;:tr !t ;-:"i u7t Ju

/ , , z, I /

,,TidakhalalhartaseorangmuslimkecualiGipuoleh)dengancarayangbaik'"

DanAl-BaihaqitelahmenshahihkansebuahriwayatdariAli
Radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau tidak menjadikan harta

lawannya sebagai harta rampasan perang' Dan riwayat ini juga

dikeluarkan oieh Ad-Darawardi dari la'far bin Muhdmmad dari

bapaknya (Muhammad Al-Hanafiyyah -pent) bahwasanya A1i

tidak menjadikan harta lawannya sebagai harta rampasan perang'313

Ad-Darawardi juga meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah

dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwasanya Aii

RadhiyallahuAnhuketikadalamPePerangandiBashrahbeliautidak

mengambil sedikit pun dari harta lawan-lawannya'314

D an ju ga diriwayatkan dari Abu Umamah dia berk ata 

"' 
Aktt pernah

ikut dalam perang Shiffin, mereka tidak membunuh orang yang

sudah teriuka, tidak membunuh orang yang melarikan diri' dan

tidak menjadikan harta mereka sebagai harta rampasan Perang'

Sementara madzhab Al-Hadawiyyah berpendapat bahwa apa yang

mereka dapatkan di negeri perang baik berupa harta atau peralatan

perang maka harus dibagi lima (Dijadikan sebagai harta ramPasan

p"rr.tg -pent) berdasarkan perkataan AliRadhiyallahu Anhu "Kalian

boleh mengambil semua yang ada di pasukan mereka'"31s

Jawaban atas atsar ini, bahwasanya hadits di atas secara tegas

menyatakanbahwahartamerekatidakbolehdijadikansebagai
harta rampasan sedangkan apa yang disebutkan dalam atsar-atsar

Ali Radhiyallahu Anhu yang lain yang lebih banyak dan lebih kuat

jalurnya sesuai dengan hadits ini'

Al-Baihaqi (81 17 4, 17 5)

Al-Baihaqi (8 I 17 4, 17 5)

Al-Baihaqi (8 I 17 4, 17 5)

!

313
3'14
315
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4. Dipahami dari sabda N abi shall all ahu Al aihi w a s all am, " D an ti d ak b ol eh

membunuh orang yang terluka" bahwa apa yang dirusak oleh para
pemberontak ketika perang baik yang berurusan dengan darah atau
harta, mereka tidak menanggung. Dan ini adalah pendapat imam
Yahya dan ulama madzhab hanafiyyah.

Pendapat ini juga berdasarkan pada firman Allah, ,, sehingga golongan

itu kembali, kepada perintah Allah." (QS. Al-Hujurat: 9) Dan dalam
ayat ini tidak disebutkan masalah tanggungan dan jaminan.

Dan berdasarkan pula pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi
dari Ibnu Syihab berkata, "Ketika fitnah pertama bergejolak aku
dapatkan beberapa shahabat Rasulullah shallallahu Alaihi zua

Sallam yang pernah ikut dalam perang Badar, mereka berpendapat
bahwa apa yang terjadi ketika fitnah maka dibebaskan. Dan tidak
dilakukan qishash atas orang yang membunuh orang lain karena dia
salah memahami Al-Qur'ary dan had juga tidak dilakukan kepada
orang yang menjadikan tawanan wanita sebagai hambanya, dan
wanita itu juga tidak dihukum had dan tidak pula mengharuskan
adanya li'an antara dia dan suaminya. Dan tidak pula orang yang
menuduhnya berzina itu dikenakan hukuman had. Dan dia harus
dikembalikan kepada suaminya yang pertama setelah dia ber'iddah
dan selesai iddahnya dari suaminya yang kedua, dan dia juga
berhak mendapatkan warisan dari suami ny a y arrgpertama.3l5

Saya berkata, "Pendapat ini meskipun bukan termasuk ijma, akan
tetapi menguatkan sebuah kaidah ushuliyyah tentang Al-Bara'ah Al-
Ashliyyah (Asal sesuatu perkara adalah bara'-berlepas diri-) karena
pada asalnya harta kaum muslimin dan darah mereka adalah
terjaga.

Sedangkan pendapat imam Syafi'i dan juga riwayat dari ulama
Hadawiyyah bahwa orang yang terlanjur membunuh pemberontak
dia harus diqishash. Dan mereka berdalil dengan keumuman ayat-
ayat dan hadits berikut,

-it6G';iYln;#6...(.!)e

116 Al-Baihaqi (81174, 17s)
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" Dan bnrangsiapa dibttru'Lh secara zhalim. maka sesunS1uhnya Kami telah

memberikekuasaankepadaahliwarisnya"'(QS'Al-Israa':33)

Rasulullah shaltallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa

terlanjur membunuh seeorang yanS muslim dengan berdasarkan bayyinah

(keter angan|bukti), maka dia harus diqishash' "317

'1.,'1 ,l. t, '."ilo';'y\ J,;i + :J\.e 4i, axr

"ri i; U f ';r', $t'i

11,07. Dari Arfajahbin syuraih Radhiyallahu Anhuberkata. " Aku mendengat

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yanT

datang kepada kalian untuk membuat kerusuhan padahal kalian dalam

keadaan bersatu dengan tujuan memecah belah persatuan kalian maka

bunuhlah dia." (HR. Muslim)318

Penjelasan Kalimat

Dalam riwayat Muslim lain disebutkan, "Aku mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi rna Sallam bersabda,

;r; 1,^'t .iit ,i; ;\ oA "i 
,rri ;; ,L\*i LG 3'fe

(-l)J

.us vG,6 #u,itl yu
"SLtatLt saat nanti akan teriadi huru hara, barangsiapa yang ingin memecah

belah urusan umat ini yang telahbersatu, makabunuhlah dia dengan pedang,

siapa pun orangnYa."

Dalam dalam riwayat yang lain disebutkan:

3';'ri €G'6;;'oix.l-t3 ft eU 17:::;::.oft-o fxeu-+
"Barangsiapa yang membuat kekacauan sementara kalian sudah bersatu

317 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya

318 (€*) Hadits ini shahilu Muslim (1852)
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dibawah satu pemimpin. orang itu ingin memecah belah persatuan kalian maka
bunuhlah dia."

Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang lain
dari Ibnu Abbas, Nabi shallaltahu Alaihi wa sallam bersabda.

rp a;GJt O_,v A itp ,e; "r"Llt ;;fi t,
6t-t

,,
-ut , ' -'o.4J;6t> 41.,

"Barangsiapayang menemukan sesuatuyang tidak dia sukai dari pemimpinnya
hendakny a di a b er s ab ar, kar en a b ar an g si ap a y an g m emi s ahkan dir i dar i j am a, ah
satu jengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.,,

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan:

.q.;\;"'t:ffite t? c
" B ar an gs iap a y an g kelu ar d ar i p en gu as a ( memb er ont ak), ot u i rr gt ot s aj a, m aka
dia mati dalam keadaan jahiliyall.,eo

Tafsir Hadits

Hadits di atas dengan berbagai rafazhdan redaksinya menunjukkan
bahwa orang yang keluar (memberontak/tidak mau taat) dari seorang
pemimpin yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam satu
wilayatr, maka dia berhak dibunuh karena akan menimbulkan kerusakan
pada manusia baik pemimpin tadi seorangyang adil ataupun dzaiim
selama mereka menegakkan shalat sebagaimana yang disebutka dalam
beberapa hadits atau dalam hadits yang lain disebutkan:

.s,i tf $; it u
"Selama kalian tidak melihat (mendapatkan) kekufuran yang ny*ta.,,

Masalah ini telah kami bahas daram kitab kami Minhatul Ghffir
Hasyiyah Dhau' An-Nahar, secara panjang lebar. Dan segala puji hanya
milik Allah.

,'o1 o it-i.i o *rl ,'/'
O/

-,r'

L;jG,>

)19 @*-.) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7053) dan Muslm (1849)
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1.108. Dari Abdullah bin Lhmar Radhiyatlahu Anhuma berkata, "Rasulullah

shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yanS mati dalam

rangka membela hartanya, maka dia termasuk syahid"' (HR' Abu

Dawud, An-Nasa,i, At-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya)320

Penjelasan Kalimat

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadits Abdullah

bin Amr bin Al-'Ash.321 Dan dikeluarkan pula oleh Ashhabus sunan,

Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadits Sa'id bin Zaid'322

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah daiil boiehnya melawan orang yang hendak

mengambil harta milik orang lain tanpa hakbaik sedikit mauPunbanyak'

Dan ini adalah pendaPat jumhur ulama'

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki berpendapat tidak

bolehnya berperang melawan orang yang akan mengambil harta kita

meskipun sedikit.

Al-Qurthubiberkata,"Adapunsebabperselisihanpendapatini
adalah: Apakah sikap melawan ini itu dalam rangka mencegah sebuah

kemungkaran sehingga tidak dibedakan antara yang sedikit dan yang

banyak ataukah dalam rangka mencegah sebuah kerusakan sehingga

perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi?"

IbnulMundzirmenukilpendapatimamsyafi,ibahwaorangyanS
hartanya, jiwanya dan kehormatannya akan diambil oleh orang lain dan

320 (e,-") Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4771)

321 (C=,.--) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2480)

322 t--*l Hadits ini shahih, Shahih AbiDawud (4772)
\(_-
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tidak mungkin dicegah melainkan dengan cara membunuh maka dia
boleh melakukannya, dan dia tidak diqishas, tidak pula membayar diyat
atau kafarat hanya saja dia tidak diperbolehkan untuk berniat sengaja
membunuh sebelum merincinya.

Ibnul Mundzir berkata, "pendapat yang banyak dipegangi oleh
para ulama adalah bahwa seseorang boleh melawan jika hal-hal diatas
itu hendak diambil secara zhalim oleh orang lain tanpa adanya kejelasan
terlebih dahulu. Hanya saja sebagian ulama hadits sepakat untuk
mengecualikan penguasa dari masalah ini berdasarkan dalil-dalil yang
menerangkan kewajiban untuk bersabar atas kezhaliman penguasa dan
tidak melawan terhadap tindakannya.

sedangkan Al-Auza'i membedakan masalah ini; jika saat itu ada
jama'ah kaum muslimin dan ada penguasa maka dia boleh melawan
berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dan jika saat itu banyak perselisihan
dan perpecahan maka yang lebih baik baginya untuk meyerah dan tidak
melawan.

saya berkata, "Apa yang diungkapkan oleh Ibnul Mundzir diatas
dikuatkan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari
Abu Hurairah secara marfu' dengan lafazh, "Bagaimana pendapat anda
jika ada seseorang yang akan merampas hartaku ? Beliau menjawab:
Jangan kamu berikan hartamu. shahabat tadi bertanyalagi, "Bagaimana
jika dia ingin membunuhku?" Beliau menjawab, ,,Lawatldia ,,Shahabat

itu bertanya lagi: "Bagaimana jika aku terbunuh ? Beriau menjawab:
"Maka kamu akan mati sebagai syahid "shahabat tadi bertanya lagi:
Bagaimana jika dia yang terbunuh ? Beliau menjawab: "Dia akan masuk
neraka.//323 Dan hadits ini secara dhohirnya berlaku secara mutlak untuk
semua keadaan.

sayaberkata, "Ini dalam masalahbolehnya seseorangmelawan orang
lain yang akan mengambil hartanya dengan cara paksa , tapi apakah
dia juga boleh menyerah dan pasrah? pendapat yang kuat adalah boleh
berdasarkan hadits yang berbunyi, "Maka hendakiah kamu menjadi
hamba Allah yang dibunu,h.t/324 Hadits ini secara jelas menunjukkan

(g'-.-) Hadits ini shahih, Muslim (140)
Ahmad (51292)

JZJ

324
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tentang bolehnya sikap pasrah dan menyerah jika dia mau dibunuh

lebih-lebihjikayangdiambiladalahharta.Sedangkanlaranganyang
terdapat dalam hadits yang berbunyi, "Maka janganlahkamu memberikan

harta itukepadanya," itu bukan menunjukkan sebuah keharaman'

-* ;*t ^ri 3 & "tG 
t)u J*; i, 3''t ;t.\ \'1

i, ,. .1.o.r1. t.-1.1. :,'lri ti- , l',' i'eV L* d;glf
G\ U;,*>v c* a?u y :a ,n- Lr- -'-,

\-s ;\;\ i'*i k\ ,lw *:.:L a, * *, )'it
-. ! o1. 1, $'rt t',:, i, ,, o 1i, '.,,

*tln\) *b.Y;.d ai: ) Je"dr Jr!-

11,09. D ari lmr an bin Hushain b erkata, " Y a' la bin Umayy ah pernah b ertengkar

dengan seseorang, dan salah seorang di antaramerekaberduamenggigit

yanglainnya'Laluoransyangdigigititumenariktangannyaitudari
mulutoransyanSmengSigitdanterlepaslahgigiserinya,Kemudian

mereka berdua datang mengadukan masalah ini kepada Rasulullah

shallallahu Alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, "lika salah seoran*

di ant ar a kali an b er du a men g gi git y an g I ain s eb a gaim an a gi git an seekor

unta jantan, maka dia tidak ada diyatbaginya.,,(Muttafaq Alaih dan

laf azh ini laf azh Muslim)32s

Penjelasan Kalimat

Al-Fahlu artinya: Seekor unta jantan'

Paraulamaberbedapendapattentangsiapakahdiantarakeduanya

yang menggigit dan siapakah yang digigit? Para penghafal hadits

berpendapat bahwa pendapat yang benar dan masyhur dalam masalah

ini bahwa orang yang digigit itu adalah orang yang bertengkar dengan

Ya'la,bukannya Ya'la sendiri. Berarti yang menggigit adalah Ya'la'

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bahwa kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang dalam rangka membela diri darikejahatan orang lain itu tidak

325 (e)Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6893) dan Muslim (1673)
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dianggap dan orang tersebut tidak dikenakan diyat. Dan ini adalah
pendapat jumhur ulama, mereka berkata, ,,Orang itu tidak dikenakan
apa-apa, karena dia dalam posisi membela diri dari kejahatan oranlg."
Mereka juga berdalil dengan ijma' yang menyatakan bahwa barangsiapa
yang menghunuskan pedangnya ke arah orang lain dengan tujuan ingin
membunuhnya lalu orang tersebut melawan dan membela dirinya dan
membunuh orang yang akan membunuhnya tersebut maka dia tidak
dikenakan apa-apa.

Mereka juga berkata, "Dan seandainya orang yang digigit itu mem-
balas dengan melukai salah satu angota badan yang lain dari lawannya
dia juga tidak dikenakan apa-apa. Dia tidak dikenakan apa-apa dengan
syarat orang yang digigit itu merasa kesakitan dan tidak bisa melepaskan
diri kecuali dengan cara memukul rahang lawannya atau merobek
mulutnya agar bisa lepas. Akan tetapi jika dia bisa menggunakan cara
lain yang lebih baik tapi dia malah memilih cara yang lebih kasar, maka
dalam hal ini dia akan dikenakan sangsi.,,

Dalam masalah di atas para ulama dari madzhab syafi'i memiliki
pendapat lain bahwa orang tersebut tetap dikenakan sangsi bagaimana-
pun keadaannya.

Adapun syarat seseorang yang melawan itu dikenakan sangsi yang
telah disebutkan diatas itu berdasarkan kaidah-kaidah umum yang
berlaku dalam syariat Islam, karena hal ini sama sekali tidak dijelaskan
dalam hadits diatas. oleh karena itu jika gigitan itu mengenai bagian
tubuh yang lain maka hukumnya sama dengan yang telah diterangkan
diatas berdasarkan dengan qiyas.

ai / a
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D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhub erkata, " Abul pasim rrrrrrrrrru
Alaihi wa Sallam berkata, "Jika ada seseorang yang mengintip ingin
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melihaturusankamutanpaizinlalukamumelamparnyadengankerikil

dan membutaknn matany a makn knmu tidak berdosa,,, (Muttafaq Alaih;ezo

DandaiamriwayatAhmad,An-Nasa'idandishahihkanoleh
Ibnu Hibban disebutk art: "Maka dia tidak dikenakan diyat ataupun

qishash."327

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil tentang haramnya mengintip orang lain

tanpa izin dan barangsiapa yang mengintip orang lain dengan sengaja di

tempat pribadinya yang tidakboleh seorangpun masuk kecuali dengan

iz\nnyamaka bagi orang yang diintip boleh melawannya dengan cara

yang disebutkan dalam hadits, meskipun aPa yang dia lakukan bisa

membutakanmataorangtersebutdandiatidakakandikenakansangsi

apa-apatdia tidak dikenakan diyat ataupun qishash"

Akan tetapi jika orang tersebut telah mendapatkan izin untuk

melihat,makajikasipemilikrumahataulainnyaitumelakukanhal
tersebut maka dia tetap dikenakan sangsi. Demikian juga jika yang

diiihat oleh orang tersebut adalah tempat yang tidak harus izin untuk

melihatnya, meskipun terkadang dia juga melihat sesuatu yang tidak

boleh untuk diiihat, karena daiam hal ini yang salah adaiah pemiiik

rumah atau lainnya itu' Dan ini adalah pendapat para ulama dari

madzhab Syafi'i dan lainnya berbeda dengan pendapat para ulama di

kalangan madzhab maliki'

Yahya bin Ya'mar -salah

berkata: "Kemungkinan Yang

sampai kePada imam Malik'"

seorang ulama dari madzhab maliki-

terjadi adalah bahwa hadits ini belum

Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata, "Dalam masalah ini para fuqaha

memiliki beberapa pendapa! antara lain:

Perbedaan posisi orang yang melihaf apakah dia melihatnya ketika

di jalan, di tempat si pemilik atau dari tempat yang agak tinggi dan

melihat tempat yang lebih rendah darinya' Dalam masalah ini para

ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang kuat adalah bahwa itu

326 (C*4Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6902) dan Muslim (2158)

327 t!--l Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (5046)
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semua sama saia hukumnya. Dan tidak boleh melihat sesuatu yang
menjadi kepentingan pribadi orang lain dengan kondisi dan cara
apapun juga. Hanya saja ada pendapat lain dari kalangan ulama
madzhab syafi'i bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan
sesuatu yang membuat mata orang lain buta kecuali jika dia sengaja
berdiri untuk melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tersebut.
Akan tetapi hadits diatas mutlak.

Apakah boleh melempar oarng tersebut secara rangsung seberum
diperingatkan atau dilarang terrebih dahulu ? para ulama dari
madzhab syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini, yaitu:
1) Pendapat pertama: Tidak boleh.

2) Pendapatkedua:Boleh.

saya berkata: Pendapat kedua inilah yang sesuai dengan hadits.
Hal ini dikuatkan lagi dengan hadits yang lain: Bahwasanya Nabi
shallallahu Alaihiwa sallammencari-cari orang yang ingin mengintip
urusan beliau dan melemparnya.tl3zl

Hadits ini adalah dalil bahwa sesuatu yang boleh dipakai untuk
melempar adalah sesuatu yang ringan seperti kerikil dan rainnya
berdasarkan sabda beriau "Fahadzaftuhu (meramparnya dengan
sesuatu yang ringan).,,

Para fuqaha berkata: Dan jika dia melemparnya dengan sesuatu
yang keras dan besar seperti batu lalu menjadikan orang tersebut
meninggal, maka dalam hal ini ada qishash dan diyat.
seseorang tidak boleh melihat ke rumah yang di dalamnya ada
perempuannya atau isteri pemilik rumah atau barang rumah tangg4
karena dia melihat sesuatu yu.g ,yrbhat. Dan ada juga pendapat
yang mengatakan: kecuali jika di dalam rumah itu ada laki-laki
lain, karena larangan melihat itu jika yang ada di dalam rumah itu
semuanya adalah perempuan.

Dan jika di dalam rumah itu hanya ada pemiliknya maka si pemilik
rumah ini boleh melemparnya jika dia dalam keadaan terbuka
auratnya, dan dia tidak dikenai sangsi. Akan tetapi jika pemilik

328 (e,-.) Hadits ini shahi[ Al-Bukhari (6242) danMuslim (2157)
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rumah tidak adalam keadaan terbuka aurotnya maka dalam hal ini

ada dua pendapat, dan pendapat yang kuat adalah dia tidak boleh

meiemparnya.

Bahwasanya seorang wanita jika berada di rumah dalam keadaan

menutup aurat, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa

orang lain tidak boleh melihatnya, karena dia sama sekali tidak

boleh melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. sebagian fuqaha

berkata: Pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh karena hadits

diatas bersifat mutlak. Dan dalil lainnya: bahwasanya kita tidakbisa

megetahui secara pasti saat-saat seorang wanita itu dalam keadaan

tertutup auratnya, maka langkah hati-hati adalah dengan menutup

pintu.

. Hal-hal yang disebutkan diatas, kesemuanya itu jika pemilik rumah

tidak menyepelekan urusan pintu rumahnya. Akan tetapi jika pintu

rumahnya itu terbuka atau adanya lobang yang cukup besar pada

dinding rumahnya, maka masalah ini perlu ditinjau ulang: jika ada

orang lain lewat di depan rumah tersebut maka dia tidak boleh

melemparnya. Tapi jika orang itu sengaja berdiri di depan rumah

dan ingin mengintip, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan bahwa dia tetap tidak boleh

melemparnya, karena ini disebabkan kesalahannya sendiri dengan

membuka pintu rumahnya dan membiarkan adanya lubang besar

di dindingnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa dia boleh melemparnya,

karena orang itu dengan kesengajaannya melihat.

Demikian juga terjadi perbedaan pendapat ketika seseorang melihat

rumah orang lain dari atas atap rumahnya, atau seorang muadzin

yang melihat rumah orang lain dari atas menara, dan pendapat yang

kuat dalam masalah ini adalah pemilik rumahboleh melemparnya,

karena kesalahan bukan berasal dari pemilik rumah'

Kemudian Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata, "Dan ketahuilalu bahwa

point-point yang telah kami sebutkan, kesemuanya itu masuk ke dalam

kemutlakan hadits diatas dan sesuatu yang ditujukan oleh hadits

tersebut. Adapun point-point yang dirasa tidak ada di dalam hadits
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maka itu pada dasarnya diambil dari pemahaman makna dari hadits

tersebut, atau dengan cara qiyas. Dan yang masalah-masalah yang

seperti ini sangatlah sedikit dari apa yang telah disebutkan diatas."

Ketahuilah bahwasanya dari hadits diatas bisa diambil kesimpulan

tetang kebenaran apa yang dikatakan oleh para fuqaha' bahwa biara-

biara yang dibangun dengan model baru yang menampakkan bagian

dalamnya itu harus dihancurkary dan juga kewajiban meninggikan

bangunan milik pribadi jika masih kelihatan bagian dalamnya dari
luar. Masalah ini dinukil dari pendapat Al-Qasim Ar-Rassiy, dan juga

pendapat Umar.

Dalam kitabnya Futuh Mishra (Pembebasan kota Mesir) Imam Bin

Abdul Hakim meriwayatkan dari Yazilb bin Abi Habib berkata, "Orang

yang pertama kali membangun kamar-kamar di Mesir adalah Kharijah

bin Hudzafah. Dan berita ini sampai kepada Umar bin Al-Khaththab
Radhiyallahu Anhu,lalu beliau mengirim surat kepada Amr bin Al-'Ash
Radhiy allahu' Anhu yang isinya:

"Salaamun 'Alaika, Amma ba'du. Telah sampai kepadaku berita

bahwa Kharijah bin Hudzafah telah membangun sebuah kamar

(Ghurfah), dengan itu dia ingin melihat rahasia rumah para tetangganya.

Maka jika surat ini telah sampai kepadamu, maka aku perintahkan agar

kamu merobohkannya -Insya Allah-. Wassalam."
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1111.. Dari Al-Barra' bin Azib Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan bahzoa penjagaan terhadap

kebun di waktu siang itu dibebankan kepada pemiliknya, dan penjagaan

terhadap binatang peliharaan pada waktu malam itu dibebankan kepada
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pemilikny a, dan p ar a p emilikb inatang p elihar ann itu b ertanggung i aw ab

atas kerusakan yang disebabkan oleh binatang peliharaan mereka pada

waktu malam," (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah, kecuali At-Tirmidzi.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban akan tetapi sanad hadits

ini masih diperselisihkan)32e

Penjelasan Kalimat

Sanad hadits ini masih diperselisihkan yang sumbernya para

imam Az-Zuhri yang masih menjadi perselisihary karena hadits ini
diriwayatkan dari beberapa jalur yang semuanya bersumber pada

imam Az-Zuhri dari Haram dari Al-Barra' sedangkan Haram tidak

mendengar dari Al-Barra' sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Haq

yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Imam Al-Baihaqi

juga meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur yang semuanya masih

diperselisihkan33o hanya saja imam Syafi'i berkata: "Kami menjadikan

hadits ini sebagai hujjah karena tsubutnya (keshahihannya), sanadnya

yang tersambung dan para perawinya yang terkenal."

Al-Baihaqi berkata, "Dan kami meriwayatkan hadits ini dari Sya'bi

dari Syraih bahwa para pemilik kambing itu menanggung aPa yang

dirusak oleh kambing mereka di waktu malam, dan tidak menanggung

apa yarrg dirusak oleh kambing mereka di waktu siang seraya menaf-

sirkan ayat berikut,

;A & *ifr't *)t e r(41 t1.';'il*"jr1{t

@
"Dnn (ingntlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di zaaktu keduanya memberikan

keputusnn mengenni tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-

kambing kepuny aan kaumny a." (QS. Al-Anbiya) 78)

Syuraih berkata, "Kata An-Nafats artinya kerusakan yang terjadi di

waktu malam."

Dan juga diriwayatkan dari Masruq dalam firman Allah, "karena

tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya." (QS.

329 (3*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3570)

330 Al-Baihaqi (81341., 342)
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Al-Anbiya': 78) beliau berkata, "Kambing-kambing itu masuk

anggur di waktu malam dan merusaknya."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa pemilik binatang tidak menang-

gung apa yang dirusak oleh binatang miliknya di waktu siang, karena

dia sudah terbiasa membiarkan binatangnya pada siang hari, akan tetapi

dia menanggung apa yang dirusak oleh binatangnya di waktu malam,

karena biasanya dia menaruh binatangnya di kandang.

Ini adalah pendapat madzhab Al-Hadawiyyah, Malik, dan Syafi'i.

Dalil mereka adalah hadits ini dan juga ayat yang telah disebutkan

diatas.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik binatang tidak
menanggung kerusakan yang disebabkan oleh binatang miliknya secara

mutlak.

Dalilnya adalah hadits:

)GV;ir;Ar
"Kerusaknn yang disebabkan oleh binatang itu dimaafkarz." [H.R Ahmad
dan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah.331 Dan juga diriwayatkan
oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Amr ibu Auf dengan

tambahan],332 hanya saja Ath-Thahawi berkata, "Madzhab Abu Hanifah
adalah bahwa pemilik binatang itu tidak menanggung kerusakan yang

disebabkan olehbinatang miliknya jika dia melepasnya dengan seorang

penjaga, tapi jika dia melepaskannya tanpa disertai seorang penjaga

maka dia menanggungnya.

Demikian juga pendapat ulama m adzhab maliki, mereka membatasi

hal ini jika pemilikbinatang itu melepaskannya di tempat penggembalaan

seperti biasanya maka dia tidak menanggung kerusakan tersebut. Tapi

jika dia melepaskanbinatangnya di kebun dantanamanorang lain maka

dia menanggung kerusakan tersebut baik terjadi pada waktu siang

ataupun malam.

(e.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6912) dan Muslim (1710)

((303))

kebun

331

332
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Pada hakekatnya masih ada lagi pendaPat-Pendapat yang lain

dalam masalah ini tapi tidak sesuai dengan nash hadits diatas dan juga

tidak ditopang dengan dalil yang kuat. Oleh karena itu pendapat yang

kuat adalah yang sesuai dengan ayat dan hadits yang telah disebutkan

di atas.

11,12. Dari Muadz bin labal Radhiyallahu Anhu tentang seoranS laki-laki

yang masuk Islam IaIu murtad menjadi seoranT Yahudi, beliau berkata,

,,Aku tidak akan duduk sampai dia dibunuh, ini adalahkeputusan AIIah

dan Rasul-Nya." Maka diapun dibunuh' (Muttafaq Alaih)333

Dan dalam riwayat Abi Dawud disebutkan, "sebelumnya dia telah

dimint a untuk b er t aub at 

"' 

334

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil tentang wajibnya membunuh orang yang

murtad, dan ini adalah ijma' hanya saja terjadi perbedaan pendapat

tentang masalah: apakah seorang yang murtad itu harus diminta untuk

bertaubat sebelum dibunuh atau tidak?

]umhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad itu wajib

diminta untuk bertaubat berdasarkan riwayat milik Abu Dawud di atas

dan juga riwayat lain yang berbunyi: "Lalu Abu Musa membiarkan

orang itu selama kurang lebih 20 hari (agar bertaubat). Lalu Muadz

datang dan memanggilnya untuk bertaubat akan tetapi dia menolak,

lalu beliau membunuhny a"'

Al-Hasary Thawus, Ahlu Dhahir dan lainnya berpendapat bahwa

orang yang murtad itu tidak wajib diminta untuk bertaubat, dia bisa

langsung dibunuh saat itu berdasarkan pada:

333 (C-.-r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6922) Muslim (1733).

Ta @e'-c) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4355)
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Sabda Nabi S/rallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yttng meng-

ganti agamanya maka bunuhlah," artinya, bahwa huruf Fa' dalam

kalimat Faqtuluuhu adalah untuk sebuah tindakan langsung.

Karena hukum murtad sama dengan hukum kafir harbi yang telah

sampai kepadanya dakwah, maka dia diperangi tanpa harus

didakwahi terlebih dahulu. Mereka berkata, "Karena dakwah itu
disyariatkan bagi orang yang keluar dari islam tanpa pengetahuan

sama sekali." Adapun orang yang keluar dengan pengetahuan maka

tidak masuk ke dalam hal ini.

DiriwayatkandarilbnuAbbas danAtha', merekaberkata, "Jikaorang

tersebut asalnya adalah orangmuslimmaka dia tidak diminta untuk
bertaubat, tapi jika asalnya bukan orang Islam maka dia diminta
untuk bertaubat terlebih dahulu." Riwayat ini dinukil oleh imam

Ath-Thahawi.

Dan mereka yang berpendapat tentang wajibnya seorang yang

murtad untk diminta bertaubat berbeda pendapat dalam masalah yang

lain yaitu:Apakah permintaan taubat dari dirinya itu cukup sekali atau

tiga kali, dalam satu majelis, satu hari atau tiga hari?

Dan diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwa dia pernah

meminta orang yang murtad untuk bertaubat selama safu bulan.

71,1,3. DarilbnuAbbasRadhiyallahuAnhumnberknta,"RasulullahShallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yqng mengganti agamanya

(murtad), maka bunuhlah dia. " (HR. Al-Bukhari)335

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil atas wajibnya membunuh orang yang

mengganti agamanya sebagaimana yang telah diterangkan di muka.

335 (6*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6922)
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Dan hukum ini berlaku umum bagi laki-laki dan peremPuan. Adapun

hukum yang berlaku untuk laki-laki itu merupakan ijma' para ulama

sementara hukum yang berlaku untuk perempuan itu masih menjadi

perselisihan para ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang murtad itu

harus dibunuh dengan alasan:

Karena kata Man itu adalah kata umum yang mencakup laki-laki

dan perempuan.

Karena Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai

perawi hadits ini bahwasanya beliau berkata, "Seorang wanita

yang murtad itu harus dibunuh."

Apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ad-Daruquthni

bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pernah membunuh

seorang wanita yang murtad pada masa kekhalifahannya semen-

tara para shahabat pada saat itu sangat banyak dan tidak ada

seorang pun yang mengingkarinya. Dan hadits ini adalah hadits

hasan.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan sebuah hadits yang marfu'

tentang sorang wanita murtad yang dibunuh, akan tetapi hadits ini

lemah.

Ada lagi hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz ketika beliau diutus

l\abi Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Yaman, Nabi Shallallahu Alaihi wa

sallam berkata kepadanya, "siapapun laki-laki yang keluar dari islam

maka ajaklah diauntukbertaubat, jika dia mau makabiarkanlah. Danjika

dia tidak mau bertaubat maka bunuhlah dia. Dan siapapun wanita yang

keluar dari islam maka ajaklah dia untuk bertaubat, jika dia menerima

maka biarkanlah. Dan jika dia tidak mau maka bunuhlah dia." Sanad

hadits ini hasan dan merupakan dalil yang menjadi kata putus dalam

masalah ini.

Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya seorang

wanita yang murtad itu tidak dibunuh berdasarkan hadits dari Nabi

Shallattahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau pernah melihat seorang

wanita yang terbunuh, lalu beliau bersabda, "Tidak sepnntasnya wanita

ini dibunuh. " (HR. Ahmad)
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Jawaban jumhur atas hadits ini:

Jumhur ulama menjawab hadits di atas, bahwasanya larangan yang
dimaksud dalam hadits diatas adalah larangan membunuh wanita
kafir asli sebagaimana yang disebutkan dalam konteks haditsnya. Oleh

karena itu larangan ini bersifat khusus berdasarkan alasan yang ada

yang difahamai dari konteks hadits diatas, yaitu: karena wanita kafir
asli itu tidak boleh diperangi maka hukum tidak bolehnya dia dibunuh
itu karena dia memang tidak ikut berperang, dan hal ini terjadi di negeri

kaum kafir asli yang bersepakat untuk berperang. Oleh karena itu maka

hadits: "Barangsiapa yang mengganti agamanya maka btmuhlah dia" itu
harus difahami secara umum dan selamat dari kontradiksi. Dan hal ini
dikuatkan pula oleh dalil-dalil yang telah disebutkan dimuka.

Perlu diketahui bahwa hadits menyebutkan kata " mengganti "secara

mutlak, oleh karena itu hadits ini mencakup pula orang nashrani yang

pindah ke agama yahudi dan juga sebaliknya, demikian juga agama-

agama kufur lainnya. Dan inilah pendapat para ulama madzhab

syafi'iyyah baik itu agama itu boleh membayar jizyah ataupun tidak
karena keumuman lafazh hadits diatas.

Sementara para ulama dari madzhab Hanafiyyah berpendapat

bahwa yang dimaksud dengan kata "mengganti "di dalam hadits adalah

mengganti agama islam dengan agama kafir saja. Dan kemutlakanlafazh
hadits ini sesuai kesepakatan ditinggalkan berkenaan dengan seorang

kafir yang telah masuk islam meskipun dia masuk dalam keumuman

lafazh hadits. Dan dalil lainnya adalah bahwasanya kekufuran itu
adalah satu agama, oleh karena itu yang dimaksud dengan hadits ini
adalah orang yang mengganti agama islam dengan agama lain yang
kafir. Hal ini berdasarkan hadits yang marfu' yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang mengganti

agama Islam dengan agama yang lain maka bunuhlah dia ". Dan hadits

ini secara tegas dan jelas menyatakan agama Islam.336

-s2

336 Al-Mu' jam AI-Kabir (111242)
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111.4. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhumaberkata, "Ada seoranglaki-laki

buta y ang memiliki hamb a sahay a perempuan y ang melahirkan anakny a.

hamba tadi mencela dan menghina Nabi shallallahu Alaihi wa sallam

dan orang taki-laki itupun mengingatkannya tapi hamba tadi tidak mau

mendengarnya. Dan ketika malam tiba laki-laki itu mengambil cangkul

(sekop ) dan menusukkanny a di perut hamb a tersebut dan membunuhny a.

Hat ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda.

"lngat, saksikanlah oleh kalian semua bahuta darah wanita ini halal."

(HR. Abu Dawud dan semua rawinya tsiqat)337

Penjelasan Kalimat

Kata Al-Mi'waal artinya besi yang dipakai untuk melubangi bukit.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa orang yang menghina Nabi

Shattqtlahu Alaihi wa Sallam itu harus dibunuh dan halal darahnya.

Jika dia adalah seorang muslim, maka sikapnya menghina Nabi

ShaUallahu Alaihi raa SaIIam adalah sebuah tindakan murtad dan

hukumannya adalah dibunuh. Ibnu Baththal berkata, "Tanpa harus

diminta untuk bertaubat." Sedangkan Ibnul Mundzir menukil pendapat

Al-Auza',i dan Al-Laits bahwa orang itu harus diminta untuk bertaubat

dahulu.

Dan jika dia adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan

kaum muslimiry maka hukumannya adalah dibunuh kecuali jika dia

mau masuk islam.

Ibnul Mundzir menukil pendapat Al-Laits, Al-Auza' i,Sy afi'i, Ahmad

dan Ishaq bahwa orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam

337 (g**) Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (4361)
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hukumannya adalah dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat.

Dan menukil pendapat para ulama dari madzhab Hanafiyah bahwa

seorang kafir yang memiliki perjanjian hukumannya adalah dita'zir dan

tidak dibunuh. Ath-Thahawi berhujjah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi
zaa Sallam tidak membunuh orang-orang yahudi yang berkata kepada

beliau "Semoga kematian menimpamu "Dan jika dia adalah seorang

muslim maka tindakannya ini adalah sebuah bentuk pemurtadan. Dan

dalil lain adalah bahwa kekufuran yang ada pada mereka itu lebih parah
dari penghinaan mereka ini.

Saya (Ash-Shan'ani) berkata, "Hal ini dikuatkan lagi bahwasanya

kekufuran mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maknanya
adalah bahwa Nabi adalah seorang pembohong, dan tidak ada satupun
tuduhan dan celaan yang lebih keji dari ini sementara mereka mengakui
hal ini. Kecuali jika kita mengatakan bahwa hadits ini ditujukan kepada

umat Islam sedangkan ahlu kitab dikiyaskan dengannya. Adapun
pendapat yang menyatakan bahwa darah mereka terjaga dengan sebuah

perjanjian, dan dalam perjanjian itu sendiri tidak disebutkan point
bahwasanya mereka tidak menghina Nabi Shsllallahu Alaihi ws Sallam.Dan

tidak pula tercantum di dalamnya bahwa barangsiapa diantara mereka

yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maka perjanjiannya
batal dan hukumnya sama dengan orang kafir yang tanpa perjanjian

dan halal darahnya?

Jawaban atas hal ini adalah bahwa perjanjian yang mereka buat itu
termasuk di dalamnya pengakuan mereka atas sikap pendustaan yang
mereka lakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihiraa Sallamdan ini adalah

bentuk penghinaan yang paling keji kecuali jika ada yang berpendapat

bahwa penghinaan terhadap beliau itu tidak sama dengan penghinaan
terhadap orang selain beliau." Wallahu A'Iam.

-o0o-
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ata hu du d a d alah bentuk j ama' d ar ikata h ad y ang at tinya sesu atu

yang menghalangi dan mencegah bercamPurnya dua hal'

Sedangkan hukuman-hukuman yang dilaksanakan disebuthad,

karena berfungsi untuk mencegah agar perbuatan yang salah itu tidak

terulang lagi. Had juga diartikan dengan ukuran-ukuran. Ketentuan

hukum-hukum tersebut bersumber dari syariat Islam. Dan had juga

dinisbatkan kepada pelaku maksiat, seperti firman Allah,

@ U'r::'fij-'\rL$
" Itulah hukum-hukum Allah, maka j an ganl ah kamu melan g garny a." (QS' Al-

Baqarah:229)

Dan juga dinisbatkan kepada perbuatan yang telah ditentukan

hukumnya berdasarkan firman Allah,

1A{, e, 
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D an b ar an gs i ap a y an g m el an g g ar hukum-hukum AII ah, m aka s e sun g guhny a

dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri" (QS. Ath-Thalaq: 1)
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1t15. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-luhani bahzoa ada seorang

arab baduwi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan

berkata, "Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku ingin Rasulullah

memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -

dia lebih pandai dari pada orang baduwi itlt-, " Benar, berilah keputusan

di antarakami dengan Kitabullah dan izinkan aku untuk menceritakan

masalah ini." Beliau bersabda, "Katakanlah." la berkata, "Anakku

menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Ada orang

yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, nsmun aku

menebusnya dengan 1.00 ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu

aku bertanyakepada orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku

bahwa puteraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun,

sedang isteri orang ini harus dirajam, maka Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Derni Rabb yang jiwaku adn di tangan-

Nya, aku benar-benar akan memutuskan nntara engkau berdua dengan

Kitabullah: budak wanita dan domba kembali kepadamu, dan anakmu

dihukum cambukl00kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah,

wahai Unais temui isteri orang ini, bila ia mengaku rajamlah dia."
(Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)338

338 (ct-l Hadits ini shahi[ shahih Al-Bukhari (2695-2696) dan shahih Muslim (1697)
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-!4{!tlf4Et
Penjelasan Kalimat

"Ansyuduka" yaknt, dengan nama Allah aku ingin Rasulullah

memberi keputusan kepadaku berdasarkan ketentuan Kitabullah.' Asif

yaitu buruh (kuli). Raddun Alaika yaitu harus dikembalikan; karena

hukum syariat Islam tidak bisa ditebus. Hukuman Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallsm seakan-akan mengetahui kalau pemuda yang mengaku

berzinatersebut belum menikah. l.lnais adalah bentuk Tasghir dari Anas

salah seorang shahabat yang hanya disebutkan dalam hadits ini dan dia

bukanlah Anas bin Malik.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan memberikan hukuman

terhadap pe zinay angbelummenikah, yaitu 1 00 kali cambuk sebagaimana

tersebut dalam nash Al-Qur'an, dan diasingkan selama setahun sebagai

tambahan hukuman berdasarkan hadits Nabi.

Hadits ini juga mewajibkan untuk merajam pezina yang sudah

menikah. Untuk melaksanakan hukuman itu cukup dengan sekali

pengakuan dari pelaku sebagaimana halnya yang berkaitan dengan

hukum-hukum lainnya, inilah yang menjadi pendapat Al-Hasan, Malik,

Asy-Syafi'i, Dawud dan lainnya. Sedangkan Al-Hadawiyyah dan Al
Hanafiyyah Al-Hanabilah berpendapat bahwa pengakuan itu harus

dilakukan 4 kali berdasarkan hadits kisah Ma'idz, yang berisi tentang

hal itu sekaligus bantahan terhadap mereka yang berpendapat harus 4

kali pengakuan.

Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Unais

untuk merajamnya bila isteri orang tersebut mengakui perbuatannya

merupakan dalilbagi yang membolehkanhakim melaksanakanhukuman

dan lainnya berdasarkan keterangan dari lawan perkara dihadapannya

setelah diakui, inilah salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur

sebagaimana dinukil Al-Qadhi Iyadh.

Jumhur berpendapat bahwa pendapat itu tidak satu dengan merujuk

kepada kisah Unais tersebut masih mengandung beberapa kemungkinan

maksud dan maknanya, yaitu sabda Nabi, "Maka rajamlah dia," yakni,

setelah saya ketahui atau Nabi menyerahkan urusan itu kepada Unais.

i

i
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Artinya, jika dia mengakui di hadapan orang yang diakui ketetapannya;

maka laksanakan hukuman tersebut.

Pendapatku, "Sudah maklum bahwa penafsiran di atas terlalu diada-
adakary perlu ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wn Sallam tidak
mengutus Unais untuk menetapkan hukuman kepada wanita tersebut,

karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk menutupi dan
menyembunyikan aib orang melakukan maksiat dan melarang untuk
mematai-matai. Akan tetapi, Nabi mengutus Unais karena wanita
tersebut menjadi orang yang tertuduh berzina. Kedatangan Unais
menemuinya ingin mendengarkan pembelaan darinya apakah dia
mengingkari atau bahkan menuntut dilaksanakan hukuman terhadap
pihak penuduh atau dia mengakui kebenaran tuduhan itu. Sehingga,

pihak penuduh tidak dijatuhi hukuman, dan dalam hadits bab pihak
wanita mengakui; maka harus dilaksanakan hukuman kepadanya. Hal
ini diperkuat dengan hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari
Ibnu Abbas, "Bahwa seorang mengaku berzina dengan seorang wanita,
maka Nabi menderanya hukuman 100 kali cambuk, kemudian Nabi
bertanya kepada pihak wanita kebenaran tuduhan tersebut, maka dia
menjawab, "Sungguh si pemuda berdusta", maka Nabi menjatuhkan
hukuman cambuk 80 kali hukuman bagi penuduh perbuatan zina."

Hadits ini shahih menurut Al-Hakim, Abu Dawud tidak berkometar
dan An-Nasa'i mengingkari hadits ini.33e

1176. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah hukum dariku", Ambillah

hukum dariku, Allah telah membuat ialan (aturan) untuk mereka (para

pezina), bujangan berzina dengan gadis hukumannya 100 cambukan

't
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dan diasingkan setnhun, duda berzina dengnn janda hukumannya L00

cambukan dan dirajam." (HR. Muslim)3ao

Penjelasan Kalimat

Hadits di atas mengisyaratkan kepada firman Allah, "atau sampai

Allsh memberi jalan yang lain kepadanya." (QS. An-Nisaa': 15), dan
menerangkan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan hukuman mereka

(pezina) seperti yang disebutkan dalam hadits.

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai2 pokok pembahasan:

Pertama: hukuman bagi pezina yang belum menikah, dan yang
dimaksud dengan al-bikr (orang yang belum menikah) menurut Fuqaha'

adalah orang merdeka, baligh, dan yang belum pernah melakukan
jima' dalam pernikahan yang sah. Sabda Nabi, "dengan gadis" sebagai

pemberitahuan yang tidak biasanya terjadi dan maksudnya bukan
mafhum, karena diwajibkan atasnya hukuman cambuk baik dia berzina
dengan gadis maupun dengan janda sebagaimana dalam kisah buruh
hadits terdahulu.

Sabda Nabi, "diasingkan setahun" adalah dalil yang mewajibkan
pezina yang belum menikah untuk diasingkan selama setahury bagian

dari kesempurnaan hukuman, inilah yang menjadi pendapat Khulafaur
Rasyidin, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lainnya, dan ada yang
menganggap hal ini sudah ijma'ulama. Sedangkan Al-Hadawiyyah dan
Al-Hanafiyyah berpendapat tidak wajib untuk diasingkan dengan hujjah
bahwa hal itu tidak terdapat dalam surat An-Nur, dan pengasingan itu
adalah hukuman tambahan atas nash qath'i, yang hanya didasarkan
pada khabar Ahad (karena asas madzhab Hanafi tidak berdasarkan
pada khabar Ahad) maka tidak bisa diamalkan dan tidak pulamenasakh

(menghapus) hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Jawaban atas pendapat tersebut, bahwa hadits ini masyhur karena

banyak yang meriwayatkan dan dilaksanakan kebanyakan shahabat,

340 (3,+*") Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1690)
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bukankah Al-Hanafiyyah sendiri pernah mengamalkan khabar Ahad
yang seperti itu, bahkan ada yang derajatnya hadits lebih rendah seperti
batalnya wudhu dengan tertawa, boleh berwudhu dengan air kurma,
dan lain sebagainya merupakan tambahan atas hukum yang terdapat
Al-Qur'an yang terdapat dalam madzhab mereka.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Nabi bersumpah dalam hadits tentang
kisah buruh bahwa Nabi benar-benar akan memutuskan perkara tersebut
dengan Kitabullah kemudian bersabda, "Bahu)apemuda ftujang) anaknya

dicambuk 1-00 kali dan diasingkan setahun" sebagai penjelas hukum yang
terdapat dalam Al-Qur'ary dan Umar juga mempertegas lagi tentang
hal dalam khutbah yang disampaikan. Ath-Thahawi (salah satu ulama
madzhab Hanafi) melihatlemahnyabantahanyang disampaikanpengikut
madzhab Hanafi, maka dia tampil mewakili mereka memberikan
jawaban atas hal tersebut: bahwa hadits yang memerintahkan untuk
diasingkan sudah mansukh dengan hadits, " Apabila budsk zuanita di antara
kalian berzins maka cambuklah dia, kemudian bila ia berzina ketiga kalinya

maka juallah"341 dan bila dijuat; sudah tentu tidak mungkin diasingkan.
Lalu berkata, " Apabila hukum itu tidak berlaku bagi budak, tentu tidak
berlaku juga bagi yang merdeka; karena maksudnya sama." Dan ia juga
berkata, "Dan dikuatkan lagi dengan hadits, "Tidakboleh seorang wanita
bepergian kecuali dengan mahramnya."342 LaIri berkomentar: Bila hukum
itu tidak berlaku bagi pihak wanita tentu demikian juga hal bagi yang
laki-laki. Pendapat ulama ini lemah; karena dia berpedoman bahwa
dalil-dalil umum bila ditakhsis atau dikecualikan tidak bisa dijadikan
sebagai dasar hukum, dan prinsip seperti ini lemah sebagaimana
diketahui dalam ilmu ushul.

Selanjutnya kita jelaskan, bahwa budak wanita dikecualikan dari
hukum diasingkary dan hukum dalam hadits tersebut umu{n berlaku
kepada semuanya, laki-laki, perempuan, budak wanita maupun laki-
laki, lalu hukum itu hanya mengkhususkan budak wanita dan yang
lainnya tetap dalam kategori hukum dalam hadits.

Al-Hadawiyfah (yang tidak mewajibkan diasingkan selama setahun)

berhujjah dengan apa yang disebutkan Al-Mahdi dalam kitab AI-Bahr

b"*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (1086) dan Shahih Muslim (1338)

341
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--1@dari perkataannya, "Menurutku, pengasingan itulah sebuah hukuman

bukan had (karena had berdasarkan Al-Qur'an hadits Nabi) berdasarkan

perkataan Ali Radhiy allahu Anhu, "Cambuk 1 00 kali dan dipenjara selama

satu tahun." Demikian pula dengan hukum pengasingan yang dilakukan
Umar terhadap peminum khamar dan tidak ada yang mengingkarinya,

kemudian berkata, "Saya tidak akan mengasingkan seorang lagi setelah

dia, sedangkan had tidak bisa dihapus."

Sangat jelas lemahnya perkataannya. Kalau perkataan Ali
Radhiyallahu Anhu sebetulnya memperkuat pendapat jumhur ulama,

karena menjadikan penjara sebagai pengganti dari hukum diasingkan,

dan itupun bagian dari hukum diasingkan, sedangkan hukum

diasingkan yang dilakukan umar adalah ijtihad darinya sebagai hukum

tambahary kemudian dia memutuskan tidak akan mengasingkan lagi

bagi peminum khamar juga berdasarkan ijtihad. Dan hukum diasingkan

bagi pezina berdasarkan nash (dalil), dan diriwayatkan juga dari Ali
Radhiyallahu Anhu.

Malik dan Al-Auza'i berpendapat, "Wanita tidak diasingkary"

mereka berhujjah, karena wanita itu pada dasarnya adalah aurat,

mengasingkannya sama saja dengan membinasakannya karena akan

selalu mendapatkan fitnah, maka setiap wanita tidak boleh bepergian

kecuali dengan mahramnya. Pendapat ini juga tidak bisa mementahkan

apa yang telah disebutkan diawal (wanita juga diasingkan) karena

mereka yang mengatakan wanita juga harus diasingkan mensyaratkan

harus bersama dengan mahramnya dan seluruh biayanya ditanggung

olehnya. Ada yang mengatakan bahwa biaya pengawalan mahramnya

ditanggung baitul mal sebagaimana biaya untuk para pelaksana

hukuman cambuk. Sedangkan mengenai budak, menurut Malik, Ahmad
dan lainnya berpendapat tidak diasingkan dengan alasan: karena bila
budak itu diasingkan sama dengan menghukum pemiliknya karena

dia tidak bisa lagi memanfaatkan selama dalam masa pengasingan,

sedangkan asas-asas syariat Islam menetapkan hukuman bagi pelaku

maksiat, namun karena budak mutlak milik tuannya dan bila dihukum
diasingkan akan merugikan tuannya, maka dia tidak diasingkary

demikian juga kewajiban berjihad dan haji tidak wajibkan kepada

mereka.
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Ats-Tsauri dan Dawud berkata, "Tetap diasingkan karena dalilnya
umum berlaku bagi semuanya, dan juga firman Allah,

(@l . . r,:ai a eJ:;5i & (, J.2, w
" maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka

b ersuami." (QS. An-Nis aa' : 25)yang menunjukkan bahwa mereka (budak)
dihukum 1/2 hukuman yang berlaku bagi orang merdeka.

Sedangkan jarak daerah pengasingan; menurut mereka adalah
minimal jarak tempuh yang membolehkan untuk mengqashar shalat.
Umar mengasingkan pezina dari Madinah ke daerah Syam. Utsman
mengasingkannya ke daerah Mesir. Dan bila pezina itu adalah pendatang;
maka dia diasingkan ke daerah lainnya.

Kedua: sabda Nabi, "Dltda berzina dengan janda" maksudnya orang
yang pernah melakukan jima' dalam nikah satr, dengan syarat merdeka,
baligh dan berakal demikian juga syarat terhadap janda, dan hukuman
iniberlakubagi orangmuslim maupunkafir, danhukumannya itu seperti
yang disebutkan dalam sabda Nabi, "Yaitu dicsmbukl00kalilalu dirajam"
menunjukkan bahwa hukuman adalah dicambuk dan dirajam sekaligus,
inilah pendapat Ali Radhiyallahu Anhu sebagaimana diriwayatkan Al-
Bukhari, "Bahwa Ali Radhiyallnhu Anhu mernberi hukuman cambuk
kepada Syurahah di hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumaf
lalu berkomentar, "Saya memberi hukuman cambuk berdasarkan Al-
Qur'an dan rajam berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu Alaihi wa

Sallam."343

Asy-Sya'bi berkata, " Ali Radhiyallahu Anhu ditanya, " Apakah kamu
menggabungkan dua hukum had sekaligus? Maka Ali Radhiyallahu

Anhu menjawab sebagaimana tersebut di atas.

Al-Hazimi berkata, "Ahmad, Ishag Dawud dan Ibnu Al-Mundzir
dan menjadi pendapat Al-Hadawiyyah berpendapat seperti Ali
Radhiyallahu Anhu, dan yang lainnya berpendapat: tidak digabungkan
antara hukuman cambuk dan rajam dengan dalil: bahwa hadits Ubadah
ini sudah mansukh hukumnya dengan kisah Ma'iz, Al-Ghamidiyyah,

343 (ep) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6812) tanpa menyebutkan hukuman
cambuk.
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Al-Juhainiyyah dan kisah orang-orang Yahudi, karena Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallamhanya merajam mereka, dan tidak ada yang menjelaskan

bahwa Nabi mencambuk terlebih dahulu Asy-Syafi'i berkata, "Sunnah

Nabi itu hanya menetapkan bahwa hukuman cambuk hanya berlaku

bagi pemuda (gadis) dan tidak berlaku bagi yang duda atau janda," dan

Asy- Syafi'i menambahkan: "Hadits Ubadah adalah mutaqaddim (datang

lebih dulu).

Jawaban atas pendapat Asy-SyafI'i, "Tidak ada dalam kisah Ma'iz
dan lainnya yang menyebutkan bahwa haditsnya terakhir (setelah hadits

Ubadah) menjelaskan gugurnya hukuman cambuk terhadap orang yang

akandirajam; karenabisa jadihal itu, sengajatidakdisebutkanperawinya

karena dianggap sudah jelas dan juga hukuman cambuk itu hukuman

yang pertama kali." Namun, Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hal

yang sama seperti ini ketika dikatakan bahwa Nabi mewajibkan umrah
juga kepada orang yang diperintahkan berhaji atas nama bapaknya,

padahal Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam tidak menyebutkan kewajiban

berumrahkepadanya. Asy-Syafi' imenjawab,bahwaperintahumrahtidak

disebutkan bersamaan pada saat itu bukan berarti hal itu digugurkary

hanya saja pada masalah hukum cambuk dan rajam itu Imam Asy-Syafi'i

berkomentar bahwa hukum cambuk dan rajam terhadap lima orang

yang tersebut di atas bila dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di
tempat umum disaksikan kaum muslimin pastilah akan diriwayatkan

salah seorang yang hadir saat itu. Mak4 ketika riwayat tentang itu tidak

ada baik dalam lafazh yang berbeda maupun riwayat lainnya adalah

dalil bahwa pezina yang dirajam tidak dijatuhi hukuman cambuk

terlebih dahulu, dengan demikian dia lebih menguatkan pendapatnya

bahwa hukum cambuk itu tidak ada. Dary perbuatan Ali Radhiyallahu

Anhu ltu merupakan ijtihad darinya; berdasarkan perkataannya, "Saya

hukum cambuk dia berdasarkan ketentuan dari Allah dan saya rajam

berdasarkan ketentuan dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam." Secara zhahir bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berijtihad dengan

menggabungkan kedua dalil tersebut. Namun, bukan berarti bahwa itu
adalah mauquf kepada AliRadhiyallahu Anhu, walaupun dia mengatakan

"Dengan Sunnah Rasulullah" seakan-akan perbuatan Ali Radhiyallahu

Anhu itu mauquf berdasarkan ijtihadnya.
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Pendapatku, sudah maklum atas kuatnya dalil hadits Ubadah yang
menetapkan hukum cambuk terhadap pezina (sudah menikah) setelah

itu baru dirajam. Demikian juga halnya secara zhahir teks hadits itu
bahwa Nabi tidak menghukum cambuk terlebih dahulu, maka saya

sebagai penjelas buku ini tidak bisa memberikan solusi yang tepat
hingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memecahkan

masalah ini karena hanya Allah sebaik-baik tempat yang memberikan
solusi, padahal saya sudah menegaskan dalam kitab Minhah Al-Ghaffar

kuatnya dalil yang menggabungkan kedua jenis hukuman tersebut,

tetapi setelah menelaah perbedaan ulama dan kuatnya dalil-dalil yang
disebutkan, saya menjadi tarnaqquf (trdak berkomentar) dalam masalah ini.

_) >- -"

1rl

1117. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, " Ada seorang muslim

menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi roa Sallam ketiknbeliau sedang

berada di masjid. la menyeru beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah,

sungguh sku telah berzina." Beliau berpaling darinya dan orang itu
berputar menghadap u)ajah beliau, lalu berkata, "Wnhai Rasulullah

sungguh aku telah berzina." Beliau memalingkan muka lagi, hingga

orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi

dengan kesalahannya sendiri empnt kali, Rasulullah Shallallnhu Alaihi
wa Sallam memanggilnya dan bersabdn, "Apakah engknu gila?" Ia
menj aw ab, " T i d ak. " B eli au b er t any a, " Ap ak ah en gkau s u d ah m e nikah ? "

I
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Ia menjawab, "Ya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Barnalah dia dnn rajamlah." (Muttafaq Alaih)3&

Tafsir Hadits

Hadits ini mencangkup berbagai masalah pokok:

Pertama: dia (seseorang yang datang kepada Rasulullah) mengakui

perbuatannya sebanyak empat kali, dalam hal ini para ulama berbeda

pendapat: apakah disyaratkan untuk mengulangi pengakuannya

sebanyak empat kali atau tidak?

Al-Hasary Malik, Asy-Syafi'i, Dawud danyang lainnya (sebagaimana

telah disebutkan dahulu) tidak mensyaratkan mengulangi pengakuannya

dengan dalil bahwa pada dasarnya semua pengakuan terhadap

perbuatan dosa tidak disyaratkan mengulangi pengakuannya, seperti

pembunuhan dan pencurian, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallsmbersabda kepada lJnais, "fika dia mengaku, maka rajamlah", tidak
disebutkan untuk mengulangi pengakuannya terhadap perbuatan dosa

dan jika hal itu disyaratkan, pastilah disebutkan Rasulullah Shallallahu

Alaihi wn Sallam; karena saat itu yang paling tepat untuk menerangkan

tentang hukum dan tidak boleh ditunda-tunda pada saat dibutuhkan.
Sementara itu, jumhur ulama mensyaratkan untuk mengulangi

pengakuan perbuatan zina sebanyak empat kali berdasarkan hadits

Ma'iz ini.

Jawaban atas pendapat jumhur, bahwa hadits Ma'iz tersebut

Mudhtharib (matan dan sanadnya diperselisihkan) tentang berapa kali
dia mengulangi pengakuannya, pada hadits ini disebutkan empat kali
dan juga pada hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim, tapi dalam hadits

lain yang diriwayatkan Muslim juga hanya disebutkan 2 atau3 kali saja,

dan dalam hadits yang lain disebutkan dia mengulangi pengakuan

perbuatan zina sebanyak 3 kali.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam dalam beberapa riwayat,
"Kamu telah bersaksi atas kesalahan sendiri sebanyak empat kali" adalah

menceritakan terhadap apa yang dilakukannya, maka pemahaman

344 (i"^-) Hadits ini shahi[ Shahih Al-Bukhari (6815) dan Shahih Muslim (1,691)
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hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah harus mengakui sebanyak empat

kali, dan hal itu dilakukan tidak lain untuk lebih menguatkan penetapan

dan keterangannya. Maka Nabi Shallallnhu Alaihi n"ta Snllam bertanya,

"Apakah dia gila?" Lalu Nabi menyuruh seseorang untuk mencium bau

mulutnya atau dia benar-benar peminum khamr, demikian juga halnya

Nabi bertanya kepada pezina untuk memastikan seperti yang akan

disebutkan dengan lafazh yang berbeda-beda, semua itu dilakukan
karena khawatir bila hal itu masih syubhat. Al-Juhainiyyah juga berkata,

"Wahai Nabi, apakah engkau ingin menyuruhku untuk mengulangi

pengakuan sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Ma'iz?" Darihal
itu diketahui bahwa tidak disyaratkan untuk mengulangi pengakuan.

Seandainya kita katakan hadits tersebut tidak idhthirab (matan dan

sanadnya berbeda-beda) bahwa dia benar-benar mengakui sebanyak

empat kali, tapi perbuatan itu dilakukannya sendiri danbukan perintah

dari Nabi Shallallafut Alaihi uts Snllnm dan tidak juga Nabi menyuruhnya

untuk mengulangi pengakuannya, tapi hal itu benar-benar inisiatif
darinya, dan penetapan Nabi atas hal itu adalah dalil yang membolehkan

dan bukan mensyaratkan. Jumhur ulama berdalil dengan qiyas atas

pendapat mereka bahwa yang dijadikan i'tibar (standar, ukuran) atas

kesaksiannya berzina sebanyak 4 kali pengakuan, dalil jumhur ini
jelas-jelas dibantah karena tidak tepat; karena berdasarkan kesepakatan

ulama bahwa kesaksian dalam masalah yang berkaitan dengan harta

cukup dengan 2 orang adil yang disertai dengan satu kali pengakuan

saja.

Kedtta,lafazh-lafazh hadits ini mewajibkan kepada para pemimpin
untuk mengklarifikasi si pelaku dengan hal-hal yang membuatnya

terhindar dari hukumanhad, karena diriwayatkan dalam hadits tentang

hal itu dengan lafazh-lafazh berbeda-beda namun menunjukkan pada

maksud yang sama, seperti dalam hadits Buraidah Nabi bertanya

kepadanya, "Apakah engkau minum khamar?" Ia menjawdb, "Tif,411."3a5

lalu ada seorang yang berdiri menyelidikinya dan ternyata memang

tidak mencium bau khamr darinya.

345 (C*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1694)

/
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Dalam hadits Ibnu Abbas, "Mungkin kamu hanya mencium

atau menyentuh saja" , " Apakah kamu menidurinya? Ia menjawab,

"Ya." Lalw berkata, "Apakah kulitmu bersentuhan dengan kulitnya?"

Dia menjawab, "Ya." Lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar

menggaulinya?" Ia menjawab, "Ya." Dalam hadits Ibnu Abbas lainnya

diterangkan, "Apakah kamu membaringkannya?" Ia menjawab, "Ya,

tidak ada penghalang di antara kami.'346

Dalam hadits Abu Hurairah, "Apakah kamu membaringkannya?"

Ia menjawab, "Ya." I-alu, bertanya lagi, "Apakah kemaluanmu benar-

benar kamu masukkan ke dalam kemaluannya?" Ia menjawab, "Ya."

Lalu bertanya lagi, "sebagaimana alat celak yang masuk ke tempat

celaknya dan timba ke dalam sumur?" Ia menjawab, "Ya." Lalu bertanya

lagi, " Apakah kamu mengetahui yang dimaksud dengan zina?" Ia

menjawab, "Y a, say aberhubungan dengannya sebagaimana hubungan

suami-isteri yang sah." Lalu berkata, " Apa yang engkau inginkan dari

semua keterangan ini? Ia menjawab, "Hukumlah saya agar diri ini bersih

dari dosa ini." Maka, dirajamlah diar" 347

Semua riwayat yang tersebut di atas mewajibkan kepada

imam (pemimpin) untuk bertanya dan klarifikasi terhadap pezina,

memberitahukan hal-hal yar.g bisa menggugurkan pelaksanaan

hukuman had, dan lafazh yang diucapkan pelaku harus benar-benar

menunjukkan bahwa dia berzina, diriwayatkan dari Jamaah shahabat

untuk bertanya kembali kepada seorang yang mengaku berzina

sebagaimana yang diriwayatkan Malik dari Abu Ad-Darda' dari Ali
Radhiyallahu Anhu - tentang kisah Syurahah, karena Ali Radhtyallahu

Anhu bertanya, " Apakah kamu dipaksa?" Ia menjawab, "Tidak",lalu
Ali berkata, "Mungkin kamu hanya bermimpi?... (Al-Hadits). Namun

menurut pengikut madzhab Malik tidak perlu ditanyakan lagi bagi

orang yang memang dikenal sering melakukan maksiat.

Sabda Nabi, " Apakah knmu minum khamr?" menunjukkan tidak sah

pengakuan orangyang sedangmabuk, namunhalinimasihdiperselisihkan

ulama. Hadits bab ini adalah dalil bahwa laki-laki pezina ketika akan

(c.*) Hadits ini shahih, shahih Al-Bukhari (6824)

(-.."-;; Hadits ini dha'if, Dhn'if Abi Dawud (4428)
346

347
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dirajam harus digalikan lubang; karena dalam hadits Buraidah yang

diriwayatkan Muslim digalikan lubang 3a3, dalam riwayat Al-Bukhari,
"Ketika dia kesakitan dan sangat menderita akibat lemparan batu ia pun
kabur, maka kami susul sampai di tanah lapang lalu kami lempari lagi

dengan battt," selanjutnya "Sampai dia meninggal." ttt

Diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi S/ral/nllnln Alnihi an Snllmt

ketika dikabaribahwa sipezina melarikan diri saat dilemparibatu, beliau

bersabda, "Tidakkah kalian membawanya kepadaku"- dalam riwayat
lain- "Tidakkah kalian biarkan dia lari dan semoga dia bertaubat dan

memperoleh ampunan dari Allah" 35r), berdasarkan hadits tersebut Al-
Hadawiyyah, Asy-Syafi'i dan Ahrnad berpendapat sah apabila pezina

meralat pengakuannya, maka apabila dia lari lernparan batu dibiarkan

saja semoga dia kembali lagi meralat pengakuannya.

Sabda Nabi Shallallnhu Alaihi un Snlhntt, "Senrogn tlitt bertmtbnt" tidak
bisa dipahami; karena kedatang?hnyz3 menemui Nabi sebagai bentuk

taubat dan keinginan dibersihkan dari dosa. Abu Darvud meriwavatkan

bahwa Nabi Shallallnhu Alnihi zt,n Snllnm bersabda terhadap kisah Ma'iz,
"Demi jiwa Mrrhammad rlang nda di tnngarNyn, xtrtggult ruh Mn'iz seknrnng

sedang berenang di sungai-sttngni surgn. "351 Mr-rngkin, maksudnya adalah

dia meralat pengakuannva, dan bertaubat kepada Allah sehingga Allah
mengampuni dosanya, atau mengampuni atas kebohongannya terhadap

dirinya sendiri.

Ketahuilah; sabda Nabi Shallnllahtt Alaihi wn Snllnm, " Bnzrtalah din dart

rnjamlnh" menunjukkan bahwa Nabi Shcl/allnhu Alnihi zun Sallnm tidak
menghadiri proses hukum rajam tersebut serta tidak diwajibkan bagi

seorang imam (pemimpin) untuk melakukan hukum rajam pertama

terhadap pezina yang mengakui perbuatannya. Inilah yang menjadi

pendapat Asy-Syafi'i dan Al-Hadi, tapi yang utama bahwa kehadiran

Imam dan ikut serta dalam memberikan hukum sifatnya Sunnah dan

tidak mewajibkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Al-

(i"*) Hadits ini shahih, Shnhih Muslim (7695)

ft.*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6816)

(F") Hadits ini shahih, Shahih Alti Dawud (4419), Al Al-bani Rahimahullahberkata,
"Hadits ini shahih tanpa ada tambahan'La'nllahu an (Semoga, agar supaya.,..)'
(.j*b) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dazuud (4428)

348
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Baihaqi dari Ali Rndhiyallahu Anhu yang berkata, "Setiap anak yang
terbukti berzina dengan ibunya atau berdasarkan pengakuan; maka

imam (pemimpin) adalah orang yang pertama kali melakukan hukum
rajam kepadanya, tapi jika ditetapkan berdasarkan bukti; maka yang
pertama kali merajam adalah para saksi."352
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1118. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Ma'iz bin

Mnlik menghadap Nabi Shallall.ahu Alnihi wa Sallam, beliau bertanya

kepadanya, "Barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau

pandnng? " Iaberkatn, "Tidsk, wahai Rasulullah." (HR. Al-Bukhari)3s3

Penjelasan Kalimat

Dalam kitab An-Nihayah, lafazh Al-Ghamzu diterangkan dalam
beberapa hadits bermakna isyarat dengan mata, tapi arti yang tepat
pada hadits ini adalah meraba, karena ada beberapa riwayat yang
menerangkan dengan lafazl:r 'Aw Lamasta' kata ganti dari kalimat
tersebut. Lafazh Aw-Nazhnrfa (engkau pandang)? Maksudnya, Nabi
mengklarifikasi yang dimaksud si penanya apakah yang dimaksud
pengertian secara majas sebagaimana diterangkan dalam hadits lain
"Bahwa zina mata adalnh melihat sesuatu yang diharamkan.'t3s4

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharuskan untuk klarifikasi
kembali ketika akan menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah zina

dan mengklarifikasikan dengan hal-hal yang membuatnya terhindar
dari hukuman had, dan menerangkan juga bahwa berzina itu harus

Al-Baihaqi (81220)

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6824)

(3*-) Hadits ini shahih, AI-lrzDa' (2370)
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diucapkan dengan terang-terangan dengan kalimat jelas yang

mempunyai arti selain dengan hal tersebut.
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11.19. Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, bahwa dalam

khutbahnya ia berkata, "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad

dengan (membaraa) kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di

antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita

membacanya, menyadari dan memahaminya. Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam melakukan hukum rajam dan kita pun setelsh itu

melakukanny a. Aku khawatir jika ffiasa y an I p anj ang terlettati manusia

ada orang yang berkata, "Kttmi tidak menemuksn hukum rajam dalam

kitab Allah." LaIu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajibnn

yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada

dalam kitab Allah, yang dijatuhkan kEada orang yang berzina jika ia

telah katnin, baik laki-Iaki maupun per empuaru dengan bukti, atau hamil

atau dengan pengakuan." (Muttafaq Alaih)3ss

Penielasan Kalimat

Al-Isma'ili menambahkan setelah kalimat "Awil I'tiraf" (atau

(Q27))

tidak

355 (6"*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6829) dan Shahih Muslim (1691)
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pengakuan), kami telah membaca nashnya, "Apabila laki-Iaki yang sudah

m enik ah b er zin a d en g an w anit a y an g s u d ah menikah m aka r aj aml ah ke du any a "

demikian juga diriwayatkan tambahan hadits itu dalam kitab AI-

Muwaththn'dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Al-Musayyib,3s6 diterangkan

dalam hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i bahwa hal tersebut terdapat

dalam surat Al-Ahzab.3s7

Dalam suatu riwayat ada tambahan "Apabila keduanya (Iaki-Iaki

dan perempuan yang sudah menikah) berzina maka rajamlah mereka sebagai

hukuman dari Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana", dalam riwayat lain disebutkan "kalau bukan ksrena (khawatir)

ungkap an manusia b ahw a Umar menamb ah-namb ahi hukum dalam kitab Allah,

tentu sudnh kutulis dengnn tanganku sendiri." 358

Tafsir Hadits

Ini merupakan bagian hukum dari nnsakh (menghapus) tulisan

bacaan di kitab Allah, tetapi hukumnya tetap berlaku, bahkan para pakar

ushul fikih memasukkannya ke bagian nasakh. Hadits ini merupakan

dalil bila ada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak mempunyai

majikan hamil dan tidak ada syubhat; maka ditetapkan hukuman had

berdasarkan kehamilan, inilah yang menjadi pendapat Umar, dan diikuti
Imam Malik dan pengikutnya.

Al-Hadawiyyah, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, Tidak
bisa ditetapkan hukuman had kecuali dengan bukti atau pengakuannya;

karena hukumanhad tidakbisa dilaksanakanbila ada syubhat. Sementara

pendapat pertama yang menetapkan hukuman had berdasarkan

kehamilan; karena Umar menyampaikan hal itu di atas mimbar, dan

tidak ada satupun shahabat yang membantah, maka hal ini menjadi

ijma'di antara mereka.

Pendapatku: Sudah maklum bahwa dalil hadits tersebut yang
menjadi ijma' dan bukan karena tidak ada yang membantah.

Al - Muw at htha' (28-629)
An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra (41271)

(e*) Hadits ini shahitu Shahih At-Trmidzi (1.431)

356
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71.20. Dari Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu

AI aihi ztt a S nll ant b er s ab d a, " Ap ab il a b u d ak w anit a di ant ar a kamu j el as -

j elasb erzina, hen dakny a ia memukulny a den gan camb uk den gan hitun g an

tertentu dan tidak metrctrci mnki ke1:adnnya. Dnn jikn dia berzina lagi,

hendaknya ia memukulnrla dengan canfuuk dengan hitungan tertentu

d an t i d ak men c aci m akiny a. Kemu di an j ika di a b er zin a un tuk y an g ket i g a

dan sudah jelas buktinya, hendaknya ia menjualnya walnupun dengan

harga sehelai rambut." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut
Muslim)35e

Tafsir Hadits

Hadits ini mengandung beberapa hal penting:

Pertama: dari sabda Nabi "dia jelas-jelas berzina" menunjukkan

bahwa jika sang majikan (tuan) mengetahui budak wanitanya berzina;

maka dia langsung mencambuknya walaupun tidak ada saksi atas hal

tersebut, iniiah pendapat sebagian ulama. Ada yang berpendapatbahwa

maksud dari hadits adalah, jika jelas-jelas diketahui dia (budak wanita)

berzina, ditetapkan sebagaimana yang berlaku terhadap wanita merdeka

berzina; yakni dengan adanya saksi atau pengakuannya. Dan menurut
kebanyakan ulama bahwa pengakuan dan kesaksian itu disampaikan

kepada hakim (penguasa), sedangkan pengikut madzhab Asy-Syafi'i
berpendapat hal itu cukup disampaikan kepada tuannya.

Kedua: Sabda Nabi, "Cnmbuklah dia" adalah dalil bahwa yang berkuasa

untuk menjatuhkan hukuman cambuk terhadap budak adalah tuannya,

inilah yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i, dan menurut Al-Hadawiyyah
hal itu diserahkan kepada tuannya jika tidak ada imam (pemimpin),

359 (g'*-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6839) dan Shahih Muslim (7703)
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namun pendapat yang paling tepat adalah yang pertama bahwa yang

mencambuknya adalah tuannya. Yang dimaksud dengan hukuman had

itulah adalah hukuman had yang sudah diketahui sebagaimana dalam

firman Allah,

(O . . s,1'ii A .; G5\ :F u, h_|*"
" Maka atas mer eka sep ar o hukuman dari hukuman b agi w anita-wanita merdeka

bersuami." (QS. An-Nisaa': 25)

Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan dari hadits itu bahwa siapa yang

dijatuhi hukuman had tidak boleh dicaci-maki, tapi hal itu dibolehkan
bagi pezina sebelum dilaporkan kepada Hakim untuk menakut-nakuti

dan menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan

tersebut, apabila perkaranya sudah dilaporkan dan dilaksanakan

hukuman had kepad anya; cukuplah hal itu baginya. Dan ini diperkuat
dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencaci peminum
khamr yang telah dijatuhi hukuman, dengan bersabda, "langanlah

kalian menjadi pendukung setan menjerumuskan saudara kalian. / 360 Sabda

Nabi, "lika dia (budak wanits) berzina .,. dan seterusnya" dalil yang

menunjukkan bahwa pezina yang telah dijatuhi hukuman had akan

dijatuhi hukuman had lagi apabila dia berzina lagi, tapi jika perbuatan

zina tersebut berulang kali dilakukan tanpa dijatuhi hukuman had

(karena tidak melapor) maka dia wajib dijatuhi hukuman had satu kali

saja tanpa menghitung berapa kali dia melakukan perbuatan zina.

Zhahir sabda Nabi, "Maka juallah dia" menunjukkan bahwa dia
tidak dihukum had lagi. Penulis berkomentar dalam kitab Al-Fath,

bahwa yang paling rajih adalah dia dihukum cambuk terlebih dahulu

baru kemudian dijual. Hal itu tidak ditegaskan dalam hadits karena

dianggap sudah maklum bahwa hukuman had tidak boleh ditinggalkan
dan tidak bisa digantikan dengan dijual.

Ketiga: Zhahir hadits menunjukkan wajib hukumnya bagi sang

tuan (majikan) untuk menjual si budak wanita, dan haram hukumnya
mempertahankan budak wanita yang berulang kali beruina; inilah

yang menjadi pendapat Dawud dan pengikutnya, sedangkan jumhur

360 @*.) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (678I)
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ulama berpendapat bahwa perintah tersebut sunnah, bukan wajib. Ibnu
Baththal berpendapat: Para pakar fikih berpendapat bahwa perintah

untuk menjual itu merupakan anjuran untuk menjauhi orang yang

berulang kali berzina, dan juga agar majikan tidak dianggap ridha atas

perbuatannya sehingga menjadi orang yang tidak mempunyai rasa

cemburu terhadap keluarganya (dayyuts) padahal syariat Islam sudah

menetapkan ancaman bagi siapa yang mempunyai sifat tersebut.

Hadits ini juga merupakan dalil yang tidak mewajibkan untuk
menjual budak wanita yangberzina; karena lafazln: "Budak wanita di

antsrakalian" bersifat umum baik dia berzina dengan pemiliknya (bukan

majikan) maupun bukan, dan syariat tidak menjadikan perbuatan zina

sebagai faktor utama menjualnya; sebab bila hal itu yang menjadi alasan

utama tenfu dari pertama kalinya ia berzina langsung dijual, tetapi

tidak lakukan melainkan pada ketiga kalinya menurut pendapat yang

mewajibkannya sebagaimana pendapat Dawud dan pengikutnya. Jadi
perintah yang mewajibkan menjual budak wanita tersebut tidaklah
dikarenakan ia berzina melainkan karena perbuatan tersebut berulang

kali dilakukan; untuk menghilangkan prasangka bahwa majikan ridha

atas perbuatan budaknya, sehingga dia dijuluki dengan d nyyuts.Hukum

ini berlaku juga pada isteri; maksudnya tidak langsung diceraikan

karena berzina, namun jika hal itu dilakukan berulang kali maka wajib

diceraikan, sebagaimana yang telah kamu ketahui. Mereka berkata,

"Perintah menjualnya setelah ketiga kali ia berzina seperti yang

telah disebutkan terdahulu, karena hal itu merupakan sarana untuk
memperbanyak anak-anak yang lahir dari perbuatan zina.

Ada yang berkomentar, "Tidak ada satupun ulama terdahulu

yang berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut adalah wajib

hukumnya sebagaimana pendapat sebagian mereka; maka abaikan saja,

karena sudah ada ketetapan larangan untuk membuang-buang harta,

lalu bagaimana mungkin syariat mewajibkan menjual sesuatu yang

berharga dengan hal yang hina."

Pendapatku (penjelas kitab): Sudah maklum bahwa pendapat yang

paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa perintah dalam

hadits itu adalah wajib, karena yang berpendapat bahwa perintah itu
hukumnya sunnah tidak menyebutkan dalil yang menyatakan perintah
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tersebut adalah tidak wajib. Pernyataan, "Sudah ada ketetapan larangan

membuang-buang harta", kami menjawab: "ketetapan itu" adalah

perintah yang merupakan pengecualian atas larangan tersebut. Bahkan

para ulama sudah ijma' menguatkan ketetapan yang membolehkan

menjual sesuatu yang berharga dengan hal yang sepele baik diketahui

atau tidak oleh pihak si penjual sebagaimana pendapat jumhur ulama,

sabda Nabi, "ksrena hnl itu dapat memperbanynk lnhirnya annk-mak hasil

p erbuntnn zins", diaberkata, "sebetulnya perintah menjualbudak tersebut

tidak bisa menghentikan dan bukan pula sarana yang menghentikannya

dari perbuatan zina kecuali bila ia meninggalkannya."

Ada yang berpendapat bahwa hikmah perintah menjual tersebut

walaupun hal itu bukanlah faktor utama yang mencegahnya dari

perbuatan zina: hal itu menunjukkan boleh bagi si pembeli untuk

mengabaikan atau tidakmembeli, dan sibudak wanita menyadaribahwa

dia dijual oleh majikan pertama dikarenakan berzina, sehingga tidak

mengulangi perbuatan tersebut takut bila dia dijual berpindah dari satu

majikan ke majikan lainnya, atau dengan dijadikan ia sebagai budak

atau ada yang menikahinya akan menghindarkannya dari perbuatan

yang diharamkan.

Keempnt: Apakah diharuskan bagi penjual untuk memberitahukan

sebab penjualannya kepada pembeli, agar tidak dikelompokkan dalam

hadits, "Bnrnngsiapa vnng meniptt, maka dia tidak termasuk lnlam kelompok

knmi." 3"1 karena zina termasuk aib maka diperintahkan dijual walaupun

dengan harga yang murah? Mungkin hal itu tidak wajib; karena syariat

hanya memerintahkan menjualnya dan tidak harus menjelaskan aibnya,

dan aib ini juga tidak bisa diketahui apakah dia akan melakukannya

lagi atau tidak di kemudian hari; karena seorang itu bisa berubah, yang

berbuat dosa mungkin bertaubat dan tidak mengulangi lagi di kemudian

hari, dan mungkin orang yang dikenal berbuat baik shalih akan berbuat

dosa. Si budak wanita yangberzina dan telah dijatuhi hukuman had

maka dirinya telah bersih sebagaimana halnya orang yang tidak berbuat

dosa; maka dilarang mencelanya, dan mungkin juga menerangkan

aibnya bagian dari mencelanya. Sedangkan menyebutkan sebab utama

361 (#) Hadits ini shahih, Shahih Muslint (L02), sebagaimana diulang-ulang daiam
pembahasan terdahulu.
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ia dijual dengan harapan dia berubah, dan termasuk dalam bab saling

memberi nasehat.

Kelima: Ungkapan hadits yang mutlak merupakan dalil untuk
menjatuhkan hukuman had terhadap br-rdak wanita secara mutlak
baik dia sudah menikah maupun belum, tapi firman Allah, " dnn apnbila

mereka telah nrcnjnga diri dengnn kattin, kemudinn mereka ntettgerjnkan

perbuatan ynng keji (zina), makn atns nrcreka separl httkuman drtri lutkrnnnn

bngi zuanita-zuanita merdeka bersuami." (QS. An-Nisaa': 25) mensyaratkan

ia sudah menikah, akan tetapi mungkin hal itu sebagai syarat untuk
memberikan 1/2 hukuman cambuk bagi budak wanita yang berzina,

dan bukan 1/2 hukuman rajam; karena hukuman rajam tersebut tidak
bisa ditentukan berapa kali; maka tidak ada ukuran 1/2hukuman rajam,

sehingga penjelasan pensyaratan dalam ayat tersebut menjadi tepat dan

sesuai.

Ali Radhiy all ahu Atthu menyebutkan secara mutlak berkaitan dengan

hal tersebut dalam khutbahny a, "\N ahai manusia, laksanakan hukuman
had terhadap budak-budak kalian, baik yang sudah menikah maupun

belum menikah"362 diriwayatkan Ibnu Uyainah dan Yahya bin Sa'id dari

Ibnu Syihab sebagaimana yang dikatakan Malik, inilah yang menjadi

madzhab jumhur ulama.

Kelompok ulama lainnya berpendapat bahwa budak-budak

tersebut tidak dijatuhi hukuman had bila berzina kecuali jika mereka

telah menikah, inilah pendapat Ibnu Abbas. Namun pendapat jumhur
ulama diperkuat dengan hadits mutlak berikut ini:

t *-'-L*:i ..:S-. L.

1.121,. Dari AIi Radhiyallahtt Anfur berkatn, "Rcrsulullah Shallallahtt Alaihi

wa SaIIam bersnbdn, "Laksanakan hukumnn atns hamba-hamba yang

j o'-' !

362 (go*) Hadits irri shahih, Shahih Muslim (7705)
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--4@engknu miliki." (HR. Abu Dawud.363 Menurut Muslim hadits

tersebut mauquf)364

Penjelasan Kalimat

Yang dimaksud lafazh mauquf itu adalah mauquf kepada Ali, Al-
Baihaqi meriwayatkannya dengan m(fffu',365 sedangkan Al-Hakim tidak

mengetahui hadits ini dan mengira bahwa salah satu Syaikhani (Bukhari

dan Muslim) tidak menyebutkan tentang hadits ini, lalu dia mengetahui

bahwa salah satu di antara kedua Syaikhan itu menyebutkan tentang

hadits ini.

Pendapatku: mungkin dia (Al-Hakim) memasukkannya dalam kitab

Mus t a dr ak, karena Mu slim tidak m em arfu' kan hadits tersebut, sementara

Al-Hakim memarfu' kanny a.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sebagaimana hadits pertama bagi para

majikan (tuan) untuk memberikan hukuman had terhadap para

budaknya, hanya saja hadits ini lebih umum dari pada hadits pertama

mencangkup budak lakilaki dan perempuan, dan menunjukkan juga

untuk memberikan hukuman had secara mutlak baik sudah menikah

ataupun belum dan yang melaksanakan hukuman tersebut adalah

majikannya baik dia laki-laki ataupun perempuan.

Ada perselisihan ulama bila yang berzina itu adalah budak wanita

yang sudah menikah: Jumhur ulama berpendapatbahwa melaksanakan

hukuman had itu adalah majikannya. Imam Malik berpendapat: Pelaksana

hukuman had itu adalah imam (pemimpin) kecuali jika suaminya juga

adalah budak majikannya. Secara zhahir hadits ini tidak mensyaratkan

kelayakan atau kepatutan sang majikan untuk memberikan hukuman

had itu.

Ibnu Hazm berkata, "Majikan adalah pelaksana hukuman had

tersebut kecuali bila ia adalah orang kafir maka ia tidak berhak

@:'--) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4473)

ft"*-") Hadits ini shahih, shahih Muslim (1.705)

Al-Baihaqi (81229)

JOJ

364
365
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melaksanakan hukuman had terhadap budaknya dengan berdasarkan
bahwa perbuatan orang-orang kafir tersebut tidak diakui kecuali dalam
hal-hal yang sepele, maka ketika mereka diberikan kekuasaan untuk
melaksanakan hukuman had; tentu hal itu sangat bertentangan dengan
kesepakatan tersebut.

Secara zhahir hadits ini menunjukkan bahwa majikan juga adalah
pelaksana hukuman terhadap budaknya yang mencuri dan meminum
khamar, tapi ada sekelompok ulama yang menyelisihi pendapat
tersebut tanpa menyebutkan dalil yang mendukung. Pendapat pertama
berdasarkan riwayat dari Abduftazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari
Nafi' meriwayatkan: "Bahwa Ibnu Umar memotong tangan budak laki-
lakinya yang mencuri dan mencambukbudak laki-lakinya yang berzina
tanpa menyerahkan perkara keduanya kepada hakim (penguasa)."366

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaththa' dengan
sanadnya: "Bahwa ada budak laki-laki milik bani Abdillah bin Abi Bakar
mencuri dan mengakui perbuatannya; maka Aisyah memerintahkan
untuk memotong tangannya, lalu dipotong,"367 Asy-Syafi'i dan
Abdunazzaq meriwayatkan dengan sanad yang keduanya sampai
kepada Al-Husain bin Muhammad bin Ali meriwayatkan: "Bahwa
Fatimah Radhiyallahu Anha binti RasululLah Shallallahu Alaihi wa SaIIam

melaksanakanhukumanhad terhadap budak wanitanya y angber zina." 368

Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar meriwayatkary "Bahwa
Fatimah Radhiyallahu Anha Binti Rasulullah shsllallahu Alaihi wa Sallam

mencambuk budak wanitanya yangberzina 50 kali."

Al-Hadawiyyah berpendapat yang berhak melaksanakan hukuman
had adalah penguasa kecuali jika tidak ada; maka sang majikan yang
melaksanakan hukuman had. Bahkan pengikut madzhab Hanafi
berpendapat bahwa yang berhak melaksanakan hukuman had adalah
imam (penguasa) secara mutlak atau orang yang mewakilinya.

Ath-Thahawi (pengikut madzhab Hanafi) berdasarkan riwayat dari
Muslim bin Yasar berkata, "Abu Abdillah seorang shahabat berkata,
"Masalah zakat, hukuman had, harta rampasan perang dan shalat Jumat

Al-Mushannaf (101239)
Al-Muwaththa' (535)
Musnad Asy -Syafi' i (1, 1362), Al-Mushannaf (7 1394)

366
367
368

I



SubulusSalam

-1@I@diserahkan kepada pemimpin." Ath-Thahawi berkomentar, "Kami tidak
mengetahui ada shahabat yang bertentangan dengan hal tersebut."
Ibnu Hazm meneliti kebenaran hal tersebut dan berkomentar, ,,Bahkan

pendapat itu ditentang oleh 12 shahabat."

sudah kamu ketahui riwayat dari shahabat terdahulu dan cukuplah
itu membantah pendapat atau dalil yang disampaikan Ath-Thahawi, di
antaranya seperti yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Amr bin Murrah,
yang terdapat perawi dari Abdurrahman bin Abi Laila berkata, ,,Saya

menjumpai masa hidup beberapa orang Anshar dan mereka mencambuk
budak wanita mereka y ang berzirra./' 36e

Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Mas'ud memerintahkan unfuk melakukan
hal tersebut, dan Abu Barzah mencambuk budak wanitanya yang
berzina."

1122. Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa ada seorang

perempuan dari Juhainah menemui Nabi shallallahu Alaihi wa sallam

-dia sednng hamil karena berzina- dan berkata, "Wahai Nabi Allah,
aku hnrus dihukum, Iakukanlah hukuman itu padaku." Lalu Rasulullah

shallallahu Alaihi wa s allam memanggil waliny a dan bersab da, " Berbuat

369 Al-Baihaqi (81245)



Tfiaua (Hukuman)

baiklcth padanya, apabila dia melahirkan, bazoalah bayi itu .padaku.,,

Maka hal itu dilaksnnaknn. setelnh itu, barulah si wanita dihukum,
Nabi memerintahkan agar pnkainn si wanita ditambah dan diiknt kuat-
kuat pada badannya, IaIu dirajam, Kemudian Rasulullah shalralrahu

Alaihi wa Sallam menshalatinya, Berkatalah Llmar, "Apakah engkau

menshalatinya Nabi Allah, padahal ia telahberzina? " Beliau menjazuab,
" l a b enar -b en ar tel ah b er t aub at y an g s ekir any a t aub atny a dib agi ant nr a

7 0 penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka, apakah engkau wahni
umar mendapntkan seorang yang lebih utama daripada menyerahkan

diriny n karena Allnh? " (HR. Muslim)370

Penjelasan Kalimat

"Perempuan dari luhninah" (ia dikenal dengan Al-Ghamidiyyah).
Makna " fasyukkat " yaitu pakaian si wanita ditambah dan diikat kuat-kuat
pada badannya.Zhahir sabda Nabi, "Apabila dia melahirkan, bnwalahbnyi
itu padaku" menunjukkan bahwa hukuman rajam dilaksanakan setelah
melahirkan. Hanya saja, ada riwayat Muslim lain yang menetapkan
bahwa hukuman rajam tersebut dilaksanakan setelah anaknya disapih
dan memakan roti, kalau demikian tentunya hadits riwayat dalam kitab
ini dipersingkat.

An-Nawawi berkata setelah menyebutkan kedua riwayat hadits
tersebut bahwa kedua riwayat tersebut terdapat dalam kitab shahih
Muslim dan secara zhahir berbeda. Riwayat yang kedua jelas-jelas

menunjukkan bahwa si wanita dirajam setelah anaknya disapih dan
sudah bisa memakan roti, sedangkan hadits yang pertama bahwa
setelah ia melahirkan langsung dilaksanakan hukum rajam. Maka hadits
pertama ini harus ditafsirkan agar sesuai dengan hadits yang kedua;
maka dalam riwayat pertama yang menyatakan: "Bahwa ada seorang
Anshar berdiri lalu berkat a, "sayalahyang mencarikan siapa yang akan
mengasuhnya" maksud ia mengatakan hal itu setelah anaknya disapih,
dan penggunaan kata "mengasuhnya" maksudnya adalah menanggung
biaya hidup dan pendidikannya, dan hal itu disebut dengan mengasuh
secara majas.

370 (g,e.-) Hadits ini shahih, Muslim (1696)
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Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan melaksanakan hukuman

rajam sebagaimana dalam pembahasan terdahulu. Sedangkan

pakaiannya diikatkan kuat-kuat agar supaya aurat tidak tersingkap

setelah dilempari dengan batu. Para ulama bersepakat bahwa wanita
yang akan dirajam dengan posisi duduk sedangkan laki-laki berdiri,
kecuali menurut Imam Malik bahwa laki-laki juga didudukkan. Ada
yang berpendapat bahwa masalah ini diserahkan kepada penguasa

untuk menentukan mana yang terbaik bagi terdakwa.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

menyalati wanita tersebut, bila riwayat tersebut shahih. Hanya saja, Ath-
Thabari berkata, "Nabi tidak menyalatinya," lalu ia berkata, "Demikian
juga dalam riwayatlbnu Abi Syaibah danAbu Dawud. Dalam riwayatAbu
Dawud dijelaskan: Lalu Nabi menyuruh mereka untuk menyalatinya,3Tl

akan tetapi kebanyakan perawi yang diriwayatkanMuslim menyatakan

bahwa Nabi menshalatinya, dan secara zhahir perkataan lJmar,
"Engkau menyalatinya, wahai Rasulullah" menunjukkan bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalatinya, maka hal ini menguatkan
kebanyakan hadits yang diriwayatkan Muslim. Dan penafsiran dari kata

"menyalati" adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam memerintahkan

untuk menyalati (Nabi tidak ikut menshalati); karena beliaulah yang
berhak memerintahkan. Penafsiran ini sangat bertentangan dengan

zhahir hadits tersebut, dan yang tepat adalah yang pertama berdasarkan

pengertian zhahir hadits tersebut.

Dengan penafsiran tersebut di atas: apakah Nabi Shallallahu Alaihi
wa SaIIam menshalati sendiri atau hanya memerintahkan shahabat

untuk menyalatinya, maka pendapat yang memakruhkan menyalati
orang yang meninggal karena dirajam bertentangan dengan nash hadits
ini kecuali bila ada pengecualian memakruhkan menyalati orang yang
dirajam bukan karena pengakuan atas perbuatan zina yang dilakukan;
dengan anggapan dia belum bertaubat, bila demikian masalah ini
menjadi seperti masalah perbedaan ulama menshalati orang-orang
fasiqyang meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapatbahwa mereka

371 (g*-r) Hadits ini shahih, Shahih Abi Datoud (4440)
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dishalati, sedangkan yang melarang tidak memberikan dalil mendukung

pendapat mereka.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bertaubat tidak
bisa menghapus hukuman had atasnya. Inilah pendapat yang paling
tepat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama. Perbedaan

ulama pada masalah hukuman bagi orang yang berbuat dosa (membuat

kerusakan) apabila dia bertaubat sebelum perkaranya dilaporkan kepada

pemimpin (imam). Menurut ]umhur ulama bahwa hukuman had tidak
dilaksanakan berdasarkan firman Allah,

3j,t 4i 3r1 r{s'e ?*v# u-\ju Olii *y
nr^s g i,N7;*;

"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat

menguasai (menangkap) mereka; Makn ketahuilah bahwasanya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah: 34)

j: +-' .--:i o .*;,.. .:':., .ai .-.' : :.i::', *- '.--- .,, ,*- I 
_.,'

1123. Dari labir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu

Alctihi wa Sallam pernah merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang

laki-Iaki dari kaum Yahudi dan seorang perempuan." (HR. Muslim33
dan kisah dua orang Yahudi itu terdapat dalam kitab Shahih Al-
Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Ibnu Umar)373

Penjelasan Kalimat

Laki-laki dari Aslam yaitu Ma'iz bin Malik, dan seorang wanita

yaitu Al-Juhaniyyah. Hadits tentang Ma'iz dan Malik telah disebutkan

dalam pembahasan terdahulu.

372 (C-r) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1701)

373 (6.-") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6841) dan Shahih Muslim (1699)

sr;

-.j- '-r
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-,t{tgll34rgtTafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil untuk melaksanakan hukuman had bagi kafir

dzimmi yang berzina, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama.

Sedangkan pengikut madzhab Imam Malik dan mayoritas pengikut

madzhab Hanafi mensyaratkan terdakwa yang akan dijatuhi hukuman

had harus beragama Islam, karena rajam itu adalah syaratbagipezinayang

sudah menikah. Ibnu Abdil Bar menukilkan adanya kesepakatan ulama

berkaitan dengan masalah tersebut, tapi itu dibantah dengan pendapat

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad karena keduanya tidak mensyaratkan

beragama Islam berdasarkan pada kedua orang Yahudi yang berzina

itu telah menikah. Sudah dijawab pendapat yang mensyaratkan Islam

karena sebetulnya Nabi Shallallahu Aktihi wa SaIInm merajam kedua

orang Yahudi tersebut berdasarkan hukum yang terdapat dalam kitab

mereka (Taurat) dan tidak dengan hukum Islam. Hal itu termasuk dalam

bab pelaksanaan hukum berdasarkan kitab Taurat untuk menerangkan

bahwa dalam kitab Taurat juga terdapat hukum rajam bagi pezina yang

pernah menikah maupun belum.

Ibnul Arabi berkata, "Nabi merajam keduanya untuk membuat

hujjah atas mereka dengan tidak berdasarkan Syari'at Islam tapi dengan

firman Allah, " don hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah." (QS. Al-Maidah: 49),Ialu para saksi

yang ingin proses hukum tersebut berlandaskan pada hukum dari kitab

Taurat. Tapi Al-Khaththabi membantah pendapat tersebutbahwa sebab

turun firman Allah, " dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara

mereka menurut apa ynng diturunkan AIIah." (QS. Al-Maidah: 49) tersebut

adalah bahwa Nabi didatangi kaum Yahudi memintah hukuman

berdasarkan syari'at dari Nabi sebagaimana diterangkan riwayat hadits

tersebut. Maka, Nabi menunjukkan kepada mereka hukum syari'at Taurat

yang mereka sembunyikan, karena hukum syariat Islam menunjukkan

hukuman yang sama yaitu dirajam; berdasarkan ketentuan syariat Islam

tidak melaksanakan hukuman had berdasarkan pada syariat yang telah

dihapus atau tidak diberlakukan lagi. Jadi, kesimpulannya bahwa Nabi

Shallallnhu Alaihi zoa Sallam menghukuminya dengan hukum Islam.

Pendapatku: tidak menutup kemungkinan bahwa kisah itu
menunjukkan 2 kemungkinan tersebut di atas. Pendapat pertama
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didasarkan pada tidak diterimanya persaksian di antara Ahli Dzimmah
(orang kafir yang mengikuti peraturan Islam), dan yang kedua
diterimanya persaksian di antara mereka. Adanya perbedaan ulama
dalam masalah ini sudah diketahui. Kisah ini juga menunjukkan sahnya
pernikahan Ahli Kitab; berdasarkan penetapan hukum an had kepada
yang telah menikah berarti mensahkan pernikahan mereka. Disamping
itu, ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang kafir diperintahkan
juga untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam.

Pendapatku: pendapat yang mengatakan bahwa kaum kafir juga
diperintahkan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam
perlu dipertanyakan dasar hukumnya, karena Nabi shaltsllnhu Alnihi wa

sallam berdasarkan pada hukum Islam dan bukan pada syariat Taurat
merujuk kepada salah kemungkinan penafsiran tersebut di atas.
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1124. Dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah Rndhiynllahu Anhu berknta, "Di
daerah knmi ada seorang Inki-lnki kecil, lemah telah berzina dengan

salah seorang budak perempuan merekn. Lalu Sa'ad melaporkan hal itu
kepada Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallnm dan belisu bersabda,

"Pukullah din sebagai hukuman." Merekn berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya dia tidak tahan dengan pukulan semacam itu." Beliau

bersabda, "Ambillnh pelepah kurma yang memiliki 100 ranting lalu

pukullah dengan itu sekali." Kemudian mereka melskukannya. (HR.
Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sanadnya hasan, namun
m au shul d an mur s alny a hadits ini dipertentan gkan) 37a

374 (C.*--) Hadits ini shahih, Shahih Ibni Majah (2622)
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Biografi Perawi

Sa'id bin Sa'd bin Ubadah adalah kaum Anshar. Al-Waqidi berkata,

"Dia adalah seorang shahabat, menjadi wali gubernur di daerah Yaman

pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib."

Penjelasan Kalimat

Ruwaijil (adalah bentuk Tashghir dari Rajul seorang laki-laki kecil,

lemah). Khabutsa (telah berzina). "'Itsqal" 100 ranting-ranting kecil yang

berada di pelepah kurma.

Al-Baihaqi berkata, "Menurut Abi Umamah bin Sahal bin Hanif
bahwa hadits ini mursal.Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan

hadits ini dari Abi Umamah dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah dengan

maushul. Telah dibahas beberapa kali walaupun hadits inimursal; tetap

bisa dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi hadits ini sebenarnya adalah

maushul dari perawi yang bisa dipercaya.

Yang dimaksud "iGt" adalah pelepah kurma yang mempunyai

ranting kecil-kecil, yaitu seperti dahan pohon anggur. Dan setiap ranting-

ranting pelepah atau dahan pohon tersebut disebut dengan irl-:.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil terhadap terdakwa yang lemah atau sakit,

yang tidak kuat menaham hukuman cambuk; maka diganti dengan

sesuatu yang bisa ia tahan dan dilakukan sekaligus sekali pukulan seperti

dengan sepelepah kurma yang memiliki 100 ranting atau lainnya, inilah
yang menjadi pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat: L00 ranting
tersebut harus langsung mengenai kulitnya agar tercapai maksud dari
hukuman had itu. Ada yang berpendapat: cukup walaupun 100 ranting
tersebut tidak langsung mengenai si pezina, inilah pendapat yang paling
tepat; karena Allah tidak menciptakan 100 ranting-ranting pelepah

kurma itu sejajar terpisah melainkan menumpuk di satu yang tidak
memungkinkan semuanya mengenai tubuh terdakwa. Bila terdakwa
(pezina) sakiU maka ditunggu sampai ia sembuh atau udara sangat

dingin atau panas; maka ditunda dulu pelaksanaan hukuman had
tersebut sampai ia sembuh atau memungkinkan dilaksanakanhukuman
had atasnya.
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'l'1.25. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi shattatlahu Ataihi
wa Sallam bersabda, "Siapa yang mendapatkan seseorang melakukan

seperti yang dilakukan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah
pelakunya dan orang yang diajak melakukannya; dan siapa yang
mendapatkan seorang bersenggama dengan binatang; maka bunuhlah

orang itu dan binatnng tersebut." (HR. Ahmad dan Al-Arba'atr,
para perawinya dapat dipercaya, namun masih ada perselisihan
pendapat di dalamnya)37s

Tafsir Hadits

Zhahirnya perselisihan ulama terhadap semua yang berkaitan
dengan hadits ini, dan tidak hanya pada matan haditsnya saja, karena
hadits dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara terpisah-pisah yang
masih diperselisihkan apakah benar-benar kedua riwayat terpisah-pisah
itu dari Ibnu Abbas atau bukan.

Yang berkenaan dengan hukum pertama diriwayatkan Al Baihaqi
dari hadits Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas ,,Tentang

seorang wanita yang bersenggama dengan sejenis" Ia berkata: "Dirajam"
dan diriwayatkan juga darinya bahwa Ia berkata: "Dibawa ke atas
puncak bangunan tertinggi dari daerah tersebut lalu dilemparkan ke
bawah dengan posisi terbalik sambil dilempari dengan batu."s76

Sedangkan yang berkaitan dengan hukum kedua, diriwayatkan
Al-Baihaqi juga dari Ashim bin Bahdalah dari Abi Razin dari Ibnu
Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Ia pernah ditanya tentang seorang
yang bersenggama dengan binatang, Ia menjawab: Tidak ada hukuman

(g:*-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4462)
Al-Baihaqi (81232)

375
376
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had atasnya,377 perbedaan hukum ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas

berijtihad karena tidak mengetahui bagaimana tuntunan Rasulullah
Shallnllahu Alaihi wa Sallam terhadap si pelaku, menurut salah satu

pendapat yang menerangkan maksud dari ungkapan hadits "masih

ada perselisihan pada hadits tersebut" yaitu perbedaan Ibnu Abbas

memberikan hukuman terhadap si pelaku. Hadits itu mempunyai 2

masalah pokok:

Masnlah Pertama: Pelaku homoseksual, sudah tentu ia melakukan
dosa besar, tentang hukumannya ada 4 pendapat ulama:

Pertama: dihukum seperti pezina secara qiyas, karena sama-sama

melampiaskan syahwatnya pada hal-hal yang diharamkan, inilah
pendapat Al-Hadawiyyah, sekelompok ulama dahulu dan sekarang

serta pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang tidak sependapat hal ini
beralasan bahwa hadits itu masih diperselisihkan, maka tidak bisa
dijadikan dasar hukum yang membolehkan merajam si pelaku, bahkan
sifat-sifat yang mereka himpun untuk dijadikan 'illah atau alasan untuk
mengqiyaskan liwnth (homoseksual) dengan zina tidak berdasarkan

dalil yang mendukung'illah atau alasan tersebut.

Kedun: Bahwa pelaku dan obyek pelaku (homoseksual) kedua-
duanya dibunuh baik mereka sudah menikah atau belum berdasarkan
hadits bab, inilah pendapat An-Nashir dan salah satu pendapat lama
(qaul qadim) Imam Asy-Syafi'i. Para ulama fiqih berkomentar tentang
hukum dibunuh: hukuman tersebut telah dilaksanakan dan tidak ada

satu orangpunmengingkarinya; jadihukumanitu menjadi ijma' di antara

ulama apalagi hukuman itu sering dilakukan pada masa kekhalifahan
Abu Bakar, Ali dan lainnya. Pengarang kitab Al-Manar merasa heran
karena sedikit orang yang berpendapat seperti itu padahal lafazh
haditsnya sangat jelas, derajat haditsnya bisa dijadikan hujjah untuk
mengamalkannya.

Ketiga: si pelaku (homoseksual) dibakar, berdasarkan riwayat Al-
Baihaqi yang menerangkan bahwa para shahabat berkumpul dan sepakat
memutuskan bahwa pelaku dan obyek pelaku dihukum dengan dibakar,
berdasarkan hadits atau cerita walaupun dalam sanad riwayatnya ada

377 (;+) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4465)
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yang terputus.378 Al-Hafizh Al-Mundziri berkata, "\ang membakar

pelaku homosexual adalah 4 pemimpin Islam yaitu: Abu Bakar, Ali bin
Abi Thalib, Abdullah binZubair dan Hisyam bin Abdul Mulk.

Empat: bahwa pelaku dihukum dengan cara dilemparkan dari atas

bangunan tinggi dengan posisi terbalik sambil dilempari dengan batu.

Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ali Radlillallalut Anhu seperti yang telah

dibahas dalam riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.

Masalah Kedua: berkenaan dengan seorang yang bersenggama

dengan binatang, hadits ini mengharamkan prilaku tersebut dan had

hukumannya adalah dibunuh, inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang

dipilih dari2 pendapatnya lainnya, dan ia berkata, "Jikahadits itu benar;

maka itulah pendapatku menurut riwayat Al-Qasim. Imam Asy-Syafi'i

berpendapat dalam Fntws AI-Qadim (fatwa terdahulu) bahwa si pelaku

dihukum dengan had zina dikiaskan kepada pezina.

Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'aiyyid, An-Nashir dan lainnya

berpendapat bahwa si pelaku dihukum tapi tidak seberat hukuman had,

karena tidak dikategorikan dengan berzina.

Hadits bab sudah banyak dibahas seperti yang telah kamu ketahui,

yang menunjukkan wajib hukumnya membunuh binatang (obyek

zina) tersebut secara mutlak baik ia binatang yang bisa dimakan atau

tidak, inilah yang menjadi pendapat Ali Radhiyallahtt Anhu dan salah

satu pendapat Asy Syafi'i. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas: Bagaimana

tentang hewan tersebut? Ia menjawab: Saya tidak mendengar bagaimana

sabda Rasulullah ShaIInIIahu Alnihi wa Sallam tentang hal itu, namun saya

berpendapat bahwa pasti Nabi memakruhkan atau membenci makan

daging binatang itu atau memanfaatkannya."3zs

Diriwayatkan juga ketika Ibnu Abbas ditanyakan tentang binatang

tersebut: Ia menjawab: "dihukum sama sebagaimana si pelaku dihu-
kum", dan Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berpendapat makruh
hukumnya memakan daging hewan tersebut, maka zhahirnya binatang

tersebut tidak dibunuh.

Al-Baihaqi (8/232), dan rujuklah kltab Shahilt Abi Dawud (4463)

(g.*-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4464)
378

379
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Al-Khaththabi berpendapat: Hadits ini bertentangan dengan

larangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk membunuh hewan

kecuali bila hendak dimakan. Imam Al-Mahdi berpendapat: mungkin
tujuan dibunuhnya hewan yang halal dimakan tersebut sebagai

hukuman bagi pelaku bila ia adalah miliknya, dengan demikian kita bisa

menggabungkan antara perintah dan larangan Nabi Shallallahu Alaihiwa

Sallam mernbunuh hewan tersebut.

1.126. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhumabahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah memukul dan mengasingkan orang yang

berbuat zina, Abu Bakar juga pernah memukul dan mengasingkan, serta

Umar juga pernah memukul dan mengasingkan." (HR. At-Tirmidzi.
Para perawinya dapat dipercaya, namun tentang derajat mauquf

dan marfu'nya masih dipertentangkan)380

Penielasan Kalimat

Diriwayatkan Al-Baihaqi bahwa Ali Radhiy allahu Anhu mencambuk

dan mengasingkan pezina dari Bashrah ke Kufah atau sebaliknya.3sl

Tafsir Hadits

Sudah ditetapkan kebenaran hukuman tambahan "diasingkan"
pada pembahasan terdahulu, dan pengarang menyampaikan hadits
ini lagi sebagai bantahan terhadap pendapat yang menganggap bahwa
hukuman diasingkan sudah dihapus.

(e*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1,438)
Al-Baihaqi (81223)
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1127. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa R'.asulullah Shallallahu

Alaihi wa sallam melaknat laki-Iaki yang bertingkah raku wanita d.an

wanit a y ang ber tingkah laku laki-laki. " B eliau b ersab da, " Usirlah mer eka

dari rumah kalian." (HR. Al-Bukhari)382

Penielasan Kalimat

Mukhannats yaitu berfungsi untuk pelaku maupun objeknya, dan
laknat Nabi shallallahu Alaihi wa Sallam kepada laki-laki ataupun wanita
yang berprilaku seperti itu menunjukkan besarnya dosa tersebut, dan
mungkin hadits bab ini menunjukkan pemberitahuan dan hukuman bagi
pelaku itu sebagaimana yang telah dibahas pada bab terdahulu. Maksud
dari laki-laki berprilaku wanita adalah laki-laki yang meniru tingkah
laku, cara berbicara dan lain sebagainya sifat wanita,yaltutingkah laku
atau sifat yang dibuat-buat mirip dengan wanita dan bukan sifat atau
tabiat dari lahir. Dan maksud wanita yang berprilaku laki-laki adalah
wanita yang meniru sifat, tingkah laku yang khusus bagi laki-laki, seperti
inilah penafsiran menurut hadits riwayat Abu Dawud.383

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan bagi laki-laki
menyerupai prilaku dan sifat wanita, demikian juga sebaliknya. Ada
yang berpendapat, walaupun hadits itu melaknat yang berprilaku seperti
itu tapi hal itu bukan berarti mengharamkan; karena Nabi shallallahu
Alaihiwa sallam mengizinkan laki-laki banci (berprilaku wanita) masuk
bergabung dengan kelompok wanita melainkan Nabi melarang bila ia
memperlihat prilaku seperti wanita kepada orang yang tidak mengetahui
tentang dirinya, tapi ia tidak boleh berkumpul dengan para wanita jika
ia mempunyai nafsu kepada mereka. Hal itu diizinkan Nabi demi untuk
mengetahui sifat atau tabiat wanita lainnya.

(c.'.--) Hadits ini shahitr, shahih Al-Bukhari (58g6)
(e*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4097)
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Pendapatku: kemungkinan Nabi mengizinkan laki-laki tersebut

karena sifat atau prilaku wanitanya adalah bawaan dari lahir dan bukan
meniru-niru seperti sifat wanita. Ibnu At-Tin berkata, "Puncaknya laki-
laki yang meniru-niru sifat wanita dan wanita yang meniru-niru sifat
laki-laki adalah terjadinya hubungan homosexual di antara mereka,

maka bila demikian adanya, pantaslah mereka mendapatkan laknat dan

hukuman yang lebih berat.

Komentarku: hukum yang terkait dengan masalah homosexual atau

laki-laki yang bersenggama dengan sejenis di duburnya sudah dibahas

dan dijelaskan hukumnya pada bab terdahulu.

. ....,.: ..1 s . *:i.i.;.. ---

1128. D nr i Ab u H ur sir ah Ra dhiy aII ahu Anhu b erkat n, " Rasul ull ah Sh all nll ahu

Al aihi w n S all am b er s ab da, " T olakl ah hukum nn-hukuman s elam a en gkau

mendapntkan jnlan untuk menolaknya." (HR. Ibnu Majah dengan

sanad lemah.38a At-Tirmidzi dan Al-Hakim juga meriwayatkan
hadits serupa dari Aisyah Rndhiyallahu Anha dengan lafazh,
"Hindarilah hukumnn dari kaum muslimin sebisamu." 38s Sedangkan

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu dengan
lafazhnya sendiri, "Hindarilah hukuman-hukuman itu dnri hal-hal

yang bersfat syubhat (samar)."386

Penielasan Kalimat

Penulis kitab menyebutkan dalam kitab At-Talkhish riwayat dari

(.j*b) Hadits ini dhail Dha'if lbnu Maiah (2593)
(.\*-b) Hadits ini dhaif, Dha'if Allami' (259)
Al-Baihaqi (81238)

384
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Ali RadhiUallahu Anhu secara marfu'yang berkata, "Tidak layak seorang

imam (pemimpin) untuk menggagalkan pelaksanaan hukuman had." 387

Penulis berkomentar: di antara rawi hadits itu terdapat Al-Mukhtar bin
N af i' y ang d lkenal m unkar (or ang y an g d ikenal f asiq, lalai d an selalu sal ah

meriwayatkan hadits) sebagaimana yang dikatakan Al-Bukhari, hanya

saja penulis menyebutkan dalam kitab At-Talkhish berbagai riwayat
hadits mauquf tentang hal itu. Sebagian riwayat tersebut shahih, sehingga

menjadikan hadits itu dihukumi dengan marfu', dan itu menunjukkan

bahwa secara umum hadits itu berasal dari Rasulullah Shallallsltu Alaihi

wa Ssllam.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil bahwa hukuman had tersebut tidak
bisa dilaksanakan dengan adanya alasan ('illah) yang mengandung

syubhat seperti pengakuan adanya paksaan melakukan hal tersebut,

atau peristiwa itu terjadi ketika si wanita sedang tidur sehingga tidak
bisa menentukan dengan pasti siapa pelaku, sehingga argumentasinya

diterima dan ia dihindarkan dari hukuman had dan tidak dituntut lagi

untuk mendatangkan bukti atau saksi lainnya.
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1.229. Dari lbnu Umar Radhiynllnfut Anhuma, ia berknta, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Ssllambersabda, "Jauhilah ucapan dan perbuatan

yang dilarang Allah, siapa yang mek kukannya hendaknya ia menutupinya

dengan memohon perlindungan Allah dnn bertaubnt kepadc-Nya, dan

siapa yang menampcrkkan kepada kits kesalahan (perbuntan dosanyn),

387 (J+p) Hadits ini dha'ifl AIJrwa' (2355)
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kit a t e g akkan hukum AII ah kep ad any A. " 388 (HR. Al-Hakim. Hadits ini
terdapat dalam kitab Al-Muwaththa'dan termasuk dalam hadits-
hadits Mur s aI Zaid bin Aslam)

Penjelasan Kalimat

Al-Qadzurat yaltu ucapan dan perbuatan yang dilarang Allah.

Ibnu Abdi Al-Bar berkata, "Saya tidak mengetahui silsilah sanad
hadits ini pada kitab Hadits Imam Malik (Al-Muznaththa'), sedangkan
hadits riwayat Al-Hakim mempunyai sanad, tapi Imam Al-Haramain
berkomentar dalam kitab An-Nihayah:ulama sepakatbahwa hadits yang
terdapat dalam kltab Al-Muw aththa' itu shahih.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Ini adalah salah satu macam hadits yang
mengherankan pakar hadits (tentang hadits yang dinisbatkan ke kitab
Imam Malik, setelah diteliti tidak ada), dan contoh-contoh kasus seperti
itu banyak, yaitu para pengumpul hadits yang memasukkan hadits yang
sangat dibutuhkan para pakar sebagai dasar hukum ke dalam kumpulan
kitab hadits dan ternyata tidak terdapat dalam kitab tersebut.,,

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan bagi pelaku maksiat untuk
menutupi perbuatannya, tidak terburu-buru mengakui perbuatan
tersebut dan segera bertaubat kepada Allah dengan mengakui semua
kesalahannya bila dilaporkan kepada imam (pemimpin), maka sang
imam (pemimpin) itu wajib hukumnya untuk melaksanakan hukuman
had kepada terdakwa (pelaku). Berdasarkan hadits marfu' yang
diriwayatkan Abu Dawud yang menyatakary "Maafkanlah kesalahan

yang akan dijatuhi hukuman had di antara kalian, dan jika kesalahan yang
akan dijatuhi hukuman had dilaporkan kepadaku; maka wajib hukumnya
melaksanakan hukuman had tersebut." 38e

388 (C.*-) Hadits ini shahih, Shahih AI-Jaml (149)
389 (g*) Hadits ini shahitu Shahih Abi Daznud (4376)
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2. BAB HUKUMAN MENUDUH BERZINA

Al-Qadzaf secara bahasa artinya menuduh, sedangkan secara istilah
(syari'at) adalah menuduh seseorang berzina sehingga ia harus dijatuhi
hukuman had.

1130. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Ketika turun ayat yang

memb eb askanku dari tuduhan p eny elew an gan, Rasulultah Sh aII all ahu

Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar, Ialu beliau menyebutkan

hal itu dan membaca Al-Qur'an. Setelah turun dari mimbar beliau

memerintahkan dua oranglaki-laki dan seorangperempuan agar dipukul

dengan cambuk." (HR.Ahmad dan Al-Arba'ah, Al-Bukhari 3e0 juga

memberikan isyarat bahwa hadits ini ada pada kitabnya)

Penielasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar, Ialu

beliau menyebutkanhal itu dan membaca Al-Qur'an (yakni, beliau membaca

firman Allah,
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"Sesungguhnya orang-orang yang membauta berita bohong itu adalah dari

golongan kamu juga." (QS. An-Nur: 11) hingga akhir ayat delapan belas

menurut salah satu riwayat menyebutkan berapa ayatyangdibaca Nabi).

Setelah turun dari mimbar beliau memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang

perempuan agar dipukul dengan cambuk (Dua orang laki-laki yaitu Hassan

dan Misthah dan seorang perempuan yaitu Hamnah binti Jahsy).

390 1r*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Daztud (4474), dan Rujukiah kitab Shahih Al-
Bukhari (4827)
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Tafsir Hadits

Hadits ini menetapkan hukuman bagi penuduh zina,berdasarkan

firman Allah,

i6;3,'):,7, 6U I ? eAi6;t-tjS
" Dan orang-oranI yanI menuduh wanita-wanitayangbaik-baik (berbuat zina)

dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi..." (QS. An-Nur:

4), zhahirnya bahwa Aisyah belum pernah dituduh melainkan oleh tiga

orang tersebut, yang dipimpin Abdullah bin Ubuy bin Salul. Namun,

tidak ditetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuk

Abdullah sebagai hukuman (had) atas perbuatannya (menuduh).

Ibnul Qayyim menyebutkan berbagai alasan mengapa Nabi

Shnllallshu Alaihi wa Sallam tidak mencambuknya sebagai hukuman

atas perbuatannya, akan tetapi Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab

Al-Iklil yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

mencambukknya seperti halnya penuduh lainnya, sedangkan Al-

Mawardi berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Snllam tidak
mencambukpara penuduh Aisyah dengan alasan: pelaksanaanhukuman

had tersebut harus berdasarkan bukti atau pengakuan si penuduh,

tapi pendapat ini dibantah ber-dasarkan ketetapan langsung dari Al-

Qur'ary dan hukuman al-qadzaf ditetapkan bila si penuduh tidak bisa

membuktikan tuduhannya dengan bukti maka tidak dibutuhkan bukti

untuk menetapkan hukuman had kepada penuduh. Pendapatku: sudah

diketahui bahwa Al-Qur'an tidak menentukan siapa-siapa si penuduh,

seakan-akan hanya menetapkan sesuai dengan tafsir ayat tersebut,

karena sudah ditetapkan bahwa yang menjadi pelopor tersebarnya

tuduhan itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan Misthah

termasuk kelompok penuduh yang dimaksud dalam firman Allah,

@ .. 6A J.i6t;\iA:6f"Ji;iai $U't:
"Dan janganlah orang-lrang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di

ant nr n kamu b er s ump ah b ahw a m er eka ( t i d aH nkan m emb er i (b antu an ) kep ad a

kaum kerabat(nya)." (QS. An-Nur: 22)
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1137. Dari Anas bin Malik berkata, "Arual muln li'mt darnn lslam ialah

syarik bin sahma' yang ditudtth HiIaI bin umayyah terah berzinn

dengan isterinya. Maka Nabi Shallallnhu Alaihi uttr Ssllam bersabda,

"Tunjukkan bukti (saksi) dan jika tidak bisa; maka punggungmu akan

dikenai hukuntan cambuk." (HR. Abu Ya'la, para perawinya dapat
dipercaya 3e1. Dalam kitab Al-Bukhari ada hadits serupa dari Ibnu
Abbas Radhiyallalru Anhuma) 3e2

Penjelasan Kalimat

Perkataannya: "li'an pertamn dalam Islam" ada perbedaan riwayat
yang menerangkan sebab turun ayat li'an. Menurut riwayat Anas ini
disebutkan bahwa ayat li'an itu turun sebagai jawaban atas kisah Hilal,
dalam riwayat lain turun sebagai jawaban atas kisah Uwaimir Al-Ijlani,
yang jelas li'an pertama yang menyebabkan turun ayat menjelaskan
tentang hukumnya. untuk menggabungkan kedua riwayat itu,
dijelaskan bahwa ayat li'an turun kepada Hilal, selang beberapa waktu
datanglah Uwaimir Al-Ijlani mengadukan hal yang sama, tapi ada juga
yang berpendapat: tidak seperti itu.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yangmenunjukkanbila sang suami menuduh
isterinya berzina dan ia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti atas
tuduhannya tersebut; maka dia dijatuhi hukuman had, tapi hukum
ini dihapus dengan turunnya ayat li'an. Ini termasuk bab menghapus
hukum berdasarkan Sunnah dengan Al-eur'an (walaupun ayatnya

Abu Ya'la (2824)

b*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (267I)

((353))

\r\
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tentang hukuman bagi penuduh zina), yaitu firman Allah, "Dan orang-

orang yang menuduh wnnita-wsnita yang baik-baik (berbuat zina)." (QS.

An-Nur:4)

Ayat ini lebil-r dahulu turun dari pada ayat yang langsung

menerangkan tentang li'an. Bila demikiary maka ayat li'an itu mungkin
menjadi penghapus karena adanya jarak waktu turunnya kedua ayatitu
bagi yang mensyaratkannya untuk menuduh isteri, atau mungkin ayat itu
adalah mengkhususkan bila memang tidak ada senggang waktu antara

keduanya, atau mungkin ayat li'an itu berfungsi menerangkan ayat itu
berlaku umum pada ayat " Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita

y ang b aik-b aik (berbuot zina). " (QS. An-Nur: 4) yang bersifat khusus, yaitu
siapa saja yang menuduh wanita lainnya berzina, inilah yang dikenal

dengan bab menggunakan lafazh umum, namun diperuntukkan secara

khusus, menutut salah satu pendapat.

Sebenarnya, para suami yang menuduh isterinya berzina, secara

umum tetap termasuk dalam ayat ini. Hanya saja Allah menjadikan 4

sumpah (syahadat) dengan menyebut nama Allah sebagai pengganti

keharusan mendatangkan 4 orang saksi atas perbuatan itu; maka Allah
Ta'ala menyebut sumpah (syahadat) dengan nama-Nya sama dengan 4

saksi, Allah berfirman, " maka p ersaksian or ang itu ialah empat kali bersump ah

dengan namn AIIah." (QS. An-Nur: 6), dan jika ia tidak mau bersumpah,

maka dia dihukum cambuk penuduh berzina sebagaimana halnya orang

lain yang menuduh wanita lainnya berzina dengan tidak mendatangkan

4 saksi juga dihukum cambuk, maka para suami tetap termasuk dalam

keumuman hukum yang terdapat dalam ayat, "Dan orang-orang yang

menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)." (QS. An-Nur: 4);

Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunjukkanbukti (saksi)

dan j ika tidak b is a; maka punggungmu akan dikenai hukuman cambuk. "

Allah menurunkan ayat li'an menerangkan bagi suami yang

menuduh isterinya dengan tidak mendatangkan bukti-bukti pendukung,

yaitu 4 orang saksi, maka Allah mengganti 4 saksi tersebut dengan 4

kali sumpah dengan nama Allah, ditambah satu kali menjadi 5 kali
sumpah untuk menguatkan dan mempertegas. Menurut jumhur ulama

suami yang menuduh isterinya tidak mau bersumpah maka dijatuhi
hukuman had/cambuk dengan alasan seakan ada pengertian di ayat
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pertama: "Lalu para suami itu tidak mendatangkan 4 saksi dan tidak
mau bersumpah; maka cambuklah". Tujuannya adalah bahwa ayat

yang kedua menentukan dan mengkhususkan dengan syarat tambahan

pengganti syarat pertama jika tidak ada.Wallalru A'Iam.

;*: r U-\ 5,)\ r.il :JG ^,i ; _J. rG_j n' * :or .\ \y\
.r.i"-i, t.", :-.1..i "i: or-,".'""' ,r'",', 
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7132. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Aktt telalr mengalami

masa khalifah Abu Bakar, Utnar, Utsntan, dan setelahnya, nnmun aku

tidak melihat mereka mencambuk budak (hamba) karena menuduh

berzina kecuali dengan 40 cambukan. " (HR. Malik dan Ats-Tsauri3e3

dalam kitab Jami'nya)

Biografi Perawi

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah adalah Abu Imran Abdullah bin
Amir Al-Qari' Asy-Syami seorang alim yang dipercaya dan hafal dengan

tepat terhadap apa yang diriwayatkan, kelompok tabi'in tingkat kedua,

dan salah satu 7 qari' yang terkenal. Meriwayatkan dari Watsilah bin
Al-Asqa' dan lainnya, membacakan (menyimakkan) Al-Qur'an kepada

Al-Mughirah bin Syihab Al-Makhzumi yang menyimakkan Al-Qur'an
dari Utsman bin Affary lahir pada tahun 21 H dan wafat tahun 118 H.

Penielasan Kalimat

Al-Mamluk adalah budak laki-laki ataupun perempuan.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tentang pendapat sebagian ulama yang
menjatuhkan hukuman kepada hamba 1/2 hukuman orang merdeka,

tapi sudah diketahui bahwa nash Al-Qur'an memberikan 1/2 hukuman
itu khusus bagi budak wanita yangberuina; berdasarkan firman Allah,

393 Abdurrazzaqdalam kitab Mushannif-nya" Q I a37)
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" M nk n a t ns m e r ek n s ep nr o h r Lku n nn d sr i huku m a n b a gi w anit a-w anit a m er deka

lterstnni." (QS. An-Nisaa': 25), artinya mereka mengqiyaskan hukuman

budak laki-laki dengan budak wanita bila ia menjadi penuduh, dan juga

mereka mengkhususkan keumuman firman Allah, "Dan orang-orang

yang menuduh wanitn-utanita yan1baik-baik (berbuat zina)." (QS. An-Nur:

4) dengan mengqiyaskan budak laki-laki dengan budak wanita dalam

memberikan 1/2 hukum anhnd zina dan menuduh berzina karena status

keduanya sama-sama dimiliki majikannya, pendapat ini berdasarkan

kepada alasan jika para budak tidak termasuk dalam keumuman

maksud ayat tersebut bila tidak ada pengecualian, akan tetapi madzhab

ini bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam, maka tidak bisa

dijadikan dasar hukum. Inilah pendapat ulama-ulama terkini. Sedangkan

Ibnu Mas'ud dan Umar bin Abdul Azizberpendapat bahwa hukuman

bagi budak laki-laki sama seperti orang merdeka berdasarkan umumnya

ayat tersebut, seakan mereka tidak menggunakan dasar hukum qiyas

sebagaimana asas madzhab Azh-Zhahiriyyah.

Setelah dipelajari, penggunaan qiyas dalam masalah ini tidak tepat;

karena mereka mengqiyaskan budak laki-laki dengan budak wanita

atas dasar sama status kepemilikan tuannya, karena tidak dalil yang

menyebutkan bahwa itu adalah 'illah (alasannya) kecuali dengan

'illah As-Snbr wn At-Taqsim (mereka menghimPun semua alasan untuk

menentukan mana yang paling tepat) tapi hal itu bukan termasuk bagian

mencari 'illah, dan bukankah dia seorang budak wanita merupakan

bagian dari'illah mengurangi hukuman had terhadapnya; karena budak

wanita itu secara fisik lemah dan tidak bisa menjaga dirinya, maka Allah

berfirman,

U 3f''Wft .i; b';iilg "e^fj ;'
"Dan bnrangsinpn yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allnh adalah

Mahn Pengamputl Lagi Maha Penyayang (kepadn mereka) sesudah mereka

dipnksa (ittt)," (QS. An Nur: 33), ayat ini berkaitan dengan mereka, dan

tidak berkaitan dengan budak laki-laki; karena mereka bisa menjaga diri.

Kami berkesimpulan: budak laki-laki tidak diqiyaskan dengan budak
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wanita dalam memberikan 1/2 hukuman had zina dan menuduh berzina,
demikian juga sebenarnya budak wanita tidak diberi 1/2 hukum an hnd

Qadzaf (menuduh berzina), akan tetapi dia dihukumi sama beratnya
dengan wanita merdeka yaitu 80 kali cambukan, dan ungkapan yang
menyatakan adanya ijma' yang memberikan 1/2 hukuman zina bagi
yangberzina tidak benar; karena adanya perbedaan pendapat dengan
Dawud dan lainnya, demikian juga sudah kamu ketahui bagaimana
perbedaan ulama memberikan hukuman had akibat menuduh orang
lain berzina.

';-.,-;:' ,.., \
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1133. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahu,a Rnsulttllnh Shnllnllnhu

Alaihi wa Sallam bersabda, " Siapa tlang menuduh budnknyn berzinn, in

akan dihukum pada hari kiamat, kecuali jikn btrdnknr/a itlt nrclnkuknn

sebagaimnna yang in katakan. " (Muttafaq Alaih)3ea

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pemilik budak
(bila menuduh budaknya berzina) tidak dihukum di dunia, walaupun
ia termasuk dalam keumuman ayat tentan g qadzf (menuduh berzina);
berdasarkan lafazh ayat "muhshanat" (orang baik) tidak menentukan
bahwa ia harus merdeka atau pernah menikah, karena lafazh itu berarti
juga orangmerdeka, orangbaik-baik dan muslim; karena Nabi Shallnll nh u

Alaihiwa Sallam menjelaskan bahwa si majikan yang menuduh budaknya
berzina akan dihukum pada hari kiamat, jikalau hukumannya harus
dilaksanakan di dunia, maka ia tidak dihukum lagi pada hari kiamat;
sebab ada riwayat yang menyatakan bahwa hukuman-hukuman itu
adalah penebus dan pembersih diri dari dosa si pelaku, berdasarkan
ijma' ulama. Namun jika yang menuduh berzina budak laki-laki itu

394 (g*) Hadits ini shahilu Shahih Al-Bukhari (6858), Shahih Muslim (1660)
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-&bukan majikannya, ulama pun berijma' bahwa dia juga tidak dihukum

kecuali jika ia menuduh ibu si budak (ummul walad), tapi hal itu masih

diperselisihkan ulama apakah dihukum atau tidak. Al-Hadawiyyah

dan Asy-Syafi'iyyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa si pelaku

dihukum; karena ia (ummul walad) tetap milik majikan sebelum ia

meninggal, sedangkan menurut Imam Malik dan Azh-Zhahiriyyah

bahwa si pelaku harus dihukum had dan inilah yang menjadi pendapat

Ibnu Umar.

3. BAB HUKUMAN PENCURIAN

.\\ri,1t
'trr\j

Cle "lut L, ..ur .I *"J r>t

,-bj ) r-.t*" 9

t'^,Li,t\''
1.1.34. DariAisyahRadhiyallahuAnhubahzuaRasulullahShallallahuAlaihiwa

Sallam bersabda, "Tidakboleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali

(ia telah mencuri) sebesar seperempat dinar atsu lebih," (Muttafaq

Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)3es

Penjelasan Kalimat

Kalimat " t:6 " berharakat manshub (fathah) dengan kata

bantu huruf Fa', ada yang mengartikan: walaupun lebih dari itu tetap

dikategorikan melebihi batas ketentuan nilai barang yang dicuri, itulah

yang disebut mempertegas hukum. Hadits dari Aisyah, yaitu:

1,L35. Menurut rirnayat Ahmad, "Potonglah (tangan pencuri itu) jika

mengambil 112 dinar, dan jangan kalian memotong (tangannya) jika

mencuri kurang dLari itu."3e6

395 (6+N) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (6789), Shahih Muslim (1684)

396 (Up) Hadits ini shahih, Ahmad (8016), dan rujuklah kitab Shahih Al-lami' (7181)
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Tafsir Hadits

Perintah yang mewajibkan memberikan hukuman kepada pencuri

ditetapkan dalam Al-Qur'an, "Laki-Iaki yang mencuri dan perempuan

ynng ffiencuri." (QS. Al-Maidah: 38), dan tidak disebutkan batas ukuran
(nishab) yang mewajibkan tangan si pelaku dipotong; maka terjadilah

perbedaan ulama dalam menentukan masalah-masalah terkait dengan

hal tersebut.

Pertamaz Apakah harus disyaratkan barang curian itu sampai nishab

atau tidak?

Jumhur ulama mensyaratkan harus sampai nishab berdasarkan

ketetapanhadits-haditsterkaitdenganhalitu. SedangkanAl-Hasan, Azh-
Zhahiriyyah dan Al-Khawarij tidak mensyaratkan bahkan berpendapat

langsung dipotong tangan baik yang dicuri tidak sampai nishab apalagi

lebih, karena ayat yang menerangkan hal itu mutlak dan berdasarkan

hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

! t.. t r' o-ti 'ro .1., '- o .. t !.. t r' "-t: : '. ".1, '- o .;i" 'd.;i..}:;t i{t;i 'd";i ah)t i; r)\)t alr J.J

"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya,

dan pencuri tali lalu dipotortg tangannya."3e'

Jawaban: memang ayat itu mutlak tidak menerangkan jenis dan

ukuran nishabnya, tapi semua itu sudah diterangkan dalam hadits.

Dan maksud dari hadits "mencuri telur" itu bukan benar-benar dipotong
tangannya, melainkan menginformasikan betapa hina dan meruginya

perbuatan mencuri, karena bila ia sudah bisa dan terbiasa mengambil

hal-hal sepele, tentu ia akan berani mencuri barang yang nilainya
mencapai nishab yang wajib dipotong tangannya; maka diancam

dengan barang yang nilainya dibawah nishab sebelum ia terbiasa dan

berani mencuri barang yang nilainya lebih banyak atau sampai nishab.

Hal ini disampaikan Al-Khaththabi, dan Ibnu Qutaibah juga pernah

menyampaikan hal yang sama sebelumnya. Maksud hadits itu sama

dengan hadits, " Siapa ynng membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang

397 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5783), Shahih Muslirn (1687)
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burung merpati; mnka Allah akan buatkan sebuah rumah di surga," 3e8 dan

hadits, " B er s e d aknhl ah w al aup un d en g nn knki kamb in g s ap i y an g keb akar I a g ak

hangus," 3ee sudah maklum bahwa tidak sah menjadikan sarang burung
merpati atau semisalnya menjadi masjid, begitu pula sedekah dengan

kaki sapi/kambing yang kebakar; karena keduanya tidak mendatangkan

manfaat sama sekali melainkan anjuran untuk bersedekah walaupun
dengan hal-hal sederhana sesuai kemampuan. Demikian juga maksud

Nabi Shallallnfui Alaihi wa Sallam menyampaikan hadits mencuri telur
dan tali tersebut untuk mengancam dan menimbulkan rasa takut bagi

yang ingin mencuri.

Kedua:Jumhur ulama berbeda pendapat menentukan ukuran nishab

itu setelah sepekat mensyaratkan harus sampai nishab mencapai 20

pendapat, yang berdasarkan dalil hanya 2 pendapat yaitu:

Pendapat Pertama: nishab barang yang dicuri harus mencapai 1/4

dinar emas dan 3 dirham peral inilah pendapat para ulama fiqih dari
Hijaz, Asy-Syafi'i dan lainnya berdasarkanhadits Aisyah tersebut di atas

merupakan penjelas bagi ayat Al Qur'an yang mutlak. Asy-Syaikhani
juga meriwayatkan pada hadits b ab, yangmenyebutkan harus mencapai

114 dinar. Mereka berkata: "Tiga dirham perak senilai dengan 1.14 dinar
dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan

pencuri tameng besi (alat perang) seharga 3 dirham perak." Asy-Syafi'i

berkata, "Jika 3 dirham perak itu tidak senilai dengan 114 dinar; maka

tidak dilaksanakan hukuman potong tangan."

Berdasarkan juga pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Al-Mundzir:
"Dihadapkan seorang pencuri buah-buahan yang wangi nan enak

rasanya kepada lJtsman, setelah ditaksir ternyata harganya senilai

dengan 3 dirham perak, bila 1 dinar senilai dengan 12 dirham perak,

maka tangannya dipotong." Diriwayatkan: "Bahwa Ali Radhiyallahu

Anhu memotong tangan pencuri barang senilai U4 dinar yang senilai

dengan 2 U2 dirham perak." Asy Syafi'i berkomentar: U4 dinar senilai

dengan 3 dirham perak berdasarkan pertukaran padazaman Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa 12 dirham perak senilai 1 dinar emas

dan begitu juga nilainya setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wn

(e'-*) Hadits ini shahite Shahih AI-Jami' (6128 - 6129)
(C"*-l Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (3502)
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Sallam, maka diyat (uang tebusan membunuh) yang mencapai

dirham perak senilai dengan 1000 dinar emas.

Pendapat Kedua: Al-Hadawiyyah dan kebanyakan pakar Fiqih Irak
tidak mewajibkan potong tangan kecuali mencapai nishab 10.000 dirharn
perak.

Berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dan Ath-Thahawi dari jalur riwayat
Muhammad bin Ishaq dari hadits Ibnu Abbas : "Bahwa harga tameng

besi tersebut pada zamanNabi Shallallohu Alaihi zttn Sallsm adalah 10.000

dirham perak" 1oo.

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan juga dari hadits Amr bin
Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya hadits semisal, mereka berkata,

"Telah ditetapkan dalam kitab Shallilnin darihadits Ibnu Umar: "Bahwa

Rasulullah Shallnllahu Alsihi wa Snllammemotong tangan pencuri tameng

besi,"eot walaupun dalam hadits terdahulu diterangkan bahwa harga 3
dirham perak. Namun, riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat
hadits Shahihain mewajibkan berhati-hati dalam memutuskan hukum
potong tangan kecuali dengan haq; maka diambil standar ukuran nishab

yang paling tepat yaitu nishab yang terbanyak.

Ibnul Arabi berkata, "Sufyan Ats-Tsauri (walaupun hadits Nabi
menyebutkan dengan jelas nishab tersebut) berpendapat bahwa tangan

si pencuri tidak dipotong kecuali bila curiannya mencapai 10 dirham,
berdasarkan ijma' bahwa tangan tidak boleh dipotong kecuali dengan

ukuran nishab yang disepakati ulama yaitu 10 dirham perak, itulah
yang dipakai sebagai standar ukuran nishab yang mewajibkan potong
tangan si pencuri.

Pendapatku: dari berbagai riwayat tersebut disimpulkan, adanya

perbedaan ulama menentukan harga perisai tersebut dari mulai
harga 3 dirham atau 10 dirham atau lainnya dari berbagai riwayat
yang menerangkan tentang hal itu, dan riwayat "1f4 dinar" pada

hadits Aisyah jelas-jelas menentukan berapa nilai/harga; maka tidak
boleh berdasarkan harga tersebut pada riwayat yang memberikan
harga berbeda-beda, karena yang paling tepat: Bahwa harga perisai

400 HR. Al Baihaqi (81257)

401 (C--.-^r) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhori (5795), Shahih Muslim (1686)
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tersebut seharga 3 dirham berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang
disepakati ulama atas keshahihannya, sedangkan hadits-hadits lainnya
yang bertentangan dengan hadits itu tidak bisa dijadikan dasar hukum
karena diperselisihkan keshahihannya.

Sedangkan berhati-hati setelah adanya dalil adalah salah karena

yang paling benar berhati-hati bagaimana sesuai dengan dalil tersebut.

Dan riwayat yang menentukan nilai tameng besi itu seharga 10 dirham
berasal dari Ibnu Ishaq dan Amr bin Syu'aib yang keduanya masih

diperdebatkan haditsnya di kalangan ulama, walaupun kami sebetulnya

tidak mengatakan bahwa yang diperdebatkan ulama itu terhadap Ibnu
Ishaq sebagaimana yang dikatakan mereka sebagaimana yang kami
tetapkan pada pembahasan lainnya.

Masalsh Ketiga: Para ulama yang mensyaratkan nishab berbeda

pendapat tentang standar nilai yang dipakai terhadap selain emas dan
perak. Imam Malik berkata: yang masyhur adalah dinilaikan dengan

perak tidak denganU4dinar emas bila ada perbedaan nilai, misalnya

U4 dinar emas senilai dengan 2 dirham perak. Imam Syafi'i berkata,

"Yang menjadi standar harga barang adalah emas, karena emas adalah

perhiasan yang diakui di dunia. Al-Khaththabi berkata, "Pada zaman

dahulu pembayaran sejenis cek ditulis dengan 10 dirham perak senilai
7 mitsqal, baru kemudian dikenal dinar emas yang menjadi standar

penilaian barang sehingga Imam Syafi'i berkata, "Jika 3 dirham emas

tidak senilai dengan U4 dinar emas, maka tangannya tidak dopotong
seperti yang dijelaskan terdahulu."

Abu Tsaur, Al-Auza'i dan Dawud sependapat dengan Imam

Syafi'r, sedangkan Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik yang

berpendapat bahwa standar penilaian barang adalah perak. Kedua

pendapat tersebut adalah pembahasan cabang dari dalil seperti yang telah

kamu ketahui terdahulu. Dalam bab ini seperti yang kamu ketahul banyak

sekali pendapat-pendapat ulama yang kesemuanya tidak berdasarkan

dalil shahih yang disepakati para ulama.

.l-
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1136. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallnhu Alaihi
wa sallam pernah memotong tangan pencuri karena mencuri sebuah

perisai seharga 3 dirham. (Muttafaq Alaih;+oz

Penjelasan Kalimat

Mijannu (perisai) adalah alat untuk berlindung dan melindungi diri.

Tafsir Hadits

Sudah kamu ketahui dalam pembahasan terdahulu bahwa 3

dirham senilai dengan U|dinar emas berdasarkan sabda Nabi: Menurut
riwayat Ahmad, " l anganlah dipotong bila kurang dari nilai tersebut" setelah
menyebutkan bahwa tangan dipotong bila mencuri senilai 114 dinar
emas, kemudian perawi ini menerangkan bahwa Nabi shsllaltahu Alaihi
wa Sallam memotong tangan pencuri senilai 3 dirham perak berarti sama
nilainya dengan Tl4dinar emas, bila tidak tentu bertentangan dengan
sabda Nabi shallallahu Alaihi wa sallsm "Janganlnh dipotong bila kurang
dari nilai tersebut."

Sabdanya, "Nilainya" inilah yang menjadi standar harga, dalam
riwayat lain yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dengan jelas
disebutkan dengan lafazh, "Harganya 3 dirham perak,'.

Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata, "Yang menjadi standar adalah nilai
atau harganya, dan bila dalam beberapa riwayat disebutkan mungkin
itulah harga pada saat itu atau menurut adat ('urf) perawi hadits, atau
kebiasaan pada umumnya; sebab bila tidak demikiary walaupun ada
perbedaan riwayat yang menerangkan harga dan nilai saat dibeli;
tetap yang menjadi standar penilaian adalah harga atau nilai barang
tersebut.
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Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu

Atnihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat pencuri yang mencuri

telur kemudian dipotong tangannya, dan pencuri tali IaIu dipotong

tanganny a." (Muttafaq Alaih)ao3

Tafsir Hadits

Sudah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa hadits ini adalah

salah dalil Azh-Zl^rahiriyyah, namun hadits harus ditafsirkan seperti

yang telah kami sebutkan terdahulu; berdasarkan sabda Nabi yang

disepakati ulama atau keshahihannya yaitu: "Tidak dipotong tangan

p encur i ke cu al i b ila cur ianny a s enilai l l 4 dinar em as, " 4o4 dan juga sabda Nabi

yang diriwayatkan Ahmad, "Tidak potong tangan pencuri bila curiannya

Iebih sedikit nilai daripadall4dinar emas/'405 maka tepatlah penafsiran yang

telah kami sebutkan terdahulu. Sedangkan penafsiran Al-A'masybahwa

yang dimaksud dengan telur itu adalah serbuk besi dan tali itu adalah

tali yang digunakan di kapal laut adalah tidak benar; karena hadits itu

secara zhahir jelas-jelas menghinakan si pencuri karena menukarkan

tangannya yang berharga dengan sesuatu yang sepele.

Ada yang berpendapat: penafsiran yang tepat adalah bahwa sabda

Nabi Shallnllahu Alaihi wn Sallam: "Maka dipotong" adalah khabar yang

tidak ada amr danjugafi'll dan tidak bisa dijadikan dalil untuk melakukan

hukum potong tangan; karena bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

sallam memotong tangan siapa saja yang tidak memperdullkan nishab

(nitai) barang curian atau ingin diketahui inilah nishab tersebut; bila

demikian tentu tidak benar kecuali jika nishab itu kurang daripadall{
dinar emas.

c*tt .ip"\\fi

b+*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6783), Shahih Muslim (1687)

S-udah diriwayatkan pada bagian terdahulu.
Sudah diriwayatkan pada bagian terdahulu.
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1138. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shnllallahu Alaihi
wa Sallam bersabda, "Apakah engkau akan memberikan pertolongan
untuk membebaskan suatu hukuman dari hukunrhukum yang ternh

ditetapkan Allah? " Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Beriau

bersabda, "Wahai manusia, kaum sebelum kalisn binasa diksrennkan
jika ada seorang terpandang di antara mereka menurri, mereka

membebaskannya, dan jika ada orang lemnh di nntnra merekn tnencuri,
mereka menegakkan hukuman padanya." (Muttafaq Alaih dan
lafazhnya menurut Muslim.a06 Menurut riwayat dari jalan lain
bahwa Aisyah Radhiyallnhu Anhaberkata, "Adn seorang perempuan

meminjam barang IaIu memungkirinya, maka Nabi sharlnllahu Alaihi
wa Sallam memerintahkan untuk memotong tangannya.")ao7

Penjelasan Kalimat

" Aisy ah Radhiy allahu Anha b erkat a b ahw a Rasulull ah Shallall ahu Al aihi
wa sallam bersabda" yakni berkata kepada usamah bin zaid. Menurut
riwayatnya (yaitu riwayat Muslim). Sabda Nabi " t"iji ,' Dhamir
ditujukan kepada Usamah Ibnu zaid sebagaimana yang diterangkan Al-
Bukhari: "Bahwa prilaku Al-Makhzumiyyah sangat menyedihkan kaum
Quraisy yang mencuri" lalu mereka berkata, "Tidak ada seorangpun
yang berani memintakan keringanan hukuman kepada Rasulullah
selain putra dari orang yang disayangnya yaitu Usamah, lalu Usamah
menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah shauallahu Alaihi wa

Sallam, dan dijawab Rasulullah dengan bertanya kepadanya, ,,Apakah

engkau hendak memintakan pertolongan agar dia dibebaskan dari hukuman...
dan seterusnya" ini adalah pertanyaan untuk mengingkari seakan-akan
usamah sudah mengetahui sebelumnya bahwa tidak ada keringanan
dalam melaksanakan hukuman yang ditetapkan Allah.

406 (U*4) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6788), Shahih Muslim (1688)
407 (e*e) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1688)
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Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai2 masalah pokok yaitu:

Pertnma: larangan memberikan keringanan hukum yang telah

ditetapkan Allah, Al-Bukhari memberi judul bab dengan: Makruh

memintakan keringan hukuman yang telah ditetapkan bila sudah

dilaporkankepadapenguasa, denganmemberikanpengecualian-makruh

hukumnya bila sudah dilaporkan- dijelaskan dalam beberapa riwayat

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallnm berkata kepada Usamah

ketika ia memintakan syafa'at (keringanan) hukuman, "Janganlah

engkau memintakan keringanan hukum yang telah ditetapkan Allah,

karena jika hal itu sudah dilaporkan kepadaku; maka tidak akan bisa

diringankan."ao8

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Amr bin Syu'aib dari

bapaknya, dari kakeknya marfu': "Maafkanlah kesalahan yang harus

dijatuhi hukuman had yang terjadi di antara kaliary sebab bila sudah

dilaporkan kepadaku; maka akan dilaksanakan hukuman had atasnya"

hadits shahih menurut Al-Hakim,4oe Abu Dawud dan Al Hakim

meriwayatkan hadits yang dishahihkan Al-Hakim dari Ibnu umar

berkata: saya mendengar Rasulull ah Shallallahu Alaihi wa S allambersabda,

"Siapa yang menghalangi tidak terlaksananya ketetapan hukum Allatu

maka ia telah melanggar perintah Allah,"a1o dan Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan hadits itu dengan jalan yang lebih shahih dari Ibnu Umar

denganmauqufall Ath-Thabranimeriwayatkandarihadits Abu Hurairah

dengan lafazh, "Maka ia telah melanggar wewenang Allafu"etz 6O-

Daraquthni meriwayatkan hadits dari Az-Zubair secara maushul dengan

lafazh: "Mintalah keringanan selagi perkara tersebut belum dilaporkan

kepada penguasa atau hakim, jika sudah dilaporkan kepada penguasa/

lalu dia memaafkan; maka Allah tidak akan mengamPurtirtya'"4l3

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Urwahbin Az-Zubaitbetkata, " Az-

Zubair mendapatkan seorangpencuri, lalu iamintakankeringananhukum

Rujuklah kitab Fath Al-Bari (12 I 87)

@e*) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (4376)

(Co) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3597)

Al-Mushannaf (31205)

(g*) Hadits ini shahih, Al-lrwaa' (2318)

HR. Ad-Daraquthni (3 1205)
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untuknya. Ada yang berkata, "Mengapa tidak dilaporkan saja kepada
penguasa?" Ia menjawab, " Apabila sudah dilaporkan kepada penguas4
maka Allah akan melaknat yang memberikan keringanan hukum dan
yang diberi (karena tidak boleh diringankan setelah dilaporkan).,,

Ada yang berpendapat: hadits mauquf inilah yang menjadi pedoman,
seperti kisah seseorang yang mencuri selendang shafwan dan langsung
dilaporkan kepada Nabl shallallahu Alaihi zaa sallam, kemudian shafwan
ingin menarik kembali laporannya agar tangan si pencuri tidak dipotong,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ,,Mengapa tidak
engkau maafkan sebelum dilaporkan kepadaku" akan disebutkan pada
pembahasan yang akan datang siapa yang meriwayatkannya.

Hadits-hadits ini menguatkan hukum mengharamkan meminta
keringanan hukum kepada penguasa setelah dilaporkan kepadanya,
dan wajib bagi penguasa melaksanakan hukum syariat yang telah
ditetapkary Ibnu Abdil Bar beranggapan bahwa ulama sudah berijma'
atas hal tersebut, pernyataan ini juga disampaikan terdapat dalam kitab
Al-Bahr. Al-Khaththabi menukilkan dari Imam Malik bahwa harus
dibedakary bila orang yang dikenal meresahkan masyarakat; maka
tidak diberikan keringanan hukum sama sekali, tapi bila orang tersebut
tidak dikenal sebagai pembuat onar/keresahan; maka lebih baik diberi
keringanan hukum atau dimaafkan saja sebelum dilaporkan kepada
penguasa. Hadits riwayat Aisyah menyebutkan:

.irJAt.if ,Uv; oC:ir e ; rrtai

"Maafkanlah yang dilakukan orang dikenal i*rrUrO, baik kecu'ali poao

hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. yang ditetapkan Arlah,"nto
menunjukkan boleh hukumnya memintakan keringanan hukum pada
kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama tidak terkait dengan
hukum-hukum yang ditetapkan Atlah. Ibnu Abdi Al Bar menukilkan
adanya kesepakatan ulama terhadap hal itu..

Masalah Kedua: pada sabda Nabi, "Ada seorang perempuan meminjam
barang lalu memungkirinya," An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafazh:
"Ada seorang wanita meminjam perhiasan (yang diketahui semua orang

414 (U,,-a) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (4375)
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bahwa itu perhiasan) sednng dia tidak mengetahui ynng dipinjam adalah

p erhi ns an, I nlu di j u al d an di nmb il u an gny a. "a15 Ab durr azz aqmeriwayatkan

dengan sanad shahih sampai kepada Abu Bakar bin Abdurrahman

menerangkan bahwa ada seorang wanita dan berkata bahwa si fulanah

(sebutan untuk seorang wanita yang tidak ingin dikenal) meminjam

perhiasan, lalu dipinjamkan sampai beberapa waktu si wanita tidak

pernah kelihatan lagi, lalu ia datangi rumah si fulanah menuntut

perhiasan yang dipinjamkan, si fulanah mengingkari danberkata, "Saya

tidak pernah meminjam perhiasan ataupun lainnya darinya," lalu dia

mengadukan kepada Nabi Shnllallahu Alnihi wa Sallam kemudian Nabi

bertanya tentang hal itu, fulanah menjawab, "Aku bersumpah demi

yang mengutus engkau dengan haq wahai Nabi, sungguh saya tidak

meminjam sesuatu pun darinya," maka Nabi bersabda, "Dntanglah ke

rumahnyn dnn nmbil perhiasnn yang dipinjam tersebut di bnzoah kasurnya"

mereka pun mendatangi rumahnya dan mengambil perhiasan itu, lalu

Nabi memerintahkan untuk memotong tangannya, lalu dilaksanakan.al6

Hadits ini adalah dalilyangmewajibkanmemotong tanganpeminjam

yang ingkar, inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan A zh-Zhahiriyy aln,

dengan dalil bahwa hadits itu jelas-jelas menunjukkan maksud tersebuU

bahwa Rasulullah Shnllnllahu Alaihi wa Snllam menghukum potong

tangan bagi peminjam yang ingkar.

Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata, "Belum ada ketetapan hukum bagi

peminjam yang ingkar sampai bisa ditetapkan mana yang shahih

antara riwayat yang menyebutkan bahwa dia seorang peminjam yang

ingkar dan riwayat yang menyebutkan dia pencuri. Jumhur ulama tidak

mewajibkan memotong tangan peminjam yang ingkar, dengan dalil:

karena ayat menerangkan pencuri, dan peminjam yang ingkar tidak

disebut pencuri. Ibnul Qayyim membantah hal itu dengan berpendapat

bahwa peminjam yang ingkar termasuk pencuri.

Pendapatku: memasukkan peminjam yang ingkar sebagai pencuri

menurutpengertiannya secarabahasa adalah tidak tepat; maka tidakbisa

dikategorikan, sedangkan dalil yang mewajibkan memotong tangannya

adalah berdasarkan ketetapan hadits ini.

475 Shahih sanadnya, Shahih An-Nasn'i (4913)
416 Al-Mtrshnnnaf (101203)
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Jumhur ulama berkata, "Hadits perempuan Al-Makhzumiyyah
dengan lafazh "Dia mencuri" dari jalan Aisyah, Jabir, Urwah bin Az-
zubair dan Mas'ud bin Al-Aswad. Hadits itu diriwayatkan Al-Bukhari,
Muslim, Al-Baihaqi dan lainnya jelas-jelas dengan lafazh mencuri a17,

mereka berdalil: sudah ditetapkan bahwa dia mencuri, sedangkan
riwayat yang menyebutkan bahwa itu dikarenakan si peminjam ingkar
atas pinjamannya, tidak bisa dikatakan sebagai dalil yang menunjukkan
bahwa hukum potong tangan disebabkan hal tersebut, melainkan
karena hal itu sudah menjadi tabi'at dan prilaku itu sudah dikenal
secara umum, dan juga hukum potong tangan itu memang hanya
diperuntukkan bagi pencuri saja. Inilah kesimpulan jawaban yang
disampaikan Al-Khaththabi dan penafsiran ini jelas-jelas diada-adakan
dan juga didasarkan bahwa obyek (wanita) dalam 2 hadits itu adalah
sama, sedangkan dalam hadits tersebut tidak menunjukkan pada hal
itu. Akan tetapi pengarang kitab juga berpendapat sama seperti itu, dan
menjadikan hadits 2 sebagai riwayat hadits juga. Ibnu Daqiq Al ,Ied

mengisyaratkan dalam kitab syarh Al-Irmdah bahwa kedua riwayat itu
sebenarnya bersumber dari satu hadits, dan pengarang kitab ini berbuat
sama seperti penulis kitab Al-'umdah dalammenyampaikan dalil hadits
itu. Lalu jumhur ulama berpendapat: Pendapat kami diperkuat dengan
hadits berikut ini:

in

1'739. Dsri labir Radhiysllahu Anhu bahwa Nsbi shaltallahu Ataihi wa

sallsm bersabda, " Pengkhianat, perampok dan pencopet tidak dikenakan

hukuman potong tangan." (HR. Ahmad dan Al-Arba,ah. Hadits
shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)a18

417 (e,,-c) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6788), Shahih Muslim (1689)
41,8 (e,.a) Hadits ini shahitu Shahih Abi Dataud (439I)
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Penjelasan Kalimat

Mereka berkata, "Peminjam barang yang ingkar termasuk orang

berkhianat dan tidak menutup kemungkinan bahwa lafazh hadits

ini umum mencangkup siapa saja yang berkhianat. Akan tetapi

maknanya dikhususkan bagi peminjam yang ingkar sehingga hukum

potong tangan itu diperuntukkan baginya saja dan tidak mencangkup

pengertian khianat secara umum. Sebagian ulama berpendapat bahwa

hukum potong tangan itu hanya diperuntukkan bagi peminjam yang

mengatasnamakan orang lain mengelabui si pemberi pinjaman, lalu ia

memanfaatkannya dan ketika si pemberi pinjaman meminta kembali

ia ingkar, lalu ia berkomentar bahwa ia dihukum potong tangan tidak

hanya karena dia berkhianat namun karena dia ikut serta dengan pencuri

mengambil harta lainnya secara sembunyi-sembunyi.

Banyak sekali ulama yang membahas hadits ini, dan dishahihkan

seperti yang telah kamu ketahui.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa "orang yang

berkhianat" maksudnya adalah orang yang menyembunyikan sifat-sifat

yang terdapat pada dirinya tidak dihukum potong tangary namun yang

dimaksud dengan "orang yangberkhianat" pada hadits ini adalah orang

yang mengambil harta lainnya dengan menampakkan kemampuan

untuk menjaga dan memeliharanya. Kata berkhianat ifu bersifat umum,

bisa saja khianat itu tidak berkaitan dengan harta seperti mata yang

berkhianat ketika melihat pada hal-hal yang diharamka.r. J.di' adalah

perampok (perampas) dengan paksa dan maksudnya adalah pengambil

harta dengan paksa dan kekerasu.,. ,:.r;i'adalah pencopet.

Para ulama berbeda pendapat tentang pensyaratan barang curian

itu harus tersimpan di tempat yang aman. Imam Ahmad bin Hanbal

dan Ishaq, salah satu pendapat An-Nasahir dan kelompok Khawarij

berpendapat: Tidak mensyaratkan barang curian harus tersimpan

di tempat aman karena tidak ada dalil yang menyebutkan syarat

tersebut baik dari hadits maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an secara

umum. Sedangkan yang lainnya mensyaratkan barang curian harus
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tersimpan di tempat aman berdasarkan mafhum (memahami kebalikan
dari pengertian teks hadits) hadits ini yang berarti wajib potong tangan
terhadap barang curian yang tidak disebutkan dalam hadits, yaitu dicuri
dengan sembunyi-sembunyi. Pernyataan ini dijawab: mffiumhadits itu
tidak bisa dijadikan kaidah (dasar) yang menentukan definisi mencuri
dari ayat Al-Qur'an, hal itu diperkuat lagi bahwa Nabi Shattallahu

Alaihi wa Sallam menghukum potong tangan terhadap pencuri sorban
shafwan yang terletak di atas kepala ketika ia berada di Masjidil Haram,
dan juga Nabi Shalktllahu Alaihi wa SaIIam menghukum potong tangan
atas wanita Al Makhzumiyyah yang ingkar atau mungkir atas barang
pinjamannya.

Ibnu Baththal berkata: kata " )"+(' tersimpan diambil dari penger-
tian mencuri secara bahasa, jika ungkapan ini benar; maka harus
disesuaikan antara yang berpendapat harus tersimpan di tempat
yang aman atau tidak, namun masalah ini seperti yang kamu ketahui
sebelumnya kembali kepada perbedaan ulama, dan asalnya sebenarnya
tidak disyaratkan harus tersimpan di tempat yang aman, dan kepada
Allah saya meminta petunjuk atas masalah ini, maka saya tidak bisa
mengemukakan pendapat sampai Allah memberikan petunjuk dalam
hal ini.
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'1.'140. Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Tidak dipotong

tangan orang yang mencuri buah dan mayang kurma." (HR. Ahmad
dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu
Hibban)a1e

@**) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4388)
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Penielasan Kalimat

Dalam kitab An-Nihayah kata " ;\t " 6"rutti kurma yang masih
tergantung di pohon, apabila dipetik disebut dengan ruthab. Ada yang
mengatakan bahwa itu umum berlaku untuk semua jenis buah-buahan.

Lafazh " 'F 'ti " dengan dibaca fathah pada huru f Kaf dan Tsa' adalah
mayang kurma yang di tengah-tengahnya terdapat minyak sebagaimana
diterangkan dalam An-Nihayah. sebagaimana pada hadits sebelumnya.

Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini diterima umat (haditsnya shahih),
dan yang dimaksud buah-buahan itu adalah yang masih tergantung di
pohon kurma sebelum dipetik dan disimpan. Berdasarkan pengertian itu
Imam Asy-syafi'i menafsirkan: kebun-kebun kurma di Madinah tidak
termasuk dalam ketegori dijaga, dan bisa dimasuki dari sampingnya. Dan
yang dimaksud buah-buahan itu adalah semua buah-buahan baik yang
basah, kering dari jenis kurma, anggur atau lainnya seperti dijelaskan
dalam kitab AI-Badr At-Munir. Sedangk an,,'$jt,, telah ditafsirkan dalam
hadits riwayat An-Nasa'i dengan mayang kurma yaitu minyak terdapat
di tengah-tengah setandan kurma sebagaimana halnya ditafsirkan dalam
kitab An-Nihayah.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang tidak mewajibkan hukum potong
tangan terhadap pencuribuah-buahan danmayang korma yang tengah-
tengahnya ada minyak, baik masih berada di atas pohon maupun sudah
dipetik. Inilah pendapat Abu Hanifatr, terangkum dalam kltab Nihayah
Al-Mujtahid: Abu Hanifah berkata, "Tidak dihukum potong tangan
seorang pencuri makanan atau benda lainnya yang hukum asalnya
boleh diambil seperti hewan buruary kayu bakar dan rerumputary
berdasarkan sabda Rasulullah shallaltahu Alaihi wa sallam, "Tidak
dipotong tangan orang yang mencuri buah dan mayang kurma." Sedangkan
menurut jumhur ulama wajib hukum potong terhadap pencuri benda
yang tersimpan dan tersembunyi baik masih di atas pohon atau sudah
dipetik, walaupun berupa benda lainnya yang hukum asalnya boleh
diambil seperti kayu bakar atau lainnya. Mereka berdalilkan pada
keumuman ayat dan hadits yang mensyaratkan barang curian itu harus
sudah mencapai nishab.



(Hukuman)

Sedangkan hadits, "Tidak dipotong tangan orang yang mencuri buah

dan mayang kurma," Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kecuali kebun-kebun
penduduk Madinah karena tidak terjaga dan tersembunyi; maka hukum
potong tangan tidak bisa dilaksanakan karena benda (barang) tersebut
tidak terjaga, dan jika terjaga (tersembunyi), maka hukumnya sama
dengan yang lainnya.
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1'141. Dari Abu umayyah Al-Makhzumi Radhiyallahu Anhu berkata,

"Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku, namun dia tidak
membawa barang curiannya. Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam
bersabda, "Aku tidak mengira engkau mencuri." Ia berkata, "Benar,

aku telah mencuri." Beliau mengulanginya 2 atau 3 kali. LaIu beliau

memerintahkan untuk dihukum potong tangannya. Kemudian orang
tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda, "Mintarah

ampun kepada AIIah dan bertaubatlah kepada-Nya." la berkata, "AkLt

mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." LAIu beliau

bersabda, "Ya Allah, berilah taubat kepadanya -3 kali-". (HR. Abu
Dawud, Ahmad dan An-Nasa'i. Lafazh menurut Abu Dawud,
para perawinya dapat dipercaya)a2o

Biografi Perawi

Abu Umayyah Al-Makhzumi tidak diketahui nama sebenamy4 salah

*l a-+;i

(-r..;) Hadits ini dha'ifl Dha'if Abi Dautud (4380)
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satu penduduk Hijaz. Abu Al-Mundzir budak Abu Dzar meriwayatkan

hadits ini darinya.

Penjelasan Kalimat

Kata Ikhaluka semakna dengan kata Azhunnuka yaitu aku sangsi

engkau mencuri. Al-Khaththabiberkata, "Sanad hadits ini diperdebatkan

ketsiqahan, dan bila hadits diriwayat dari orang yang tidak diketahui;

maka tidak bisa dijadikan hujjah dan dasar hukum." Abdul Haq berkata,

"Abu Al-Mundzir yang tersebut dalam sanad hadits tidak meriwayatkan

hadits darinya (Abu Umayyah Al-Makhzumi) melainkan Ishaq bin

Abdillah bin Abi Thalhah yang meriwayatkan darinya.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil bagi imam (pemimpin) untuk mengingkari

agar si pencuri tidak mengakui perbuatannya, diriwayatkan bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada pencuri, "Apakah

engkau telah mencuri?" Beliau bersabda, "Katakan: ttTidak.t'42r Ar-

Rafi'i berkata, "Para ulama tidak menshahihkan hadits ini, Al-Ghazali

berkata, "Sabda Nabi: "Katakan: "Tidak," tidak dishahihkan para ulama.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini secara mauquf kepada Abu Ad-

Darda'yang menyebutkan, "Dihadapkan kepada Nabi seorang budak

wanita yang mencuri, Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau

telah mencuri?" Nabi berkata kepadanya, "Katakan: "Tidak," maka

ia mengatakary "Tidak," maka Nabi membebaskannya dari hukuman

potong tangan."a22

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar yang menyebutkary

"Dihadapkan kepada Nabi seorang pencuri, lalu Nabi bertanya

kepadanya, "Apakah engkau telah mencuri?" Nabi berkata kepadanya,

"Katakan: "Tidak," maka ia mengatakan: "Tidak," maka Nabi

membebaskannya."a23 Dan riwayat-riwayat dari shahabat semuanya

menunjukkan untuk bertanya meyakinkan kepada si pencuri apakah

benar-benar telah mencuri, hanya saja ada perbedaan ulama menyikapi

(-)"*) Hadits ini dha'il Al-Irwaa' (2427)
HR. Al-Baihaqi (81276)

Al-Mushannaf (101244)
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pengakuan si pelaku. Al-Hadawiry&, Ahmad dan Ishaq berpendapat si

pelaku harus mengakui sebanyak 2 kali, seakan-akan hadits ini adalah
dalil bagi mereka sedangkan dalam hadits tidak menunjukkan seperti
hal tersebu! hal itu dilakukan untuk memastikan dan agar si pelaku
mungkin tidak mengakui lagi sehingga terhindar dari hukuman; karena

perawi hadits ragu-ragu apakah perbuatan tersebut diakui sebanyak 2
kali atau 3 kali. Maka sebagai bentuk kehati-hatian mereka mensyaratkan

pengakuan itu sebanyak 3 kali, namun mereka tidak menjadikannya
sebagai pendapat mereka.

Dua kelompok lagi dan yang lainnya menetapkan pengakuan
tersebut cukup satu kali saja sebagaimana pengakuan dalam masalah-
masalah lainnya dan juga ada beberapa riwayat lainnya yang tidak
menyebutkan jumlah pengakuan yang diucapkan.

:4i

I

\ \ IY

1.142. Hakim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,

ia meriwayatkan hadits itu dengan makna yang samn, dan di dalamnya

beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bazlalah ia dan potong

tangannya, kemudian bakarlah bekas (tempat) dipotongnya." (Al-
Bazzar jugameriwayatkannya dan ia berkata: sanadnya tidak ada

yang berkomentar)a2a

Penielasan Kalimat

" H akim m er iw ay atkanny a (y aitu had its Abu Um ay y ah) d ar i h a di t s Ab u

Hurairah Radhiyallahu Anhu. Al Bazzar juga merizaayatkannya (dari hadits
Abu Hurairah)."

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang mewajibkan untuk membakar tempat tangan

424 Al-Mustadrak (41422)
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dipotong, artikata al-hasm adalahdisetrika bekas tempat tangan dipotong

agar tetesan darahnya terhenti; karena aliran darah yang keluar dari

bekas tempat itu akan tertutup dan berhenti. Jika dibiarkan saja; maka

darah akan mengalir terus dan mungkin bisa menyebabkan kematian.

Hadits ini juga merupakan dalil yang menjelaskan bahwa yang

berhak memerintahkan pelaksanaan hukum potong tangan dan

membakar bekas tempat yang dipotong adalah imam (pemimpin),

sedangkan upah bagi algojo dan yang membakar bekas luka yang

dipotong itu diambil dari kas negara (baitul mal), dan biaya pengobatan

untuk menghentikan darah mengalir itu berasal dari si pelaku; karena

baitul mal tidak bertanggungSawab atas hal tersebut.

Faedah

Termasuk mengamalkan sunnah yaitu menggantungkan potongan

tangan itu di lehernya; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi

dengan sanad dari hadits Fudhalah bin Abid yang menyebutkary "Dia

ditanya seseorang: apakah menggantungkan bekas tangan dipotong

dilehernya termasuk perbuatan sunnah?! Ia menjawab, "Ya, saya

pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan hukum

potong tangary lalu menggantungkanbekas potongan itu dilehernf a,"tzs

diriwayatkan juga dengan sanadnya: "Bahwa Ali Radhiyallahu Anhu

memerintahkan memotong tangan pencuri, lalu ada sebagian kaum

muslimin melintasi tempat tersebut dan melihat potongan tangan itu
tergantung di lehernyaa26 diriwayatkan juga darinya: "Dihadapkan

kepadanya seorang pencuri yang mengakui perbuatannya sebanyak 2

kali, maka tangannya dipotong dan digantungkan di leherrrya."a2TPerawi

berkomentar, "Seakan-akan saya melihat potongan tangan tersebut

memukul-mukul dadanya."

\;-"o\,

HR. Al-Baihaqi (81275)

HR. Al-Baihaqi(81275)
HR. Al-Baihaqi(81275)
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1,1,43. Dari Abdurrahman bin Attf Rarthiyallahu Anhu, bahztta Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " Pencuri tidak perlu mengganti
(barang yang dicuri) jika telah dijalnnkan hukuman atasnya." (HR.

An-Nasa'i428 dan ia menjelaskan bahwa hadits ini munqathi.' Abu
Hatim berkata, "Hadits ini munkar.")

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan An-Nasaa'i dari Hadits Al-Miswar bin
Ibrahim dari Abdurrahman bin Auf, sedangkan Al-Miswar tidak
pernah bertemu dengan kakeknya Abdurrahman bin Auf; maka disebut

dengan mttnqatli' . An-Nasaa'i berkata, "Hadits inimursal, namun belum
ditetapkan." Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dengan menyebutkan
'illah lainnya.ntn

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa benda yang dicuri
bila rusak (hilang) di tangan si pencuri tidak wajib diganti bila telah

diwajibkan hukum potong tangan atasnya, baik dirusak (hilang) sebelum

atau setelah pelaksanaan hukum potong tangan. Inilah pendapat Al-
Hadawiyyah dan diriwayatkan Abu Yusuf dari Abu Hanifah, dalam
kitab Syarh Al-Kanzi berdasarkan madzhabnya, disebutkan alasannya;

yaitu terkumpul 2hak atas satu orang menyalahi prinsip syari'at Islam,

sehingga hukum potong tangan pengganti atas barang yang dicuri,
maka ketika harga (barang) tersebut diganti; tidak dilaksanakan hukum
potong tangan.

Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya serta riwayat dari Abu Hanifah
berpendapat bahwa barang tersebut masih harus diganti berdasarkan

sabda Nabi Shsllallahu Alaihi wa Sallsm, "Bahwa tangan harus membayarl

mengganti barang yang diambil. "430 Sedangkan hadits Abdurrahman

(e!,-,) Fladits ini dha'if, Dha'if An-Nasa'i @999)
HR. Al-Baihaqt (81277)

(.)+p) Hadits ini dha'if, Dhn'if Al-lnmi' (3737)
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tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dengan adanya perbedaan

ulama dalam menetapkannya, berdasarkan juga firman Allah, "Dan

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara

kamu dengan jalanyangbatil" (QS. Al Baqarah: 188), danhadits Nabiyang

menyebutkan: "Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta muslim

lainnyakecuali dengankeridhaannya"a3l; karena ada 2 hak atas pencuri, yaitu

hak Allah dan hak sesama manusia, kedua-duanya wajib dipenuhi; dan

berdasarkan ijma' ulama jika harta tersebut masih ada, diambil kembali,

jika tidak ada, maka ditanggung diqiyaskan dengan harta-harta lainnya.

Ungkapannya: terkumpulnya 2 hak tersebut menyalahi prinsip-prinsip

syari'at Islam, adalah anggapan salah; karena 2 hak itu berbeda, hukum

potong tangan mengamalkan perintah Allah dengan hikmah untuk

menakuti-nakuti yang lainnya, dan tanggungan harta itu adalah hak

sesama manusia sebagaimana terhadap harta ghashab. Tentunya dalil

ini sangat kuat.
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11,44. Dari Abdullah bin Amar bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pernah ditanya

tentang buah kurma yang masih tergantung di pohon. Beliau bersabda,

" S iap a y ang mengamb iI den gan mulutny a kar ena suatu kep erluan, t anp a

menyimpannya dalam baju, baginya tidak ada hukuman. Barangsiapa

membawa sebagian keluar, ia waiib mengganti dan dihukum'

Barangsiapa membawa sebagian keluar, setelah dihamparkan di tempat

jemuran hingga mencapai harga perisai, maka ia harus dihukum potong

i

I

I
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tangannya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits
menurut Al-Hakim) r:z

Penjelasan Kalimat

";'.".Lt' dilipatan sarung dan ujung baju.

Al-Mundziri berkata, "Yang dimaksud dengan buah tergantung

adalah masih tergantung di pohonkurma sebelum dipetik dan dijemur,
dan kata buah-buahan itu bersifat umum, baik buah kurma dan anggur

yang basah maupun kering dan juga buah-buahan lainnya."

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai beberapa masalah pokok:

Pertama: jika dipetik sekedar memenuhi kebutuhannya, maka itu
dibolehkan.

Kedua: dilarang membawanya keluar dari kebun itu, jika dia
membawa keluar, bisa jadi buah-buahan itu belum dipetik dan dijemur
atau sesudah dijemur. Apabila sebelum dipetik, maka harus mengganti
dan dihukum, tapi jika mengambil setelah dipetik dan dijemur serta

mencapai nishab; maka harus dihukum potong tangan berdasarkan

sabda Nabi Shal/allahu Alaihi zna SaIIam, "Dan mencapai harga perisai"

hal ini berdasarkan bahwa tempat jemuran kurma itu adalah tempat

menyimpan dan tersembunyi sebagaimana padaumumnya; sebab tidak
bisa dilaksanakan hukum potong tangan kecuali mengambil barang dari
tempat disimpan.

Ketiga: Hadits ini menyebutkan dengan umum pada tang-gungan
dan hukumannya, akan tetapi Al-Baihaqi meriwayatkan tafsirnya bahwa
yang dimaksud dengan mengganti 2 kali lipat dari yang diambil, dan
hukumannya dengan beberapa kali cambukan sebagai peringatana33.

Berdasarkan hadits riwayat Al-Baihaqi, ada ulama yang menjadikan
dasar hukum membolehkan hukuman fisik diganti dengan duit; karena

bukankah mengganti dengan ukuran 2 kali lipat termasuk hukuman
dalam harta. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat sama seperti terdapat

(;.*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4390)
HR. Al-Baihaqi (81278)

((379))

shahih
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pada Al-Qaul Al-Qadim (pendapat yang lama) kemudian diralat, dan
berkata, "Tidak boleh dilipatgandakan ganti rugi terhadap siapa saja,

sesungguhnya hukuman itu terkait dengan fisik dan bukan pada harta.
Dan ia berkata, "Hukum hadits ini sudah dimansukh (dihapus), hadits
nasikh (penghapus) itu adalah pelaksanaan hukum Rasulullah shallallahu

Alaihi wn Sallam atas peternak kambing apabila kambingnya merusak
tanaman di malam hari, maka dia harus menanggung harga barang
yang dirusak bukan barangnya. Hal ini sudah dibahas tentang zakat
pada hadits Bahz.

Keempat: untuk mewajibkan hukum potong tangan diharuskan
barang itu tersimpan berdasarkan sabda Nabi Shall allahu Alaihi wa

Sallam, "Setelah ditempntkan di jemurannya" dan sabda Nabi lainnya:

to .i "i, ,? t ' z oz z:r;r ,i jrSr orjTr:r.r,J;e; Jy-! F\r i _S;J"i!e)'J J l_) t i ar. . -t 
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"Tidak dipotong tnngan orang yang mencuri buah, mayang kurma (tandan

kurma yang tengah-tengahnya terdapat minyak) dan kambing yang berada di
gunung, apabila telnh tersimpan di tempat jemurannyn atau kambing (onta)

di kandnng; maka harus dihukum potong tangan bila telah mencapai hnrga

perisai." (HR. An-Nasaa'i),a3a ulama berkata: kata "tersimpan" diarnbil
dari definisi mencuri; karena perbuatan mencuri adalah datang dengan
sembunyi-sembunyi mengambil barang yang tersimpan sebagaimana
dalam "Kamus" dan lainnya, dan kata "tersimpan" juga diambil dari
definisi mencuri secara bahasa, maka tidak bisa disebut orang yang
mengkhianati amanah: adalah pencuri berdasarkan jumhur ulama.

Yang dimaksud deng an " Sit "'orir" adalah hewan yang dibiarkan
di gunung, seakan-akan gununglah pengembalanya tidak diwajibkan
hukum potong tangan bila dicuri; karena bukan termasuk tempat yang
aman tersembunyi. Ada juga menafsirkan: maksudnya adalah kambing

yang kemalaman di jalan dan belum sampai kandang, dan kata "t,1,"
adalah kandang tempat bermalam kambing. Sebagaimana halnya dalam
kitab lami' Al-Ushul dan yang terakhir inilah yang paling tepat dengan
maksud hadits ini. Wallahu' AInm.

434 (j*) Hadits ini hasary Shahih An-Nasa'i (4972)
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1145. Dari Shafwan bin Umayyah Rndhiyallahu Anhu bahwn Rasulullah

Shallallahu Alsihi w a SalI am bersab ds ketikn memerintahkan menntong

tangan orang yang mencuri selendangnya, lalu ia meminta kebebasnn

untuk si pencuri: "Maka Nabi bersabda, "Mengapa yang demikian itu

tidak engkau lakukan sebelum melaporkan perkaramu kepadaku? " (HR.

Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Ibnu Al-Jarud

dan Al-Hakim)a3s

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak riwayat, di antaranya dari
Thawus dari Shafwary Ibnu Abdi Al Bar menguatkan pendapat tersebut

dan berkata, "Sesungguhnya sangat mungkin bila Thawus mendengar

dari Shafwary karena ia pernah mengalami masa Utsmary ia berkata,

"Aku bertemu dengan 70 Syaikh dari shahabat-shahabat Rasulullah

Shallallahu Alaihi zoa Sallam."

Hadits ini mempunyai cerita, diriwayatkan Al-Baihaqi dari Atha'
Ibnu Abi Rabah berkata, "Ketika Shafwan bin Umayyah berbaring

berbantalkan pada selendangnya di pekarangan masjid, tiba-tiba ada

seseorang datang langsung mengambil selendangnya. Lalu ia ditangkap

dan dihadapkan kepada Nabi ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam, maka Nabi
memerintahkan untuk memotong tangannya. Shafwan datang berkata,

"Saya maafkan dan ikhlaskan untuk dia wahai Rasulullah." Rasulullah

bersabda, "Mengapa yang demikinn itu tidak engkau lakukan sebelum

melaporkan perbuatannya kepadaku?" datt hadits ini juga mempunyai

lafazh lainnya yang menyebutkan "Bahwa Shafwan tidur di masjidil
Haram" dan menurut lafazh lainnya, "Tidur di Masjid Nabawi."a36

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4394)
HR. Al-Baihaqi (8126s)
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Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tangan si pencuri

dipotong, bila barang tersebut dijaga pemiliknya walaupun tidak
terkunci di tempat tertentu.

Asy-Syafi'i berkata, "Selendang Shafwan sebetulnya di tempat yang

terjaga dengan dijadikan sebagai bantal tidur." Ini juga pendapat Al-
Hanfiyyah dan Malikiyyah, yang terangkum dalam kltab Nihayah Al-

Mujtahid: Apabila seseorang yang menjadi sesuatu sebagai bantalnya,

berarti ia telah menjaganya sebagaimana kisah selendang Shafwan."

Dalam kitab Al-Kanz milik madzhab Al-Hanafiyyah: siapa yang

mencuri barang dari masjid sedangkan masjid itu adalah milik Allah;

maka ia harus dihukum potong tangannya; walaupun masjid itu tidak
ditembok dengan dinding; karena masjid didirikan bukan sebagai

tempat menyimpan harta, maka tidak mungkin harta itu akan terjaga,

aman bila berada di masjid.

Sudah disebutkan perbedaan ulama tentang definisi tempat

menyimpan harta, namun ulama yang mensyaratkan harta tersebut

harus di gudang (tempat menyimpan), berbeda pendapat tentang

bagaimana gudang itu sebenarnya. Asy-Syafi'i, Malik dan Imam Yahya

berkata: bahwa setiap harta itu mempunyai tempat menyimpan yang

sesuai baginya, tempat menyimpan kambing tentu berbeda dengan

emas dan perak. Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berkata, "Setiap

tempat penyimpanan harta, maka tempat itu berlaku juga sebagai

tempat penyimpanan harta lainnya; karena sebetulnya fungsi tempat

penyimpanan itu adalah agar orang lain tidak bisa masuk dan bagi

yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi, dan jika tidak seperti itu;
maka tempat itu tidak bisa dinamakan dengan tempat penyimpanan

baik ditinjau dari bahasa maupun syari'at, lalu mereka berkata, "Masjid

dan Ka'bah adalah tempat penyimpanan bagi peralatan dan jubah-jubah

yang terdapat padanya."

Ulama berbeda pendapat tentang kuburan, apakah termasuk tempat

penyimpanan terhadap kain kafan yang terdapat padanya, sehingga

pencurinya harus dihukum potong tangan atau tidak termasuk?

Sekelompok ulama salal Al-Hadi, Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat

I
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bahwa pencuri kain kafan itu adalah pencuri dan harus dihukum potong
tangannya; karena ia telah mengambil harta sembunyi-sembunyi dari
tempat penyimpanannya dan juga berdasarkan riwayat dari Ali dan
Aisyah Radhiyallahu Anhuma. Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat
bahwa si pencuri kain kafan itu tidak dihukum potong tangan; karena
kuburan itu tidak termasuk sebagai tempat penyimpanan.

Dalam kitab AI-Manar diterangkan: masalah ini sangat sulit; karena
menjaga kehormatan mayit samahalnya dengan orangyangmasihhidup,
akan tetapi pencuri kain kafan tersebut tidak termasuk pencuri dari segi
bahasa dan tidak dihukum potong tangan, walaupunberdasarkan pada
qiyas, karena tidak tepat. Apabila kita menunggu sampai menemukan
dalil yang tepat, maka kita dilarang untuk melaksanakan hukum potong
tangan.

Ulama berbeda pendapat terhadap pencuri di Baitul Mal. Al
Hadawiyyah, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dihukum
potong tangan orang yang mencuri dari Baitul Mal berdasarkan riwayat
dari Umar. Malik berpendapat si pencuri tetap dihukum potong tangan.
Tapi para ulama bersepakat untuk menghukum potong tangan terhadap
pencuri harta rampasan perang dan 1/5 rampasan yang disisakan
walaupun ia tidak berhak mengambilnya (tidak ikut berperang)
mereka beralasan: karena ia juga berhak mendapatkan sedikit atas harta
rampasan perang atau termasuk golongan yang berhak mendapatkan
jatah dari 1/5 harta tersebut.
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dan beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Mereka berkata, "Ia hanya

m en cur i, w ahai Ras ulull ah. " B eli au b er s ab d a, " P o t o n gI ah t an g anny a' "

Maka dipotonglah tangannya. Kemudian dia dihadapkan untuk ynng

kedua kali (karena mencuri lagi) dan beliau bersabda, "Bunuhlah dia'"

Mereka mengatakan sebagaimana sebelumnya. LaIu ia dihadapkan

untuk ketiga kali, dan mereka menyebutkan sebagaimana sebelumnya.

Kemudian dihadapkan untuk keempat kali, begitu iuga sabda Nabi.

Lalu ia dihadapkan untuk kelima kali dan beliau bersabda, "Bunuhlah

dia". (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. menurut An-Nasa'i ini hadits

munknr)437

Penjelasan Kalimat

Kelanjutan haditsnya terdapat pada kedua riwayat Jabir, ia berkata,
,,Kami membawanya lalu kami bunuh" setelah itu kami seret dan

lemparkan ke dalam sumur sambil dilempari dengan batLr" (hadits

ini munkar) menurut An-Nasa',i dan ia berkomentar, Hadits ini munkar

karena dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit yang dinilai dha'if.

Ada yang berpendapat, akan tetapi hadits ini diperkuat dengan hadits

berikut ini:

1.1.47. Ia juga meriwayatkan hadits serupa dari Harits bin Hathib. Asy-syafi'i

meny eb utkan b ahw a hukuman dib unuh p ada kelima knli t el ah dimansukh

( ti d nk dib erl akukan I a gi S . " 
n3u

Penjelasan Kalimat

"Ia juga meriraayatkan (yakni An-Nasaa'1) hadits serupa dari Harits bin

Hathib (hadits dari Harits bin Hathib diriwayatkan Al-Hakim.a3e Abu

Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah dari Abdullah Ibnu Zaid

(;+) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4410)

Hadits ini munkar, Dha'if An-Nasaa'i (4992)

Al-Mustadrak (41423)
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Al-Juhani. aaOIbnu Abdil Bar berkata, "Hadits tentang hukuman mati bagi

pencuri adalah munkar tidak ada sumbernya). Asy-Syafi'i menyebutkan

bahuta hukuman dibunuh padn kelima knli telqh dimmrsukh (Ibnu Abdil Bar

menambahkan perkataan Asy-Syafi'i, "Tidak ada perbedaan ulama

tentang hal itu."

Dalam kitab An-Najm Al-Wahhaj disebutkan bahwa penghapus

hukum hadits itu adalah hadits "Hararn hukumnya membunuh seorang

muslim kecuali ksrena tiga hal" nnt yung terdahulu. Ibnu Abdil Bar berkata,

"Ini menunjukkan bahwa penjelasan Mush'ab dari Utsman dan Umar bin
Abdul Azizyang menyebutkanbahwa si pelaku harus dibunuh tidak jelas

sumbernya." Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Setelah dihukum
potong kedua tangan dan kakinya, lalu ia mencuri lagi pada masa Abu
Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Sunggutr, Rasulullah Shnllallahu Alaihi

wa Sallam telah menetapkan tentang hukuman yang tepat baginya ketika

beliau bersabda, "Bunuhlah dia" kemudian Abu Bakar menyerahkannya

kepada sekelompok pemuda Quraisy lalu berkata, "Bunuhlah dia"; lalu
mereka membunuhnya.

An-Nasa'i berkomentar, "Saya tidak tahu apakah ada hadits shahih

memutuskan masalah ini." 442

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil untuk membunuh pencuri ketika ia mencuri

kelima kali, dan kedua tangan dan kakinya dipotong berurutan

sebanyak 4 kali perbuatannya. Berdasarkan ijma' ulama bahwa yang

wajib dipotong terlebih dahulu tangan kanan. Dan bacaan Ibnu Mas'ud
menerangkan keumuman ayat hukuman pencuri; karena dia membaca,

"Maka potonglah terlebih dahulu yang sebelah kanan dari keduanya",

ketika ia mencuri kedua kali potonglah kaki kanannya berdasarkan

kebanyakan amalan para shahabat, sedangkan menurut Thawus tangan

sebelah kiri terlebih dahulu, karena lebih dekat. Untuk ketiga kali ia

mencuri potonglah tangan kirinya, dan keempat kali potonglah kaki
kirinya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, yang diriwayatkan Ad-
Daraquthni dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wn

Al-Hilyah (216)

Sudah dijelaskan riwayat tentang hadits ini.
(.r*) Hadits ini dha'if. Telah dijelaskan pada bagian terdahulu.
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S allam bersabda kepada siapa yang mencuri, " I ika seseor ang mencur i, maka

potonglah tangannyn, don jika ia menarri kedua kalinya, potonglah kakinya.

Dan jika mencuri ketign kalinya, potonglah tangannya. Kemudian ia mencuri

keempat kalinya, maka potottglah kakinya" dalam sanadnya terdapat Al-
Waqidi.aa3 Tapi hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari jalan lainnya

yaitu dari Abu Hurairah marfu'. Sedangkan Ath-Thabrani dan Ad-
Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari Ishmah bin Malik, tapi

dalam sanadnya ada yang dha'if. @

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berbeda pendapat dalam

hal ini, mereka berkata, "Jlka ia mencuri ketiga kali, maka dipenjara;

berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwa

setelah si pencuri di potong tangan dan kakinya (mencuri kedua kali),

lalu ia mencuri lagi dan dihadapkan kepadanya ia berkata, "Dengan apa

lagi ia membasuh? Makan?! (karena ia dihadapkan ketiga kali) ketika

disampaikan kepadanya, "Potonglah tangan kirinya." Kemudianberkata

lagi (jika ia mencuri keempat kali): "Apakah saya harus memotong kaki
kirinya luga? Lalu bagaimana ia berjalan? Saya malu kepada AllatU

jika harus melakukan hal itu. Lalu ia menghukum cambuk kepadanya

dan memenjarakannya seumur hidup.4s Kelompok pertama yang

berpendapat harus dipotong kedua tangan dan kakinya menyanggah

pendapat itu dengan menyatakan bahwa itu adalah pendapat Ali
Radhiyallahtt Anhu dan tidak bisa mengabaikan dalil-dalil nastL walau-

pun dalil itu terdapat sanad perawinya yang lematu akan tetapi telah

diperkuat dengan riwayat-riwayat lainnya yang serupa.

Sedangkan bagian tangan yang dipotong adalah di pergelangan

tangary karena itu bagian terkecil yang bisa disebut dengan tangan,

berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang diriwayat-
kan Ad-Daraquthni dari hadits Amr bin Syu'aib: "Dihadapkan kepada

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang pencuri, maka Nabi memotong

dari pergelangan tangan." dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak
diketahui.aa6

HR. Ad-Daraquthni (3/181)
HR. Ath-Thabrani dalam kitab Al-Kabir (1.711.82), dan Ad-Daraquthni (311.37)

HR. Al Baihaqi (81275)
HR. Ad-Daraquthni (3 1204-205)
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Diriwayatkan Ibnu Abi syaibah dari kumpulan Mursal Raja' bin
Haiwah: "Bahwa Nabi shallalkthu Alaihi wn sallam memotong dari
pergelangan tangan" aa7 dan hadits itu diriwayatkan Abu Asy- syaikh dari
jalan lain dari Raja' dari Adi yang dimarfu'kan dariJabir yang dimarfu'kan
juga, dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits itu dari Umar.

Al-Imamiyyah berkata, "Diriwayatkan bahwa Ali Radhiyailahu
Anhu memotong dari pangkal jari-jari tangan; karena bagian terkecil
untuk disebut tangan. Namun pendapat itu dibantah, sebab tidak ada
yang menyebut seseorang yang terpotong jari-jari: dengan orang yang
terpotong tangan baik secara bahasa maupun 'urf, rnelainkan tetap
disebut: terpotong jari-jarinya.

Ada perbedaan riwayat dari Ali Radhiynllahu Anhu, ada yang
meriwayatkan bahwa ia hanya memotong jari kelingking, jari manis
dan jari tengah saja.

Az-Zuhri dan Al-Khawarij mengatakan bahwa tangannya dipotong
dari pangkal ketiaknya; karena itulah yang disebut dengan tangan
sebenarnya. Pendapat yang paling tepat adalah yang pertama (dipotong
dari pergelangan tangan) berdasarkan riwayat dari Nabi shallallahu
Alaihi usa Sallam.

sedangkan kaki, dipotong dari pergelangan kaki. Diriwayatkan dari
AliRadhiyallahu Anhu bahwa dia memotongbagian kaki dari mata kaki.
Dan diriwayatkan juga darinya -menjadi pendapat Al-Imamiyyah-
bahwa dia memotong dari atas telapak kaki.

Penutup; diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dari Atha, dari Aisyah
bahwa Nabi shallallcthu Alaihi wa ssllnm bersabda kepadanya ketika
dipanggilkan seorang yang mencuri baju atau jubahnya, ,,langanlah

en gkau memint akerin ganan hukuman at as p erb uat anny a" aas,hadits ini adalah
dalil yang menunjukkan bahwa hukuman pelaku bisa diringankan atas
permintaan dari orang yang dicuri.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-zuhd dari Umar bin
Abdul Azizbahwa ia berkata, "saya mendengar bahwa ada seseorang
berbuat zt.alim, sedangkan orang yang teraniaya selalu mencaci dan

Al-Mushannaf (51522)

(.ri+.4) Hadits ini dha'if. Dha'if Abi Dawud (1497)
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merendahkan martabat si zhalim sehingga semua dosa yang dilakukan

si zhalim lama-lama terhapus seiring cacian dan hinaan yang sering ia

terima dari orang yang teraniaya sehingga ia lebih utama dari orang

yang teraniaya" aae, jika ada yang berkata, "Allah memuji orang yang

memaafkan seseorang yang berbuat kerusakan, dan memuji orang yang

memaafkan kesalahan orang lain?"

Ibnul Arabi berkata, "Hal yang pertama mungkin bila si pembuat

kerusakan itu memang dikenal pembuat keonaran' Dan yang kedua

mungkin terhadap orang yang jarang melakukan perbuatan onar; maka

sudah sepantutnya dimaafkan.

Al-Waqidi berkata, "Apabila pertolongan itu berkaitan dengan

agama; maka itu sangat terpuji, dan jika untuk kepentingan sendiri itu

juga boleh tapi tidak termasuk perbuatan terpuji'

Ulama berbeda pendapat tentang pembebasan seseorang dari

hukuman yang terbagi dalam tiga pendapat: Ibnu Al-Musayyib tidak

membolehkan seseorang membebaskan pelaku kejahatan baik hal-hal

yang berkaitan dengan kehormatan maupun harta, dan Sulaiman bin
yasar dan Ibnu sirin membolehkan terhadap kedua-duanya. Dan Malik

membolehkan hal yang berkaitan dengan kehormatan dan tidak yang

berkaitan dengan harta.

4. BAB HUKUMAN BAGI PEMINUM (KHAMR) DAN PENIELASAN
TENTANG MINUMAN YANG MEMABUKKAN

1148. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahrpa Rasulullah Shallallahu

Alnihi wa Sallam pernah didatangkan seseorang yang telah minum

449 Gn*) Hadits ini dha'ifl Dha'if At-Titmidzi (3552)
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arak, lalu memukulnya dengan 2 pelepah kurma sekitnr 40 kali, perawi

berkata, "Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa llmar, ia

bermusyaznarah dengan kaum muslimin, lalu Abdurrnhman bin Auf
berkata, "Hukuman paling ringan adalah B0 kali, kemudian LLmsr

memerintahkan untuk melakukanny a. " (Muttafaqq Alaih)aso

Penjelasan Kalimat

Lafazh "';!y' berarti minuman hasil perasan dari anggur apabila
didiamkan dan diberi ragi.

Tafsir Hadits

Hadits mempunyai hal-hal yang pokok:

Pertama; Khamr hanya diperuntukkan bagi yang tersebut dalam
hadits berdasarkan ijma' ulama, dan diperuntukkan juga secara umum
untuk semua minuman, yaifu semua minuman yang memabukkan
baik berasal dari perasan kurma atau anggur atau lainnya, hanya saja

perbedaan ulama apakah teks nash itu maksudnya mutlak atau tidak ?

Pengarang kitab Al-Qamusberkata: bahwa teks nash hadits itu bersifat
umum; karena pada saat diharamkan, di Madinah hanya terdapatkhamnr
dari air buah kurma. sepertinya dia menyebutkan bahwa teks tersebut
hakikatnya bersifat umum.

Mengapa minumanitu disebutkhamr? Ada yang mengatakan; karena

menutupidanpenghalang akal dariberfikir sehat. Ada yangberpendapat
karena bagian akal tertutupi olehnya, maka dikatakan: memabukkan,
jika tertutupi khamr. Ada yang berpendapat karena dia bercampur baur
dengan akal peminumnya, seperti ungkapan bait syair berikut ini:

Minumlah dengan nikmat dan segar sesuatu yang tidak terkandung

zat memabukkan

Yaitu tidakbercampur. Ada yang mengatakan: karena minuman itu
dibiarkan sampai timbul zat memabukkary seperti ungkapan perasan
minuman itu memabukkan: yaitu bila dibiarkan. Ada yang berpendapat:
bahwa definisi khamr terangkum dari semua hal tersebut di atas; karena
kesemuanya terdapat padanya.

450 (g:.*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6773) , Shahih Muslim (7206)
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Ibnu Abdil Bar berkata, "Semua hal yang tersebut di atas terdapat

pada definisi khamr; karena memang berasal dari perasan buah yang

dibiarkan sehingga timbul zat memabukkan, bila diminum; maka akan

bercampur dengan akal sehingga menguasai dan menutupinya.

Pendapatku: khamr itu identik dengan perasan buah anggur

menurut ij ma' ulama, d alam kitab An -N nj m AI -W ahhaj disebutkan b ahwa

khamr menurut ijma' ulama adalah minuman memabukkanberasal dari
perasan buah anggur walaupun tidak dicampur terlebih dahulu dengan

ragi, namun Abu Hanifah mensyaratkan minuman perasan buah harus

terlebih dahulu diberi ragi, bila demikian berarti tidak ada ijma' ulama

tentang hal tersebut karena tidak semua ulama sependapat.

Madzhab kami berbeda pendapat tentang hakikat khamr yang

terdapat pada anggur. Al-Muzani dan lainnya sependapat dengan

khamr yang terdapat pada anggur; karena adanya persamaan sifat yaitu
memabukkan berarti menunjukkan nama yang sama. Ini berdasarkan

qiyas secara bahasa yang dibolehkan kebanyakan ulama dan sesuai

dengan zhahir hadits. Ar-Rafi'i menisbatkan kepada kebanyakan ulama
juga bahwa penamaan khamr secara arti majasnya.

Pendapatku: pendapat terakhirnya yang diakui Ibnu Sidah dalam

kitab Al-Muhkam, diakui juga oleh pengarang krtab Al-Hidayah kltab
madzhab Abu Hanifah yang menyebutkan: khamr menurut kami adalah

air perasan yang berasal dari buah anggur saja bila dibiarkan lama,

seperti yang dikenal para ahli bahasa dan ulama. Akan tetapi pendapat

itu dibantah Al-Khaththabi dengan berkata, " Ada anggapan suatu

kaum bahwa bangsa arab tidak mengenal khamr kecuali berasal dari
anggur, maka dikatakan kepada mereka: sesungguhnya para shahabat

yang menyebutkan minuman memabukkan yang bukan berasal dari

anggur adalah khamr mereka adalah arab yang fashih mengerti istilah
arab yang tepat, bila penamaan itu tidak benar sudah pasti mereka tidak
akan menggunakannya.

Al-Qurthubi berkata, "Banyaknya riwayat-riwayat hadits dari
Anas dan lainnya yang shahih membatalkan madzhab Abu Hanifah

(orang kufah) yang menyebutkan bahwa khamr adalah berasal dari
anggur saja dan yang lainnya tidak bisa disebut dengan khamr, adalah

pendapat yang bertentangan dengan para pakar bahasa, hadits-hadits
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Nabi dan pemahaman para shahabat; karena ketika Allah menurunkan

ayat mengharamkan khamr, mereka memahami untuk menjauhi

setiap yang memabukkan dengan tidak membeda-bedakan antara

yang berasal dari anggur maupun lainnya, akan tetapi menyamakan

hukum semua minuman yang memabukkan baik berasal dari anggur

maupun lainnya; merekalah lebih tahu memberikan istilah (ahli bahasa)

dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, andaikata mereka

ragu-ragu antara khamr dan bukani pastilah mereka berhenti dan tidak
menumpahkan minuman memabukkan itu sampai mereka mengetahui

dengan pasti baru kemudian menetapkan haram hukumnya, akan

disebutkan dalam pembahasan akan datang hadits lJmar, "Telah tuntn

ayat yang mengharamkan arak terbuat dari linn bahan."ast Al-Hadits, dan

Umar termasuk ahli bahasa, dan jika mungkin maksudnya adalah

menerangkan hal-hal yang berkait dengan hal-hal yang diharamkan

dan bukan penamaannya secara bahasa; akan tetapi penentuan nama

terlebih dahulu sangat dibutuhkan untukmenentukanhal yangberkaitan

dengan hukum syari'at.

Dan mungkin juga, itu istilah syari'at untuk jenis minuman tersebut

sehingga menjadi istilah yang ditetapkan syari'at, berdasarkan hadits

riwayat Muslim dari Ibnu Umarbahwa Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam

bersabda, "Setiap yang memabukkan adalnh khamr dan setiap khamr haram

hukumnya./4s2 Al-Khaththabi berkata, "Ketika ayat mengharamkan

khamr turun, kaum muslimin saat ifu tidak mengetahui jenis minuman,

lalu hadits tersebut menjelaskannya yaitu semua jenis minuman yang

memabukkan, sebagaimana halnya lafazh shalaf zakal dan lainnya

yang menjadi istilah syari'at."

Pendapatku: pendapat ini, bertentangan dengan penjelasan dahulu,

dan tentu sangat lemah; karena khamr adalah minuman yang sangat

populer di bangsa Arab dari pada istilah atau nama lainnya tidak
seperti Lafazh shalat dan zakat. Bangsa Arab menggunakan berbagai

istilah untuk khamr; lalu syari'at memberitahukan secara umum yang

dimaksud dengan khamr yaitu setiap minuman memabukkan yang

sudah mereka kenal dan sekaligus menegaskan hal itu kepada mereka;

451 Akan disebutkan riwayatnya dalam pembahasan yang akan datang.
452 (e) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2003)
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karena mereka menamakan beberapa jenis minuman memabukkan

dengan nama selain khamr, seperti minuman berasal dari perasan atau

tumbukan jagung, gandum dan lainnya yang menurut mereka bukan

termasuk khamr; maka syari'at menegaskan secara umum bahwa setiap

minuman yang memabukkan adalah khamr.

Dari hal yang tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa khamr secara

bahasa berasal dari air anggur yang didiamkan dan dicampur ragi, dan

juga semua minuman yang memabukkan berdasarkan istilah syari'at,

atau qiyas secara bahasa, atau majas; tepat tujuannya menjelaskan

bahwa segala sesuatu yang memabukkan baik berasal dari air anggur

atau lainnya adalah haram hukumnya berdasarkan pengertian syariat

atau istilah lainnya. Telah kamu ketahui dalam pembahasan ierdahulu

bahwa umar dan shahabat lainnya menyebutkan secara umum bahwa

khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, mereka adalah ahli

bahasa yang mengetahui dengan pasti arti setiap kalimat syari'at dan

juga pedoman penentuan hukum adalah berdasarkan pada hakikat

syari'at dan bukan pada pengertian secara bahasa saja. Pengarang kitab

AI-Qamus telah menyebutkan dengan tepat dan berkata, "Pengertian

secara umum lebih benar."

Anggapan terdahulu yang menyebutkan pengertian secara bahasa

seperti yang dikemukakan Ibnu Sidah dan penjelas kitab Al-Kanz:

menurut hemat saya itu semua ditetapkan berdasarkan madzhab-mad-

zhab mereka, dan semuanya berbicara berdasarkan keyakinan masing-

masing, lalu menisbatkannya kepada ahli bahasa.

Ke du a: sab d any a, " I alu m emukulny a den gan 2 p eI ep ah kur m a s eb any ak 4 0

knli" adalahdalil yang menetapkan hukuman bagi peminum khamr, ada

yang beranggapan bahwa itu sudah berdasarkan ijma' ulama, namun

dibantah; karena dinukilkan dari sekelompok ahli ilmu bahwa si pelaku

hanya diberi hukuman sesuai dan tidak dicambuh karena Nabi Shallallahu

Alnihi uta Sallam tidak menentukan hukuman terhadapnya, melainkan

ditetapkan bahwa Nabi memberikan hukuman cambuk dengan mutlak

(tidak harus dihukum cambuk). Dan hadits ini juga merupakan dalil
bahwa cambukan atau pukulan itu dengan pelepah kurma.

Ulama berbeda pendapat: Apakah harus dicambuk dengan pelepah

kurma atau tidak, ada tiga pendapat tentang hal itu: paling dekat boleh
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dipukul dengan ranting pohon selain pelepah kurma, yang kedua boleh
dipukul dengan tangan dan sandal; disebutkan dalam kitab Syarh
Muslim: berdasarkan ijma' ulama boleh mencambuk dengan pelepah
kurma, atau sandal, atau dengan ujung pakaian, lalu menambahkan:
Yang paling benar adalah boleh juga dipukul dengan cambuk. penulis

kitab berkata: beberap aulama Mutakhirin menentukan hukuman cambuk
(pukul dengan cambuk) bagi para pembangkang, dan ujung pakaian
dan sandal diperuntukkan bagi pelaku yang lemah dan selain mereka,
hukumannya disesuaikan dengan fisik pelaku. Jumlah pukulannya
telah ditentukan (kira-kira 40 kali) seperti yang diriwayatkan Al-Baihaqi
dan Ahmad dengan lafazh, "Lalu Nabi menyuruh sekitar 20 orang laki-
laki dan masing-masing memukul 2 kali dengan pelepah kurma dan
sandal."as3

Pengarang kitab berkata, "Walaupun ada perbedaan ulama tentang
hal itu, tapi mereka bersepakat bahwa jumlah pukulan itu adalah 40 kali
dan bukan masing-masing 2 pelepah kurma 40 kali.

Tiga: sabda Nabi: "pada masa Umar, ia bermusyazuarah dengan orang-

orang... dan seterusnya, sebab Umar bermusyawarah disebutkan dalam
riwayat Abu Dawud danAn-Nasa'i: "Bahwa Khalid bin Al-Walid menulis
surat kepada Umar, "Sesungguhnya manusia bergelimang dengan
minuman khamr dan menganggap ringan hukuman yang diberikan,
lalu berkata, "Sedangkan Umar dikelilingi dengan kaum Muhajirin
dan Anshar, lalu ia bertanya kepada mereka dan mereka menetapkan
untuk dipukul sebanyak B0 kali" a5a diriwayatkan Malik dalam kitab
Al-Muu:sththa' dari Tsaur bin Zaid, "BaLtwa Umar bermusyawarah
tentang hukuman yang tepat bagi peminum khamar, Ali Radltiyallnhu

Anhu berkata kepadanya, "Kami berpendapat, hendaknya kamu
memukulnya sebanyak 80 kali; karenabila ia minum khamar; tentu akan
mabuk, bila mabuk dia akan berbicara yang tidak menentu, bila sudah
demikian; dia akan menuduh dan berdusta terhadap orang lain; maka
Umar menghukum peminum khamar dengan B0 kali pukulan." ass

FIR. Ahmad (31247), Al-Baihaqi (81319)

(-;".;) Hadits ini dha'if, Dhn'if Abi Dawud (4489)
(e*) Hadits ini shahih, Al-Irwaa' (2377)
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455
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Hadits ini mu'dhal (hadits yang dua perawinya atau lebih gugur
dalam tempat yang berurutan), atsar ini juga diriwayatkan Ali
Radhiyallahu Anhu namun diingkari Ibnu Hazm seperti yang telah

dijelaskan terdahulu, makna hadits ini sangat bertentangan; karena

dia menyebutkan: "Brla ia berbicara tidak menentu; maka ia akan

berbohong" orang yang mengigau berbicara tidak menentu; perkataan

tidak dianggap kedustaary karena itu diluar kontrolnya dan perkataan

itu disebut dusta bila diucapkan dengan sengaja.

Abdtrc azzaq berkata, "Ada beberapa hadits riwayat Ali R adhiyallahu

Anhu yang menyebutkan: "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

belum menentukan hukum yang berkaitan dengan khamr"a56, sudah

jelas hadits ini bertentangan karena riwayat berikut ini menegaskan:

t149. Menurut riwayat Muslim dari AIi Radhiyallahu Anhu - tentnng kisah

Al Walid bin Uqbnh: N abi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuknya

40 ksli, Abu Bskar mencambuknya 40 kali, dan Umar mencambuk 80

kali. S emu any a sunn ah dan ini y an g B 0 kali leb ih s ay a ( Alil sukai. D aI am

suatu hadits disebutkan : ada seseor ang meny aksikan b ahza a ia melihatny a

(AI-WaIidbin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsmanberkata, "la tidak

akan munt ah-munt ah ar ak seb elum meminumny A. " 4s7

Penjelasan Kalimat
Perkataannya: Merurrut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu

-tentang kisah Al-Walid bin Uqbah-, telah kami teliti kebenaran yang

456 Al-Mushannaf (7 1378)

457 (g*.) Hadits ini shahilu Shahih Muslim (1707)

..€ r 6-
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terdapat pada kitab Minhah Al-Ghffir Hasyiyah Dhau' An Nahsr"

disebutkan: bahwa Utsman menyuruh Ali untuk mencambuk Al-Walid
bin Uqbah karena minum khamr, lalu Ali berkata kepada Abdullah
bin Ja'far: cambuklah ia, maka ia mencambuknya, ketika sampai 40

kali, ia berkata: cukup, Nabi Shallallnhu Alaihi wa Sallam mencanfuuknya

40 kali, Abu Baksr mencambuknya 4A knli, dnn umar mencantbuk 80 kali.

Semuanya Surumh dan ini yang B0 kali lebiLt sayn (AIi) suksi -berfentangan
dengan hadits tersebut- maksudnya 80 cambukan lebih saya sukai, bila
peminum khamar semakinberani dan menyepelekan hukuman cambuk
40 kali, bukan secara mutlak. Karena tidak ada riwayat menegaskan

bagaimana mungkin ia lebih mengutamakan perbuatan umar dari
pada perbuatan Nabi Shallallahu Alnihi roa SaIInm, isyarat dalam hadits

zhahirnya kepada perbuatan umar yaitu B0 kali cambukary namun

dijawab: zhahir perkataan Ali "Cukup" setelah dicambuk sebanyak 40

kali, menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kecuali yang paling ia

sukai.

Pendapat tersebut dijawab dengan hadits yang terdapat di Shahih

Al-Bukhari dari riwayat Abdullah bin Adi bin Al-Khiyar "Bahwa Ali
Radhiynllahu Anhu mencambuknya B0 kali'456 pada kisah yang sama,

yang diriwayatkan Al-Bukhari lebih tepat, seakan-akan ia berkata:

"Hukuman cambuk 80 kali lebih aku sukai" lalu menyuruh Abdullah
untuk menambah hukuman tersebut menjadi B0 kali. Ini lebih utama

daripada jawaban lainnya, karena ia mencambuknya dengan cambuk

yang ujungnya bercabang 2, lalu memukulnya 40 kali, sama saja

jumlahnya dengan 80 kali. Akan tetapi pendapat ini juga lemah karena

tidak sesuai dengan kalimat hadits tersebut.

B anyak sekali riwayat N abl S hall all ahu Al nih i zo a S all am menyebutkan

bahwa Nabi menghukum peminum khamr sebanyak 40 kali cambukan,

hanya saja lafazhnya disebutkan kira-kira 40 kali dan sebagian lagi

disebutkan dengan sandal, shahabat memahami pukulan dengan sandal

itu kira-kira 40 kali juga. ulama berbeda pendapat memahami kedua

kalimathadits tersebut. Al-Hadawiyyakr" Abu Hanif ah, Malik, Ahmad dan

salah satu pendapat Syafi'i: berpendapat wajib menghukum peminum

458 (C.*-) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (3872)
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khamar dengan B0 kali cambukan, mereka beralasan: berdasarkan ijma'

pada masa umar yang tidak diingkari oleh seorang shahabat.

Pendapat masyhur dari Asy-Syafi'i dan Dawud menyatakan

hukumannya adalah 40 kali cambukan; berdasarkan riwayatbahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wn Sallnm melakukan hal tersebu| dan juga hukuman

tersebut yang ditetapkan pada masa khalifah Abu Bakar, siapa yang

menela'ah riwayat-riwayat tersebut dan perbedaan-perbedaan ulama

memahaminya, pasti mengetahui bahwa hukuman yang paling utama

adalah 40 kali cambukan saja, dalam hadits ini diterangkan "bahwa ada

seseorang yang menyaksikan bahwa ia melihat Al-Walid bin Uqbah

muntah-muntah arak, lalu Utsman berkata, "Ia tidak akan muntah-

muntah arak sebelum meminumnya," dalam riwayat Muslim, "Bahwa

ada 2 orang menyaksikan Al-Walid bin Uqbah minum khamr, yaitu
Humran melihatnya minum khamr dan lainnya melihat ia muntah-

muntah khamr" - Al-Hadits " An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim

berkata: ini adalah dalil Imam Malik dan yang sependapat dengannya

bahwa siapa yang muntah-muntah khamr dihukum cambuk peminum

khamr. Sedangkan dalam madzhab kami (Syafi'i) dia dihukum cambuk

tidak hanya berdasarkan asumsi muntah-muntah khamr karena

mungkin ia meminumnya karena tidak mengetahui bahwa Khamar itu
haram hukumnya atau dia dipaksa meminumnya, dan lain sebagainya

alasan-alasan lainnya yang membatalkan hukuman atasnya. Dalil yang

dipakai Imam Malik ini sangat kuat; karena para shahabat bersepekat

mencambuk Al-Walid bin Uqbah seperti yang tersebut dalam hadits.

Pendapatku: Al-Hadawiyyah juga sependapat dengan Malik, mene-

tapkan hukuman berdasarkan persaksian muntah-muntah arak semata

adalah kecerobohan; karena memahami bahwa Al-Walid dihukum atas

saksi seseorang bahwa ia muntah-muntah arak, padahal yang sebenarnya

tidak sepertiitu sebagaimana yang kamuketahui dalam riwayatMuslim
tersebut (adanya 2 saksi, saksi melihat ia minum arak dan saksi melihat

ia muntah-muntah arak); maka tidak bisa dijadikan persaksian bahwa

ia muntah-muntah arak sebagai dalil yang cukup untuk menetapkan

hukuman kecuali ada dalil lagi selain hadits bab ini.
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71.50. D ar i Mu aw iyy nh Ra dhiy all ahu Anh tr b nhw a N nb i S I ml I al I nh u Al nih i zu a

S aII am b er s ab d a t ent an g p em in un t kl r amr : Ap nlt il n i a m in um, c nntb u kl nh

di a ; b il a minum I a gi, c amb ukl ah d i n ; b il a i n minun un t uk y ary ke t i gn k nli,

cambuklah dia; Ialtt bila ia mqsih minum untuk keenrpnt kali, btutttlilnh

dia". (}{R. Ahmad dan Al-Arba'ah.Lafazhnya menurut Ahmad.

At-Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa

hadits ini mansukh.l5e Abu Dawud meriwayatkannya secara jelas

dari Az-Zuhri) aoo

Penjelasan Kalimat

Ada perbedaan riwayat memberikan hukuman mati bagi peminum,

apakah dihukum mati setelah minum keempat kali atau kelima. Abu

Dawud meriwayatkan dari Aban Al-'Athar, disebutkan hukum cambuk

sampai empat kali, lalu Nabi bersabda, "Apabila ia minum lagi, maka

bunuhlah" diriwayatkan Abu Dawud juga dari hadits lbnu Umar dari

Nafi' bahwa ia berkata, "Saya kira Nabi bersabda untuk kelima kali,

"Apabila ia minum lagi, maka bunuhlnh," oo'

Azh-Zhahiriyyah dan Ibnu Hazm berpendapat hukuman mati

harus dilaksanakan berdasarkan hadits tersebut dengan anggapan

tidak ada ijma' yang menasakh hadits itu. Jumhur berpendapat bahwa

hadits itu mansuktu akan tetapi tidak menyebutkan hadits nasikhnya

dengan jelas kecuali hadits riwayat Abu Dawud dari Az-Zuhri bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menghukum mati peminum

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dau,ud (4482)

(?-) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dawud (4485)

(.iur;) Hadits ini sanadnya dha'if, Dha'if Abi Dau'ud (4483)
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untuk keempat kali, dan bukankah kedudukan sabda Nabi itu lebih kuat
dari pada perbuatannya, mungkin Nabi tidak melaksanakan hukuman
mati karena ada udzur yang tidak mungkin dilaksanakan, Wallahu

A'lam. (At-Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa

hadits ini mansukh, Abu Dawud meriwayatkannya secara jelas dari Az-
Zuhri) yaitu yang diriwayatkan Az-Zuhri dari Qubaishah bin Dzu'aib

berkata, "Rasululiah Shnllallnhu Alsihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang

meminum khamr, maka cambuklah dia," selanjutnya beliau melanjutkary
" Apabila in minumkeempat kali, makabunuhlah" . Lalu berkata: dihadapkan

kepada Rasulullah, seorang peminum khamr,lalu dicambuk. Kemudian

dia dihadapkan lagi kepada Rasulullah karena minum khamr, lalu
dihadapkan lagi keempat kali; maka Nabi mencambuknya. Dengan

demikian, maka hukuman mati tersebut dihapus dan rukhshah bagi
semua manusia." Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada perbedaan ulama

bahwa hadits ini menasakh hukuman mati bagi peminum khamr. At-
Tirmidzi berpendapat seperti itu.

.t

ji l*, t6 \ \--\

1.751., Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu Alsihi wa

Sallam bersabda, " Apabila seorang di antarakamu memukul, hindarilah

merrrukul waj nh." (Muttafaq Alaih)462

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang tidak membolehkan memukul wajah,
'baik ketika memberikan hukuman had atau pada hukuman lainnya. Dan

tidak boleh mencambuk pada bagian-bagian yang sangat riskan serta

bagian-bagian terdekat dengan dzakar, berdasarkan riwayat Ibnu Abi
Syaibah dari Ali Radhiyallahu Anhu yang berkata kepada para pemukul
(al goj o) : " P uku lI ah b a gi an t ub t th ny a den gan r a t a, d an hin dar i mem ukul w aj ah

462 (i"*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2559), Shnhih Muslim (26'1.2)
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dan bagian-bagian dekat dengan dzakarnya./t 463, Abdurrazzag Sa'id bin

Manshur dan Al-Baihaqi meriwayatkan juga dari jalan yang sama yaitu

dari Ali Radhiyallahu Anhuae

Larangan memukul pada bagian-bagian tersebut; karena bagian

itu sangat bahaya untuk dipukul. Namun ulama berbeda pendapat

jika mencambuk bagian kepala: sebagian ulama berpendapat bagian

kepada tidak dicambuk; karenaberbahaya. Al-Hadawiyyah dan lainnya

membolehkan mencambuk bagian kepala berdasarkan riwayat dari Ali
Radhiyallahu Anhu yang berkata kepada tukang pukul: "Pukullah juga

bagian kepala" , dan juga riwayat dari Abu Bakar: "Pukullah kepalanya,

karena itu tempat tinggal setan" diriwayatkan Ibnu Abi Syaibatu dalam

sanadnya ada perawi yang lemah dan terputus.a65 Malik berpendapat

bahwa yang boleh dipukul atau dicambuk adalah bagian kepala saja.

Faedah

Dalam hadits, Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam menyuruh untuk

mencambuk sekaligus menaburinya dengan debu, setelah proses

hukuman selesai, mulailah hadirin mencaci maki dan mendo'akan

kecelakaan baginya dengan doa, "Ya Allah, laknatlah dia," maka Nabi

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Janganlah kalian mendoakannya

seperti ifu, akan tetapi do'akan dengary "Ya Allah, ampunilah dan

rahmatilah dia."466 Al-Maziri mewajibkan mencambuk dan mencaci

maki si pelaku.

Sedangkan sifat cambuk yang dipergunakary diriwayatkan Malik
dalam kitab Al-Muwaththa' darj Zaid Ibnu Aslam Mursal bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa SaIIam hendak mencambuk pelaku, lalu diberikan

kepadanya cambuk yang sudah agak rusak, Nabi bersabda, "Yanglebih

bagus lagi", lalu diberikan cambuk yang masih baru, Nabi bersabda,

"Janganyangpalingbagtts", maka cambuk yang digunakan adalah antara

yang jelek dan bagus a67, Ar-Rafi'i merinyebutkan dari Ali Radhiyallahu

(.j5;l Hadits ini dha'il Al-Irwaa' (2331)
Al- Mu shann af (7 I 37 0), Al-Baihaqi (8 I 327)
Al-Mushannaf (615)

t*-) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (4478)
Al-Muwaththa' (629)
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467
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Anhu, "Kondisi cambuk itu tidak terlalu bagus dan jelek, dan pukulannya

antara keras dan lemah", Ibnu Shalahberkata, "Cambuk itu terbuat dari

kulit binatang yang bisa digulung dan dibentangkan."

-'-,',-,-',.'.....,'.j''*.-,:-.'*1.,...u-.. ^ ;_

1.1.52. Dnri lbnu Abbss Radhiynllahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu

Alnihi wa Sallnm bersabda, "Tidnk dibolehkan melaksanakan hukuman

had di dalam masjid.' (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim) a68

Penjelasan Kalimat

Hadits tersebut diriwayatkan Ibnu Majah juga, dalam sanadnya ter-

dapat Ismail Ibnu Muslim Al-Makki yang dikenal dha'if dari segi hafalan.

Hadits itu juga diriwayatkan Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu As-Sakary

Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dari hadits Hakim bin Hizam, sanad

perawinya tidak apa-apa.a6e Hadits ini juga memPunyai jalan riwayat

lairy yang kesemuannya itu menguatkan status hadits dan diperkuat lagi

bahwa para shahabat mengamalkan hadits tersebut. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Thariq bin Syihab berkata, "Dihadapkan kepada

Umar bin Al-Khaththab seorang akan dijatuhi hukuman had, lalu ia

berkata, "Bawa keluar dari masjid dan cambuklakr" T\ dengan sanad

berdasarkan syarat Syaikhani. Diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu

bahwa ada seseorang yang datang mengakui kesalahan kepadanya, lalu

ia berkata, "Wahai Qunbur! Keluarkan dia dari masjid lalu laksanakan

hukuman alasttya," dalam sanad perawinya masih diperdebatkan.aTl

Tafsir Hadits

Ahmad, Ishaq danulama kufah (Al-Hanafiyyah) tidak membolehkan

pelaksanaan hukuman had di masjid berdasarkan dalil tersebut. Ibnu Abi

(;**) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (7401)

(.,*) Hadits ini hasary Shahih Abi Dawud (4490)

Al-Mushannaf (51526)

Al-Mushannaf (51526)
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Laila dan Asy-Sya'bi membolehkan pelaksanaan hukuman itu di masjid,

dengan tidak menyebutkan dalil seakan-akan mereka mengatakanbahwa
larangan tersebut tidak menunjukkan haram melainkan bentuk tanzih

(mensucikan masjid dari hal tersebut). Ibnu Bathal berkata, "Pendapat

yang mensucikan masjid dari hal tersebut lebih utama -maksudnya
pendapat yang tidak membolehkan pelaksanaan tersebut di masjid-.

!4

i , 

-, 
-*- *-' .,:, - . ".

'1.753. Dari Anas bin Malik Radhiynllahu Anhu berkata, "Allah telah

menurunkan nyat yang mengharamkan khamr pada saat di Madinah

tidak ada minuman keras yang minum keutali dari kurma." (HR.

Muslim)a72

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil terhadap pembahasan terdahulu yang

menamakan air kurma dengan arak/khamr ketika turun ayat yang
mengharamkannya.

11,54. Dari Umnr Radhiyallahu Ahhu berkata, "Telah turun ayat yang

mengharamkan khs*r rlang terbuat dari limn bahan, yaitu: anggu1

kurma, m(tdu, gandum dan sya'ir. khamr adslah sesuatu yang dapat

merubah akal fikiran. (Muttafaq Alaih) +zo

Penjelasan Kalimat

Diriwayatkan juga oleh Imam Tiga (Ats-Tsalastsah).

472 (e,.-e) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1982)

473 (e,e) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (46'19), Shahih Muslim (3032)
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-(@Jangan pula dikatakan: hadits ini bertentangan dengan hadits Anas;

karena hadits Anas pemberitahuan tentang asal minuman di Madinah,

sedangkan perkataan Umar bersifat umum, memberitahukan asal khamr

yang diminum secara mutlak. Perkataannya: "Khamr adalah sesuatu

yang dapat merubah akal fikiran" mengisyaratkan dasar Penamaannya/
zhahirnya setiap sesuatu yang merubah akal fikiran atau menutupinya

disebut dengan khamr secara bahasa, baik termasuk dalam hadits bab

atau tidak, ditegaskan lagi dalam hadits berikut ini:

)..1

\) i, 'u -l* q 4-J,t i\ j*-' -+' -'; ,-*; *j' --o 
. . \ \ -'-'

':. ' 't,
Jo /- , t l./_\*r i)

1155. Dsri Ibnu Llmar Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap

y an I memab ukkan ad aI ah har am. " (HR. Muslim)a7a

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap yang memabukkan

dinamakan khamr, sabda Nabi, "Setiap yang memabukkan adalah harlm"

adalah dalil yang mengharamkan setiap yang memabukkan, bersifat

umum berlaku atas semua air atau minuman dari buah-buahan. Ulama

berbeda pendapat: maksud dari kata memabukkary apakah yang

diharamkan itu ukuran minuman yang memabukkary atau mutlak

terhadap minuman yang memabukkan walaupun sedikit yang tidak

memabukkan, jika berasal dari jenis minuman memabukkan?

Minuman memabukkan haram diminum baik sedikit ataupun

banyak, inilah pendapat jumhur shahabat dan lainnya, Ahmad, Ishaq,

Asy-Syafi'i, Malik dan seluruh pengikut Al-Hadawiyyah; berdasarkan

hadits bab ini dan hadits Jabir yang akan datang, dan dengan riwayat

hadits Abu Dawud dari hadits Aisyakr, "Setiap yang memabukkan adalah

khamr, setiap minuman y ang memabukkan walaupun hany a segenggam tangan

i

474 (g*) Hadits ini shahih. Shahih Muslim (2003)



(Hukuman)

(seteguk), hukumnya tetap haram," 475 danyang diriwayatkan Ibnu Hibban
dan Ath-Thahawi dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " Saya melarang kalian untuk minum
walaupun hanya sedikit setiap minuman yang memabukkan bila diminum
terlalubanyak"tz'6anyak sekali riwayat yang sama artinya walaupun para
perawinya masih diperdebatkary akan tetapi hal itu, justru menambah
kuat kedudukan makna hadits itu seperti yang kamu ketahui.

Abu Muzhaffar As-Sam'ani berkata, "Riwayat-riwayat tentang
hal itu banyak, yang tidak boleh diabaikan mencari dasar hukum
lainnya. ulama-ulama Kufah, Abu Hanifah beserta pengikutnya, dan
kebanyakan ulama Bashrah membolehkan minuman dengan kadar
tidak memabukkan yang bukan berasal anggur dan kurma.

Penjelasan madzhab Abu Hanifah, disebutkan dalam kitab Syarh

AI-Kanz, Abu Hanifah berkata, "khamr adalah berasal dari anggur bila
telah didiamkan setelah dimasak sampai mendidih lalu didiamkan dan
diberi ragi, maka haram diminum baik sedikit apalagi banyaknya." Ia
melanjutkan: apabila air tersebut mendidih pertanda sudah mencapai
kadar yang sangat kuat baru kemudian disempurnakan dengan diberi
ragi dan dibiarkary untuk memisahkan antara air yang jernih dan kerutu
hukum syari'at Islam a dalah q ath' iyang wajib dilaksanakan seperti dalam
masalah hudud (berkaitan dengan pelaksanaan hukuman) menebus
kesalahan, haram berjual-beli yang diharamkan dan barang-barang
yang bernajis. Menurut 2 orang pengikut utamanya: apabila airnya
sudah pekat, maka sudah menjadi khamr, dan tidak disyaratkan harus
diberikan ragi, karena namanya ditetapkan dengan sifatnya, dan makna
yang mengharamkan yaitu menimbulkan kerusakan dan permusuhan.

Sedangkan "i)h( adalah air anggur yang dimasak sampai

menyusut 213 airnya, dan "'5lf' adalah air yang dituangkan dan
dibiarkan dalam buah kurma yang belum matang, dan juga air yang
dituangkan dan dibiarkan dalam buah anggur. Semua hal tersebut di
atas, haram hukumnya apabila perubahan kadar memabukkan sangat
tinggi, namun tingkatan keharamannya dibawah hukum khamr. Dan

(e,'r) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3687)
(e.) Hadits ini shahite Shahih Al-lami' (2518)

475

476
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yang dihalalkan ada 4 yaitu: air berasal dari buah kurma dan anggur

yang sudah jadi/matang, apabila dimasak tidak sampai menyusrft 213

/sekedar memanaskan saja, jika diminum tidak memabukkan tanpa

diiringi dengan senda gurau dan hiburan. Dan air buah-buahan yang

boleh dicampur dengan yang lainnya, seperti: air kurma, anggur, madu,

tin, gandum dan jagung, baik dimasak terlebih dahulu atau tidak. Dan

yang boleh dicampur dengan beberapa jenis buah-buahan adalah air

buah mangga. Itulah ringkasan penjelasan dalam kitab tersebut.

Itulah beberapa jenis minuman yang tidak diharamkan berdasarkan

madzhab mereka; berdasarkan bahwa semua itu tidak disebut dengan

khamr, Ath-Thahawi menyampaikan takwil sebagian mereka tentang
hadits Ibnu Umar: maksudnya bila minuman itu memabukkan baginya,

dan diperkuat bahwa seorang tidak dijuluki pembunuh sampai dia
membunuh, berkata: berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang marfu',

+\? "f A fit, \;'y : W ;;)\,-";
"Khamr diharamkan, baik sedikit maupun banyak, dan juga semua minuman

yang memabukkan," (HR. An-Nasaa'i dan perawinya tsiqahaTT, ada

perbedaan ulama menghukumi hadits ini, apakah maushul, munqathi',

marfu' ataumauquf. Seandainya hadits ini shahih, namun lafazhriwayat
yang benar menurut Ahmad dan lainnya: riwayat yang tepat adalah

dengan lafazh " 'f.it " d.anbukan " '53, " d.an artinya menjadi semua

jenis minuman yang termasuk khamr.

Seandainya kita tetapkan hadits marfu'dan maushul, namun hanya

hadits ini saja yang meriwatkan dengan lafazh seperti itu; tentu tidak
bisa menyelisihi hadits-hadits shahih yang telah disebutkan dalam

pembahasan terdahulu, mereka juga (pengikut madzhab Hanafi)

menyebutkan hadits-hadits dan atsar lainnya sebagai dalil, namun

semua dalil yang disebutkan diperdebatkan keshahihannya; maka tidak
bisa dijadikan dalil.

477 (.t jsygrc) Hadits ini shahih mauquf, Shahih An-Nasa'i (5699), dan rujuklah kitab

Adh-Dha'ifuh (1220)

II
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Lafazh khamr yang berarti secara bahasa lebih benar tapi bersifat

umum untuk semua jenis minuman memabukkan, sebagaimana

yang dikatakan Majd Ad Din sesuai dengan pengertian dalil yang

mengharamkan. Diriwayatkan Al Bukhari dari hadits Ibnu Abbas,

ketika Abu Juwairiyyah bertanya kepadanya tentang air buah anggur

bila telah dimasak, Ibnu Abbas berkata,

rt
'o. l 9r r,
J-*r J .!-l2Jl,a-i''-:,, J>n,"Jr

478
479
480

*t?t ,ft; 'rit '5:i w ,aiqt e') ^); i,' ,,r; 3YJ '6"

ta/o

!l .,-iLJt J)*Jtj-;ir
" Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam sudah menetapkan hukum minuman

berasal dari buah anggur, bahzaa setiap minuman yang memabukkan haram

hukumnya, minuman yang halal adalah yang berdampak positif, dan tidak ada

minuman setelah ada yang halal melainkan minuman haram y ang sangat j elek, "a78

diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, "Ada suatu kaum bertanya

kepada Ibnu Abbas tentang minuman buah yang dimasak", Ibnu
Abbas bertanya, "Apa jenis minuman buah kalian? Jika kalian bertanya

kepadaku, jelaskan bagaimana minuman tersebut. " Mereka menjelaskan,

"Berasal dari perasan buah anggur, lalu dimasak dan disimpan dalam

sejenis kendi" Ibnu Abbas bertanya, " Apd yang dimaksud dengan

kendi tersebut?" Mereka menjawab, "Sejenis kendi tempat menyimpan

minuman." Ia bertany alagi, "Terbuat dari materi berwarna hitam, keras,

bisa menimbulkan suhu panas?" Mereka menjawab, "Ya." Ibnu Abbas

bertanya, "Apakah memabukkan?" Mereka menjawab, " Apablla terlalu
banyak dapat memabukkan." Ibnu Abbas berkata, "Setiap minuman
yang memabukkan haram hukumnya."aTe

Diriwayatkan Al-Baihaqi juga, bahwa Ibnu Abbas berkata tentang

air perasan buah anggur: "Sesungguhnya api tidak bisa menjadikan

suafu barang halal ataupun haram."480

Diriwayatkan juga dari Aisyah jawaban atas pertanyaan Muslim
Al-Khaulani yang berkata: Wahai Ummul Mukminin! Sesungguhnya

penduduk negeri Syam mengkonsumsi air perasan buah anggur yang

(?.) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5598)
Al-Baihaqi (8 I 29 4-295)
Al-Baihaqi (8 1294-295)
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--@telah dimasak yang disebut dengan Ath-Thila'. Aisyah berkata, "Maha

Benar Allah" dan sungguh kekasih saya Rasulullah sudah menyampaikan

hal yang berkaitan dengan itu, saya mendengar kekasih saya Rasulullah

Shallallcthu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Sesungguhnya sebagian dari umatku kelak, mereka meminum khamr, tapi

diberi nama selain khamr."a81

Diriwayatkan juga dari Abi Malik Al-Asy'ari dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh di antara umatku akan

meminum khamr, tapi diberi nama lain, lalu kepala bergoyang-glyang seakan-

akan mendengarkan alat musik, semoga Allah menenggelamkan mereka dalam

perut bumi, dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi./'482

Diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata, "Saya dapati seseorang

mulut berbau minuman, lalu ia mengatakan hanya minum air perasan

buah yang dimasak, dan saya bertanya tentang apa yang ia minum,
jika memabukkan akan saya hukum cambuk, ternyata minuman itu
memabukkan; maka saya memberikan hukum had yang semestinya."a83

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa ia berkata, "Banyak s ekali At s ar

dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat tentang nama

berbagai minuman yang mempunyai penafsiran tersendiri-sendiri."

Yang pertama: khamr: minuman berasal dari perasan buah anggur

yang telah mendidih, ini sudah tidak ada perselisihan di antara ulama
tentang haram hukumnya, melainkan perbedaan itu pada minuman
lainnya.

Di antaranyu, " ';.-lt " air rendaman kurma yang belum dimasak,

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: jenis minuman ini
tetap haram hukumnya.

Di antaranya: " 'il('yaitu air rendaman dari madu.

Di antaranya: " At " air rendaman gandum.

Di antaranya: " )St " air rendaman dari jagung, penafsiran ini

Al-Baihaqi (8 I 29 4-29 5)
(e*) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (5454)
Al-Baihaqi (81295)
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bersumber dari Ibnu LJmar, Ibnu Al-Mundzir menambahkan dalam

riwayat yang bersumber darinya berkata: Khamar berasal dari anggur

sedangkan minuman yang dapat memabukkan berasal dari kurma.

Di antaranyai " ^?51, " diriwayatkan dari Abu Musa bahwa
minuman itu berasal dari jagung,

Di antaranya: " L+,it " minuman yang dibuat dari buah kurma yang

belum jadi tanpa dimasak, Ibnu Umar menyebut dengan Al-Fadhukh,

Abu Ubaid berkata: jika minuman itu dicampur dengan air dari kurma,
maka itulah yang dinamakan dengan campuran dari 2 jenis minuman.
Abu Ubaid berkata: sebagian bangsa Arab menyebut khamr dengan

istilah Ath-Thila', Ubaid bin Al-Abrash berkata:

khamr disebut dengan istilah Ath Thila

Sebagaimana serigala disebut dengan yang berambut keriting

Ia berkata: khamr disebut juga dengan Al-Badzaq, jika sudah kamu

pahami atsar (dalil) yang tersebut di atas; itu semua menguatkan

memahami pengertian dalil secara umum, walaupun ada pertentangan,

namun pendapat yang paling tepat adalah yang mengharamkan jenis

minuman tersebut dari pada yang membolehkaru di antara dalil jumhur
ulama adalah:

,J

^:e o.Ut go; ;.V _9 I . \ \ -'-r
a/

u, "f",..1 00,.3 ( "i. ,, ,- 4.i-.1,:9 J -^) -\v"r

'1.156. Dari labir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya

punharam." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut
Ibnu Hibban)a8a

Penjelasan Kalimat

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan hadits

hasan menurutnya, para perawinya dapat dipercaya.

4U (Cf- ;--) Hadits ini hasan shahih, Shahih Abi Dawud (3681)
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--1@An-Nasa'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Hibban dari jalan Amir
bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya dengan lafazh, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang meminum sedikit saja, apabila

banyaknya memabukkatt:' 48s, Ada juga hadits yang sama maknanya

dengan hadits bab dari riwayat Ali Radhiyallahu Anhu, Aisyahr, Khawat,

Sa'id, Ibnu Umar danZaid Ibnu Tsabit. Kesemuannya terdapat dalam

kitab-kitab hadits, dan bisa dijadikan hujjah. Sudah dijelaskan penjelasan

dan penelitian kebenarannya.

Faedah

Setiap yang memabukkan haram hukumnya, walaupun tidak

diminum seperti ganja, pengarang kitab berkata: siapa yang berkata

bahwa ganja tidak memabukkan tapi hanya menenangkan akal fikiran
berarti dia sombong kepada Allah" karena bila seorang mengkonsumsi

ganja dan sejenisnya; maka ia akan berprilaku seperti orang yang mabuk

karena khamr, bila dikatakan tidak memabukkan tapi melemahkan atau

menghancurkan akal fikiran.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi zua Sallam

melarang mengkonsumsi segala hal yang memabukkan dan melemahkan

akal pikiran.a86

Al-Khaththabi berkata, "Al-Mufattir adalah semua jenis minuman

yang bisa melemahkan dan menghancurkan organ tubuh."

Al-'Iraqi dan Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah meriwayatkan adanya

ijma' di antara ulama yang mengharamkan ganja, dan mengkafirkan

siapa yang menghalalkannya. Ibnu Taimiyyah berkata: ganja pertama

kali muncul di akhir-akhir tahun 600 H, ketika berdiri kerajaan tatar,

termasuk jenis kemungkaran yang sangat besar, dan lebih jahat daripada

khamr dari beberapa segi; karena dapat menimbulkan ketagihan,

kesenangan dan badan bergerak-gerak seakan-akan mendengar musik

sama dengan apa yang terjadi dengan peminum khamr, dan juga

sulit untuk dikonsumsi daripada khamr, sungguh salah orang yang

mengatakan:

485 ft'-") Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (5625)

486 (iy;) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dawud (3686)
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Mereka mengharamkannya tanpa dipikir dulu dan tidakberdasarkan dalil
dari akal dan naql yang mengharam, yaitu mengharamkan sesuatu yang tidak

diharamkan

Sedangkan AI-Banj (sejenis tumbuhan yang serumpun dengan
terong) adalah haram. Ibnu Taimiyyah berkata: pemberian hukuman
Had bagi pengkonsumsi ganja adalah wajib.

Ibnu Al-Baithar berkata: ganja, disebut juga dengan Al-Qanb,
terdapat di Mesir, sangat memabukkan walaupun hanya dikonsumsi 1

atat2 gram saja, mempunyai dampak negatif sangat banyak, sebagian
ulama menghitung kira-kira berjumlah 120 mudharat baik dari segi

agama maupun duniawi, semua dampak negatif tersebut terdapat juga
dalam opium, tapi ganja lebih dari itu mudharatnya.

Ibnu Daqiq Al' Ied menerangkan dalam k itab AI -l auz ah: b ahw agani a

memabukkan, dinukilkan oleh ulama-ulama Afrika terkini dan menjadi
pedoman penentuan hukum bagi barang sejenisnya.

-l'r57 
. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaberkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam selalu dibuatknn rendaman kismis dalam tempat

minuman (kendi). Beliau meminumnya hari itu, esoknya, dan esok

lusanya. BiIa pada sore hari ketiga masih ada, beliau meminumnya dan

memberikannya kepada orang lain. Bila masih ada juga sisanya, beliau

membuangny a." (HR. Muslim)a87

Penielasan Kalimat

Ini adalah salah satu riwayat Muslim, dalam riwayat lainnya dengan

Iafazh yang berbeda-beda, tapi maknanya berdekatan.

487 (g*-) Hadits ini shahitr" Shahih Muslim (2004)
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Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang membolehkan membuat rendaman air

buah-buah, sebagian ulama menjadikannya dalil yang membolehkan

untuk minum rendaman kismis yang warna aslinya sudah berubah

dalam riwayat sabda Nabi lainnya, "kemudian pembantunya memberikan

minuman atau menyuruhnya menuangkan" adalah yang membolehkan

untuk meminumnya, sedangkan Nabi ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam

meninggalkannya demi menjaga kesucian diri.

Pandapat itu dibantah: tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa

minuman tersebut sudah mencapai kadar memabukkary melainkan

sudah agak berubah rasanya, adanya asam-asam atau lainnyasaja, maka

si pembantu langsung menuangkan kepada Nabi khawatir tidak layak

diminum lagi, dan mungkin juga penggunaan huruf " s1" mengandung

2 perintah, seakan-akan lafazh Nabi yang diriwayatkan: "Pembantu

menu an gkan minuman at au tnenu uruhny a untuk membu angnya" maksudnya

iika rasanya sudah agak mengalami perubahan namun tidak seberapa;

maka pembantu menuangkan kepada Nabi, tapi jika rasanya sudah

sangat berubah; maka Nabi menyuruh untuk membuangnya. Inilah
yang menjadi pendapat An-Nawawi dalam menafsirkan hadits ini.

11.58. Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan

obat penyembuhmu dalam apa yang diharamkan kepadamu." (HR. Al
Baihaqi dan menurut Ibnu Hibban shahih) a88

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dita'liq Al Bukhari

bahwa riwayatnya dari Ibnu Mas'ud, dalam hadits yang akan datang

diriwayatkan Muslim dari Wail bin Hajar.

488 (,r1.;) Hadits ini dha',il Dha'if Al-laml (1.637)
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Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang mengharamkan berobat dengan hal yang
diharamkan; hukum yang mengharamkan tetap berlaku tidak terhapus
dengan alasan menghilangkan menghilangkan penyakit dari badan.

Inilah yang menjadi pendapat Asy Syafi'i, Al Hadawiyyah berkata:
kecuali jika seseorang menelan sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan
kecuali dengan Khamar; maka boleh. Dalam kltab Al-Bahr dijelaskan ada

anggapan ijma' ulama atas hal tersebut padahal masih diperdebatkan
ulama antarabolehatau tidak, Abu Hanifahberkata: bolehberobatdengan
hal yang diharamkan sebagaimana (diqiyaskan) dibolehkan minum air
kencing, darah dan semua hal yang najis jika untuk berobat.

Pendapat kami: Qiyas seperti itu adalah batil, karena yang dijadikan
qiyas adalah hal-hal yang diharamkan dengan teks dalil tersebut karena
bersifat umum berlaku untuk semua jenis yang diharamkan.

Faedah: dalam kitab An-Najm Al-Wahhaj, Syail<h berkata, ',Semua

yang disampaikan para dokter tentang adanya manfaat pada khamar
dan juga ketika diminum, hal itu berdasarkan kesaksian Al-Qur'an
bahwa dahulunya khamar itu mempunyai manfaat bagi manusia,
namun setelah turun ayat yang mengharamkan; maka Allah sang

pencipta menghilangkan semua manfaat yang terdapat pada khamar.
Dengan demikiary selesailah perdebatan tentang masalah berobat
dengan khamar. Ini semua dinukilkan dari Ar-Rabi' dan Adh-Dhahhak,
dan hadits juga dari Ats-Tsa'labi dan lainnyayangmenyatakan bahwa
Nabi ShaIIaIIahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "sesungguhnya Allah, ketika

mengharamkan khamr, maka hilanglah segala manfaat yang terkandung di
dalamnya,"

jl
i.: ,

'I.-I.59. Dsri Wail Al-Hadhrami bahws Thariq bin Suwaid bertanya kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang khamr yang dijadikan
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obat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia

penyakit." (HR.Muslim, Abu Dawud dan lainnya)a8e

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan hukum yang sama dengan hadits terdahulu,

yaitu haram berobat dengan khamr dan ditambahkan pula bahwa itu
adalah penyakit.

Sudah diketahui, bila memperhatikan si pemakainya, bahwa

pemanfaatannya hanya akan menimbulkan berbagai macam penyakit,

bukankan itu semua bersumber dari tuntunan syari'at Islam yang

menegaskan bahwa pemanfaatan minuman tersebut hanya akan

menimbulkan penyakit. Semoga Allah menghinakan para sya'ir yang

menerangkan keutamaannya, kehebatan peminumnya, dan membujuk

dan mengajak manusia untuk meminumnya dan selalu meminumnya.

Seakan-akan mereka menentang Allah dan Rasul-Nya terhadap apa yang

telah diharamkao dan tidak diragukan lagi bahwa itu semua muncul
dari lisan setan selalu mengajak melakukan hal-hal yang diharamkan

Allah dan Rasul-Nya.

5. BAB TA'ZIR DAN HUKUM PENIAHAT

At-Ta'zir adalah kata benda dari ' Azaraberasal dari ' Azriyangberarti
menolak dan melarang, dalam syari'at berarti memberi hukuman kepada

seseorang atas kesalahan yang tidak ada ketentuan Hadfttukumannya.

At Ta'zir berbeda dengan Had dari 3 hal:

Pertama: hukumannya berbeda-beda tergantung status pelaku,

hukuman (ta'zir) pejabat atau yang mempunyai kedudukan lebih ringan

dari pada lainnya, tapi sama bila berkaitan dalam masalah hukuman
had.

Kedua: boleh dimaafkan, tapi had tidak bisa.

Ketiga: barang yang dirusak dijamin, berbeda dengan Abu Hanifatu

Al-Hadawiyyah dan Malik. Ada sebagian ulama yang membedakan

antara ta'zir danmemberikan hukuman agar tidak mengulangi, namun

489 (g*.) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (L984), Abu Dawud (3873)

I

Irl



Kudud(Hukuman)

pembedaan itu tidak tepat. Disebut dengan ta'zirkarena mencegah dan

menghalanginya dari mengulangi perbuatan jelek, bisa dengan ucapan

dan tindakan sesuai dengan keadaan si pelaku. Dan perkataannya

tentang (.FG] 5-) "Hukuman bagi penjahat (pembegal), jika merampas

milik lainnya dengan paksa.

1,1,60. Dari Abu Burdah Al-Anshari Radhiyallahu Anhubahwa ia mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi w a S allam b er s ab da, " T idakb oleh dicambuk

lebih dari 10 cambukan, kecuali jika melnnggar Had (hukuman) yang

ditentukan Allah Ta'ala." (HR. Muttafaq Alaih) aeo

Penielasan Kalimat

Dalam riwayat lain dengan lafazh "sepuluh cambltkan" aer, dalam

riwayat lain "dihukum sepuluh kali pukulan" n", yang dimaksud dengan

had (hukuman Allah) adalah yang telah ditentukan syari'at jumlah

pukulan atau hukumannya seperti hukum potong tangan dan dirajam,

kedua jenis tersebut termasuk dalam hukuman yang telah ditentukan
Allah, namun berbeda dengan jenis hukuman dalam hadits bab, yang
menentukan hukumannya dengan pukulan.

Tafsir Hadits

Ulama bersepakat terhadap had (hukuman) bagi pezina, peminum

khamr, memerangi orang lairy penuduh berbuat zina, orang murtad
dihukum mati, qishash bagi pembunutr, namun mereka berbeda

pendapat tentang hukum qishash terhadap bagan tertentu dari tubuh,

apakah dinamakan dengan had ataubukan? Sebagaimana ulama berbeda

490 (e^-a) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (6848), Shahih Muslim (1708)

491 (e,.'c) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (4491)

492 (e,*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6849)
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tentang hukuman peminiam yang ingkar, homo, menggauli binatang'

lesbian, makan darah, bangkai, daging babi tidak dalam keadaan darurat,

sihir, menuduh orang minum khamr, meninggalkan shalat karena malas,

makan di siang hari bulan Ramadhan, mengajak/menampilkan hal-hal

yang mengajak berzina, apakah hukuman itu dinamakan dengan had

(hukuman) atau bukan? Siapa yang menyebutnya dengan had' maka

boleh ditambah dengan hukuman ta'zir, yaitu 10 kali cambukan, dan

siapa yang tidak menyebutnya dengan had; maka tidak boleh ditambah

dengan hukuman lagi. Akan tetapi ada perbedaan ulama dalam

mengamalkan hadits bab ini. Al-Laits, Ahmad, Ishaq dan sekelompok

pengikut madzhab Syaff i mengamalkan hadits bab ini'

Malik, Asy-syafi'i, zaidbin Ali, dan lainnya membolehkan tambahan

hukuman pad,a ta'zir, yaitu lebih dari L0 cambukan, namun tidak

boleh sejumlah hukuman had. Al-Qasim dan Al-Hadi membolehkan

tambahan hukuman ta'zir dalam setiap hukuman had yang tidak sama

jenis hukumannya dengan ta'zir sebagaimana dijelaskan akan datang

tentang perbuatan Ali Radhiyallahu Anhu.

Pendapatku: mereka tidak mempunyai kecuali apa yang dilakukan

sebagian shahabat, sebagaimana diriwayatkan Ali Radhiyallahu Anhu

menghukum cambuk sebanyak 98 kali siapa kedapatan berduan

dengan wanita walaupun tidak berzina, umar menghukum 100 cambuk

siapa melukis atau mengukir tulisan di cincinnya, demikian juga yang

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Semua itu adalah perbuatan sebagian

shahabat, bukan dalil yang bisa mengubah ketetapan teks/nash dalil

shahih, demikian juga apa yang dinukilkan dari perbuatan umar

belum tepat dikatakan dalil dan sangat mungkin, hadits tersebut belum

diketahui dari perbuatan shahabat lainnya, sebagaimana Pengarang

kltab At-Taqrib mengungkapkan i'tizarnya; seandainya Asy-Syafi'i

mengetahui hadits ini, pastilah ia berpendapat seperti makna hadits

itu; karena ia berkata; bila ada hadits shahih, itulah pendapat saya,

seperti juga Ad-Dawudi mengungkapkan i'tizarnya untuk Imam Malik:

Imam Malik tidak mengetahui hadits ini sehingga berpendapat bahwa

hukuman itu menurut jenis dosa yang dilakukan. Seandainya hadits

diketahuinya, tentu ia akan mengikutinya, karena sudah kewajiban

setiap muslim untuk mentaati apa yang diperintahkan agama.
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11,61. Dari Aisyah Radhiyallahu Artha bahuta Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja

berbuat salah, kecuali jika mereka melanggar had (hukum-hukum)

Allah." (HR.Abu Dawud dan An-Nasa'i) ae3

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai banyak jalan riwayat, tapi semuanya masih

diperdebatkan keshahihannya.

I qalah adalah kesepakatan penjual untuk membatalkan transaksi jual-

beli, lafazh hadits ini berasal dari lafazh tersebut, maknanya pada hadits

ini adalah kesepakatan untuk tidak menghukum orang-orang baik atau

meringankan hukumannya. Asy-Syafi'i menafsirkan orang baik-baik itu
dengan orang-orang yang dikenal belum pernah melakukan kesalahary

lalu berbuat salah. Lafazh Al 'Atsaraaf adalah bentuk jama' dari'Atsrah
yaitu kesalahan. Al-Mawardi menyebutkan definisi orang-orang baik
itu dengan 2 hal:

Pertama: kesalahan itu termasuk dosa-dosa kecil dan bukan dosa-

dosa besar.

Kedua: pelaku bertaubat tidak mau mengulangi lagi.

Yang dimaksud dengan kesalahan itu, juga ada 2 penafsiran:

P er tama: dosa-dosa kecil

Kedua: baru pertama kali pelaku berbuat dosa.

Perintah dalam lafazhh adits " fh1 " ditujukan kepada para pemimpin;

karena mereka yang berkuasa dan berhak menentukan hukuman, maka

diwajibkan kepada mereka untuk menentukan hukuman Ta'zir yang
tepaf sesuai berdasarkan status pelaku dan kesalahan yang dilakukan,

dan tidak boleh diserahkan kepada Mustahiqnya atalu yang lainnya.

Hanya 3 orang yang berhak melakukanTa'zir selain pemimpin, yaitu:

\ a );,-' ..,1 ,,.\ o

493 (f-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4375)



F

SubulusSalam

=:<@
Seorang ayah berhak untuk melakukan hukum ta'zir terhadap

anaknya yang masih kecil karena tidak mau belajar, dan sebagai ancaman

untuk tidak melakukan akhlak tercela. Zhahirnya, seorang ibu juga

berhak melakukan ta'zirketikaia masih kanak-kanak dalam asuhannya

agar melakukan shalat, memukulnya iika ia tidak mau shalat. Namun
jika ia sudah baligh, maka ayah tidak berhak melakukan ta'zir Iagi
walaupun anaknya orang yang bodoh.

Yang kedua: Majikan, ia berhak melakukan ta'zir terhadap budaknya
pada hal-hal yangberkaitan dengan kepentingannya, namun juga dalam
pelaksanaan hak-hak Allah menurut pendapat yang paling shahih.

Yang Ketiga: suami, ia berhak melakukan hukum ta'zir terhadap
isterinya bila membangkang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-

Qur'ary tapi apakah ia berhak memukulnya bila tidak mau shalat atau
jenis ibadah lainnya, zhahirnya hal itu dibolehkan apabila teguran atau

ancarnan tidak bisa mengubah prilakunya; karena hal itu termasuk dalam

bab ingkar terhadap perbuatan munkar, dan seorang suami termasuk
orang yang harus mencegah kemungkaran baik dengan tangan, atau

ucapan, atau hanya sebatas dalam hati. Yang dimaksud di sini adalah

dengan tangan atau ucapan.

1.1.62. Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku tidak menjalankan had kepada

seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum

khamr. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya." (HR. Al-
Bukhari) aea

Penjelasan Kalimat

Gharamtuhuyaitu saya ambilkan dendanya dari baitul mal.

494 (C,^-") Hadits ini shahitr, Shahih Al-Bukhari (6678), Shahih Muslim (1707)
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Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil menunjukkan bahwa khamr belum ditentukan
Rasulullah shallalkthu Alaihi wa sallam hukumannya, termasuk dalam
hukuman ta'zir, )ika dalam pelaksanaannya ia meninggal; maka Imam/
pemimpin yang bertanggungjawab, demikian juga terhadap semua
jenis hukuman ta'zir bila pelakunya meninggal dunia karena hukuman
tersebut, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama.

Al-Hadawiyyah berpendapat tidak dibayarkan denda orang yang
mati karena hukuman had atat ta'zir, qiyas hukum ta'zir dengan had,
karena keduanya diizinkan syarT'at, mereka beralasan: perkataan Ali
Radhiy allahu Anhu sekedar berjaga-jaga, sudah dijelaskan jawabannya
dalam pembahasan terdahulu, disebabkan bila seseorang terlalu keras
memberikan hukuman ta'zir, menunjukkan bahwa hal memang pada
dasarnya tidak diperbolehkan, berbeda halnya dengan melaksanakan
hukuman had terlalu keras atau berlebihlebihan bila ia meninggal dunia;
maka tidak dibayar denda atau dijamin, karena memang dibolehkan.
Apabila berlebihlebihan mungkin terletak pada kesalahan cara
pemukulan, seakan-akan mereka tidak mengizinkan ta'zir yang harus
dengan pukulary bila tidak demikiary tentu ta'zir yang harus dengan
pukulan itu dibolehkan berdasarkan lafazh ta'zir yangbersifat mutlak.

Penafsiran mereka tentang pendapat Ali Radhiyallahu Anhu bahwa
hal itu dilakukan sebagai kehati-hatian adalah salah; sebab hal itu wajib
dan juga kelanjutan dari hadits itu adalah "karena Rasulullah shallallahu
Alaihi wa Sallam tidak memberikan contoh sama sekali dalam masalah
ini", sedangkan ungkapannya: "Rasulullah Shallallahu Ataihi zoa Sallam

mencambuknya 40 kali ...dan seterusnya" sudah dibahas, dan mungkin
maksudnya bahwa Rasulullah shallaltahu Ataihi wa sallam hanya
menetapkan hukum cambuk, tidak menetapkan batasan hukumary
baik jumlah maupun catanya, bahkan kadang-kadang dengan pelepah
kutma, sandal dan tangan; maka Anas berkata: "kira-kira 40 kali
cambukan". An Nawawi menerangkan dalam kitab Syarh Muslimyang
maksudnya: Siapa yang meninggal karena pelaksanaan hukuman Had
atasnya selain gara-gara minum khamr, ulama melakukan ijma'bila ia
meninggal dunia ketika Imam/pemimpin atau para algojo melakukan
hukuman had atasnya; maka tidak wajib bagi Imam , atan)algojo maupun
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Baitul Mal untuk membayar denda maupun tebusan atas kematiannya,

namun jika si pelaku meninggal dunia karena pelaksanaan hukuman

Ta'zir; maka ia berhak mendapatkan harta denda maupun tebusan atas

dirinya, lalu ia melanjutkan perincian masalah tersebut berdasarkan

madzhabnya.

-1.-.t-*- 'Ji o L l

j';, -u*j
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1163. Dari Sa'id bin Zaid Radhtyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang terbunuh karena membela

hartanya, iamati syahid." (HR.Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut
At-Tirmidzi)aes

Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang membolehkan untuk mempertahankan

harta, menurut jumhur ulama, dan aneh bila ada pendapat yang

mewajibkan mempertahankan harta, bila ia terbunuh, maka ia mati
syahid sebagaimana dijelaskan dalam hadits ini dan hadits yang

diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah yang menerangkan: "Ada
seorang laki-laki yang d atang menemui N abi Shall allahu Al aihi w a S allam,

lalu berkata: Wahai Rasulullatu apa pendapat and4 jika ada seseorang

yanghendakmengambilharta saya? Nabimenjawab: "Jangandiberikan".
Lalu ia bertanya lagi: Bila ia hendak membunuhku? Nabi meniawab:

"Maka bunuhlah/lawanlah dia".Ia bertanya: bagaimana jika aku yang

terbunuh? Nabi menjawab: "Maka kamu mati syahid". Ia bertanya: lalu
bagaimana jika aku yang membunuhnya? Nabi menjawab: "sedangkan

jika ia yang terbunuh, ia mati masuk ke neraka" 4e6, mereka berkata: jika

yang mati si penjahat maka tidak ada denda ataupun tebusary karena

si pelaku tidak berniat membunuh melainkan mempertahankan harta

dan membela diri semata.

495 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4772)

496 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (140)
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Hadits ini bersifat umum, baik harta tersebut sedikit maupun
banyak. Abu Dawud meriwayatkan hadits, dan shahih menurut At-
Tirmidzi, yaitu:

,t: o '. t'r! o,. uo ',. ,t: tr. : t', 1o.
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"Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, agamanya, dirinya dan

keluarganya, maka ia mati syahid."

Dalam kitab Ash- Shahihainhany a disebutkan membela hartanya saja.

Nabi Shallallahu Alaihi ws Sallam menjadikan yang terbunuh karena hal
tersebut mati syahid, menunjukkan bagi siapa saja, dibolehkan untuk
melakukan perlawanan maupun membunuh. Dalam kitab An-Najm
Al-Wahhajdisebutkan: hal itu, bilamana sangat terpaksa tidak ada lagi
tempat untuk berlindung/bersembunyi seperti benteng ataupun lainnya
dan tidak memungkinkan meloloskan diri, bila hal itu memungkinkan
dilakukan; maka ia harus melakukan hal tersebut.

Pendapatku: saya tidak mengetahui, bagaimana ia mewajibkan
untuk meloloskan diri, mereka melanjutkan: tidak wajib hukumnya
untuk membela hartanya bahkan harus bersabar atas kezhaliman
terhadapnya, hanya saja telah disampaikan dalam pembahasan

terdahulu bahwa ulama hadits sepakat adanya pengecualian untuk
tidak melawan bila si pelaku seorang pemimpin untuk bersabar atas

kezhalimannya dan tidak melawan atau mempertahankan harta yang
hendak ia rampas berdasarkan riwayat atas hal tersebut. Namury ia
harus mempertahankan diri apabila menyangkut kehormatary karena

hal itu tidak boleh diambil kecuali dengan hak.

Mereka melanjutkan: demikian juga harus mempertahankan diri
terhadap orang kafir yang hendak membunuhnya. Akan tetapi, jika
ia seorang muslim; maka tidak wajib mempertahankan diri. Hadits
riwayat Utsman adalah hadits shahih yang menerangkan bahwa
'lJtman melarang para budaknya yang berjumlah 400 orang, berjuang
mempertahankan diri, ia berkata: siapa yang meletakkan senjata, maka
ia merdeka. Mereka berkata: tapi hal itu, berbeda hukumnya dengan
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orang yang dharLtrnt (terdesak): bila ia terbunuh karena mempertahan

diri, maka ia mati syahid, berbeda dengan orang mati, karena tidak
makan, padahal ada makanan yang membuatnya bisa mempertahankan

hidup. Ulama berbeda pendapat: Apakah tidak mempertahankan jiwa
termasuk hal mubah atau sunnah?

L164. Dari Abdullah bin Khnbbab Radhiyallahu Anhu, "Aku mendengnr

ayahku berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S allam, " Akan ada fitnah-fitnah, maka j adilah engkau hamb a AIIah y ang

terbunuh dan jangan jadi pembutruh." (HR.Ibnu Abi Khaitsamah

dan Ad-DaraquthniaeT. Ahmad meriwayatkan hadits serupa dari
Khalid bin Urfuthah)ae8

Biografi Perawi

Abdullah bin Khabbab adalah seorang shahabat yang bernama:

Khabab bin Al-Aratt, sudah disebutkan biografi singkatnya dalam bab

shalat di juz pertama. Khalid bin Urfuthah adalah seorang shahabat

yang berasal dari penduduk Kufatu hadits darinya diriwayatkan Abu
Utsman, Abdullah Ibnu Yasar, Muslim dan budaknya. Sa'ad bin Abi
Waqqash menjadikannya panglima pada perang Al-Qadisiyyah, wafat
di Kufah tahun 60 H.

Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan rawi, tapi kesemuannya

terdapat perawi yang tidak disebutkan nama, yaitu seorang laki-laki
dari bani Abdul Qais, dulu pengikut kelompok Khawarij, lalu keluar

memisahkan diri dari kelompok tersebut.

HI(. Ad-Daraquthni (3 I 132)
HR. Ahmad (51292)

AJlr -^s -,.0)
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Penielasan Kalimat

Orang tersebut mengisahkan tentang sebab riwayat hadits ini:
pengikut kelompok Khawarij memasuki sebuah desa, maka keluarlah
Abdullah bin Khabbab shahabat Rasulullah Shalktllnhu Alaihi zan Sallam

dari rumah ketakutan, ia berkata, "Demi Allah, sungguh kalian benar-

benar membuat saya takut," sampai diulangi 2 kali. Mereka berkata,
"Apakah kamu yang bernama Abdullah bin Khabbab, shahabat

Rasulullah Shallallahu Alaihi zna Sallam?" Ia menjawab, "BetLr7," mereka

bertanya, "Apakah engkau mengetahui hadits yang disampaikan
ayah anda?" Ia menjawab, "Aku mendengar ayahku berkata, "Aku
mendengar Rasulullah Shallallahu Aloihi wa Sallant bersabda, "Akan ada

fitnah, orang yang duduk dinm lebih bnik daripada yang berdiri, orang yang

berdirilebihbaik daripadayangberjalan, orang yangberjalanlebihbaik drtripadn

yang berlari-lari, bila engkau sampai menemui zatnan tersebut, jadilah engkau

hamba Allahyang terbunuh."aee Mereka bertanya, "Apakah engkau benar-

benar mendengar hadits ini dari bapakmu, yang berasal dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Ya,betul," maka mereka

membawanya ke tepian sungai, lalu membunuhnya beserta budak
wanita yang menemaninya.

Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad, Ath-Thabrani dan Ibnu Qani'
dari jalan rawi yang tidak majhul, namun salah satu sanadnya terdapat
Ali bin Zaidbin Jad'an yang masih diperdebatkan keshahihan hadits
riwayatnya,lafazhriwayat dari Khalid bin Urfuthah "Akan timbul suatu

fitnah sepeninggalku, yaitu kejadian-kejadian yang menyedihkan dan

perselisihan-perselisihan antara kaum muslimin, jika engkau menjumpai
masa tersebut, jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan jadi
pembunuh, lakukanlah apabila hal itu bisa engkau lakukan."sO0

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayat hadits dari Sa'ad bin Abi
Waqqash yangberkata, " Apabila ada seseorang yang masuk ke rumahku,
mengacungkan senjata hendak membunuhku, apa yang harus aku
lakukan?" Ia menjawab, "Jadilah seperti keturunan Nabi Adam."

Musnad Ahmad (20154)
Musnad Ahmad (21.461)
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Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh " Apa yang
menghalangi kalian untuk bersikap seperti keturunan Nabi Adam,

bila ada seseorang yang hendak membunuhnya, karena si pembunuh

akan masuk neraka, seadangkan yang terbunuku akan masuk surga"501,

Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari
Abu Musa bahwa Rasulullah Shnllallahu Alaihi wa Snllam bersabda

menerangkan sikap seorang muslim terhadap fitnah, "Hancurkanlah

busur dan tali panah kalian, pukulkanlah pedang kalian atas batu

(jangan dipakai untuk membunuh), bila ada seorang masuk ke rumah di
antara kalian, maka hendaklah ia menjadi keturunan Nabi Adam yang

baik (tidak melawan)" s02 hadits ini shahih menurut Al-Qusyairi yang

terdapat dalam kitab Al-Iqtirnh menurut syarat Syaikhan.

Tafsir Hadits

Hadits bab dan hadits-hadits lainnya yang bermakna sama,

kesemuannya menunjukkan untuk meninggalkan dan tidak ikut serta

dalam kancah pembunuhan, Al-Qurthubi berkata: ulama salaf berbeda

pendapat tentang hal itu: Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar,

Muhammad Ibnu Maslamah dan lainnya berpendapat bahwa wajib

hukumnya untuk menahan diri, tidak ikut pertempuran, di antara

mereka berkata: wajib diam di rumah saja, sebagian berkata: wajib
untuk berpindah dari daerah yang sedang terjadi fitnah ke daerah yang

amary sebagian lagi berkata: hendaknya ia pergi meninggalkan arena

pertempuran, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Sungguh

aneh yang menyatakan hukumnya wajib pergi dari arena pertempuran,

tidak melawan, walaupun ada yang hendak membunuhnya. Sebagian

lagi berpendapat: dia berhak mempertahan dirinya, keluarga dan

hartanya, dan ia dimaafkan baik terbunuh ataupun membunulL inilah
pendapat yang benar.

Jumhur Shahabat dan Tabi'in mewajibkan untuk membantu yang

haq dan memerangi kelompok pembangkang, menafsirkan hadits bab ini
diperuntukkanbagi merekayang tidakbisamelakukanpeperangan, atau

tidak bisa menilai pihak yang paling benar, sebagian lagi menerangkan

Musnad Ahmad (5494)
Musnad Ahmad (18897)
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dengan terperinci: apabila tidak ada imam (pemimpin) di antara kedua
kelompok yang sedang bertikai; maka tidak boleh ikut atau membantu
salah satu kelompokyang bertikai, hadits-hadits tersebut harus dipahami
seperti itu, inilah pendapat Al-Auza'i. Ath Thabari berkata: mengingkari
perbuatan munkar hukumnya wajib, bagi yang mampu, menilai dan
menolong yang benat dan siapa yang menolong yang batil; maka ia
berbuat salatr, tapi jika seorang itu tidak bisa menilai kelompok yang
paling benar; maka ia harus berbuat seperti dalam hadits bab yang
melarang untuk ikut membantu pertikaian.

Ada yang mengatakan: larangan hadits itu diamalkan, di akhir
zamart, di mana pertikaian tidak berlandaskan pada agama, dan
merupakan dalil yang tidak mewajibkan untuk mempertahan diri. Sabda

Nabi: "Jikakamubisa" menunjukkan boleh hukumnya untuk melakukan
perlawanan diri, dan larangan tersebut demi menjaga kesucian diri dan
bukan mengharamkan.

-o0o-



KITAB ]IHAD

ata Al-lihad secara bahasa berasal dari kata lahadtu Jihadan,

artinya saya telah berjuang keras. Adapun secara istilah, jihad

adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya dan uPaya

dalam memerangi kaum kafir dan pemberontak.

Ailt d-[\
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1165. Dari Abu Hurairah Radhiyallnhu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabdn, "Siapa yang mati, sedang ia tidak pernah

berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk iihad, ia mati dalam

salah satu cabang sifat munafik. " (HR. Muslim)so3

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkanberazzam (berkeinginary

bertekad) berjihad, dan diqiyaskan juga terhadap semua perintah yang

diwajibkan. Para ulama berpendapat bahwa apabila perintah yang

diwajibkan sifatnya mutlak seperti jihad, maka wajib hukumnya untuk

berazzam untuk berjihad di jalan Allah ketika hal itu dimungkinkan,

apabila termasuk kewajiban yang harus dilakukan pada waktu-waktu

tertentu, wajiblahberazzam melaksanakan apabila telah masuk waktunya,
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503 (e*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1910)
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inilah yang menjadi pendapat para fakar ushul fiqih. Masalah tersebut di
atas, terdapat perbedaan di kalangan ulama.

Sudah maklum, bahwa maksud hadits bab adalah siapa tidak pernah
berjuang berjihad di jalan Allah, dan tidak berkeinginan untuk jihad,
ia mati dengan salah satu sifat munafik, sabdanya, "Tidak mempunyai

keinginan untuk jihad" tidak menunjukkan sebatas berniat melaksanakan
jihad, akan tetapi tidak ada keinginan sama sekali untuk berjihad di jalan
Allah walau hanya 1 jam dalam hidupnya, tapi jika pada waktu-waktu
tertenfu, ia mempunyai keinginan berjihad; maka ia terbebas dari salah

satu sifat munafik hadits semisal dengan hadits Nabi Shsllnllahu Alaihi
wa Sallam, "LaIu shalat 2 rakaat tidak memikirkan hal-hal di luar shalat/6}4

maksudnya tidak terbetik sedikitpun dalam pikirannya hal-hal lain selain
shalat yang sedang dilakukary keinginan diri berbeda dengan azzam
dan niat. Hal ini menunjukkan bahwa siapa berkeinginan melaksanakan

yang diperintahkan agama,lalu ia mati sebelum melaksanakan; maka
ia tidak mendapat hukuman dari Allah" tapi jika ia tidak berkeinginan
tentu dia mendapatkan hukuman Allah.

1'1.66. Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Rssulullah Shallallahu Alsihi
wa Sallam bersabda, "Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan

hartamu, jizaamu dsnlisanmu". (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits
shahih menurut Al-Hakim)sos

Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang mewajibkan berjihad dengan jiwa yaitu
berhadapan langsung berperang melawan kaum kafir, dan dengan harta
menyumbangkan harta untuk memenuhi kebetuhan berjihad mulai dari

504 (C.^-") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (159), Shahih Muslim (226)
505 (6,*) Hadits ini shahitr, Shahih An-Nasa'i (3096)
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tersedia dana cukup, kelengkapan senjata dan lainnya, inilah penafsiran

yang dimaksud dari beberapa ayat Al-Qur'an berikut,

@ :r*"'*6"4.ti\v:*5t
"Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu'.'. " (QS. At Taubah: 41)

Jihad dengan lisan dengan memberikan argumentasi dan mengajak

mereka untuk beriman kepada Allah Ta'aln ketika berpapasary dan

dengan menghardiknya atau cara yang lain yang membuat musuh kalah

sebagaimana firman Allah Ta'ala,

&C'J1t 4'-i7 3J yfr )Y'ut <'jqlt
" D an t i d ak m enimp ak nn s e s u atu b en c an n kep a d a mu sLth, m el ainkan dituliskan -

lahbagi mereka dengan yang demikian itu suntu amal saleh." (QS' At Taubah:

120)

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Snllam bersabda kepada Hassan,

"sesungguhnyn dakzuah dengan perkntaan menerangkan kesesatan agama

mereka, Iebih dahsynt bagi mereka daripada huian anak panah."506

1167. Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, "Wahai Rssulullah, apakah

perempunn wajib berjihad? Beliau menjawab, "Yn, lihad tanpa ada

peperangan, yaitu haji dan umrah." (HR. Ibnu Majahs0T dan asalnya

dalam kitab Al-Bukhari)so8

Penjelasan Kalimat

"Asalnya dalam kitab Al-Bukhari (dengan lafazh: Aisyah berkata,

"Saya minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk

berjihad, beliau bers abda, "lihadmu adalahhaji" dandalam lafazh lainnya:

( ) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2490)

HR. Ibnu Majah (2901)

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (1'86\)
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beberapa isteri Nabi meminta izin untuk berjihad, maka Nabi bersabda,
" Sebaik-baik jihad buat kalian adalah haji." An-Nasa'i meriwayatkan hadits
Abu Hurairah, "lihadnya orang-orang yang tua, perempuan dan orang lemah

adalah haji."Tsos

Tafsir Hadits

Riwayat-riwayat di atas menegaskan bahwa wanita tidak diwajibkan
berjihad, pahala laki-laki yang berjihad di jalan Allah senilai dengan
jihadnya kaum wanita, yaitu haji danumratr, karenawanita diperintahkan
menutup aurat dan berdiam di rumah, sedangkan jihad bertentangan
dengan itu, karena harus berbaur dengan lainnya, perang tanding dan
berteriak-teriak. Namun, bukan berarti tidak boleh bagi mereka untuk
keluar berjihad karena tidak dalil yang menyatakan hal tersebut. Al-
Bukhari membuat satu bab dalam bukunya dengan judul ,,Ikut serta
wanita berjihad, berperang dan lainnya."

Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, bahwa Ummu Sulaim
mengambil tombak ketika perang Hunain dan berkata kepada Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Inilah senjataku, jika ada seorang musyrik
yang mendekati; maka kubunuh dengan ini," s'Lo hal ini menunjukkan
boleh bagi wanita ikut berperang, walaupun dalam hadits itu tidak
menunjukkan bahwa ia tidak membunuh. Namun berarti demi
mempertahankan diri, bukan pula dia menemui musuh dengan ikut ke
kancah pertempuran dan melakukan perang tanding. Dalam kitab Al-
Bukhari disebutkan bahwa jihadnya kaum wanita bila ikut berperang
adalah menyediakan persedian air, mengobati atau memberikan
pertolongan kepada yang terluka dan memberikan busur panah.s11

:.'jt.- J: *
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1r*) Hadits hasan. Shahih An-Nasa'i (2625)
(C.*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim(1809)
Rujuklah kitab Shahih Al-Bukhari (924,2882, E6Z9)
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1168.
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Dari Abdullahbin Amr Radhiyallahu Anhumaberkata, "Ada seseorang

menghadnTt Rnsulullnh Shallallahu Alaihi wa Sallnm meminta izin ikut

berjihad." Belistr bertanya, " Apakah kedua orang tuamu masihhidupT "

Ia menjawnb, "Ya." Beliau bersabda, " Kalau begitu, berjihadlah dengan

berbakti kepado kedua orang tuamu." (Muttafaq Alaih)512

Penjelasan Kalimat

Mengabdikan diri dengan memberikan pelayanan terbaik kepada

kedua orang tua, merendahkan diri untuk mencari ridha keduanya,

mengeluarkan harta guna memenuhi kebutuhan keduany4 disebut juga

dengan jihad ditinjau dari persamaan kesulitary karenanya ia meminta
izin kepada Nabi untuk berjihad. Allah Ta'ala berfirman,

@ .(i^t'ry"'#'$93
"Dtm balasan suatu kejahatnn adalah kejahatan yang serupa...." (QS. Asy
Syura: 40), dan mungkin hal itu adalah bentuk majas dengan pengertian
kebalikan; karena jihad memberikan kesusahan kepada musuh, lalu
istilah itu dipakai dalam berkhidmat dan berbakti kepada orang tua.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hukum jihad
tidak wajib bagi orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau

salah satunya, berdasarkan riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari jalan

Mu'awiyyah bin Jahimah bahwa bapaknya datang menghadap Nabi
Shallnllahu AI aihiw a S allam ser ay aberkata, "Wahai Rasulullah, kedatangan

saya ini ingin meminta pendapat dari Anda karena saya inginberjihad,"
maka beliau bersabda, "Apakah ibumu masih Ada?" Ia menjawab, "Ya,"

beliau bersabda, " Berb aktilah kep adany a."s13 zhahirnya baik hukum jihad

saat fardhu 'ain ataupun fardhu kifayah, ataupun orangtua menjadi

susah atau tidak. Jumhur ulama berpendapat haram hukumnya berjihad
bagi seorang anak, bila orangtua tidak mengizinkan atau salah satunya,
jika mereka muslim; karena berbakti kepada keduanya adalah fardhu
'ain, sedangkan jihad adalah fardhu kifayatr, akan tetapi jika hukum

512 (g=v) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3004), Shahih Muslim (2549)
513 (C# ;*) Hadits hasan shahitu Shahih An-Nasa'i (3104)
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514 (*r) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2b30)

f @nal
jihad berubah menjadi fardhu'ain; maka tidak apa-apa langsung ikut
berjihad walaupun tidak diizinkan keduanya.

Jika ada yang berkata, "Berbakti kepada kedua orangtua adalah
fardhu'airy danbilahukumjihad berubah menjadi fardhu'ain, keduanya
menjadi samahukumnya, mengapaharus diutamakanberjihad daripada
berbakti kepada keduanya?

Pendapatku: karena kemastrlahatan berjihad lebih umum melingkupi
semuanya, demi menjaga agama dan mempertahankan kehidupan kaum
muslimiry kemashlahatan harus diutamakan daripada lainnya karena
mencangkup semuanya, sedangkan berbakti kepada kedua orangtua
kemaslahatannya individual dan demi menjaga badan semata. Hadits
itu juga menunjukkan betapa mulianya berbakti kepada kedua orangtua,
karena lebih utama daripada berjihad. sedangkan dalam hadits, seseorang

tadi hanya meminta nasehat dari apa yang dialami, sebaiknya siapa
saja yang meminta pendapat untuk memberikan gambaran yang jelas,

terperinci sehingga bisa memberikan solusi yang paling tepat.

a-l' ::'):.i+ +l- ii cJ-r-- J./ ,;,, iiJ r^;\J .\ \ il
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11'69. Ahmad dan Abu Dawud juga merirnayatkan hadits serupa dari Abu
Sa'id dengan tambahan: "Pulanglah dan mintqlah izin kepada mereka,

jika mereka mengizinkan, berjihadlah, dan jika tidak, berbaktilahkepada

mereka berdua.//51'4

Penjelasan Kalimat

Ahmad dan Abu Dawud juga merirnayatkan hadits serupa dari Abu Sa'id
(yang menunjukkan tidak wajib baginya berjihad selagi orangtuanya
masih hidup kecuali dengan izin keduanya sebagaimana yang disebutkan
dalam sabdanya), dan menambahkan (yaitu Abu Sa'id dalam suatu
riwayat:) Pulanglah dan mintalah izin kepada mereka, jika mereka mengizinkan
(keluar berjihad) dan jika tidak, berbaktilah kepada mereka berdua (dengan
tidak keluar berjihad untuk berbakti kepada keduanya).
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1170. DarilarirAl-BajnliRndhiyallahuAnhuberknta,"RnsulullahShallallahu

Ataihi utn Snllam bersnbda, "Aku bebas (tidak bertanggungjawab) dari

setinp ornng muslim ynng tinggal di antnrs kaum musyrikin'" (HP\

Ats-Tsalatsah. sanadnya shahih. Al-Bukhari lebih menilainya

sebagai hadits mursal)5r5

Penjelasan Kalimat

Demikian juga Abu Hatim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ad-

Daraquthni lebih menilai mursal kepada Qais bin Hazim. Ath-Thabrani

meriwayatkan dengan maushul.s 16

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan untuk hijrah dari daerah

kaum musyrik selain Mekah, inilah pendapat jumhur ulama berdasarkan

pada hadits Jarir ini, dan hadits yang diriwayatkan An-Nasa',i dari

jalan Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya marfu' dengan

lafazh, "Allah tidak menerima amalan seorang musyrik yang telah

berislam sampai ia meninggalkan daerah orang-orang musyrik" 517 dan

berdasarkan firman Allah Ta'ala,

@ A;A -d)L1^<41W3i rii:'y
,,sesungguhnya orang-orang ynng diwafatknn malaikat dalam keadaan

menganiaya diri sendiri." (QS. An Nisa': 97), sebagian ulama berpendapat

tidak wajib hukumnya berhijrah, dan hadits-hadits serta ayat tersebut

sudah mansukh hukumnya.

515 (i"-a) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2645)

51.6 Al-Mu' jam AI-Kabir (21302,303)

517 (j*) Hadits hasan, Shahih An-Nasa'i (2567)



1777. Darilbnu Abbas Radhiyallahu Anhumaberkata, " Rasulullah Shallsllnhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota

Mekah, tetapi jihad dan niat." (Muttafaq Alaih)s18

Penjelasan Kalimat

Mereka berkata, "Hadits ini adalah 'Am dan menasakh hadits

terdahulu yang mewajibkan hijrah, dan Nabi Shallnllahu Alaihi wa

Sallam tidak memerintahkan bangsa Arab yang baru masuk Islam untuk

berhijrah, tidak mengingkari mereka yang tetap diam di negerinya, dan

Nabi Slzallallahu Alaihi wa Sallam setiap mengirim ekpedisi angkatan

perang berkata kepada komandannya, "Jika kamu bertemu musuhmu

dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada 3 hal, bila mereka menerima

salah satu ajakan itu, terimalah mereka dan jangan diapa-apakan,

kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum

muhajirin, beritahukanlah jika mereka melakukanhal itu; bahwa mereka

akan mendapatkan hak sebagaimana hak kaum muhajirin, tapi jika

mereka menolak dan lebih memilih negeri mereka sendiri, katakanlah

pada mereka bahwa mereka seperti Arab Badui yang masuk Islam

diberlakukan kepada mereka hukum Islam sebagaimana diberlakukan

kepada kaum mukminin,"sle hadits ini tidak mewajibkan kepada mereka

berhijrah, hadits-hadits lainnya selain hadits bab Ibnu Abbas ini yang

mewajibkan berhijrah, mungkin diperuntukkan bagi siapa yang merasa

tidak bisa memelihara agamanya dari berbagai fitnah. Mereka berkata,

"Dengan penafsiran demikian, berarti sudah menggabungkan semua

hadits riwayat tentang hijrah."

Sedangkan yang mewajibkan hijrah menjawab, bahwa hadits,
"Tidak adahijrah" maksudnya dari Mekah sebagaimana yang ditegaskan

dalam sabdanya, "Setelah penaklukan kota Mekah", karena sebelumnya

diwajibkan berhijrah dari Mekah.

518 (e) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (1834), Shahih Muslim(1353)
519 (C<'*l Hadits ini shahih, Shahih Muslint (1731)

J



SubulusSalam:1@

Ibnul Arabi berkata, "Hijrah adalah keluar dari negara kaum kafir

menuju negara Islam, sebelumnya diwajibkan pada masa N abi Shallallahu

Alaihi wa Sallam dan terus berlangsung bagi siapa yang khawatir akan

dirinya dan yang terputus kekerabatan, yaitu bertujuan agar bisa dekat

dengan Nabi di mana beliau tinggal."

Sabda Nabi, "Tetapi jihad dan niat," Ath-Thaibi dan lainnya berkata

bahwa hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara hukum

sesudah dengan sebelumnya, dan makna hijrah yang diperintahkan

sebelumnya adalah pergi menuju Madinah, sudah terhapus hukumnya,

namun yang masih berlaku adalah pergi ke suatu negeri untuk berjihad

di jalan Allah, demikian juga pergi hijrah dengan niat baik seperti hijrah

dari negeri kaum kafir, menuntut ilmu, menghindari fitnah-fitnah yang

terjadi, dan semua itu sangat ditentukan bagaimana niatnya ketika

hendak hijrah.

An-Nawawi berkata, "Khabar yang menerangkan bahwa perintah

hijrah sudah tidak berlaku lagi, namun hijrah itu bisa dilakukan dengan

berjihad dan niat shalih."

, t l. .
# $i ^rl '-P c

j,

. /'l l,r- r '

.J +\r.j U l-9 '-o
) .9 U

;u :JLa q; l-Y\
,riij, 3t 1b 

;.Jf

'1.172. Dari Abu Musa Al-Asy'ariberkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihiwa

Sallam bersabda, "Siapa yang berperang untuk menjuniung kalimat

Allah, maka iaberada di jalan Allah." (Muttafaq Alaih;szo

Penjelasan Kalimat

Hadits ini disingkat dan lafaztnya dari Abi Musa bahwa ada

orang Arab Badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

Ada orang yang berperang demi mendapatkan harta rampasan Perang/

ingin dikenang, agil diketahui dan dikenal daerah asalnya, siapa di

antara tersebut yang berada di jalan Allah? Nabi bersabda, "Siapa yang

berperang...dan seterusnya" Al-Hadits.

520 (e--) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (I23), Shahih Muslim (1'904)



MTdl
Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa berhak mendapat
mendapatkan pahala dari Allahyaitu siapa yangberperang menjunjung
kalimat Allah, dan mafhumnya siapa yang berperang niatnya tidak
seperti tersebut di atas, maka ia berperang tidak di jalan Altah. Namun
selanjutnya, yar.g menjadi pembahasan adalah apabila yang berperang
mempunyai 2 niat, misalnya niat pertama menjunjung kalimat Allah
dan yang kedua demi mendapatkan harta rampasan perang, apakah ia
masih disebut berjihad di jalan Allah?

Ath Thabari berkata, "Jika niat awalnya memang untuk menjunjung
kalimat AllatU maka harta rampasan perang yang ia peroleh tidak
merubah niat awalnya, inilah pendapat jumhur ulama, dan hadits
tersebut kemungkinan memang dia keluar berjuang di jalan Allah
dengan diiringi niat lainnya; karena dia berperang demi meninggikan
kalimat Allatr, diperkuat dengan firman Allah Ta'ala,

@. '?r:effib\j#J&FlL;j
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perningaan) dari
Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah: 198)

Dalam ayat itu dijelaskanbahwa hal itu tidak menafikan keutamaan
haji, demikian juga pada hal-hal lainnya. Dengan demikiary yang
menjadi standar penilaian perbuatan itu terletak pada motivasi utama
atau niat awal melaksanakannya, jika ia berniat meninggikan kalimat
Allatu tidak akan merusak amalannya jika kemudian dia mendapatkan
sesuatu tambahan selain tujuan utamanya. Tetapi kemudian yang akan
dibahas adalatu jika antara 2 niat tersebut sama-sama menjadi motivasi
utamanya, berdasarkan zhahir hadits dan ayat tersebut, bahwa hal itu
juga tidak merusak pahala amalan yang dia lakukan.

Akan tetapi, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari
Abi Umamah dengan sanad jayyid, berkata, " Ada seseorang datang
menghadap Rasulullah dan berkat4 "Wahai Rasulullah, bagaimana
pendapatengkau tentang seseorangyangberperangdijalanAllahmencari
pahala dan juga agar dikenang yang lainnya, apa yang akan ia peroleh?
Nabi menjawab, "IA tidak mendapatkan apa-apa",lalu ia mengulangi lagi
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pertanyaan sampai 3 kali, dan semua jawaban dari Nabi jtga sama: "Ia

tidak mendapatkan apa-apa/" lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi zua Sallam

bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali dengan niat

ikhlas dan hanya mengharapkan balasan dari-Nya semata,"s21

Pendapatku: hadits ini menjadi dalil, apabila antara niat meng-

harapkan pahala dan agar dikenang sama-sama menjadi motivasi utama

misalnya, maka batallah pahala jihad di jalan Allakr, mungkin dalam

hadits itu dikarenakan ia mengkhususkan niatnya agar dapat dikenang;

dengan demikian niatnya berubah menjadi riya', riya' menghapus

pahala amalan ibadah yang dilakukannya, berbeda bila ia berniat juga

mendapatkan harta rampasan perang, karena tidak menafikan pahala

jihadnya, bahkan jika iabermaksud dari harta rampasan perang tersebut,

untuk dimanfaatkan dan menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allaku

dan agar kaum musyrik murka; maka ia mendapatkan pahala jihad di
sisi Allah" Allah Ta'aln berfirman,

l( rt.)trv' UC'lz 4. --{),$J yfr )x r, <r}61'
"Dan tidak menimpakan sesuatu bencnna kepada musuh, melainkan

dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh." (QS.

At Taubah: \20), yaitu pada hal-hal yang dibolehkan syariat Islam, dan

sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang membunuh musuh,

maka ia mendapat perkakas yang melekat padabadannya," yaitu peperangan

dimulai, dalil bahwa berniat juga mendapatkan rampasan perang tidak
menafikan tujuan utama berperang, bahkan sabda Nabi tersebut tidak
lain untuk memotivasi kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Al-
Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Allah Azza wa Jalla menjamin

siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, dengan keimanan kepada-Ku dan

membenarkan Rasul-Ku, melninkan din pasti mendapatknn pnhala, dan harta

rampasan perang, atau ia mati syahid dan dimasukkan ke dalam sltrga."522

Sudah maklum, bahwa dalil-dalil di atas pada umumnya memboleh-

kan untuk menggandakan niat, lalu bisa jadi niat keluar di jalan Allah

521, (t:-? ,*) Hadits hasan shahih. Shahih An-Nasa'i (3140)

522 (eP) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (36)



itu semata-mata merampas harta kaum kafir, sebagaimana Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam beserta shahabatnya yang keluar dalam
perang badar untuk merampas barang dagangan kaum kafir euraisy.
Hal itu tidak menafikan demi menjunjung tinggi kalimat Allah, bahkan
itu termasuk meninggikan kalimat Allah, dan Allah mengakui apa yang
mereka lakukan, bahkan Allah berfirman,

gl K JrK LLAi,.>\i *'"J <rj:i;
" s edang knmu men ginginkan b nhw a y ang tidak mempuny ai kekuatan senj at alah
untukmu,.. " (QS. Al-Anfal: 7), tidakmencela atas hal tersebut, sedangkan
penjelasan dalam ayat tersebut menerangkan bagaimana cintanya
mereka ingin merampas harta tanpa menyebutkan peperangan sama
sekali; maka meninggikan kalimat Allah diwujudkan dengan menakut-
nakuti kaum musyrikin, merampas harta dan menebangi pohon-pohon
pertanian mereka dan lain sebagainya.

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud
bahwa ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullatr, ada seseorang
ingin berjihad di jalan Allah sedangkan dia berniat memperoleh harta
rampasan perang, maka Nabi bersabda, " Dia tidak mendapatkan pahala"szs

lalu ia ulangi pertanyaannya sampai 3 kali, dan Nabi menjawabnya,
"Dia tidak mendapatkan pahala," seakan-akan Nabi shailanahu Alaihi
wa sallam memahami bahwa faktor utama dari keinginan ia berjihad
adalah mendapatkan harta, maka Nabi menjawab seperti jawabannya
sebelumnya, karena seperti yang sudah diketahui bahwa menggandakan
niat mendapatkan harta rampasan perang adalah hal yang sudah
diketahui para shahabat, diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi
dengan sanad shahih bahwa Abdullah bin Jahsy berdoa pada perang
uhud, "Ya Allah, pertemukan saya dengan musuh yang kuaf sehingga
kami bisa beradu perang tanding, lalu karuniakan saya kesabaran dalam
menghadapinya sehingga saya bisa membunuh dan mengambil semua
perlengkapan perangnfa."szt Ini menunjukkan bahwa mengharapkan
harta dalam berjihad adalah hal sudah maklum dibolehkan di kalangan
shahabat sehingga mereka berdoa berharap meraihnya.

(;*) Hadits hasan, Shahih Abi Dawud (2516)
HR. AI-Hakim(2186), darijalan Al,Baihaqi dalam kitab Al-Kubra (61307)

523
524
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1,173. Dari Abdullahbin As Sa'diberknta, Rnsulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam

bersabda, "Tidak akan putus hiirah selama musuh masih diperangi."

(HR. An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)szs

Biografi Perawi

Abdullah bin As-Sa'di adalah Abu Muhammad Abdullah bin

As-Sa'di. Nama As-Sa'di itu mempunyai beberapa versi, ada yang

menyebut As-Sa'di; karena dahulunya dia disusui di bani Sa'ad.

Abdullah tinggal di wilayah Urdury meninggal di Syam tahun 50 H

menurut salah satu pendapat. Salah satu shahabat Nabi dan periwayat

haditsnya. Ibnu Al-Atsir berkata, "Disebutkan dalam kitab: Ibnu As

Sa'di Al-Maliki dinisbatkan kepada kakeknya, disebut juga dengan: As

Sa'idi sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum hijrah tetap berlaku sampai

hari kiamat, karena permusuhan atau PePerangan dengan musuh terus

berlangsung, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa hukumnya wajib,

tidak usah dijelaskan pahala berhijrah bila keadaannya menuntut untuk

hijrah, sedangkan hukum yang mewajibkannya sudah diketahui pada

pembahasan tersebut di atas.

ir l'
...ti,.*''

r

j'''-?
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'l'{ra^ '; .!

525 (3--) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (4183)
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1174. Dari Nafi' berkata, "Rasulullsh Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah

menyerang Bani Mushthaliq ketika mereka sedang lengah. Beliau

membuntilr orang yang ikut berperang (mengadakan perlawanan)

dan menswan anak-anak dan kaum wanitanya. Abdullah bin Umar

menceritakan hal itu kepadaku," (Muttafaq Alaih)526 Di dalamnya

disebutkan: pada saat itu beliau mendapatkan luwairiyyah.

Biografi Perawi

Nafi' adalah maula (budak) Ibnu Umar, dijuluki: Abu Abdillah Nafi'
Ibnu Sarjis. Nafi' salah ulama besar tabi'in dari penduduk Madinah,

mendengar (sima') dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id, dikenal dengan orang

tsiqahyangdiambil haditsnya, wafat 117 H, ada yang mengatakan: L20 H.

Penielasan Kalimat

Bani Mushthaliq adalah salah satu keturunan dari suku Khuza'ah,

Ghaarrun yaitu lalai.

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai2 masalah pokok:

Pertama:hadits ini adalah dalil yang membolehkan menyerang kaum

kafir tanpa peringatan terlebih dahulu, karena sebelumnya dakwah

Islam telah sampai kepada mereka. Inilah pendapat yang paling tepat

dari 3 pendapat dalam masalah ini,

1) Tidak wajib hukumnya memberikan peringatan terlebih dahulu,

hadits ini juga menentang hadits riwayat Buraidah yang akan datang.

2) Wajib hukumnya mengajak (mendakwahi) mereka terlebih dahulu,

namun hal itu ditolak berdasarkan hadits ini.

3) Wajibhukumnyamemberikanperingatanterlebihdahulujikadakwah

Islam belum sampai kepada mereka, dan tidak wajib hukumnya
tapimustahab (dianjurkan) bila dakwah Islam sudah sampai kepada

mereka. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Itulah pendapat kebanyakan

ulama, dan banyak sekali hadits-hadits shahih yang mendukung

dengan makna serupa terhadap pendapat tersebuf salah satunya

526 (C*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari(2541), Shahih Muslim(1730)
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hadits bab ini. Hadits tentang pembunuhan Ka'ab bin Al-Asyraf,

Ibnu Abi Al-Haqiq dan lainnya. Dalam kitab Al-Bahr ada anggapan

bahwa ulama sudah berijma' untuk mewajibkan dakwah terlebih

dahulu sebelum diserang, bagi kaum yang belum sampai dakwah

Islam kepada mereka.

Kedua: dalam sabda Nabi: "Dan menawan anak-anak dan

wanitanya" dalil yang membolehkan untuk menjadikan bangsa

sebagai budak; karena bani Mushthaliq adalah keturunan

kaum

arab

Arab

I(huza' ah,inilah pendapat jumhur ulama, Imam Malik dan pengikutnya,

Abu Hanifah dan Al-Auza'i sependapat dengan hal tersebut. Dan yang

lainnya tidak membolehkan bangsa Arab dijadikan budak, tapi mereka

tidak mempunyai dalil yang mendukung pendapat mereka. Siapa

yang menelaah kitab-kitab sejarah dan peperangan dalam Islam, pasti

mengetahui bahwa Nabi ShaIIaIIahu Alaihiwa Sallam menjadikan budak

dari bangsa Arab yang tidak memeluk agama samawi seperti suku

Hawazin dan Mushthaliq, Nabi berkata kepada penduduk Mekkah

di hari penaklukannya, "Pergilah, karena kalian merdeka", tebusan bagi

tawanan perang Badar. Zhahirnya, tidak ada perbedaan antara tebusan,

dibunuh dan menjadikan budak karena hal itu sudah ditetapak bagi

bangsa selain Arab, bila hal itu demikian; maka tidak ada pengecualian

dan penghapusan hukum dalam hal tersebut. Ahmad berkata, "Saya

tidak sependapat dengan umar yang menyatakary "Bangsa Arab tidak

berhak dijadikan budak." Sudah ditetapkan dalam hadits lain bahwa

Nabi Shattaltahu Ataihi wa Sallam menjadikan budak dari bangsa arab,

Abu Bakar dan Ali Radhiyatlahu Anhu yang menawan bani Hanifah, dan

berdasarkan pada hadits berikut ini:

:.j "j
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1175. Dari Sulaiman lbnu Buraidsh, dari ayahnya berkata: Rssulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mengangkat komandan tentara stsu

an gkat an p er an g, b eliau memb er ikan w asiat khusus agar b er t akw a kep ada

Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya.

Kemudian beliau bersabda, "Berperanglah atas nama Allah, di jalan

Allah, perangilah orang-lrang yang kufur kepada Allah. Berperanglah,

j angan b erkhianat, j angan mengingkari j anj i, j angan memotong-motong

anggota badan dan jangan membunuh anak-anak. jika kamu bertemu

mus uhmu d ar i kaum mu sy r ikin, aj akl ah m er eka kep ad a 3 hal, b il a mer eks

m ener ima s al ah s atu dar i aj akanmu it u, t er im al ah d an j an g an ap a- ap akan

mereka, yaitu: ajaklah mereka memeluk agama lslam, jika mereka mau,

terimalah keislaman mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari

ne ger i mer eka ke ne geri kaum muhaj ir in, j ika mer eka menol ak, kat akanlah

pada merekabahwa mereka seperti orsng-orang Arab Badui yang masuk

Islam, mereka tidak memperoleh apn-apa dari harta rampasan perang

dan fa'i (harta rampasan perang tanpa peperangan) kecuali jika mereka

berjihad bersama kaum muslimin. Bila mereka menolak masuk lslam,

mintalah mereka membayar upeti. lika mereka menyetujui, terimalah hsl
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itu dari mer eka. LaIu, b iI a mer eka menolak, mint alah p erlindungan kep ada

Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk

yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah jika engkau

memberikan mereka tanggungan Allah dan Rasul-Nya, maka jangan

engkau lakukan, namun berilah tanggunganmu kepada mereka. Karena

sesungguhnya jika engaku mengurungknn tanggunganmu adalah lebih

ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah, Apabila

mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka

berdasarkan hukum Allah, jangan engkau lakukan. Tetapi lakukanlah

berdasarkan kebijaksanaanmu sendiri, karena engkau tidak tahu, apakah

engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak dalam menetapkan hukum

Allah kepada mereka." (HR. Muslim)s27

Penjelasan Kalimat

"lika mengangkat komandan tentara (yaitu para tentara, atau

pasukan yang akan berperang atau lainnya) atau angkatan perang (yaitu

sekelompok pasukan yang akan berperang melawan musuh) beliau

memberikan wasiat khusus agar bertakwa kep ada Allah dan berbuat b aik kepada

kaum muslimin y ang meny ertainy a. Kemudian beliau bersab da, " Berperanglah

atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada

Allah. Berperanglah, jangan berkhianat (yaitu mengambil harta rampasan

perang secara diam-diam atau yang lainnya) jangan mengingkari janji

(lawan kata dari menepati janjl) jangan memotong-motong anggota badan

(yaifu memotong hidung, atau telinga atau daerah kemaluannya, atau

bagian lainnya dan jangan membunuh anak-anak (belum baligh, belum

sampai usia diwajibkan melaksanakan syariat Islam) jika kamu bertemu

musuhmu dari kaum musyrikin, aj aklah mereka kepada 3 hal (y altu salah satu

3 hal yang akan disebutkan dalam sabdanya) bila mereka menerima salah

satu dari ajakanmuitu, terimalah dan jangan apa-apakanmereka (yaitu jangan

dibunutr, dan menerangkan 3 hal itu) njaklah mereka memeluk agama

lslam, jika mereka mau, terimalahkeislaman mereka, kemudian ajaklah mereka

berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, jika mereka menolak,

katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang

masuk Islam (dan menerangkan hukum yang berkaitan dengan orang

527 (9") Hadits ini shahih, Shahih Muslim (173'l)
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Arab Badui dalam sabdanya) mereka tidak memperoleh ghanimah (yaitu
harta rampasan diperoleh dari peperangan) dan fa'i (harta rampasan
perang yang diperoleh bukan dari peperanga n) kecuali j ika mer eka b erjihad
b er s am a kaum mu slim in. B il a m er eka m en ol ak (masuk Isla m) min t al ah m er eka

membayar upeti (yaitu pilihan kedua dari tiga pilihan yang ditawarkan).

lika mereka menyetujui, terimalah hal itu dari mereka. Lalu, bila mereka

menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka (inilah
pilihan ketiga yang ditawarkan). Apabila engkau mengepung penduduk
yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah jika engkau memberikan

mereka tanggungan AIIah dan Rasul-Nya, maka jangan engkau lakukan,
namun berilah tanggunganmu kepada mereka (kemudian menyampaikan
alasan akan hal tersebut). Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan
(membatalkan perjanjian dan tanggunganmu) tanggunganmu adalah lebih
ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah. Apabita mereka

menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum
Allah, jangan engkau lakukan. Tetapilakukanlahberdasarkankebijaksanaanmu

sendiri (memberikan alasan atas hal tersebut), karena engkau tidak tahu,

apakah engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak dalam menetapkan hukum
Allah kepada mereka". (HR. Muslim)

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai beberapa hal penting:
Pertama: menunjukkan apabila seorang pemimpin mengirimkan

pasukan perang, hendaklah memberikan wasiat kepada komandannya
agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada pasukan yang
dipimpinnya, lalu memberitahukan bahwa khianat dengan mengambil
rampasan perang (yang belum dibagi-bagikan), ingkar janji, memotong-
motong badan dan membunuh anak-anak kaum musyrikin adalah
haram berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama). Hadits di atas
menunjukkan juga pemimpin berdakwah kepada kaum musyrikin
sebelum memerangi mereka. zhahirnya, walaupun dakwah Islam
sampai kepada mereka, akan tetapi bila dakwah Islam disampaikan
terlebih dahulu lt:u mustahab (lebih disukai) sebagaimana penyerangan
Nabi shallallahu Alaihi wa sallam atas Bani Mushthaliq yang sedang lalai,
bila tidak, tentu wajib hukumnya untuk mendakwahi mereka terlebih
dahulu.
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Hadits di atas adalah dalil yang menganjurkan mereka berhijrah
setelah masuk Islam. Menurut syari'at hal itu hukumnya sunnah
berdasarkan hadits bab yang membolehkan mereka tetap tinggal di
daerahnya. Dan menunjukkan juga bahwa hanya kaum muhajirin yang
berhak mendapatkan harta rampasan perang maupun bukan dari perang,
bangsa Arab lainnya tidak berhak memperolehharta tersebut kecuali jika
mereka ikut berperang jihad di jalan Allatu inilah pendapat Asy-syafi,i
dan yang lainnya berpendapat sebaliknya, mereka menganggap hadits
itu sudah dinasakh (dihapus hukumnya), namun tidak memberikan dalil
atas atas pernyataan tersebut.

Kedua: hadits di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa
upeti bisa diwajibkan kepada setiap orang kafir, baik dari ahli kitab
maupun bukary bangsa Arab maupun bukan berdasarkan sabda Nabi,
"'Aduwwak (musuhmu)" bersifat umum, inilah pendapat Malik, Al-
Auza'i dan lainnya, Asy-syafi'i berpendapat bahwa upeti itu tidak
diterima kecuali dari Ahli Kitab (agama samawi) dan orang majusi baik
dari bangsa Arab maupun bukan berdasarkan firman Allah Ta'ala:

@ .*;"'{"Hi\rL?t !;-
"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh...,, (eS. At Taubah: 29),
setelah menyebutkan Ahli Kitab dan sabda Nabi shallallahu Alaihi wa
sallam, "Perlakukan kepada mereka aturan Ahli Kitab"s2s selain mereka
termasuk dalam kategori firman Allah Ta'ala:

...:'&-'rK{*iB,
"Danperangilahmerekaitu, sehinggatidakadafitnahlagi....,, (eS. Al_Baqarah:
7e3)

Dan firmanAllah:

."L;(<4-4- /5\ir5
"Dan perangilahkaum musyrikin itu semuanya....,' (es.At-Taubah: 36) dan
mengatakan hadits tersebut di atas sebelum penaklukan kota Mekah
dengan dalil perintah berhijrah, sedangkan ayat diwahyukan setelah

528 (J4-b) Hadits Dha'if. Al-Irwaa' (1248)



perintah hijrah. Dengan demikiary hadits Buraidah mansukh (tidak
berlaku lagi) atau ditafsirkan maksud dari laf azh " 'AduuJwak" (musuhmu)
yaitu dari Ahli Kitab.

Pendapatku: secara zhahir hadits Buraidah ini membolehkan
mengambil upeti dari orang kafir secara umum, sedangkan ayat menun-
jukkan untuk mengambil upeti dari Ahli Kitab, tidak menerangkan
untuk mengambil upeti dari selainmereka dan juga tidakberisi larangan
untuk mengambil upeti dari selain mereka.

Hadits ini menerangkan untuk mengambil upeti dari selain Ahli
Kitab, penafsiran "'Aduwwik" (musuhmu) yaitu dari Ahli Kitab sangat
tidak tepat, walaupun Ibnu Katsir menyebutkan dalam kltab Al-Irsyad:
Ayat tentang jizyah (upeti) turun setelah selesainya masa peperangan
dengan kaum musyrikin dan hilangnya agama penyembah patung,
dan yang ada hanya Ahli Kitab, ungkapannya tersebut memperkuat
pendapat Imam madzhabnya Asy-Syafi'i. Sudah maklum, pendapatnya
yang mengungkapkan tidak ada agama selain Ahli kitab setelah turunnya
ayat itu adalah salah, bahkan masih ada agama penyembah api di persia

dan penyembah patung di India.

Sedangkan larangan mengambil upeti dari bangsa Arab, baru
disyariatkan setelah penaklukan kota Mekkah. pada saat itu, mereka
semua sudah memeluk agama Islam, tidak ada yang menjadi musuh
memerangi kaum muslimiry tidak ada yang ditawary tidak ada perintah
membayar upeti. Akan tetapi syariat menegaskan siapa yang keluar
dari agama Islam, maka baginya hanya 2 pilihan: yaitu dihukum mati
atau dia kembali masuk Islam sebagaimana hukum yang berlaku bagi
orang yang murtad. Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam sebelumnya
menawan bangsa Arab dari suku bani Mushthaliq dan Hawazin,lalu
apakah hadits yang membebaskan tawanan perang hanya pada tawanan
Authas?s2e Hukum tersebut dilaksanakan setelah masa Nabi shaltattahu
Alaihi zna sallam, maka ketika para shahabat Radhiyailahu Anhum
menaklukkan 2 negara Adidaya; Persia dan Romawi, termasuk di dalam
wilayah keduanya adalah negara syam dan Irak, mereka tidak mencari-
cari memisahkan di antara tawanan yang bangsa Arab dan bukary akan

529 (e.) Hadits ini shahih, Rujuklah kitab Shahih Abi Dawud (2757)
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tetapi mereka memperlakukan secara umum hukum terhadap para
tawanary upeti kepada semua wilayah yang ditaklukkan.

Dengan demikiary diketahui hadits Buraidah tersebut setelah turun
ayat mewajibkan memb ayar jizyah (upeti), yaitu setelah penaklukan kota
MekkatU pada tahun ke dua setelah penaklukan kota Mekkah ketika
furun suratBara'ah (Taubah), berisi larangan untuk memotong-motong
badan musuh yang terbunuh, dan larangan tersebut sudah ada setelah

perang Uhud, pemahaman seperti inilah yang disebutkan Ibnu Al-
Qayyim dalam kltab'Al-Huda", dan sudah mendekati kebenarannya.

Masalah Yang Ketiga: hadits ini menunjukkan larangan kepada
pemimpin memenuhi keinginan pihak musuh yang mau menyerah
apabila menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai dzimmah (tanggungan)
mereka, akan tetapi jadikanlah tanggungan dari pemimpin itu sendiri,
dengan alasanbila komandan dan pasukannya membatalkan tanggungan
itu lebih ringan di hadapan Allah daripada mereka membatalkan
tanggunga n AllahT a' al a, w alaupun sebetulnya memb atalkan tanggungan
itu haram hukumnya secara mutlak.

Adayangberpendapat: larangan tersebutber sif atT anzih(kehormatan
diri) bukan mengharamkary namun pada dasarnya setiap larangan itu
untuk mengharamkan, anggapan adanya Ijma' (kesepakatan ulama)
larangan itu adalah Tanzih (kehormatan diri) tidak tepat.

Hadits ini juga berisi larangan memberikan keamanan kepada
mereka berdasarkan hukum Allah, sebab ia tidak mengetahui apakah
sudah tepat hukum Allah yang diberlakukan kepada mereka atau tidak,
jangan memberikan keamanan berdasarkan apapun kepada mereka,
sebab ia tidak tahu apakah bisa dilaksanakan atau tidak, akan tetapi
lakukan berdasarkan kebijaksanaannya (komandan). Ini merupakan
dalil bahwa yang benar dalam masalah-masalah Ijtihad hanya satu
pendapat, dan bukan semua benar menentukan hukum masalah ijtihad,
hal ini sudah kami jelaskan lengkap dengan dalil-dalil pendukung
pendapat tersebut pada bagian lain.
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'1.176. Dari Ka'ab bin Malik Radhiyallahu Anhu bahzaa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam apabila mau mengadakan suatu peperangan, beliau

menutupnya dengan masalah lain. (Muttafaq Alaih)530

Penjelasan Kalimat

Apabila mau mengadakan suatu peperangan, beliau menutupnya

(menyembunyikan maksudnya) dengan masalah lain. Dalam hadits
lainnya, ada lafazh kecuali: "Kecuali dalam perang Tabuk, Beliau terang-

terangan mengemukakan maksudnya kepada para shahabat" (HR. Abu
Dawud) dan ditambahkan: beliau bersabda, "Perlng adalah pengaturan

strategi (siasat),"s31 cara Nabi menyembunyikan maksudnya, bila beliau
berangkat menuju arah tertenfu, beliau bertanya tentang arah lainnya
biar dianggap beliaubermaksud ke sana. Hal itu dilakukan karena itulah
cara yang paling tepat untuk menyerang musuh dan mereka dalam
keadaan lalai, tidak bersiap-siap menyambut serangan mereka.

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil yang membolehkan berbuat seperti
tersebut di atas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Perang adalah mengatur strategi (siasat)"

f."\\VV
J .' lr
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1177 . Dari Ma'qil bin AI-Nu'man bin Muqarrin Radhiyallahu Anhu berkata,

"Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bila

tidak berperang pada permulaan siang, beliau tunda hingga matahari

tergelincir, anginbertiup, danpertolongan Allah turun". (HR. Ahmad

530 (6*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2947), Shahih Muslim (2769)
531 (g*) Hadits ini shahifu Shahih Abi Dawud (2637)
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dan Ats-Tsalatsatu dan dishahihkan Al-Hakims32 dan asalnya

dalam kitab Al-Bukhari)s33

Biografi Perawi

Ibnu Al-Atsir berkata Ma'qil bin Muqarrin tidak termasuk shahabat,

melainkan An-Nu'man bin Muqarrin yang termasuk shahabat dan

hadits ini dinisbatkan kepadanya.

Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits

dari An-Nu'man bin Muqarrin, maka hal itu diteliti kembali. Menurut
sayalafazh "Mtl'qil" adalah kesalahan menulis, dan penjelas kitab ini
melakukan kesalahan dengan mengatakan: Ma'qil bin An-Nu'man bin
Muqarrin Al-Muzani, sudah diketahui bahwa An-Nu'man adalah Ibnu

Muqarrin, bila ia mempunyai saudara tentu bernama Ibnu Muqarrin
juga dan bukan Ibnu An-Nu'man.

Ibnu Al-Atsir berkata, "An-Nu'man berhijrah bersama ke tujuh

saudaranya, yaitu semua saudaranya, kemudian saya rujuk lagi kitab

At-Taqrib karya penulis, dan saya tidak menemukan seorang shahabat

bernama Ma'qil bin An-Nu'man dan bukan Ibnu Muqarrin. Namun,

yang terdapat adalah An-Nu'man bin Muqarriry dengan demikiary tentu

penulisan lafazhMa'qil dalam kitab Bulugh Al-Maram merupakan salah

tulis (cetak), berdasarkan apa yang kami teliti dalam kitab tersebut.

Penjelasan Kalimat

"Aku menyaksikan Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam bila tidak

berperang pada permu.laan siang, beliau tunda hingga matahari tergelincir,

nngin b ertiup, dan pertolongan Allah t urun." HR. Ahmad dan Ats-Tsalatsah,

dan dishahihkan Al-Hakim danasalnya dalamkitab Al-Bukhari (yaituia

meriwayatkan dariAn-Nu'manbinMuqarrin denganlafaz[ "Bila beliau

tidak berperang pada permulaan siang, beliau menunggu hingga angin

bertiup dan masuk waktu shalat." Mereka berkata, "Hikmah diakhirkan
peperangan hingga waktu shalat tiba, karena saat itulah waktu mustajab

(dikabulkan) doa, sedangkan angin bertiup; karena akan mendapatkan

kemenangan seperti dalam perang Ahzab sebagaimana dalam firman

532 (6,*-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2655)

533 (3"-") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3160)
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Allah Ta'ala,

O .64\4At67jG
"Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentarn...." (QS. Al-
Ahzab: 9), menunggu angin bertiup merupakan salah satu sebab

meraih kemenangan, sebab angin bertiup setelah matahari tergelincir,

mendinginkan panasnya senjata yang dipegang danmenambah semangat.

Hal ini tidak bertentangan dengan hadits lainnya yang menyebutkan

bahwa Nabi Shsllnllahu Alaihi wa Sallam pernah menyerang musuh di
pagi hari; karena ini dalam penyerangan, dan hadits bab ini menerangkan

ketika dua pasukan besar bersiap-siap untuk saling menyerang.
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1,17 8. D ar i Ash - Sha' b b in l at s t s am ah Ra dhiy all ahu Anh u b erkat a, " R as ulull ah

Shallallahu Alaihi zua Sollam pernnh ditanya terftang knmpung kaunt

musyrikin yang diserang pada waktu malam, sehingga mengenai kaum

wanita dan anak-anak7" Nabi bersabda, "Mereka (wanita dan ansk-

annk) termasuk kaum musyrikin. " (Muttafaq Alaih)s3a

Biografi Perawi

Biografi tentang Ash-Sha'b binJatstsamah (sudah disebutkan dalam

bab Haji).

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam penmh ditanya (dalam

kilab Shahih lbnu Hibbsn bahwa yang bertanya adalah Ash-Sha'b, dan

lafazhnya, "Sayabertanya kepada Rasulullah Shnllallnhu Alaihi wa Snllam

seperti makna hadits ini) menurut Al-Bukhari: "Penduduk kampung"

jelas-jelas menunjukkan kata majemuk. AtTabyit (menyerang musuh di

534 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3012),9hahih Muslim (1.745)
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malam hari ketika mereka lalai sedang bercengkrama dengan anak-anak

dan isteri-isteri mereka, lalu serangan tersebut tanpa sengaja mengenai

anak-anak dan kaum wanita tanpa sengaja.

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari hadits Ash-Sha'ab Ibnu

Jutstsamah dengan tambahan: "Lalu Rasulullah melarang mereka

melakukan hal itu ketika perang Hunainzs3s termasuk dalam hadits Ash-

Sha'ab, dalam kitab Sunan Abi Dawud ada tambahan di akhir hadits:

Sufyan berkata: Az-Zuhri berkata: Kemudian setelah itu, Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallsm melarang membunuh kaum wanita dan

anak-anak 536 Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang menguatkan

bahwa larangan itu pada saat perang Hunain: Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam berkata kepada salah seorang pasukan: "Susullah Khalid dan

beritahukan kepadanya: langan membunuh anak-anak dan parakuli" perang

pertama yang dilakukan Khalid adalah perang Hunain, menurut salah

satu pendapat, akan tetapi pendapat yang paling benar adalah Khalid

sudah bersama ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam

ketika perang menaklukkan Mekkah sebelum perang Hunain.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kltab Al-Ausath dari hadits

Ibnu Umar berkata: ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam memasuki

kota Mekkah, diperlihatkan kepada beliau wanita yang terbunuh, lalu

Nabi bersabda, "Tidak sepatutnya wanita ini berperang""'lalu melarang

membunuh kaum wanita. Ada perbedaan ulama terhadap masalah

tersebut: Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama membolehkan

membunuh kaum wanita dan anak-anak di malam hari berdasarkan

hadits yang terdapat dalam kitab Ash-Shahihain.

Sabda Nab i: " Meraka (wanita dan anak-anak) termasukkaum musyrikin" ,

yaitu boleh dibunuh jika tidak bisa dipisahkan/dibedakan mana yang

berhak dibunuh tapi bukan tujuan utama. Malik dan Al-Auza'i tidak

membolehkan membunuh kaum wanita dan anak-anak tanpa terkecuali

walaupun mereka dijadikan tameng oleh pihak musuh atau ketika

berkumpul bersembunyi di dalam benteng, atau berada di kapal laut;

tetap tidak boleh dibunuh ataupun dibakar kapal, ini juga pendapat

Rujuklah kitab. Shahih lbnu Hibban (11347)

(3*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2672)
HR. Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath (11209)
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Al-Hadawiyyah, akan tetapi mengecualikan jika mereka dijadikan

tameng: yaitu boleh dibunuh dan tidak boleh jika kaum muslimin yang

dijadikan sebagai tameng oleh pihak musuh kecuali jika tidak dibunuh
dikhawatirkan bisa melenyapkan kaum muslimin secara keseluruhan.

Ibnu Baththal dan lainnya menukilkan adanya kesepakatan ulama yang

tidak membolehkan berniat membunuh kaum wanita dan anak-anak

berdasarkan larangan hadits tersebut.

Sabda Nabi, " Mernka (wanitct dan ttnak-anak) termasuk kmtm musyrikin"

merupakan dalil menghukumi secara mutlak bagi yang berpendapat:

mereka adalah penghuni neraka, inilah pendapat ke tiga dalam masalah

ini, yang kedua menyebutkan bahwa mereka adalah penghuni syurga,

inilah pendapat yang paling kuat tentang status anak-anak tersebut

kelak, dan pendapat yang pertama Al-Waqf (yaitu tidak menentukan)

diam saja.
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1,179. D ar i Aisy ah Radhiy all ahu Anha b erkat a b ahw a N ab i Sh allallahu AI aihi

w a S aII am b er s ab da kep ad a s es e o r an I y an g meny er t ni b eli au p ad a w aktu

perang Badar, "Pulanglah, aku tidak akan pernah meminta bantuan

kepada orang musyrik," (HR. Muslim)s38

Penjelasan Kalimat

"Aisyah Radhiyallahu Anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda kepada seseorang (yaitu orang musyrik). Lafazhnya: dari
Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam keluar menuju

Badar, ketika sampai diHarrah Al-Wabarah ada yang menyusul, seseorang

yang dikenal berani dan pembawa keselamatary maka berbahagialah

shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika melihatnya

datang, ketika sampai, ia berkata kepada Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa

Sallam, "Kedatangan saya ini, hanya ingin mengikuti dan membantumu

memperoleh kemenangary" Rasulullah bersabda, "Apakah knmu beriman

538 (g*) Hadits ini shahitr, Shahih Muslim (1.817)
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kepada Allah? " Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersab da, " Pulanglah, aku tidak

nkan pernalt menints bnntuan kepada orang musyrik", ketlka ia menyatakan

masuk Islam, Nabi rnembolehkannya ikut dalam pasukan kaum muslimin.

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa,

"Tidak boleh memintn banfunn kepnda kaum musyrik dalam peperangan,"

yang merupakan pendapat sebagian ulama. Al-Hadawiyyah, Abu
Hanifah dan pengikutnya membolehkan hal tersebut dengan dalil
bahwa Nabi Sftal/nllnfut Alnihi uta Sallam meminta bantuan kepada

Shafwan bin Umayyah pada perang Hunairy meminta bantuan kepada

Yahudi Barri Qainuqa' dan juga memberikan sedikit dari harta rampasan

perang, hal itu diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil,s3e dan
diriwayatkan juga At-Tirmidzidari Az-Zuhri dengan mursal.sao Namury

hadits mursal dari Az-Zuhri dha'if. Adz-Dzahabi berkata, "Karena ia

dikenal sering salah dalam meriwayatkan hadits dan dikhawatirkan
dalam hadits-hadits mursalnya ia melakukan tadlis (memutuskan salah

satu atau lebih pada silsilah sanad perawi). Al-Baihaqi menshahihkan

hadits serupa dari Abu Humaid As Sa'idi yang menerangkan bahwa

Nabi Shnllnllahu Alaihi wa Sallam menolak bantuan mereka.

Penulis berkata, "lJntuk menggabungkan antara perbedaan

riwayat-riwayat tersebut di atas, bahwa penolakan Nabi pada perang

Badar itu didasarkan pada firasat ia akan masuk Islam, maka Nabi

menolak berharap ia masuk Islam, iapun mau masuk Islam sesuai

dengan harapan Nabi, atau pada dasarnya meminta bantuan kepada

orang kafir dilarang, lalu ada dispensasi pada saat itu, pendapat inilah

yang mendekati kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

meminta bantuan kepada sekelompok kaum musyrik pada perang

Hunain dengan imbalan mendapat bagian dari harta rampasan perang.

Al-Hadawiyyah mensyaratkan; hendaklah kaum muslimin mempunyai

wewenang melaksanakan hukum-hukum Islam.

Dalam kitab Syarh Muslim, Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang kafir
tersebut berpendapat secara obyektif dan dalam keadaan yang memaksa;

AI-MarasiI (281)
HR. At-Tirmidzi setelah nomor (1558)

s39
5.10



maka boleh meminta bantuan kepadanya. Jika tidak, maka makruh
hukumnya. Secara ijmn' (kesepakatan ulama) boleh meminta bantuan
kepada orang munafik, karena Rasulullah Sltnllnllahu Alnihi wa SnIInnr

pernah minta bantuan kepada Abdullah bin Ubay dan pengikutnya.
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1180. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhuma bnhwa Nabi Shnllallnhu Alnihi
wa Sallam pernah melihat seorflng perempuln terbturtth dalnn satrt

peperangannya, lalu belinu ntengingknri pembunuhln plro u'nnittt dnn

anak- anak. (Muttafaq Alaih)5a1

Penielasan Kalimat

"LnIu beliau mengingkari pembunuhan parn utnnitn dan artak-atmk"

(Ath-Thabrani meriwayatkan bahwa ketika Nabi Shsllnllnhu Alnihi zoa

SaIIam memasuki Mekah, dilihatkan kepada beliau seorang wanita
yang terbunuh, maka beliau bersab da, " T i d nk I ay ak w an it a h i b e rTt er an g " 5aZ

diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan barangkali peperan gan itu disebabkan

wanitaini. Abu Dawud meriwayatkan dalamkit ab Al -Mar nsil dari Ikrirnah
ttahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Ssllarn melihat seorang wanita

terbunuh di Tha'if, maka beliau bersabda, "BlLkankah saya telnh melarnng

membunuh kaum wanita? Sinpa yang ntentbunuhnyaT" Seseorang berkata,

"Wahai Rasulullah, sayalah yang memboncengkannya di kendaraan,

dan ia melawan hendak membunuh, maka saya bunuh terlebih clahtrlu."

Maka Rasulullah menyuruh untuk menguburkannya."5a3 Mnfhwn sabda

Nabi: "Ia berperans" dan taqrirnya (penetapan hukum atas perbuatan
itu) menunjukkan jika ia ikut berperang, maka boleh dibunuh. Inilah
pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan juga pada hadits yang diriwayatkan
Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Rabah bin Ar-Rabi'

At-Tamimi berkata, "Kami menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi zua

Sallam dalam suatu peperangary lalu kami melihat kerumuman manusia

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3014), Shahih Muslim (7744)
Sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.
Al-Marasil (333)

541
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berkumpul, dan kami lihat ada seorang wanita yang terbunuh, maka Nabi

Shallallahu Alaihi wa Snllam bersabda, "Tidak sepatutnya ia berperang."saa

,l:"i * ^, 
* y, l;, Ju :i6 r;; ;. \ \^\

r, irf r '. . tz, : 'i,"--+-^ej ::t: -r' ,'j; !-]; \iq:;\ . _5,;*Jt

7L81. Dnri Snmurnh berkata, "Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam

bersnbda, "Bunuhlah kaum musrlrik yang tua dan biarkan anak-anak

kecil belum baligh. " (HR. Abu Dawud. Hadits shahih menurut At-
Tirmidzi)sa5

Penielasan Kalimat

Lafazh Synkfu (anak-anak kecil yang belum memahami) disebutkan

dalam kitab "An-Nihayah". At-Tirmidzi berkata: Hasan Gharib, dalam

kitabnya: Shahih, merupakan hadits riwayat Al-Hasan dari Samurah,

sebagaimana yang pernah kami jelaskan terdahulu.

Lafazh Syaikh: adalah orang yang berusia 50 atau 51 tahun

sebagaimana dalam " Kamlts" , maksudnya di sini adalah: laki-laki gagah,

kuat sanggup melakukan perlawanan dalam perang dan bukan yang

tua renta, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan mungkin yang dimaksud

dengan Syaikh itu adalah laki-laki yang sudah baligh secara mutlak, jika

masih kecil; maka tidak dibunuh" bila demikian sesuai dengan hadits

larangan membunuh anak-anak kecil, dan mungkin yang dimaksud

dengan lafazh Syarkh adalah laki-laki yang baru masuk usia remaja,

karena lafazh itu diungkapkan dengan mutlak sebagaimana yang

disyairkan Hassan:

Masa aznal remaja dan berambut hitam

lika tidak saling bertnrung memukul dengan tongkat diibaratkan orang gila

Mereka dibiarkan tidak dibunuh dengan harapan mau masuk

Islam sebagaimana dikatakan Ahmad bin Hanbal: Para orang tua

kemungkinan masuk Islam sedikit sekali, sedangkan yang remaja sangat

mungkin mau masuk Islam. Hadits ini merupakan pengecualian atas

544 (e* r*) Hadits hasan shahih. Shahih Abi Dawud (2669)

545 (.-4.#) Hadits dha'i| Dha'if Abu Dawud (2670)

I.
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hadits yang menetapkan bayaran upeti bagi kaum kafir yang tidak mau
masuk Islam.
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1"1'82. Dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwa mereka (kaum muslimin) perang

tanding satu larnan satu pada waktu perang Badar. (HR. Al-Bukhari,
Abu Dawud dalam hadits yang panjang)tnu

Penjelasan Kalimat

Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab Al-Maghazi (peperangan) dari
Ali Radhiyallahu Anhu bahwa ia berkata: saya adalah yang pertama kali
berlutut dalam penyelesaian pertengkaran di hari kiamat. eais -perawi
hadits- berkata, "Tentang Ahli Badar Allah menurunkan firman-Nya,
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"lnilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan knfir) ynng bertengkar,

mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka." (eS. Al-Haj: 19),

selanjutnya Qais berkata, "Mereka yarrg melakukan perang tanding
pada waktu perang Badar adalah Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-
Harits Radhiyallahu Anhum dari pihak muslimin. sedangkan dari pihak
kaum kafir: Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin
utbah Laknatullah'Alaihim, perinciannya seperti dijelaskan Ibnu Ishag
bahwa Ubaidah berhadapan dengan Utbah, Hamzah berhadapan
dengan Syaibah dan Ali dengan Al-Walid. Menurut Musa bin Uqbah:
Ali dan Hamzah berhasil membunuh lawan masing-masing, sedangkan
ubaidah dan utbah saling memukul (melukai), satu pukulan mengenai
lutut ubaidah yang menyebabkannya terluka dan meninggal setelah
mereka pulang. Ketika melihat shahabatnya terluka, Ali dan Hamzah
datang membantu Ubaidah membunuh lawan perang tandingnya.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bolehnya perang tanding sebelum

546 (3,,-cl Hadits ini shahitu Al-Bukhari (3965), Abu Dawud (2665)
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peperangan dimulai, inilah pendapat jumhur ulama. Hasan Al-Bashri

tidakmembolehkan, sedangkanAl-Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad danlshaq

membolehkan, tetapi harus seizin komandan pasukan sebagaimana

hadits bab ini.
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1.183. Dari Altu Ayyub Rndhiyallahu Anhu berkata, "Ayat hi sebenarnya

diturunkan urttuk kami golongnn Anshar, yaitu firman Allah, "Dart

jnnganlah kamu jatuhknn (diri setdiri) ke dslam kebhmsaan dengan

tnngnn sendiri." (QS. Al-Baqarah: L95), Abu Ayyub rnenyampaikan

firmnn ini seb agni b ant ahan terhadap or ang v ang meny alahkan seseor ang

ynng menyerbu bnrisan tentrtra Romatni sehingga masuk di antnra

mereka. (HR. Ats-Tsalatsah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi,
Ibnu Hibban dan A1-Hakim)547

Penjelasan Kalimat

"Hndits ini riwayat Ats-Tsnlntsah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi,

lbnu Hibban dsn AI-Hnkim" (mereka meriwayatkan hadits dari Aslam

bin Yazid bin Imran, ia berkata, "Ketika kami berada di Kostantinia,

maka muncullah pasukan besar dari Romawi. Lalu ada seorang muslim

menyerbu barisan tentara Romawi sehingga masuk di antara mereka.

Kemudian ia kembali bergabung dengan satuan pasukannya, maka

orang-orang berteriak, " Subhanallnh! Ia menjatuhkan dirinya dalam

kebinasaan ." Abu Ayyub berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu

suka mentakwilkan ayat ini seperti hal itu, padahal ayat ini berkaitan

dengan kami wahai golongan Anshar, yaitu ketika Allah memenangkan

agama-Nya dan pemeluknya semakin banyak, kami berkata rahasia

di antara kami, "Sesungguhnya harta kekayaan kami telah hilang,

l-

547 (c"*-) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (2512)



seandainya kita tetap bermukim di Mekah dan mengadakan kesepakatan

damai, maka tidak akan hilang sedikit pun. Maka Allah menurunkan

ayat ini dan menerangkan bahwa kebinasaan itu adalah dengan tetap

bermukim di Mekah sebagaimana yang kami inginkan." Ibnu Abbas

Radhiyallahu Anhuma dan lainnya menshahihkan tafsir ayat itu.

Tafsir Hadits

Ada yang berpendapat bahwa hadits ini adalah dalil yang
membolehkan seseorang menyerbu pasukan perang musuh, walaupun
dengan perkiraan ia akan binasa.

Pendapatku: anggapan bahwa perbuatan itu membinasakan, tidak
didasarkan pada dalil; karena tidak diketahui motif penyerangan dalam

hadits ini. Seakan-akan yang berpendapat itu berkata, "seseorang

yang menyerang pasukan besar sendirian, secala umum akan binasa.

Pengarang -Rahim ahull ah- menerangkan tentan g m as alah se orang yang
menyerang pasukan musuh yang berjumlah banyak. jumhur ulama

menegaskan jikahal itu dilakukan karena keberanian dan menimbulkan
rasa takut di pihak musuh atau membangkitkan keberanian kaum
muslimin atau tujuan-tujuan baik lainnya; maka hal itu merupakan

perbuatan baik, dan jika hanya bertujuan bunuh diri, maka tidak boleh
dilakukan, apalagi jika perbuatan itu melemahkan kondisi pasukan

kaum muslimin.

Pendapatku: Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Atha' bin
As-Sa'ib, Ibnu Katsir berkata, "Dengan sanad yang tidak bermasalah

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi zoa Sallam

bersabda,
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Ibnu Katsir berkat4 "Ada banyak hadits dan atsar yang membolehkan

perang tanding sebelum peperangan, bagi yang mempunyai kekuatarU

keberanian dan bisa menimbulkan kelemahan di pihak musuh'"

11.84. D ari lbnu lJmar Radhiy allahu Anhumaberkata, " Rasulullah Shallallahu

Ataihi wa sallam pernah membakar dan memotonT pohon kurma Bani

N adhir." (Muttafaq Alaih)sae

Tafsir Hadits

Hadits ini membolehkan untuk merusak harta oranS yang berperang

dengan membakar d.an memotong pohonnya karena ada kebaikan di

dalamnya, Allah Ta' alsberfirmary

...t1r:3 1iir4-bt;b1,
,,Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik oranT-oranT kafir) atau

y ang kamu biarkan (tumbuh).... (QS. Al-Hasyr: 5). Kaum musyrik berkata:
,,Bukankah kamu yang inencegah dari membuat kerusakan, lalu

bagaimana dengan tindakan memotong pohon dan membakarnya?"

Diterangkan dalam kltab Ma'alim At-Tanzil": lafazh Al-Liinah

berasal dari kata Al-Laun yang bentuk iama'(banyaknya) Alwan. Ada

yang berpendapat: berasal dari kata Al-Lin yang berarti pohon kurma

yang bagus, dan bentuk iama'nya lin. Jumhur ulama membolehkan

untuk membakar dan menghancurkan di negara musuh. Al-Auza'i

dan Abu Tsaur memakruhkan prilaku tersebut dengan hujjah bahwa

Abu Bakar mewasiatkan pasukannya untuk tidak berbuat seperti itu.

Pendapat ini dijawab, karena ia melihat ada kebaikan dengan tetap

mempertahankannya; sebab ia mengetahui bahwa Semua itu akan

menjadi milik kaum muslimiry dan ia ingin mempertahankannya agar

dimiliki kaum muslimin. semua kembali kepada pertimbangan, apakah

harta tersebut membawa kemaslahatan atau tidak!

,.-j '\
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11.85. Dsri Ubndahbin Ash-Sharnit Rndhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "langanlah engkau berkhianat

(terhadap harta rampasan perang) karena bslasan bagi pelakurrya ialah

api neraka dan kehinasn di dunia dan di akhirnt." (HR. Ahmad dan

An-Nasa'i. Hadits shahih menurut ibnu Hibban)sso

Penjelasan Kalimat

Telah dijelaskan terdahulu bahwa ghulul adalah khianat dengan

menggelapkan harta rampasan sebelum dibagi. Ibnu Qutaibah berkata,

"Dinamakan demikian; karena si pelaku menyembunyikannya, dan ini
termasuk dosa besar menurut ijma' ulama sebagaimana dinukil oleh

An-Nawawi."

AI-'Ar artinya aib, di dunia pelakunya akan merasa hina bila
diketahui, sedangkan aibnya di akherat kelak diterangkan dalam
hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah berkata,
" Rasulullah Shsllallohu Alaihi u a S allam ber cer amah dan meny ebutkan b etap a

besar dosa ghulul, lalu beliau bersabda, "langanlnh di antara kalian saya

dapati hari kiamat tergantung di lehernya kambing yang mengeluarkan suara

kambing, di lehernya kuda yang berkikik. Lnlu ia berkata, "Wshai Rctsulullah,

tolong saya," Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa menolongmu, bukankah

saya sudah menyampaikan hukuman dosa tersebut?"551 dan menyebutkan
keledai dan binatang lainnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa pelaku khianat mengambil harta
rampasan perang sebelum dibagikan, pada hari kiamat nanti ia akan

datang dalam keadaan yang sangat jelek dengan bukti-bukti yang

550 (C*r) Hadits ini shahih, Ahmad (5/318-319), dan rujuklah k\tab Shahih Al-lami'
(786e)

551 (C-.^,) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (3073), Shahih Muslim (183L)
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tergantung di lehernya, mungkin inilah yang dimaksud dengan Al-'Ar-

(aib) di hari kiamat, dan mungkin hukumannya lebih berat dari pada

itu. Dari hadits itu dapat disimpulkan bahwa itu adalah dosa yang tidak

bisa diampuni walaupun meminta syafa'af Nabi, berdasarkan sabda

Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam, "Saya tidak bisa menolongmu dari azab

Allah," dan mungkin hadits ini disampaikan sebagai gambaran betapa

besar hukuman bagi pelaku khianat tersebut, mungkin juga si pelaku

diampuni setelah dikenal berlaku khianat atas harta ramPasan Pelang

pada saat itu.

Hadits bab ini ditujukan bagi amil (petugas) zakat dan sedekah yang

menunjukkan bahwa khianat itu berlaku umum mencangkup semua

yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, dan pelaku khianat baik

terhadap harta rampasan perang mauPun lainnya'

Jika kamu berpendapat: apakah si pelaku wajib mengembalikan

harta yang diambil?

Pendapatku: Ibnu Al-Mundzir berkata, "I-Jlama bersepakat bahwa

si pelaku wajib mengembalikan harta ramPasan itu sebelum dibagikan,

namun bila sudah dibagikan: Al- Auza' i, Al-Laits dan Malik berpendapat

bahwa 1/5 diserahkan kepada pemimpin dan sisanya disedekahkan.

Asy-Syafi,i tidak sependapat dan berkata, "Jika harta rampasan itu

menjadi miliknya, tentu tidak diwajibkan kepadanya bersedekatu dan

bila harta itu bukan miliknya; maka ia tidak diperintahkan bersedekah

dengan harta orang lain, selanjutnya ia berkata, "Wajib baginya untuk

menyerahkan segala harta rampasan Perang itu kepada pemimpin

sebagaimana halnya harta-harta yang hilang'"

1186. Dari Auf bin MalikRadhiyallahu AnhubahwaNabi shallallahu Alaihi

wa sallam menetapkan harta rampasan itu bagi sang pembunuh. (HR.

Abu Dawud552 dan asalnya dalam riwayat Muslim)553

(gr) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dazoud (2721)

Q-"-*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1753)
552

553



W7,dl
Tafsir Hadits

-T

I

I

Haditsini merupakan dalilbahwa pakaian dan senjata yang terdapat

pada musuh yang terbunuh menjadi hak milik sang pembunuh, baik

diumumkan pemimpin sebelum peperangan: Siapa yang membunuh

musuh, maka seluruh pakaian dan senjata yang ada padanya menjadi

milik sang pembunuh, atau tidak disampaikan, baik ia bunuh dengan

bertarung berhadap-hadapan atau dari belakang, baik ia mempunyai

saham (bagian) terhadap harta rampasanperang atau tidak, karena sabda

Nabi, "Nabi menetapkan salab (pakainn dnn senjata yang terdapnt poda mrrcuh

yang terbunuh) bagi sang pembunuh" adalah ketetapan hukum mutlak
tanpa dibatasi dengan yang lainnya. Asy-Syafi'i berkata, "Ketetapan

hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam banyak dilaksanakan

di medan peperangan, diantaranya dalam Perang Badar, bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan salab Abu Jahal menjadi milik
Mu'adz bin Al-Jamuh karena ia punya andil besar atas terbunuhnya Abu

Jahal. Demikian juga atas salab Fl.athib bin Abi Balta'ah yang diberikan

Nabi kepada pembunuh pada perang Uhud. (HR Al-Hakim), dan masih

banyak lagi hadits-hadits lainnya yang menerangkan tentang hal itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wn Sallam pada perang Hunain: "Siapa

yang membunuh, maka baginya salabnyarzssa sgfglzfi peperangan, tidak
menafikan hukum tersebut, bahkan menetapkan terhadap hukum yang

lalu, hal ini sudah diketahui para shahabat sebelum perang Hunain, maka

Abdullah bin Jahsy berkata, "Ya Allah, pertemukan saya dengnn musuh

yang kuat" sampai kepada sabda Nabi, "Lalu saya membunuh dan mengambil

semua perlengkap an p er angny a" sebagaimana yang telah lalu. Abu Hanifah

dan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa snlab itu tidak mutlak menjadi

milik sang pembunuh kecuali jika pemimpin menyampaikannya

sebelum peperangan, seperti demgam ucapan, "Siapa yang membunuh

musuh, maka ia mendapatkan salabnya," bila tidak, maka salab itu
termasuk harta rampasan perang. Ini merupakan pendapat yang tidak
sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ath-Thahawi berkomentar bahwa

semua itu diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin, karena Nabi

Shallallahu Alaihiwa Sallam memberikansalab Abu Jahal kepada Mu'adz

554 (g*) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (3142), Shahih Muslim (175I)
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bin Al-Jamuh atas partisipasinya membunuh Abu Jahal dengan berkata,

"Kalian berdua ynng membunLLhnya" ketika keduanya memperlihatkan

pedang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Ssllam. Pendapat dijawab

bahwa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam memberikan salabnya kepada

Mu'adz; karena dia mempunyai andil besar atas terbunuh Abu Jahal

dengan melihat panjangnya darah bekas tusukannya yang menempel

pada pedang, sedangkan sabda Nabi, " Kalian b er du a y an g membunuhny a "

untuk menghibur keduanya.

Sedangkan memberikan 1,15 salabnya untuk dimasukkan dalam

harta rampasan perang tidak diwajibkan berdasarkan keumuman

hadits-hadits yang meniadakan aturan memberikan US salab. Inllah

pendapat Ahmad, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Jarir dan lainnya, seakan-

akan mereka mengecualikan keumuman ayat dengan hadits-hadits,

yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadits'Auf bin

Malik dengan tambahan "Dan tidak meminta 115 salabnya" hadits ini juga

diriwayatkan Ath-Thabrani.555

Namun ulama berbeda pendapat, apakah si pembunuh harus

mempunyai bukti bahwa ia membunuh karena ingin mendapatkan

snlab? Al-Laits, Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama madzhab Maliki

berpendapat: Tidak dipercaya perkataan kecuali bila dia memberikan

bukti berdasarkan beberapa riwayat dengan lafazh, "Siapa yang

membunuh musuh, sednngkan ia mempunyai bukti atas hal itu; maka ia berhak

atas salabnya."

Malik dan Al-Auza'i berpendapat; dipercaya perkataan walaupun

tidak mempunyai bukti, dengan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

wn Sallam mempercayai pengakuan seseorang dan tidak menyuruhnya

bersumpah. Akan tetapi, cukup dengan pengakuannya saia, yaitu pada

kisah Mu'adz bin Al-Jamuh dan lainnya, dengan demikian hadits ini

merupakan pengecualian atas hadits tuntutan dan bukti.
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L187. Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu tentang kisalt

pembuntthan Abu I ahal (p erang B adar ), ia berkata, " Mereka b er dus ( anak

Afra' ) saling berlomb a mernancungny a, hingga mer eka membunuhny n,

Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S all am memb er it ahukan kep ad a b el i au. M aka b el i au b er t any a, " S i ap akah

di antara kamu berdua yang membunuhnya? Apakah kslisn sudah

membersihkan pedang kalian?" Mereka menjawab, "Belum." Perawi

berkata, "Lalu beliau memeriksa pedang mereka dan bersabda, "Kalian

berdua telah membunuhnya." Kemudian beliau memutuskan bahwa

salabnya untuk Mu'adz bin Al-lamuh." (Muttafaq Alaih)556

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa pemimpin berhak memberikan

salab kepada siapa yang dikehendaki, dan hal itu berdasarkan

kebijaksanaannya; karena Nabi Shallallahu Aktihi zoa Sallsm

memberitahukan bahwa kedua anak Afra'membunuh Abu jahal, lalu
Nabi memberikan salabnya kepada selain keduanya, akan tetapi hal ini
dibantah dengan menje laskan bahw a N abi mene tapkan s al ab ny a kep ad a

Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh; karena Nabi melihat banyaknya darah

bekas tusukan yang masih menempel pada pedan& yang mempunyai
andil besar atas meninggalnya Abu |ahal; maka Nabi memberikan
salabnya kepadanya, lalu Nabi menghibur kedua anak Afra' tersebut

dengan mengatakan: "Kalian berdua telah membunuhnya" karena

memang fusukan Mu'adz yang mematikannya, dan menisbatkan
pembunuh kepada kedua hanyalah majaz, yang berarti keduanya
memang hendak membunuhnya, karena Nabi memberikan salabnya

kepada selain keduanya. Ada juga yang berpendapat bahwa hal ini
masih diperdebatkan.

556 (6'--") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (314L), Shahih Muslim (7725)
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1188. Dari Makhul Radh4lalllJnh'u A\nhu- bahtua Nabi Sh-ailallahu Alaihi wa

Ssllam memasang alat pelempar bntu ke pendudr.tk Tha'if, (HR. Abu
Dawud dalam Al-Marasil, para perawinya dapat dipercaya.ssT

Hadits maushul menurut Al-Uqaili dengan sanad lemah dari Ali
Rodhiyallahu Anhu)558

Biografi Perawi

Makhul, nama lengkapnya adalah Makhul bin Abdillah Asy-Syami,

dulunya adalah tawanan dari Kabul, bekas budak seorang wanita dari

Qais. Ia adalah orang alim di negeri Syam, yang memberikan fatwa pada

zamannya.

Makhul meninggal pada tahun 118 H. Mendengarkan (melakukan

sima') hadits dari Anas bin Malik, Watsilah dan lainnya. Hadits-hadits

dari Makhul diriwayatkan oleh Az-Zuhri dan lainnya, Rabi'ah Ar-Ra'yi

dan Atha' Al-Khurasani.

Penjelasan Kalimat

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Tsaur yang diriwayatkan

dari Makhul, akan tetapi Makhul tidak disebutkarl jadi hadits riwayatnya
termasuk hadits mu' dhal

As-Suhaili berkata, "Al-Waqidi juga menyebutkan alat pelempar

sebagaimana riwayat Makhul, dan menyebutkan bahwa yang

mengisyaratkan peng gunaan alat itu ad alah Salman Al-F arisiRadhiy all ahu

Anhu,Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Sinan

dan dari Abdurrahman bin Atf: "BahwaNabi Shallallahu Alaihiwa Sallam

mengepung mereka selama 25 malam dan kedua perawi hadits itu sama-sama

tidak menyebutkan penggunaan alat pelempar tersebut."

Kitab Al-Marasil (335)
Kitab Adh-Dhu'afa'karya Al- Uqnili (2/244)

557
558
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Dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Ibnu Umar: Bahzua Nabi

Shallatlahu Ataihi wa Sallam mengepung mereka selama satu bulan.sse

Muslim meriwayatkan hadits dari Anas bahwa masa pengepungan

itu selama 40 malam.s6o

Tafsir Hadits

Hadits di atas merupakan dalil yang membolehkan memerangi

kaum kafir dengan alat pelempar apabila mereka bertahan di dalam

benteng, dan diqiyaskan dengan alat-alat perang lainnya seperti granat

dan lainnya.

t.\

1,189. D ari Anas Radhiy allahtt Anhu b ahw a N abi Shallallahu Alaihi rDa Sallam

memnsuki kota Mekah dengan mengenakan perisai di kepala. Ketika

beliau melepaskannya, ada seorang datang dan berkata, "lbnu Khathal

masih bergantung pada tirai Ka'bah." Laht beliau bersabda, " Bunuhlah

dia. " (Muttafaq Alaih)s61

Penielasan Kalimat

Al-Mighfar sejenis perisai yang dipakai tepat dibawah topi atau topi

besi yang dijadikan perisai kepala.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

memasuki kota Mekah pada tahun penaklukannya dalam keadaan tidak

berihram; karena Nabi memasukinya dalam kondisi sedang berperang,

akan tetapi hal itu merupakan pengecualian; karena diharamkan

559

s60

551

(g*) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (7380), Shahih Muslim (1,778) tanpa
menyebutkan berapa lama masa pengepungan ifu.
(g*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (7059)

ft.*) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (1.846), Shahih Muslim (1357)

t
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berperang di kota Mekah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa

S allsm, " Dibolehkan kepadaku waktu-waktu tertentu di siang hari" Al-Hadits

yang diriwayatkan Muttafaq Alaih.

Sedangkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk
membunuh Ibnu Khathal yang termasuk dalam 9 orang yang disuruh

Nabi untuk dibunuh walaupun mereka bergantung pada tirai Ka'bah,6

orang masuk Islam sedangkan 3 orang lagi dibunuh di antaranya Ibnu

Khathal. Semula Ibnu Khathal masuk Islam, lalu Nabi mengutusnya untuk
mengambil sedekah, dan untuk mendampinginya Nabi mengutus seorang

laki-laki Anshar beserta seorang budak muslim untuk membantunya.

Ketika sampai di suatu tempat mereka beristirahat, lalu ia menyuruh

budaknya untuk menyembelih seekor domba dan mempersiapkan

makanan. Namun, si budak tertidur dan tidak menyiapkan makanan

yang dipesan. Ketika Ibnu Khathal mengetahui makanannya tidak
disiapkan, ia pun langsung menyerang dan membunuhnya, lalu ia

kembali menjadi musyrik. Ibnu Khathal mempunyai 2 orang budak

wanita yang selalu bernyanyi dengan syair-syair yang menjelek-jelekkan

Nabi, maka beliau memerintahkan agar keduanya dibunuh, yang satu

dibunuh dan satunya lagi meminta perlindungan dari beliau; beliau pun
melindunginya. Al-Khathabi berkata, "Rasulullah ShaII all ahu Al aihi w a

Sallam memberikan hukuman mati sesuai dengan dosa yang dilakukan,

hal ini menunjukkan bahwa wilayah haram bukanlah halangan untuk
melakukan suatu perkara yang wajib dan tidak menunda pelaksanaan

hukuman.

Ulama berbeda pendapat tentang hal itu, Asy-Syafi'i dan Malik
berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman hudud dan qishash bisa

dilakukan di mana saja dan kapan saja berdasarkan keumuman dalil-
dalil yang menerangkan tentang hal itu dan kisah dalam hadits bab,

sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat tidak boleh

melaksanakanhukuman had di Mekah danhal ini juga menjadi pendapat

Al-Hadawiyyah berdasarkan firman Allah:

@ .il;t(*;Jj
"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia," (QS. Ali



Imran: 97) dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh

menumpahkan darah di tanah Haram.'/562

Dalil-dalil yang disebutkan pendapat pertama dibantah dengan

mengatakan bahwa dalil-dalil itu tidak menunjukkan keumuman

pelaksanaan hukuman itu; di mana dan kapan saja. Akan tetapi, mutlak
dan dikecualikan dengan hadits yang telah kami sebutkan, yang lebih

akhir, yaitu ketika penaklukan kota Mekah setelah disyariatkan hudud.
Sedangkan hukuman mati atas Ibnu Khathal dan lainnya di Mekah

adalah di waktu-waktu yang dibolehkan bagi Rasulullah Shallallahu

Alaihiwa Sallam yang berlangsung di pagi hari penaklukan kota Mekkah

sampai Ashar, sedangkan Ibnu Khathal dihukum mati pada waktu
dhuha antara Zam-zam dan Maqam. Pembahasan ini terhadap pelaku

kejahatan di luar tanah haram kemudian pergi ke tanah haram. Ulama

berbeda pendapat apabila seorangmelakukan kejahatan di tanah haram.

Ada yang berpendapat bahwa tidak dilaksanakan hukuman atasnya di
tanah haram. Sebagian ulama madzhab Al-Hadawiyyah berpendapat

bahwa si pelaku dibawa keluar dari tanah haram untuk pelaksanaan

hukum terhadapnya karena tidak boleh dilaksanakan hukuman di
tanah tersebut. Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan yang tersebut di
atas yang menyatakan bahwa siapa yang mencuri atau membunuh di
tanah haram, maka dilaksanakan hukuman had atasnya di tanah haram

tersebut. Diriwayatkan Ahmad dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Al-Atsram menyebutkan juga dari Ibnu Abbas: "Siapa melakukan

kriminal di tnnah haram; makn dihukum di sana", Allah Ta'ala berfirmary

#+j.jry'l"t
" D an j anganlah kamu memernngi mereka di Masjidil Haram, kecuali j ika mereka

memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu),

maka bunuhlah mereka..." (QS. Al-Baqarah:191), dan dibedakan antara

pelaku kejahatan di sana dan yang melakukan di luar tanah haram

lalu pergi ke sana, bahwa pelaku kejahatan di tanah haram menodai

kemulian tanah haram, sedangkan pelaku kriminal di luar tanah haram

lalu datang ke tanah haram adalah mengagungkan tanah haram, karena

e$6{;srl,ij.i?#.v,6

562 Rujuklah takhrij hadits yang lalu
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siapa yang melakukan tindakan kriminal di sana lalu tidak dihukum;

maka kejahatan (kerusakan) akan tersebar di tanah haram dan membuat

siapa yang ingin melakukan kejahatan akan pergi tinggal di tanahharam

untuk melakukan kejahatan di sana.

Ulama berbeda pendapat tentang had yang wajib diqishash selain

membunuh. Menurut salah satu riwayat Ahmad bahwa ia dilaksanakan

hukuman had atasnya; karena dalil-dalil itu berkaitan dengan

kriminal menumpahkan darah yang menjerus pada pembunuhary

larangan pelaksanaan hukuman had qishash bukan berarti melarang

juga pelaksanaan had selain qishash; karena jiwa dalam Islam sangat

dihormati dan kriminal membunuh adalah kriminal tingkat tinggi, dan

karena pelaksanaan had selain qishash seperti hukuman untuk mendidik

yang dilakukan majikan terhadap budaknya yang boleh dilaksanakan

di mana dan kapan saja. Menurut riwayat kedua dari Ahmad tidak

dilaksanakan hukuman had atasnya berdasarkan keumuman dalil-dalil

yang menerangkan tentang hal itu. Sudah maklum bahwa hukum itu
diberlakukan secara khusus karena sudah jelas bahwa hukuman yang

menumpahkan darah akan membawa kepada kematian.

Pendapatku: sudah maklum bahwa hadits bab ini bagi hukuman

mati, maka yang harus dibicarakan dari awal adalah masalah had

membunuh, maka had berzina yang tidak dirajam, minum khamar dan

menuduh berbuat zina harus dilaksanakan.

1.190. D ar i S a' id bin I ub air Radhiy all ahu Anhu b ahw a Rasulullah Shallallahu

Alaihi wq Sallam memerintahkan untuk membunuh tiga orang pada

waktu Perang Badar dengan cara diikat dan dilempar. (HR. Abu Dawud

dalam hadits-had its mursaldan para perawinya dapat dipercaya)563

Biografi Perawi

Sa'id, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Sa'id bin Jubair

563 Kitab Al-Marasil (337)
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Al-Asadi bekas budak Bani Walibah keturunan dari Bani Asad bin
Ktruzaimah (berasal dari Kufah), dan merupakan salah satu ulama tabi'in.

Mendengarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar,

Ibnu Az-Zubair dan Anas Radhiyallahu Anhum. Amr bin Dinar dan

Ayyub meriwayatkan hadits darinya.

Dibunuh oleh Al-Hajjaj di bulan Sya'ban tahun 95 H, sedangkan Al-
Hajjaj sendiri meninggal pada bulan Ramadhan di tahun yang sama.

Penjelasan Kalimat

Shabran (dalam membunuh) berarti dengan cara diikat dan

dilemparkan sampai meninggal dunia, maka ada istilah ia telah mem-

bunuh dengan sabar dan julukan orang yang sabar dalam melaksanakan

hukuman mati.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan membunuh dengan

sabar, hanya saja ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi uta Sallam

dengan perawi yang dapat dipercaya namun masih diperdebatkan

keshahihannya, beliau bersabda, "langanlah sekali-kali lagi orang Quraisy
setelah ini, membunuh dengan sabar,"se disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam setelah terbunuhnya Ibnu Khathal. Ada juga yang mengatakary

" Hari penaklukkan kota Mekah."

,+l--'-i -i.51 
"l

1'1.9'1.. Dari lmran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menebus dua orang laki-Iaki

muslim dengan seorang laki-laki musyrik. (HR. At-Tirmidzis6s dan

dishahihkannya/ asal hadits ini dalam riwayat Muslim)

564 (y) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1782) dengan lalazhyang serupa.
565 (C"*) Hadits ini shahitu Shahih At-Tirmidzi (1558)
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--1@Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menukar

orang muslim yang tertawan dengan tawanan musyrik. Inilah pendapat

jumhur ulama.

Abu Hanifah berpendapat: tidak boleh menukar tawanan perang;

karena tawanan perang hanya ada 2 pilihan: dihukum mati atau dijadikan

budak. Malik menambahkan: atau ditukar dengan tawanan. Dua ulama

terkemuka madzhab Hanafi (pengikut Abu Hanifah) berpendapat:

boleh untuk saling menukar tawanan, atau ditebus dengan harta, atau

dibunuh atau dijadikan budak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wq SaIIam

pernah membunuh tawanan perang sebagaimana pada kisah Uqbah

bin Abi Mu'ith, ditebus dengan harta seperti dalam kisah tawanan

perang Badar, membebaskan seorang musuh seperti diberikan kepada

Abu 'lzzah pada Perang Badar dengan syarat tidak ikut berperang

lagi, namun ia ikut berperang lagi pada perang Uhud, lalu tertawan

dan dihukum mati, kemudian Nabi bersabda, "Seorang mukmin tidak

akan terperosok dua kali dalam lubang yang sama,'/566 dan Nabi juga pernah

menjadikan tawanan sebagai budak seperti yang dilakukan kepada

penduduk Mekah kemudian beliau membebaskannya.

6 '? ' o . -1 ,t\ i, at o'" a o-

r:l i.Jr J: :Ju ;t-: F n\ rL-;..Jr ;i 4J' _,i ;;:: .r r 1r

i'*; io,r,ij', ii L;i i,rlr-^;u: ,r);irri[i
1,1.92. Dari Snot t o, bin AI-'Ailah bahwa Nabi ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Suatu kaum bila mereka masuk Islam, maka darah dan harta

mereka tidakboleh diganggu. (HR. Abu Dawud dan para perawinya

dapat dipercaya)567

Biografi Perawi

Shakhar, adalah Ibnu Abi Al-'Ailatu termasuk penduduk Kufah dan

hadits riwayatnya terdapat di kufah, haditsnya diriwayatkan Utsman

bin Abi Hazim yang tidak lain adalah cucunya.

(Y) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (6133), Shahih Muslim (2998)
Hadits ini dha'if sanadnya. Dha'if Abu Dazoud (3067)
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Penjelasan Kalimat
Ada juga hadits serupa yang diriwayatkan Muttafaq Alaitu bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Saya diperintahkan untuk

memerangi manusia sampai merekabersaksi: Tiada Rabb yangberhak disembah

kecuali Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka darah dan harta mereka

terj aga" - Al-Hadits.s68

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil bahwa orang kafir yang masuk Islam;

maka harta dan darahnya terjaga (terpelihara). Para ulama menjelaskan

secara terperinci berkaitan dengan hal tersebut. Mereka berpendapat:

apabila pihak musuh masuk Islam tanpa diawali dengan peperangan;

maka harta dan tanahnya menjadi milik kaum muslim, seperti tanah di
negeri Yaman. Tetapi jika mereka masuk Islam; maka darah (jiwa)nya

te4aga, sedangkan harta bergerak yang mereka miliki menjadi ghanimah

dan yang tidak bergerak menjadi fa'i kaum muslimin. Baru kemudian

para ulama berbeda pendapat terhadap tanah-tanah sitaan yang menjadi

fa'i kaum muslimin menjadi beberapa pendapat:

Pertama: pendapat Imam Malik, yang didukung Ibnu Al-Qayyim
bahwa harta-harta tersebut menjadi waqaf untuk dimanfaatkan dan

pajaknya (hasilnya) dibagikan demi kemashlahatan kaum muslimin,
gaji tentara, membangun sarana transfortasi, masjid dan kemaslahatan

lainnya, kecuali bila sewaktu-waktu pemimpin berpendapat bahwa

kemashlahatan harta tersebut diperuntukkan baginya saja; maka hal

itu boleh saja dilakukan, inilah pendapat jumhur ulama. Itulah yang

dilakukan para Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekhalifahan lJmar,

Bilal dan shahabat lainnya mendebat tlmar, mereka berkata, "Wahai

Umar, bagikanlah 1/5 tanah yang kita peroleh ketika menaklukkan kota

Syam. Umar menjawab, "Ini tidak termasuk harta yang akan dibagikan,

namun saya jadikan fa'i (hasil rampasan yang diperoleh tidak melalui
peperangan), hasilnya dibagikan kepada kalian dan kaum muslimin.

Lalu para shahabat menyetujui pendapat yang disampaikan Umar.

Demikian juga yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang

ditaklukkan dengan peperangan seperti Mesir, Iraq, Persia danwilayah-

568 (Cff) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (25), Shahih Muslim (20)
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wilayah lainnya tidak dibagi-bagikan oleh Khulafa'ur Rasyidun. Lalu ia

berkata, "Jumhur ulama juga berpendapat seperti itu, walaupun berbeda

pendapat bagaimana pemeliharaannya atau ditetapkan tanpa dibagikan

kepada kaum muslimin. Menurut zhahir madzhab Ahmad dan mayoritas

madzhabnya, bahwa imam (pemimpin) yang menentukan terbaiknya

dan bukan berdasarkan pelaksanaan tuntutan semata, bila terbaiknya

dibagikan kepada kaum muslimin, maka ia harus membagikan. Dan

bila terbaik diwakafkan agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum

muslimin; maka diwaqafkao jika yang terbaik: sebagian dibagikan dan

sebagian lainnya diwakafkan; hal itu juga harus dilakukan. Karena

Rasulullah Shallallahu Alaihi zt:a Sallam pernah melaksanakan ketiga

ketentuan tersebut, yaitu beliau membagi-bagikan tanah Quraizhah

dan Nadhir kepada kaum muslimin, tidak membagikan tanah Mekatu

membagikan sebagian tanah khaibar dan membiarkan sebagian lainnya;

mana yang terbaik bagi kaum muslimin.

Al-Hadawiyyahberpendapatbahwa imam (pemimpin) menentukan

yang terbaik dari 4 pilihan berikut: membagikan kepada pasukan yang

berperang, membiarkan diolah pemiliknya dengan mewajibkan pajak

atasnya, atau dibiarkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum/

atau dibagikan kepada kaum muslimin. Mereka berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan ketentuan tersebut di

atas."

i..\t
.J 
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1193. Dari. lubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersab da mengenai tawanan p er ang B adar,

" Sekirany a Muth' im bin Adi masih hidup, kemudian b erbicar a kep adaku

tentang pelepasan orang-orang busuk ini, aku akan serahkan mereka

kep adany a. " (HR. Al-Bukhari)56e

559 (Cf-) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (3139)



Jubair adalah seorang shahabat yang mengetahui ilmu tentang garis

keturunan. Ada yang berpendapat bahwa ia mendengar hadits ini dari
Abu Bakar, meninggal dunia pada tahun 58 atau 59 H.

Penjelasan Kalimat

An-Natna secara bahasa bermakna busuk, maksudnya tawanan

perang Badar; dikatakan busuk karena mereka musyrik sebagaimana

Allah Ta'ala mensifati kaum musyrik dengan najis.

Maksud sabda Nabi adalah apabila ia meminta kepadaku untuk
membebaskan para tawanan tanpa tebusan; pastilah aku laksanakan

sebagai imbalan baginya atas perlindungannya kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi zna Sallam; yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi

ws Sallam pulang dari Tha'if dan tidak bisa masuk kembali ke Mekah

kecuali dengan perlindungan dari Al-Muth'im bin'Adi. Al-Muth'im bin
'Adi menyuruh keempat anaknya untuk mempersenjatai diri dan setiap

mereka berdiri berjaga di sisi Ka'bahu ketika hal itu diketahui kaum kafir

Quraisy mereka berkata kepadanya, "Engkau adalah orang yang tidak
akan terjaga lagi dirinya," ada yang berpendapat bahwa seorang yang

memberi perlindungan kepada Nabi saat itu lebih berharga daripada

seorang yang berusaha membatalkan lembar pemboikotan yang

disepakati kaum kafir Quraisy untuk mengembargo dan mengisolasi

bani Hasyim dan kaum muslimin bersama Nabi di lembah. Menurut
Ath-Thabrani Al-Muth'im meninggal dunia sebelum terjadi peristiwa
perang Badar.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan membebaskan

tawanan perang tanpa tebusan karena syafaat dari seorang yang baik
walaupun ia masih kafir.

I \ t .lr\ i l**'

w74
Biografi Perawi
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Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami

mendapatkan beberapa tawanan yang bersuami pada perang Authas,

para sahabat kesulitan,lalu Allah menurunkan ayat, "Dan (diharamkan

juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya

perempuan (tawananperang) yang engkau miliki." (Q,S. An-Nisa':24).

(HR. Muslim)s?o

Penielasan Kalimat

Abu Ubaid Al-Bakri berkata, "Authas adalah suatu lembah di

wilayah Hawazin."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membatalkan pernikahan wanita

tawanan perang, pengecualian dalam ayat ini muttashil (berhubungan

dengan kalimat sebelumnya). Inilah pendapat Al-Hadawiyyah dan

Asy-Syafi'i, dan zhahirnya ayat ini bersifat umum baik tertawan dengan

suaminya atau tidak.

Membolehkan jugu berhubungan dengan wanita, walaupun

belum masuk Islam, baik dari golongan ahli kitab ataupun dari agama

penyembah berhala; karena ayat tersebut bersifat umum. Dan tidak

diketahui bahwa Nabi Shallnllahu Alaihi ttta Sallam menawarkan Islam

kepada tawanan perang Authas, dan Nabi juga tidak memberitahukan

para shahabat bahwa mereka tidak boleh digauli sampai masuk Islam,

karena Nabi tidak boleh mengakhirkan keterangan (penjelasan tentang

suatu hukum) pada waktu dibutuhkan. Berdasarkan juga hadits yang

diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Al-Irbadh bin Sariyah bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkan menggauli wanita

tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkarysTl menjadi batas

haramnya itu sampai melahirkan dan tidak menyebutkan harus masuk

Islam terlebih dahulu. Dan iuga hadits yang diriwayatkan Ahmad

dalam kitab As-Sunan dengan marfu', "Tidak boleh bagi seorang yang

beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menggauli wanita tautanan perang

sampai ia mengetahui bahwa ia tidak sedang hamil" tidak menyebut syarat

570 (g.^-) Hadits ini shahite Shahih Muslim (1456)

571 (g*) Hadits ini shahilu Shahih At-Tirmidzi (1564)
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Islam terlebih dahulu.sT2 Diriwayatkan juga Imam Ahmad, "Siapa yang

beriman kepada Allah dan hari akhir; maka tidak boleh menikah dengan wanita

tazaanan perang sampai ia haid satu kali."573 Dengan tidak mensyaratkan

Islam terlebih dahulu, dan tidak ada satu hadits pun yang mensyaratkan
Islam tawanan perang wanita terlebih dahulu. Inilah pendapat Thawus

dan lainnya.

Asy-Syafi'i dan para imam lainnya berpendapat tidak boleh

menggauli wanita tawanan perang dengan status budak sampai ia
masuk Islam kecuali bila ia termasuk golongan dari ahli kitab. Dan
tawanan perang Authas adalah penyembah berhala; maka hadits itu
harus ditakwil bahwa kehalalan mereka itu setelah masuk Islam terlebih

dahulu. Akan tetapi, hal itu hanyalah perkiraan saja, sebagaimana yang

telah kamu ketahui dalam pembahasan tersebut di atas bahwa tidak ada

satu pun dalil yang mensyaratkan keislaman mereka terlebih dahulu.

13 /
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1795. D ar i lbnu Umar Radhiy allahu Anhuma berkata, " Rasulullah ShaIIaIIahu

Alaihi zna Sallam pernah mengirimkan angkatan perang, dan aku

termasuk di dalamnya, menuju Najd. Mereka memperoleh rampasan

unta yang banyak. Bagian mereka masing-masing L2 unta, ditambah

satu unta." (Muttafaq Alaih)szr

Penielasan Kalimat
Suhmanuhum adalahbenbtk jama' dari Sahm yaitu bagian.

As-Sariyyah adalah angkatan perang yang diutus dan kembali lagi

yang berjumlah antara 100-500 prajurit. As-Sariyyah adalah angkatan

perang yang diberangkatkan pada malam hari, sedangkan As-Saariyyah

adalah yang diberangkatkan di siang hari. Maksud dari sabda Nabi,
"Suhmsnuhum," yallni bagian setiap mereka 12 onta.

(;,*) Hadits hasan. Shahih Al-lami' (6507)
HR. Ahmad (41109)

@-.) Hadits ini shahih. Shahih Al-Bukhari (3t34), Shahih Mnslim (1749)
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--1@Tambahan itu adalah bonus diluar bagian yang didapatkary sabda

Nabi: "Wanufilu" dalam bentukmajhul, yang berarti mungkin keputusan

itu dari panglima pasukan yaitu Abu Qatadah, dan mungkin juga bahwa

hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihiwa SaIIam.Zhahir riwayat Al-Laits dari
Nafi' yang terdapat dalam hadits riwayat Muslim bahwa pembagian

dan pemberian bonus itu adalah inisiatif dari panglima pasukan dan

disetujui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena ia berkata, "Dan Nabi

Shallallahu Alaihi wa S allamtidak merubah ketetapan tersebut. Sedangkan

hadits Ibnu Umar yang diriwayatkanMuslim dengan lafazh, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi zpa Sallam memberikan bonus tambahan L ekor onta." An-

Nawawi berkata, "Hal itu dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam yang menunjukkan pengakuan Nabi akan hal tersebut." Akan
tetapi hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dengan lafazh, "Maka

kami mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, lalu pemimpin kami

memb er ikan b onus s etiap pr aj urit L ekor ont a, kemudian kami dat ang men ghadap

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; maka Nabi membagikan seluruh harta

rampasan perang itu kepada kami, setiap prajurit mendapatkan 12 ekor onta

setelah ll5harta tersebut diserahkan kepada Nabi.575 Hal ini menunjukkan

bahwa pemberian bonus merupakan kebijaksanaan dari pemimpiry

sedangkan pembagian harta rampasan perang dari Nabi Shallallahu

Alaihiwa Sallam.

Untuk menggabungkan riwayat-riwayat tersebut di atas, diterangkan

bahwa pemberian bonus itu merupakan kebijaksanaan komandan

pasukan sebelum menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu
ketika sampai kepada Nabi; Nabi membagikan harta rampasan perang

itu kepada pasukan. Sedangkan komandan pasukan mengurus jatah

bagian milik As-Sariyyah (pasukan yang diberangkan di malam hari)

lalu ia membagikannya kepada mereka. Siapa yang menisbatkan hal itu
kepada Nabi; karena Nabi yang membagikan pertama kali, dan siapa

yang menisbatkan kepada komandan pasukan; karena melihat dia yang

memberikan bagian jatah itu kepada pemiliknya terakhir kali.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan pemberian bonus

575 (€-*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2743)



I

kepada pasukary dan anggapan bahwa hal itu hanya boleh dilakukan

Nabi Shallallahu Alaihi zoa Sallam adalah salah; karena tidak ada dalil
seperti itu. Bahkan, pemberian bonus dari komandan tersebut sebelum

menghadap kepada Nabi seba gaimana kisah dalam hadits ini, merupakan

dalil yang tidak mengkhususkan hal itu kepada Nabi. Dan pendapat

Malik: makruh hukumnya sang komandan mengiming-imingi bonus

kepada pasukannya dengan berkata, "Siapa yang berbuat seperti ini,
maka ia mendapatkan bonus ini," karena hal itu akan merubah niat

berperang demi mendapatkan kekayaan duniawi, dan hal ini tidak boleh.

Namun pendapat Malik itu dibantah oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam, "Siapayang membunuh, makn in nrendapatkan salabnya (perkakas

perang yang ada padanya)" baik hal itu diucapkan sebelum peperangan

ataupun sesudahnya; karena syari'at Nabi bersifat umum menyeluruh

sampai hari kiamat.

Sedangkan seorang yang berperang karena motivasi mendapatkan

kekayaan duniawi; maka tidak ada pengaruhnya hadiah khsusus yang

akan diberikan komandan dengan ungkapan, "Siapa yang melakukan

ini, maka ia mendapatkan ini," karena memang niat awalnya

mendapatkan kekayaan duniawi. Mujahid adalah orang yang ingin
meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Siapa yang niat awalnya

untuk meninggikan kalimat Allah; maka tidak akan merubah niatnya

apabila dia mendapatkan juga pembagian harta rampasan perang

ataupun kekayaan duniawi lainnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam, "Rezeki terdapat pada ayunan tombak."s76

Ulama berbeda pendapat, apakah pemberian bonus itu diambilkan
dari harta rampasan perang atau dari 1/5 atau 1/10? Al-Khathabi berkata,

"Kebanyakan riwayat menunjukkan bahwa pemberian bonus itu
diambilkan dari harta rampasan perang sebelum dibagikan."

o,c, .,'.1 ,,.o. ."..1 ,. oi.t:,, i. ). !, t. ..: ',.')o,.
k.l-r\JJ k f y" '*: *.rl .rt^a oll Jr; (,; :J$u *:

&|4.t ,i'q; j"- t:U ,tt?.,
"Darinya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagi harta

576 (C'*?) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami'(283I)
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--1@rampasan Khaibar, dua bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian lagi

untuk p ej alan kaki. " (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari)sz
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"Menurut riwayat Abu Dawud: beliau membagiuntuk orang dankudanya tiga

bagian, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya,"s78

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya," yaitrt dari Ibnu lJmar, menurut riwayat Abu Dawud,
juga berdasarkan hadits dari Ibnu Umar.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa orang yang berperang di jalan Allah

dengan mengendarai kuda mendapatkan 3 bagian dari harta rampasan

peran& satu bagian itu dirinya dan dua bagian untuk kudanya.

Itulah pendapat An Nashir, Al-Qasim Ar-Rasi Rahimahullah, Mallk
dan Asy-Syafi'i berdasarkan hadits ini, juga berdasarkan hadits yang

diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Amrah: "Bahwa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam memberikan2bagian untuk kuda dan 1 bagian untuk
orangnya, maka penunggang kuda mendapatkan 3 bagiafr" 57e darr

hadlts Az-Zubair yang diriwayatkan An-Nasa'i: "Bahwa N abi Shallallahu

Alaihi rna Sallam memberikan 4 bagian kepadanya yaltu2 bagian untuk
kudanya, 1 bagian untuknya dan L bagian lagi untuk kerabatnya,"s80

yaitu kerabat Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam.

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berpendapatbahwa kuda hanya

mendapatkan 1 bagian saja berdasarkanbeberapa riwayat dengan I afaz}:.:

"Nabi memberikan 2 bagian kepada penunggang kuda dan 1 bagian

bagi pejalan kaki" dari Mujammi' bin Jariydh utt, tapi hadits ini tidak bisa

menandingi hadits yang diriwayatkan dalam kitab Ash- Shahihain.Ulama

berbeda pendapat, apabila seorang datang ke medan perang dengan 2

577 (e*) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (2863), Shahih Muslim (1762)

578 (e^p) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2733)

579 (e^4) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dautud (2734) dari Abi 'Amrah dari
bapaknya.

580 (ar"-) Hadits hasan sanadnya. Shahih An-Nasa'i (3595)

581 (-r"*) Hadits dha'if. Dha'if Abi Dawud (2736)



ekor kuda sekaligus, jumhur ulama berpendapat: Tidak dibagi kecuali
untuk bagian 1 ekor kuda saja, dan tidak diberi bagian lagi kecuali jika
memang kedua-duanya digunakan pada medan peperangan.

1'196. Dari Ma'n bin Yazid berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallailahu
Alaihi uta sallam bersabda, "Tidak ada tambahan bagian kecuali setelah

seperlima (1/5)." (HR. Abu Dawud, hadits shahih menurut Ath-
Thahawi)582

Biografi Perawi

Ma'n adalah Abu Yazid Ma'an bin yazid As-sulami, menurut salah
satu pendapatbahwa ia, bapak dan kakeknya pernahbersama Nabi dan
turut serta perang Badar, akan tetapi tidak ada yang mengetahui siapa
di antara mereka yang ikut ukut serta perang Badar, apakah dia, bapak,
kakek dan lainnya. Ada yang berpendapat: ia tidak menyaksikan perang
Badar. Dan termasuk penduduk Kufah.

Penielasan Kalimat

Yang dimaksud dengan An-Naflu adalah bonus (bagian) yang
diberikan komandan kepada salah satu anggota pasukannya. para ulama
bersepakat membolehkan hal itu, akan tetapi mereka berbeda pendapat
apakah bonus itu diambilkan dari harta rampasan perang sebelum
dibagikan atau dari Ulsaja? Hadits Ma'n ini tidak menunjukkan kepada 2

hal tersebuf akan tetapi menunjukkan bahwa harta rampasan disisihkan
1/5 terlebih dahulu baru kemudian bagian bonusnya. sebagaimana
pada penjelasan terdahulu bahwa Al-Khathabi mengatakan bahwa
kebanyakan riwayat menunjukkan pemberian bonus itu diambilkan dari
harta rampasan perang sebelum dibagi. ulama juga berbeda pendapat
tentang batas ukuran pemberian bonus tersebut. Ada yang mengatakan:
tidak boleh memberikan bonus lebih dari Ll3atau1.l4 sebagaimana yang
diterangkan dalam hadits berikut ini:

582 (e-) Hadits ini shahitu Shahih Abi Dawud (2753)
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7797 . Dari Habib bin Maslamah Radhiyallahu Anhu berkata, " Aku meny aksikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi zua Sallam memberi tambahan ll4waktu
berangkat perang dan 113 waktu pulang." (HR. Abu Dawud. Hadits
Shahih menurut Ibnu Al-Jarud dan Al-Hakim;ss:

Biografi Perawi

Habib adalah Abu Abdurrahman Habib bin Maslamah Al-eurasyi
Al-Fihri, kadang lebih dikenal dengan julukan Habib Ar-Rum karena
seringnya ia ikut berjihad di daerah tersebut.

Pada masa kekhalifahan lJmar, dia menjadi gubernur di daerah

Jazirah (berkepulauan), Armenia dan Azerbaijan. seorang mulia yang
selalu memenuhi tuntutan dakwah. wafat pada tahun 42lH, di daerah
Syam atau Armenia.

Penjelasan Kalimat

Al-Bad'ah adalah waktu berangkat perang, ketika sekelompok
pasukanberangkat, jika mereka berperang dengan musuh dan menang;
maka mereka mendapatkan ll4dariharta rampasan perang dan pasukan
lainnya yang bertahan di markas mendapatkan 314 .Jikamereka hendak
pulang kembali ke markasnya, namun dalam perjalanan berperang
dengan musuh ke dua kalinya; maka mereka mendapatkan 1/3 dari
harta rampasan perang; karena berperang kembali saat pulang dari
peperangan sangat berat sedangkan musuh dalam kondisi yang prima
dan tekad yang bulat. Ini lebih dekat kebenarannya.wallahu A'Iam.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa
memberikan bonus tidak lebih dari

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

U3harta rampasan perang. Yang

.i;.rr
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583 (g.-") Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2750)
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lainnya berpendapat: pemimpin berhak menjadikan semua harta

rampasan perang sebagai bonus berdasarkan firman Allah Ta'ala:

@ ..)i)G+3ursi 3
"Kntakanlah, "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rnsul.- (a;.
Al-Anfal: 1), lalu hal itu diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam.

Hadits ini bukanlah dalil yang tidak membolehkan pemberianbonus

lebih banyak dari Ll3harta rampasan perang; karena adanya perbedaan

ulama menafsirkan hadits tersebut. Al-Khathabi meriwayatkan dari
Ibnu Al-Mundzir bahwa Nabi Shnllallnhu Alnihiwa Snllnn membedakan

bonus antara ketika pulang dan kembali; karena ketika berangkat kuda

tunggangan kondisi kuat dan ketika pulang dalam kondisi lemah dan
juga kondisi pasukan ketika memasuki wilayah musuh dengan stamina

prima dan penuh perhitungan. Dan ketika mereka pulang, kondisi kuda

tunggangan dan badan mereka sudah lemah, dan keinginan untuk segera

sampai di rumah secepatnya bertemu dengan keluarga yang sudah lama

ditinggalkan, maka dengan alasan tersebut Nabi memberikan bonus

lebih daripada ketika mereka berangkat. Wallahu A'lam.

Al-Khathabi berkomentar setelah menukilkan penafsiran dari Ibnu

Al-Mundzir: penafsiran itu tidak tepat; karena dari segi makna bahwa

Ar-Raj'ah adalah pulang ke negerinya, dan bukan demikian penafsiran

haditsnya.

r-J
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'J,1,98. DarilbnuUmarRadhiyallahuAnhumaberkats,"RasulullahShallallahu

Alaihi wa Sallam memberi tambahan khustrs kepada sebagian tentara

yang beliau kirim, selain bagian resmi pnra prajurlf. " (HR. Muttafaq

Alaih;san

584 (C.^-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (1.335), Shahih Muslim (1.750)



SubulusSalam
:1@

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam

tidak selalu memberikan khusus (bonus) kepada setiaP Pasukan yang

dikirim, akan tetapi pemberian bonus itu berdasarkan kemaslahatan.

l-]- \ \ c ':;*0. 1r\
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1.199 . Dan darinya (Ibnu llmar) berkata, " Kami pernah memperoleh madu dan

anggur dalam peperangan, lalu kami makan dan tidak dilaporkan. " (HR.

Al-Bukhari.s8s Menurut riwayat Abu Dawud,586 "Tidak diambil L15

darinya." Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).

Penjelasan Kalimat

La Narfa'uhu artinya tidak disimpan atau tidak dilaporkan kepada

yang bertanggungjawab menangani pembagian harta ramPasan Perang
untuk meminta izin memakannya karena sudah maklum pada hal-hal

semacam itu dibolehkan dimakan langsung. Jumhur ulama membolehkan

memakan kepada pasukan perang memakan makanan dan apa-apa

yang bermanfaat lainnya, dan makanan yang biasa dikonsumsi pada

umumnya, demikian juga pakan ternak sebelum dibagikan, baik

diizinkan atau tidak oleh imam (pemimpin); dasar hukum mereka

adalah hadits bab ini. Dan juga hadits yang diriwayatkan Asy-Syaikhan

d ari hadits Ibnu Mu ghaf f al berkat a, " S ay a men d ap atkan t emp at meny imp an

makanan terbuat darikulit saat perang Khaibar,lalu sayaberkata, "Tidak akan

sayaberikanbendakepada siapapun, ketika sayamenoleh, sayalihat Rasulullah

Shallollahu Alaihi wa Sallam tersenyum,//s87 hadits-hadits tersebut di atas

adalah pengecualian dari hadits larangan berkhianat atau mengambil

harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana hadits berikut

ini:

585 (C.^-) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (3154)

586 (ci--) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2701)

587 (g*) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (5508), Shahih Muslim (1872)
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1200. Dari Abdullah bin Abu Aufa Radhiyallnhu Anhu berkata, "Kami

mentperoleh mnksnnn pnda waktu perang Khaibnr. Ada seorang datang,

lalu mengambil sekedarnya, kemudian pergi." (HR. Abu Dawud.
Hadits shahih menurut Ibnu Al-Jarud dan Hakim)588

Tafsir Hadits

Hadits di atas jelas-jelas membolehkan mengambil makanan

sebelum dibagikan dan sebelum dipisahkan U5 nya. Al-Khathabi ber-

kata, "Sedangkan senjata dan kendaraan rampasan perang, saya tidak
mengetahui adanya perselisihan di antara kaum muslimin dalam
membolehkan penggunaan perlengkapan perang tersebut selama

peperangan masih berlangsung, jika peperangan sudah selesai; maka

wajib dikembalikan untuk dimasukkan dalam harta rampasan perang.

Sedangkan pakaian dan perkakas rumah tangga lainnya; maka tidak
boleh digunakary kecuali jika ada pemberitahuan yang menyatakan:

boleh digunakan apabiia dalam kondisi yang sangat mendesak seperti

udara yang sangat dingin; maka boleh ia memakai baju tersebut untuk
menghangatkan badan, mempertahankan stamina tubuh untuk bermukim
di daerah musuh dan selalu waspada dalam memerangi mereka. Al-
Auza'i ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, "Tidak boleh memakai

baju tersebut kecuali jika khawatir dapat menimbulkan kematian."

J
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588 (y) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2704)
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1201.

SubulusSalam:i@

Dari Ruwaifi' bin Tsabit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada

Allah dan hari akhir, maka j anganlah ia mengendar ai binatang dari harta

rampasnn kaum muslimin, hingga apabila ia kurus ia kembalikan, dan

jangan pula ia memakai pakaian dari harta rampasan kaum muslimin,

hingga apabila telah lusuh ia kembalikan. " (HR. Abu Dawud dan Ad-

Darimi. Para perawinya tidak masalah)s8e

Tafsir Hadits
Dari hadits di atas diketahui, bahwa boleh mengendarai hewan

kendaraan dan memakai baju dari harta rampasan perang, karena

larangantersebutbilahewan danbaju tersebuttidak dirawatdenganbaik

sehingga hewan menjadi kurus dan baju rusak; maka boleh digunakan

kedua hal tersebut manakala bisa dirawat dan dipelihara sesuai dengan

ketentuannya.

4)9

'l -o I

,.vtq.r \. \

_f* c:r;^-\ j j ._''*i ii

1202. Dari Abu llbaidah bin Al-larrah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku

menden gar Rasulull ah Shall all ahu Alaihi ra a S all am b ersab da, " S eb agian

orang muslim boleh menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama

kaum muslimin." (HR. Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad, dalam

sanadnya ada kelemahan)seo

Penjelasan Kalimat

At-ljarah adalah memberikan keamanan, sanadnya ada kelemahan;

karena dalam sanad perawi terdapat Al-Hajjaj bin Arthah akan tetapi

tuduhan lemah tersebut tertolak dengan hadits berikut ini:

b+* .r-) Hadits hasan shahih. Shahih Abi-Dawud (2708)

ITR. Ahmad (1/195),Ibnu Abu Syaibah (6/509)
589
590



1203. Menurut riwayat Ath-Thayalisi dari hadits Amr bin Ar-Ash: "orang
muslim yang rendah kedudukannya (seperti budak) boreh menjamin
keamanan (seseorang kafir) atas nama kaum muslimin."ssl

Dan juga hadits yang terdapat dalam Ash-Shahihain yaitu:

-ll

1204. Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Tanggungan keamsnan seorang

muslim, boleh diberikan oleh orang yang rendah (kedudukannya) di antara

mereka.'t'e2Ibnu Majah menambahkan dari riwayat lain: ,,Orang

yang lebih jauh (posisinya) boleh memberikan jaminan atas namakaum
muslimin"se3

Penielasan Kalimat

" o r an g y an g p alin g j auh b ol eh memb er ikan j amin nn nt as kaum mu sr imin, "
karena dikhawatirkan ada anggapan bahwa tidak boleh memberikan
keamanan kecuali orang yang paling rendah derajatnya di antara
mereka; maka wanita juga berhak memberikan jaminan keamanan atas
nama kaum muslimiry sebagaimana hadits berikut ini:

1205. Dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ummi Hani':
"KAmi memberikan keamanan kepada orang yang engkau beri jaminan
keLmanLn,"sea

Biografi Perawi

Ummu Hani' adalah puteri Abu Thalib. Ada yang berpendapat
bahwa namanya adalah Hindun. Ada juga yang berpendapat: Fathimah.
Dia adalah saudara perempuan Ali bin Abi rhalib Radhiyallahu Anhu.

"rr 
I
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591 (€a a*l Hadits hasan shahih . Shahih Ibnu Majah (2735), dari Abdullah bin Amr
bin Al-Ash.

@**) Hadits ini shahitr, Shahih Al-Bukhari (1870), Shahih Muslim (120)
(e*) Hadits ini shahitr, Shahih lbnu Majah (2235), dari Abdullah bin Amr.
(e) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (357), Shahih Muslim (336)
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Penjelasan Kalimat

Ummu Hani' memberikan jaminan keamanan kepada 2 orang

laki-laki iparnya, ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

memberitahukan bahwa Ali, saudara laki-lakinya tidak mengizinkan ia

memberikan jaminan keamanan tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Knmi memberi jaminan keamanan kepada orang yang

engkau beri keamanan" Al-Hadits.

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan sahnya memberikan

jaminan keamanan kepada orang kafir oleh setiap muslim, baik laki-

laki maupun perempuan, budak yang diizinkan memberikan jaminan

keamanan ataupun tidak berdasarkan sabda Nabi, "Ornng yang paling

rendah di antarn mereka" mencangkuP semua orang yang derajatnya

rendah di antara mereka, tentunya jaminan keamanan orang yang

lebih tinggi derajatnya juga sah, inilah pendapat jumhur ulama. Hanya

saja, sebagian pengikut madzhab Imam Malik berkata, "Tidak sah

jaminan keamanan seorang wanita kecuali atas izin pemimpin; karena

mereka mentakwilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada

Ummu Hani' , "Kami memberi jaminan keamanan kepada orang yang engkau

beri keamanan" adalah izin yang diberikan Nabi atasnya, lalu mereka

menambahkan: jika sang pemimpin tidak mengizinkan maka tidak

sah jaminan keamanan yang diberikannya. Sedangkan jumhur ulama

mentakwilkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melanjutkan apa

yang telah dilakukannya, dan akad jaminan keamanan itu sah; karena

Nabi menyebutnya dengan pemberi jaminan keamanary dan termasuk

dalam kategori kaum muslimin sebagaimana yang disampaikan sebagian

ulama ushul, atau termasuk bab umum seperti penjelasan dalam hadits

berikut ini:
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Dari Llmar Radhiyallahu Anhu bahtaa ia mendengar Nabi Shallsllahu

Alaihi wa Sallam bersabda, " Aku benar-benar akan mengeluarkan kaum

7206.



Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hingga aku tidak membiarkan

kecuali orang muslirr." (HR. Muslim)ses

Penjelasan Kalimat

Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan tambahan: "Sungguh

seandainya saya masih hidup tahun yang akan datang."5e6 Asy-Syaikhani
meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam menjelang wafatnya berwasiat dengan 3 hal, di
antaranya, "Keluarkanlah orang-ornng ntusyrik dari lazirah Arab.ttseT AI-
Baihaqi meriwayatkan hadits Malik dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh berkumpul 2 agama di

lazirah Arab" Malik berkata, "Ibnu Syihab menerangkan bahwa Umar
meneliti tentang hadits tersebut hingga timbul keyakinan bahwa
Rasulullah telah bersab da, " Tidak b oleh b erkump ul 2 ag am a di I nzir nh Ar ab "

maka ia mengusir Yahudi Khaibar. Malik berkata, "Dan mengusir juga

Yahudi Najran dan Fidak.se8

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan untuk mengeluarkan kaum
Yahudi, Nasrani dan Majus\ dariJazitah Arab berdasarkan keumuman
sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh berkumpul 2 agama

di lnzirah Arab," hadits tersebut bersifat umum mencangkup semua

agama dan termasuk di dalamnya agama Majusi secara khusus; karena

mereka sama dengan ahli kitab sebagaimana yang telah diketahui.
Sedangkan wilayah yang dimaksud dengan Jazirah Arab, Majdu Ad
Din menerangkan dalam kitab Al-Qamus:Jazfuah Arab adalah wilayah-
wilayah yang dikelilingi lautan Hindia dan Syam, dan juga daerah

Dijlah dan Al-Furaf, atau luasnya antara 'Adan dan panjangnya sampai

ke perbatasan wilayah Syam. Dan dari Jeddah sampai ke daerah-daerah

pertanian Irak.

Dinisbatkan ke Arab; karena itu adalah negeri mereka sebelum

masuk Islam dan juga negeri nenek moyang mereka yang dikuasai.

(g*) Hadits ini shahitr, Shahih Muslim (1767)
HR. Ahmad(1129,32)

@:-.) Hadits ini shahitr" Shahih Al-Bukhari (3168), Shahih Muslim (7637)
Al-Muwaththa' (21892), Al-Baihaqi (9 1208)
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Berdasarkan pengertian hadits tersebut di atas: Malik dan Asy-Syafi'i

berpendapat wajib hukumnya mengeluarkan setiap orang yang tidak

beragama Islam dari Jazfuah Arab, hanya saja Asy-Syafi'i dan A1-

Hadawiyyah mengkhususkan dari daerah H ijaz saja, Asy-Syafi'i berkata,

"Walaupun ia membayar upeti agar bisa tinggal diHliazbersama kaum

muslimin tetap tidak boleh dan harus diusir dari sana. Yang dimaksud

dengan negeri Hljaz adalah Mekah, Madinah, Yamamah dan daerah-

daerah sekitarnya. Dalam Al-Qamus, Hijaz adalah Mekah, Madinah,

Tha'if dan daerah-daerah sekitarnya; karena daerah Hijaz membentang

antara Najed dan Tihamah, atau antara Najed dan ujung batas wilayah

Tihamah, atau karena ia dikelilingi 5 daerah panas yaitu daerah Bani

Salim, Waqim, Lalla, Syauran dan An Nar.

Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak mengetahui jika ada seseorang

yang mengtsir Ahli Dzimmah (orang kafir yang hidup di wilayah Islam)

dari Yamary sedangkan Yaman tidak termasuk wilayah Hiiaz, maka

janganlah mengusir seorang pun non muslim dari Yaman, dan tidak apa-

apa membuat perjanjian damai jika mereka ingin tinggal di Yaman.

Pendapatku: sudah maklum bahwa hadits-hadits terdahulu

memerintahkan untuk mengeluarkan siapa saja non Islam datiJazirah

Arab, dan Hijaz bagian dariJazirah Arab. Dalam hadits Abu Ubaidah

diperintahkan untuk mengeluarkan mereka dari Hijaz yang merupakan

salah satu sebutan Jazirah Arab; hukum atas sebagian nama atau

sebutannya tidak bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan

hal tersebut bahkan menunjukkan hukum atas semuanya, sebagaimana

ditetapkan dalam ilmu ushul yang menyebutkanbahwa hukum terhadap

sebagian umum bukan berarti mengecualikan hukum yang bersifat

umum, demikian juga dalam masalah ini. Dan lafazhJazirahArab tidak

termasuk dalam lafazh yang bersifat umum sebagaimana disangka

sebagian ulama. Dan hadits Ubaidah tersebut berfungsi untuk menta'kid

(mempertegas) mengeluarkan mereka dari Hijaz;karena Hijaz termasuk

lazirah Arab, kemudian disebutkan secara khusus untuk mempertegas

dan bukan untuk mengecualikan apalagi menghapus hukum tersebut;

karena sabda terakhir yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam, "Keluarkanlah kaum musyrik dari Jazirah Arab" sebagaimana

yang disampaikan Ibnu Abbas, "Nabi mewasiatkan hal itu menielang
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kematiannya." Al-Baihaqi meriwayatkan Hadits dari Malik dari Isma'il
bin Abi Hakim bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata,
"Telah sampai kepadaku bahwa sabda terakhir yang disampaikan Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perangilah kaum Yahudi dan Nasharn; mereka

menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagni masjid (tempat beribadah dan

berdo'a) tidak akan bertemu dua agama berbeda di tanah Arab.//see

Sedangkan ungkapan Asy-Syafi'i, "Saya tidak mengetahui bila
ada seseorang yang mengeluarkan mereka dari Yaman," bukanlah
sebuah dalil, adanya berbagai alasan sehingga tidak bisa dilaksanakary
seperti Abu Bakar tidak mengeluarkan mereka dari Hijaz padahal
semua bersepakat untuk melakukan hal tersebut karena kesibukan dan
berkonsentrasi memerangi orang-orang murtad, dan hal ini juga bukan
merupakan dalil untuk membiarkan mereka tinggal di tanah Arab
karena pada kekhalifahan umar Radhiyallahu Anhu bisa dilaksanakan.
Sedangkan pendapatbahwa Nabi Shallallahu Alnihiwa Sallam mengakui
mereka tinggal di Yaman dengan sabdanya kepada Mu'adz: "Ambillah

dari setiap yang sudah baligh satu dinar atau baju dari Mu'afiri yang seharga

dengan it'u," 0oo hal ini sebelum perintah Nabi Shsllallahu Alaihi wa Sallam

mengeluarkan mereka dari Yaman yang disampaikan menjelang
wafatnya sebagaimana yang telah kamu ketahui.

Maka yang benar adalah wajib hukumnya mengeluarkan mereka
dari Yaman berdasarkan dalil tersebut. Sedangkan pendapat yang
menyebutkanbahwa tinggalnya mereka di Yamanmerupak anij ma' sukuti
(kesepakatan antara ulama tapi tidak diungkapkan dengan pernyataan)
adalah ungkapan yang tidak bisa menolak dalil hadits tersebut; karena
diamnya ulama atas perbuatan haram atau meninggalkan hal wajib dari
seorang khalifah atau lainnya bukan berarti menunjukkan pembolehan
atas perbuatan dan kelalaian tersebut. Dan andaikata yang dilakukan
benar-benar perbuatan munkar bukan berarti diamnya ulama mengubah
perbuatan munkar tersebut menjadi tidak munkar lagi. Sebagaimana

diketahuibahwa mengingkariperbuatanmunkarmempunyai3 tingkatan,
yang pertama dengan tangan, lalu dengan lisary baru kemudian dengan

599 HR. Al-Baihaqi (91208)

600 (g...-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (1576)
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hati. Tidak adanya bentuk pengingkaran dengan tangan dan lisan tidak

menunjukkan tidak adanya pengingkaran dalam hati; maka diamnya

seorang ulama adalah bentuk pengingkarannya dalam hati karena

adany audzur yang tidak memungkinkan untuk mencegah kemungkaran

dengan tangan maupun dengan lisan. Bila demikian, diamnya seorang

ulama atas suatu perbuatan tidak menunjukkan penetapan atas hal

tersebut sampai ada ungkapan:'Umat bersepakat (ijma' sukuti), karena

tidak bisa ditetapkan bahwa ulama yang diam membuat kesepakatan

atas hukum tertentu kecuali jika benar-benar diketahui keridhaannya,

namun hal itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Sang Maha Mengetahui

hal-hal ghaib. Dengan demikian, diketahui kesalahan pendapat yang

menyatakan bahwa ijma' Sukuti bisa dijadikan hujjah. Namun, saya

tidak mengetahui adanya seseorang yang menuliskanhal tersebut dalam

menentang istilah ijma' Sukuti walaupun demikian jelasnya.

Hal itu sudah kami jelaskan dalam Risalah khusus, maka sangat

aneh siapa yang berpendapat bahwa ijma' Sukutl itu menunjukkan

hukum qath'i, demikian juga yang berpendapat: mungkin diam

ulama menanggapi hadits-hadits yang mewajibkan mengeluarkan

orang-orang non Islam karena mereka belum membayar Jizyah (pajak

keamanan), hal ini juga bathil; karena perintah mengeluarkan mereka

itu disampaikan menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

sedangkan jizynh diwajibkan pada tahun ke 9 H ketika turun surat
"Bnra'ah" bagaimana mereka mengatakan hal itu? Lalu Umar mengusir

kaum Najran sedangkan mereka sudah ada kesepakatan damai untuk
tinggal di jazirah Arab membayar Jizyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi

wa SaIInm sebagaimana yang telah diketahui. Memberikan berbagai

penafsiran tentang hadits tersebut yang bertentangan dengan maksud

hadits sebenarnya hanyalah membuat pembaca (penela'ah) terheran-

heran karena tidak sesuai dengan yang dimaksud.

An-Nawhwi menukilkan, "lJlama berkata, "Tidak mengapa kaum

kafir sering bepergian dari dan ke Hrjaz, tapi tidak boleh tinggal lebih

dari 3 hari." Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya berkata,

"Kecuali Mekah dan tanah haramnya sama sekali tidak boleh bagi orang

kafir untuk memasukinya. Jika ia memasukinya dengan sembunyi-

sembunyi; wajib dikeluarkan, dan bila mati dan dikuburkan di sana,

\-
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juga wajib dibongkar dan dipindahkan selagi belum berbau; berdasarkan
firman Allah Tn'aln:

@ . . .lQi'r?ji \j,j4>" # sF,ii fry
"sesungguhnya orang-orang yang mrtsyrik itu nnjis, mnka janganrnh merekn

mendeknti Masjidilhnrnm" (QS. At Taubah: 28)

Pendapatku: tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Bania
beragama Majusi, dan Majusi termasuk dalam Ahli Kitab berdasarkan
hadits "Perlakuknn mereka seperti Ahti Kitab" maka wajib hukumnya
mengeluarkan mereka dari Yaman dan dari setiap wilayahJazirah Arab,
dan seandainya mereka tidak beragama Majusi, namun mereka tetap
wajib hukumnya untuk mengeluarkannya da riJ azir ah Arab berdasarkan
hadits "Tidak akan terkumpul 2 ngamn berbedn di lnzirah Arab".
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1207. Dan darinyn (umar) Radhiyallahu Anhu berknta, "Hnrtabenda Bani
Nndhir mertrpakan hartn rampnsan perang ynng diberiksn Ailah kepndn

Rasul-Nya, karena kaum muslimin tidnk memerangirtya dengan kuda

m aupun ont s. H ar t n r amp as nn itu khu su s un t u k N sb i Shnll sll ahu AI aihi
wa sallnm yang belinu belanjakan untuk keltrnrgnnyn seramn setahun,

dan sisanyn dibeliknn kuda dnn persenjntaan perang sebngni persiapnn

di jalan Allah (berjihad). (Muttafaq Alaih) 601

Penjelasan Kalimat

"Darinya" yaitu Umar. Al-Iyjaf berasal dari Al-Wajif yaitu berjalan
cepat. Ar-Rikab yaitu onta, AI-Kurs' yaitu sebutan untuk semua jenis
kuda.
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601 (3.*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2904), Shahih Muslim (7757)
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Bani Nadhir adalah salah satu kabilah besar kaum Yahudi, Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat kesepakatan damai dengan

mereka setelah datang bertempat tinggal di Madinaku yaitu: Melakukan

gencatan senjata dan tidak menolong musuh yang menyerang kaum

muslimin. Harta, kebun kurma dan rumah mereka berada di pinggiran
Madinah. Akan tetapi mereka melanggar kesepakatan damai tersebut

dengan perginya 40 orang menunggang kuda yang dipimpin Ka'ab

bin Al-Asyraf ke kaum kafir Quraisy melakukan sumpah setia kepada

mereka. Hal itu terjadi 6 bulan setelah perang Badar sebagaimana yang

disebutkan Az-Zuhri,Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Al-Maghazi

bahwa peristiwa itu terjadi setelah perang Uhud dan Bi'r Ma'unah.

Nabi pergi ke tempat mereka guna meminta pertolongan untuk
mengambiLkan diyat (tebusan) 2 orangyang dibunuh Amr bin Umayyah

Adh-Dhamiri dari Bani Amir, dan 2 orang yang terbunuh tersebut sudah

mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam, sedangkan Amru tidak mengetahui hal tersebut. Maka Nabi

duduk di salah satu rumah mereka meminta diyat atas peristiwa tersebut,

akan tetapi mereka berkonspirasi membunuh Nabi untuk menjatuhkan

batu tepat di kepala Nabi yang akan dilaksanakan oleh Amr bin Jihasy

bin Ka'ab, lalu sampailah berita tersebut kepada Nabi melalui malaikat

|ibril untuk menyelamatkan Nabi; maka seketika itu juga Nabi bangkit
tergesa-gesa seperti orang yang hendak membuang hajat sambil berkata

kepada para shahabatnya, "Tetaplah kalian di sini!" Sedangkan Nabi

segera pulang ke Madinah dan para shahabat tetap menunggu.

Ketika dikabarkan bahwa Nabi pulang ke Madinatr, para shahabat

segera menyusul pulang ke Madinah. Sesampai di Madinah, Nabi

memerintahkan untuk kembali dan memerangi Bani Nadhir. Akan tetapi

mereka bertahan di dalam benteng tidak melakukan perlawanan, maka

Nabi mengepung mereka selama 6 malam dan juga memerintahkan

menebang dan membakar kebun kurma mereka. Ada seorang ufusan

kaum munafik menemui mereka untuk tetap bertahan dalam benteng,

jika kaum muslimin menyerang kalian; kami akan membantu kaliary

maka tetaplah bertahan. Lalu Allah menciptakan rasa takut dan was-

was kepada mereka, dalam kondisi seperti itu kaum munafik tidak
ada satupun di antara mereka yang membanfu ataupun menenangkan.
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Akhirnya, mereka menyerah dan membuat kesepakatan damai dengan
Rasulullah yang berisi: bahwa Bani Nadhir harus meninggalkan daerah
mereka dan boleh membawa harta benda seukuran yang bisa dibawa
onta kecuali senjata. Maka Bani Nadhir pergi sampai ke daerah Adzri'at
dan Araiha' yang termasuk wilayah Syam, dan yang lainnya pergi ke

daerah Al-Hirah, bertemu dengan keturunan Abi Al-Haqiq dan Huyay
bin Akhthab di Khaibar. Bani Nadhir adalah kaum Yahudi pertama
yang terusir dari daerah mereka sebagaimana firman Allah:

O 't,;iu
"Pada ssat pengusiran yang pertantn." (QS. Al-Hasyr': 2), dan yang kedua
adalah Yahudi Khaibar pada masa kekhalifahan Urnar bin Al-Khaththab.

Perkataannya (Umar), "Harta rampasan yang diberiknn Allah kepada

Rasul-Nya," Al-Fai' adalah rampasan perang yang diperoleh tidak
melalui peperangan. Dijelaskan dalam kitab Nihayah Al-Mujtahid:
menurut jumhur ulama bahwa tidak ada jatah 1/5 dari harta rampasan

tersebut; Karena tidak ditempuh dengan kuda ataupun onta, karena

bani Nadhir hanya berjarak 2 mil dari Madinah maka kaum muslimin
berjalan kaki kecuali Rasulullah Shallallahu Alnihi w n S allammenunggang

onta atau keledai, dan kaum muslimin yang ikut pada saat itu tidak
mendapatkan kesulitan. Perkataannya (Umar), "yang beliau belanjakan

untuk keluarganya" yartu apa yang disisakan untuknya dipergunakan
untuk menafkahi keluarganya.

Maksudnya, beliau memberikan jatah nafkah selama setahun,
akan tetapi belum genap setahun, jatah pembagian rampasan perang
tersebut beliau manfaatkan berbuat kebajikan; maka ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Snllam wafat, baju besi beliau tergadai atas gandum
untuk keluarganya.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil yang membolehkan untuk menyimpan jatah

makanan setahun, dan ini tidak bertentangan dengan sikap tawakkal.
Para ulama bersepakat bolehnya menyimpan hasil panennya sebagai

jatah makanan. Akan tetapi jika seorang yang membeli makanan di
pasar dengan tujuan menyimpannya kembali: apabila dalam kondisi

I
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paceklik; maka tidak boleh. Dan dibolehkan membeli sesuatu yang tidak

menyusahkan kaum muslimin seperti membeli jatah makan harian

atau bulanan. Namun apabila dalam kondisi normal (stok pangan

sangat mencukupi) boleh baginya untuk membeli jatah pangan setahun

lalu menyimpannya. Penjelasan ini dinukilkan Al-Qadhi Iyadh dari

mayoritas ulama.
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1208. Dari Mu'adz bin labnl Radhiynllahu Anhu berknta, "Kami berpernng

bersnmn Rasulullah Shnllnllnhu Alaihi wn Sallam padaperang Khaibar'

Dalnm perang itu knmi memperoleh bebernpn kambing, ktltt Rasulullnh

Shnllnllnhu Alnihi un Sallnm membagikarr segolongan di antara kami

dan sisnntln dijndiknnhnrtnrnmpnsanperan1." (HR. Abu Dawud dan

perawinya tidak bermasalah)"02

Tafsir Hadits

Hadits tersebut di atas merupakan salah dalil yang membolehkan

pemimpin untuk memberikan bonus kepada pasukannya sebagaimana

yang telah dibahas dalam pembahasan terdahulu. Tentu lebih tepat

apabila penulis menggabungkannya dalam pembahasan terdahulu.
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1209. Dari Abu Rafi' berknta, "Nabi Shallallahu Alaihi wn Sallam bersabda,

"sesungguhnya aku tidak menyalnhi janii dan menahnn para utusan."

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadits shahih menurut Ibnu

Hibban)603

(;"-) Hadits hasan. Shahih Abi Dazuud (2707)

@e*) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (2758)
602

603
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Tafsir Hadits
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Hadits tersebut di atas merupakan dalil untuk menempati janji

walaupun terhadap orang kafir, tidak boleh menahan utusannnya
bahkan harus memberikan jawaban atas permintaannya. Jadi, seakan-

akan kedatangannya itu sendiri merupakan jaminan keamanan atasnya,

maka tidak boleh menahannya.

:;j \Y\.
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1.21"0. Dnri Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwt Rnsulullah Shslktllohu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri mannpun yang engkau datangi,

Ialu engkau berdiam di dalanmya; maka baginnmu berada di dalamnya,

dan negeri manapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya; maka

1/5 dari hasilnya adalah milik Allah dnn Rasulnya, dan sisanya untuk

kslian," (HR. Muslim)6oa

Tafsir Hadits

Al-Qadhi Iyadh menjelaskan dalam kitab Syarlt Mtrslim: mungkin
yang dimaksud dengan "negeri" pada awal hadits adalah negeri yang

diserang tanpa menunggang kuda atau kendaraan perang lainnya,

karena penduduknya kabur tidak mengadakan perlawanan atau ada

kesepakatan damai; maka mereka mempunyai bagian di dalamnya, yaitu
hak mereka untuk memberi sebagaimana ditetapkan clalam pembahasan

tentang Fa'i.Dan yang dimaksud dengan "negeri" pada kalimat kedua

adalah negeri yang ditaklukkan dengan peperangan terlebih dahulu;
maka harta rampasan perang tersebut dinamakan dengan Ghanirnah

yang harus diambil 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya dan sisanya baru
kemudian dibagikan kepada pasukan, inilah yang dimaksud dengan

sabda Nabi, " dan sis any a untukkaliruz " yaitu sisa bagian tersebut. Hadits ini
juga dijadikan sebagai dalil bahwa tidak ada bagian 1/5 untuk Allah dan

,1

:,'t -j r I
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604 (6"*) Hadits ini shahih, Shahih Muslinr (1756)
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Rasul-Nya dalarnfa'i (harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan)'

Ibnu Al-Mundzir berkata, "sayatidak mengetahui seorang pun sebelum

Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ada bagian U5 untuk Allah dan

Rasul-Nya dalam harta fa' i.

I. BAB UPETI DAN GENCATAN SENJATA

Kata lizyah lebih tepat berasal dati Al-Ijza; karena bisa menjamin

keselamatan olang yang membayar. Dan Al-Hudnah adalah melakukan

gencatan senjata dengan musuh pada waktu tertentu guna mencapai

kemaslahatan bersama. lizyah disyari'atkan pada tahun ke 9 H, tetapi

ada juga yang berpendapat pada tahun ke 8 H.

12L1. . D ar i Ab du r r nhm an b in Auf Radhiy all ahu Anhu b ahw a N ab i Shall all ahu

Alaihi wa Sallsm mengambilnya, yaitu upeti dari Kaum Majusi Hajar'

(HR. Al-Bukhari.60s Ada sebuah jalur periwayatan dalam kitab Al-

Muw athtnh', " namun itu munqathi' ;ooo

Penjelasan Kalimat

Namun itu munqathi' (ada perawi yang terputus) yaitu hadits

yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Ibnu Syihab bahwa telah sampai

kepadanya bahwa "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallnm memungut

pajak atau upeti dari Majusi Bahrain," Al-Baihaqi dan Ibnu Syihab

berkata: Ibnu Syihab menerima hadits ini dari Ibnu Al-Musayyib, dan

Ibnu Al-Musayyib adalah perawi hadits mursal yang baik (hasan). Inilah

yang dimaksud penulis dengan munqathi'.

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Auf bahwa

Umar bin Khaththab ditanya bagaimana hukum yang berkaitan dengan

kaum Majusi, Umar menjawab, "Saya tidak tahu, aPa yang harus

(g'*) Hadits ini shahitu Shahih AlBukhari (3157)

Al-Muwaththa' (787)
605
606



saya perbuat terhadap mereka," maka Abdurrahman berkata, "Saya

mendengar Rasulullah Shallallshu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perlakukan

mereka seperti Ahli Kitab.t'607

Abu Dawud dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang

berkat4 "Ada seorang Majusi Hajar datang menghadap Rasulullah

Shallallahu Aktihi wa Sallam, ketika keluar saya bertanya kepadany a, " Apa
yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya atas kalian?" Ia menjawab, "Buruk."
Saya bertanya lag, "Apa?" Ia menjawab, "Masuk Islam atau dibunuh."
Ibnu Abbasberkata, "AbdurrahmanbinAuf berkata, "Nabi menerimaupeti
dari mereka." Ibnu Abbas berkata, "Kaum muslimin mengambil perkataan

Abdurrahman dan meninggalkan apa yang telah saya dengar."608

Penjelasanku: karena riwayat Abdurrahman maushul (silsilah rawi
tidak terputus) dan shahih. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas dari seorang

Majusi yang tidak bisa dipercaya (diterima) berdasarkan kesepakatan

ulama. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Muslim Ibnu Al-Ala'i Al-
Hadhrami yang di akhir sabdanya menyebutkary "Perlakukan kaum

Majusi seperti Ahli Kitab./'6oe

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Mughirah dalam hadits yang
panjang dengan seorang Persia menyebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam memerintahkan kami untuk memerangi kalian sampai kalian

menyembah Allah sennta atau bila tidak mau; maka harus rnembayar jizyah
(paj ak),"610 dan penduduk Persia beragama Majusi. Hadits-hadits tersebut

di atas menunjukkan secara umum untuk memungut pajak dari orang-

orang Majusi, dan secara khusus dari Majusi Hajar sebagaimana yang
terdapat dalam Al-Qur'an untuk memungutnya dari Ahli Kitab yaitu
kaum Yahudi dan Nashrani.

Al-Khaththabi berkata, "Keengganan lJmar memungut jizyah dari
kaum Majusi sampai Abdurrahman bersaksi bahwa Nabi Shallallahu

Alaihiuta Sallam memungutnya dari penduduk Majusi Hajar, merupakan
dalil bahwa shahabat berpendapat tidak memungut jizyah dari kaum
musyrik sebagaimana pendapat Al-Auza'i dan hanya memungut dari
Ahli Kitab saja!'

(.iur) Hadits dha' if.. AI- Irwa' (1248)
(J4-b) Hadits dha'if. Dha'if Abu Dazoud (3044)

G4*) Hadits dha'if. Al-lrzrta' (1238)
HR. Al-Baihaqi (9/191)
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608
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610
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Ada perbedaan ulama menyikapi pengambilan jizyahNabi shallallahu

Alaihi wa Sallam dari mereka: menurut Asy-Syafi'i dari 2 pendapatnya
bahwa Nabi memungut dari mereka; karena mereka termasuk Ahli Kitab
berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi rhalib. Mayoritas ulama berpen-
dapat bahwa mereka tidak termasuk Ahli kitab, pengambilan pajak dari
kaum Yahudi dan Nashrani berdasarkan pada Al-Qur'an dan dari kaum
Majusi berdasarkan pada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Pendapatku: telah kami jelaskan dalam pembahasan terdahulu
bahwa yang paling benar adalah memungut pajak dari.setiap kaum
musyrik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Buraidah. sudah
maklum bahwa sabda Nabi, "Perlakukan mereka seperti AhIi Kitab"
menunjukkan bahwa mereka sebetulnya bukan Ahli Kitab. ApZr yang
telah kami sampaikan dalam pembahasan terdahulu diperkuat lagi
dengan dalil hadits berikut ini:

,-':-

1212. D.ari Ashim bin umar, dari Anas, dari Lltsmnn bin Abi sulaiman
'Radhiyallahu Anhu bahzpa Nabi shallallahu Alaihi rna sallam
mengirimkan Khalid bin AI-waIid untuk menangkap lJkaidir (raja)

Dumatul lnndal (namn sebuah negara di wilayah Syam, dekat Tabuk).

Lalu mereka (Khalid dan pasukannya) mennngkap dsn membawanya

kepada N abi shallallahu Alsihi wa sallam. Beliau menyelamatknn jizaany a

danberdamai dengan syarat membayar upeti. (HR,Abu Dawud)611

Biografi Perawi

Ashim bin Umar bin Al-Khaththab Al-Adawiy Al-Qurasyi. Dilahir-
kan 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam,
tampary berbadan bagus, dermawary berakhlak mulia dan penyair. Wafat
pada tahun 70H, yaitu4 tahun sebelum wafatnya saudaranya Abdullah,
Ia adalah kakek umar bin Abdul Aziz dari pihak ibunya. Haditsnya

611 (j€) Hadits hasan. Shahih Abi Dnwud (3037)
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diriwayatkan Abu Umamah bin Sahal bin Hanif dan Urwah bin Az-
Ztrbair. Dari Anns, yaitu Anas bin Malik, dnri Utsnmn bin Abi Sulaiman

yaitu Ibnu Jubair bin Muth'im Al-Qurasyi Al-Makki, mendengarkan
hadits dari bapaknya, Abu Salamah bin Abdurrahman, Amir bin
Abdullah bin Az-Zubair dan lainnya.

Penjelasan Kalimat

Ukaidir adalah Dumatul Jandal nama sebuah daerah.

Al-Khathtabi berkata, "Ukaidir Dumah adalah nama seorang dari
Arab yang dikenal: dari Ghassan."

Tafsir Hadits

Hadits tersebut di atas merupakan dalil yang membolehkan
memungut upeti dari orang Arab sebagaimana dari'Ajam (non Arab).

Pendapatku: hadits tersebut termasuk dalil pada pembahasan

terdahulu. Rasulullah Shnllallahu Alaihi wo Sallam mengutus Khalid dari
Tabuk dan Nabi Shallnllahu Alaihiwn Sallam tetap berada di Tabuk sampai

urusanselesai, NabibersabdakepadaKhalid, " Engkau akan menemuknnny a

ketika ia sedmtg berburu snpi liar,"612 maka berangkatlah Khalid menuju
tempat tersebut sampai ia bisa memandang benteng pertahanan

Ukaidir. Pada malam terang benderang di bawah sinar rembulan,

Khalid dan pasukannva bersiap-siap, lalu datanglah segerombolan sapi

liar sampai di depan pintu istananya; maka keluarlah Ukaidir beserta

pengawal kepercayaannya berburu sapi liar tersebut. Maka saat itulah
utusan Rasulullah Shnllallahtt Alaihi wa Sallam menangkap Ukaidir dan

membunuh saudaranya yarlg bernama Hassan, Rasulullah Shallallahu

Alaihi uta Sallam memberi jaminan keselamatan kepada Ukaidir yang

beragama Nashrani. Sedangkan Khalid mendapatkan salab (pakaian

yang melekat) pada saudaranya berupa mantel (jaket) terbuat dari
sutera dan berhiaskan emas, lalu semua snlab tersebut dikirimkan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallam. Khalid memberi jaminan

keamanan terhadapnya sampai menghadap Rasulullah dengan syarat ia

diberi jalan memasuki daerah Dumatul Jandal; maka ia menuruti syarat

tersebut dan berdamai (menyerahkan harta rampasan perang) berupa

i

612 HR. Al-Baihaqi (91187)
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--1@2000 onta,800 topi besi, 2000 tameng dan 400 tombak, dan memberikan

bagian khusus kepada Rasulullah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam membagikan harta rampasan perang tersebut. Al-Hadits.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa Khalid datang

kepada Ukaidir sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

mengajaknya masuk Islam, akan tetapi ia menolak ajakan tersebut;

maka Nabi menetapkan baginya untuk membayar upeti.

1.21.3. Dari Mu'adz bin labal Radhiyallahu Anhu berkata, 'Nabi Shallallahu

Alaihi zaa Sallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Beliau

memerintahkankepadaku agar mengambil dari setiap orang dewasa satu

dinar atau senilai satu dinar darikain Mu'afiry." (HR. Ats-Tsalatsah.

Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)613

Penjelasan Kalimat

'Idlahu dan'Adlahu artinya seharga. Ada yang berpendap at: 'Adlahu

yang semisal denganbarang tersebut, dan' Idlahu seharga walaupun tidak
sama dengan barang tersebut. Ada juga yang menafsirkan kebalikan dari
penafsiran tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kitab An-Nihayah.

Dan lafazh Mu'afiry dinisbatkanke Mu'afir yaitu salah satu wilayah di
negeri Yaman penghasil pakaian (kain), maksudnya adalah satu dinar
itu semisal dengan 1 pakaian (baju) dariMu'afiry.

At-Tirmidziberkata, "Hadits ini hasan, dan sebagian lagi mengatakan

bahwa had itsinimursal, inilah yang tepat. Ibnu Hazm mengatakanbahwa
hadits ini ada 'illahnya yaitu ada rawinya terputus, karena Masruq

belum pernah bertemu dengan Mu'adz, namun hal itu harus ditetiti.

613 (C'*) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dazoud (3038)



Abu Dawud berkata, "Hadits ini adalah ffiunkar," ia melanjutkan lagi,

"Telah sampai kepadaku bahwa Ahmad sangat mengingkari hadits ini."

Al-Baihaqi berkata, "Hadits munkar itu adalah riwayat Abu
Muawiyah dari Al-A'masy dari Masruq dari M1r' adz, sedangkan riwayat
Al-A'masy dari Abi Wa'il dari Masruq tidak terputus karena telah

diriwayatkan Jamaah dari Al-A'masy di antaranya: Sufyan Ats-Tsauri,

Syu'batr, Ma'mar, Jarir, Abu'Awanah, Yahya bin Sa'id dan Hafsh bin
Ghiyats, di antara mereka berkata, "DariMu'adz, dan lainnya berkata,
"Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam mengutus Mu'adz ke negeri

Yaman" atau maknanya demikian.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil menentukan nilai upeti tersebut yaitu 1 dinar
emas atas setiap orang yang baligh.Zhahir hadits menunjukkan baik ia

kaya atau miskin, maksudnya harus dipungut upeti 1 dinar atas siapa

yang tersebut dalam hadits, inilah pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i
dan Ahmad berkata: upeti paling sedikit yang dipungut adalah 1 dinar,

Ahmad menambahkan: upeti itu senilai 1 dinar atau seukuran yaitu 1

pakaian dari Mu'afiry tidak ditambah dan dikurangi, hanya Asy-Syafi'i
menambahkan bahwa 1 dinar itu adalah ukuran yang paling sedikit.

Jika dilebihkan, juga boleh berdasarkan hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan Abu Dawud: "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam berdamai dengan bani Najran atas upeti berupa 2000 pakaian,

setengahnya dibayarkan di bulan Muharram dan sisanya di bulan Rajab

yang akan dibagikan kepada kaum muslimin, dan meminjamkan 30

tameng besi, 30 kuda, 30 onta dan 30 buah senjata dari setiap jenis seniata

sebagai pinjaman yang dijamin kaum muslimin yang dipergunakan

dalam peperangan dan akan dikembalikan lagi kepada mereka jika ada

peperangan di antara mereka.6la

Asy-Syafi'i berkata, "Saya mendengar dari sebagian ulama dari
kalangan kaum muslimin dan Ahli Dzimmah penduduk Najran

menyebutkan bahwa upeti yang dipungut dari setiap orang dewasa

lebih banyak dari 1 dinar, inilah pendapat Umar; maka ia memungut

614 (J*-b) Dha'if isnad. Dha'if Abu Dazoud (3041)
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upeti lebih dari 1 dinar. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada

batas ukuran terbanyak maupun sedikit dalam memungut upeti, karena

semua itu merupakan kebijaksanaan pemimpin, dan hadits-hadits
tersebut di atas mungkin untuk memberikan pilihan menentukan nilai
pungutan upeti dan juga mungkin melihat kemaslahatannya terhadap
kaum muslimin.

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa upeti tidak dipungut dari
kaum wanita berdasarkan sabda N abi: "Laki-lnki dezoasa (baligh)" disebutkan

dalam kitab Nihayah Al-Mujtahidkesepakatan para ulama bahwa upeti
diwajibkan atas 3 syarat, yaitu: laki-laki, baligh dan merdeka.

Tapi ulama berbeda pendapat apabila upeti diwajibkan atas orang

gila, tidak mampu (lemah),lanjut usia, ahli ibadah (pastur dan pendeta)

dan orang miskin. Penulis berkomentar: karena masalah-masalah

tersebut adalah masalah yang tidak ada ketentuan dari syari'at Islam
dan masalah ij tihndtyyah (tergantung kepada kebijaksanaan pemimpin),
penulis melanjutkan: sebab perbedaan ulama: Apakah mereka ikut
berperang atau tidak?

Sedangkan riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hakam bin Utaibah bahwa

Nabi Shallallnhu Alaihi tua Ssllnm menulis surat kepada Mu'adz di
Yaman: "Diwajibkan kepndn setinp laki-Iaki dan wanits dewasa membayar 1

dinar atau yang senilat' /615 hadits ini munqathi ' (terputus rawinya), tapi
hadits tersebut dikatakan Maushul oleh Abu Syaibah dari Al-Hakam bin
Utaibah dari Muqsim dari Ibnu Abbas dengan lafazh: "Dizuajibknn atns

setiap yang dewasn membayar upeti L dinar ntau ynng senilni berupa paknian

dari Mu'afiry baik laki-lnki atau wnnita, merdeka ntnu budak" Al-Baihaqi
berkata, " ^\bu Syaibah dha'if, dalam bab ini juga ada hadits dari Amru
bin Hazm akan tetapi munqnthi', dari Urwah juga ada rawinya terputus
(munqathi'). Dari Ma'mar dari Al-A'masy dari Abi Wa'il dari Masruq
dari Mu'adz disebutkan: "Wanita dewasa" akan tetapi ulama hadits
berkomentar bahwa Ma'mar kalau meriwavatkan selain dari Az-Zuhri
banyak melakukan kesalahan.

Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas, diketahui bahwa tidak
ada hadits yang menetapkan untuk memungut upeti dari wanita. Asy-

615 HR. Al-Baihaqt (91193-19a)



Syafi'i berkata, " Sayabertanya kepada Muhammad bin Khalid, Abdullah
bin Amr bin Muslim dan beberapa ulama Madinah, mereka semua

menukilkan dari paraulama sebelum mereka danmerekajuga menukilkan

dari para ulama sebelum mereka, semua ulama-ulama tersebut adalah

tsiqah (dapat dipercaya) menyebutkan bahwa kesepakatan damai

Hudaibiyyah yang mewajibkan kepada Ahli Dzimmah dari penduduk
Yaman untuk membayarkan upeti 1 dinar setiap tahury dan tidak
menetapkan memungut upeti dari kaum wanita, mereka berkata, "Tidak
memungut atas hasil pertanian mereka sedangkan mereka mempunyai

ladang pertanian serta tidak juga atas hasil peternakan sebagaimana

yang kami ketahui. Lalu ia berk ata, " Say abertanya ju ga kepada beberapa

Ahli Dzimmah yang berbeda-beda daerah di Yaman." Mereka semua

menjawab seperti yang telah saya tetapkaru tidak ada perbedaan, bahwa

Mu'adz memungut upeti dari setiap laki-laki dewasa (baligh), mereka

berkata, "Semua itu terdapat pada tulisan Nabi Muhammad Shsllallahu

Alaihi wa Sallam kepada Mu' adz yang menyebutkan, " Setiap ynng dewasa

hsrus membayar upeti 1 dinar,"

Maka diketahui dari hadits Mu'adz ini dan Buraidah yang telah

lalu, bahwa wajib menerima upeti dari siapa yang mau membayarnya

sebagai jaminan keselamatan atas jiwanya, ini merupakan mafhum dari
firman Allah Ta'ala'.

ff) . .. i,.'s'ii:;\\"8 ,iL\7 ./- v -J > J - v

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh." (QS. At-Taubah: 29),

dengan demikian perintah untuk memerangi mereka pada awal firman
Allah Ta'ala:

... Ci "A\1t 4t 6$is 5.4\\irt9
"Perangilah orang-orang ynng tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kep ada hari kemudian,... " (QS. At-Taub ah: 29) terhenti dengan membayar

upeti. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya

menerima upeti, telah diterangkan dalam ayat apabila tujuan telah

tercapai; maka dilarang untuk memerangi, yaitu membayar upeti; maka

diharamkan untuk memerangi mereka lagi.
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'1.21.4. Dari Aidz bin Umar Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam itu tinggi dan tidak ada

y an g m en gal ahkan ke tin g gi anny a. " (HR. Ad-D araquthni)616

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan secara umum tingginya kedudukan

pemeluk agama Islam atas pemeluk agama-agama lainnya dalam segala

hal. Jika ada perselisihan di antara pemeluk-pemeluk agama tersebut;

maka yang palingbenar adalah apa yang diyakini pemeluk agama Islam,

sebagaimana diisyaratkan dalam hadits untuk mendesak mereka ke

pinggir jalanan ketika berpapasan dengan mereka. Agama Islam akan

selalu bertambah tinggi kedudukannya dan bertambah banyak orang

yang masuk memeluk agama Islam pada setiap waktu.

1215. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, " I anganlah kalian mendahului or ang Y ahudi

dan N ashrani dengan ucapan salam, bila kalian bertemu dengan seorang

di antara mereka doronglah ke jalan yang sempit " (HR. Muslim)617

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan seorang muslim

untuk mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan

Nasrani; karena itu merupakan larangan yang mengharamkan, dan
jika larangan itu dikatakan makruh bertentangan dengan asal larangan

616 (;r*) Hadits hasan. Shahih Al-lami' (2778)

617 (U4-?) Hadits ini shahih, Shahih Muslim(2167)
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itu, namun masih ada sebagian ulama yang berpendapat demikian.
Yang mengharamkan jumhur ulama salaf dan khalaf, dan sebagian

ulama lagi di antaranya Ibnu Abbas yang membolehkan mendahului
mengucapakan salam, itulah sebagian pendapat Asy-Syafi'iyy ah, hanya
saja Al-Maziri berkata dengan mengucapkan: As Salamu'Alaika dengan

Iftad (bentuk satu) dan tidak boleh: As Snlamu 'Alaikum dengan berhujjah
pada keumuman firman Allah Ta'ala:

@ ..\3q(4\j_:'j
"Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia," (QS. Al-Baqarah:

83) dan hadits-hadits untuk menyebarkan salam.

Jawaban dari pernyataan tersebut adalah bahwa keumuman nash-

nash itu dikhususkan (dikecualikan) dengan hadits bab ini, apabila

dzimmi itu sendirian (perintah mendorong ke pinggir jalan). Sedangkan
jika orang kafir bersama dengan seorang muslim; boleh mendahului
mengucapkansalam dengan niatbagi si muslim; karena Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam mengucapkan salam atas majlis pertemuan yang terdiri
atas kaum muslimin dan musyrikin. Dan Mafhum sabda Nabi: "La

Tabda'u" bahwa huruf "La" Laran'tgan menjawab salam jika seorang dari
orang Yahudi dan Nasrani mengucapkansalam kepada seorang muslim.
Hal itu ditunjukkan keumuman firman Allah:

@. .:\i,jii,W'rAjj{t
"Maka balaslnh penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)...." (QS. An-Nisaa': 86)

dan hadits-hadits: "Apabila ada Ahli Kitab mengucapkan salam, maka
jawablah: "Wa'Alaikum" dandalam riwayat lain: "Sesungguhnya kaum
Yahudi apabila mengucapkan Salam kepada kalian di antara mereka

mengucapkan: "As Samu'Alaikum" (kecelakaan atasmu), maka jawablah:
"Wa'Alaika" dalam riwayat lain: "Jawablah: "Wa'Alaika" (HR. Muslim)5l8

para ulama bersepakat untuk menjawab salam yang diucapkan Ahli
Kitab, akan tetapi dipersingkat sampai pada ucapan: "Wa 'Alaikltm"

beginilah riwayat Muslim dengan didahului huruf Wa.

Al-Khaththabi berkata, "Mayoritas ulama hadits meriwayatkan

618 (C.*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2164)
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dengan huruf u)a'." Mereka berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkan

tidak dengan huruf wa'..\l-Khaththabi berkomentar: Inilah yang tepat;

karena jika dihapus huruf wa', maka perkataan itu secara khusus

kembali kepada mereka, dan apabila didahului dengan huruf wa' maka
semuanya terkena pada makna yang diucapkan. An-Nawawi berkata,

"Ada atau tidak huruf wa'hukumnya boleh jika kedua riwayat yang
menyatakan tersebut shahih; karena walaupun huruf wa'menttnjukkan
makna pada keduanya, namun kematian pasti menimpa kita dan juga

mereka, maka tidak apa-apa.

Hadits tersebut di atas juga sebagai dalil untuk memojokkan mereka

ke pinggir jalan, apabila mereka berjalan pada jalan yang sama dengan

kaum muslimin; maka pojokkan mereka agar tempat jalannya menjadi
sempit, dan jalan kaum muslimin menjadi lebih luas. Dan jika kaum
muslimin tidak berada di jalan tersebut, maka tidak apa-apa. Sedangkan

apa yang dilakukan kaum Yahudi saat ini, yang dengan sengaja

memojokkan kaum muslimin ke jalan sebelah kiri apabila berpapasan

di jalan adalah sesuatu yang mereka ada-adakan dan tidak ada hadits
yang meriwayatkan tentang hal itu sama sekali, dan seakan-akan mereka

berpendapat bahwa kebaikan (kejayaan) itu adalah yang sebelah kanary

maka hal itu yang mereka biasakan itu harus dicegah, karena begitu
kuat mereka menjaga tradisi tersebut dan melawan kaum muslimin.
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121,6. Dari Al-Miswar bin Makhramah dan MarwanbahznaNabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam keluar pada tahun Hudaibiyyah. Perawi menyebutkan

hadits dengan panjang dan di dalamnya disebutkan: lnilsh, perjanjian

perdamaian yang dibuat Muhammad bin Abdullah kepada Suhail bin

Amr, y aitu menghentikan peperangan selarna 10 tahun untuk menj amin



ke am an an m anu si a d an ti d ak b oI eh s al in g meny erarzg. (HR. Abu D awud
dan asalnya dalam riwayat Al-Bukhari)61e

Penjelasan Kalimat

Nusakh dalam kitab "Bulughul Maram" menggunakan iafazh Dzakara

Mufrad (tunggal), zhahirnya menggunakan lafazh Dzakaraa (untuk 2

orang), dalam teks hadits seakan-akan yang menyebutkan si perawi.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan gencatan senjata antara

kaum muslimin dan musuhnya kaum musyrikin pada waktu yang telah

ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pemimpin walaupun pasukan
tidak menyukai hal tersebut, butir-butir kesepakatan gencatan senjata

disebutkan dalam hadits berikut:

I.i...
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1.217. Muslim meriusayatkan sebagian hadits tersebut dari Anas Radhiyallahu

Anhu dan di dalamnya disebutkan bahwa siapa yang datang kepada

kami dari pihak kalian tidak akan kami kembalikan kepada kalian, dan

siapa yang datang kepada kalian dari pihak knmi, akan kami kembalikan

kcpadnmu. Maka para shahabat bertanya, "Apakah Rasulullah akan

menulis ini? " Beliau menjawab, "Ya, karena siapa di antara kita yang

p er gi kep ad a m er eka m aka All ah akan m en j auhkan ny a, d an b ar an gs i ap a

diantara mereka yang datang kepada kita, Allah akan menjadikan

untukny a kelonggar an dan j alan keluar. /'620

Penielasan Kalimat

Bahwa siapa yang datang dari pihak kaum muslimin kepada pihak

619 (;*) Hadits hasan. Shahih Abi Daznud (2766)

620 (e,,-a) Hadits ini shahih, Shahih Muslim(1784)
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kaum kafir Quraiys; maka tidak dikembalikan kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan siapa yang datang kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam dari pihak kaum kafir Quraisy; maka harus

dikembalikan kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menulis

butir-butir kesepakatan tersebut walaupun shahabat tidak menyetujui

hal tersebut.

Hadits ini panjang sebagaimana ditulis ahli hadits tentang kisah

perjanjian Hudaibiyyah, yang ditulis dengan lengkap oleh Ibnu Al-

Qayyim dalam kitab Zaad Al-Ma'ad dengan menyebutkan faedah yang

banyak sekali, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

mengembalikan kepada mereka Abu Jandal bin Suhail karena ia datang

masuk Islam sebelum selesai gencatan senjata, lalu ia dikembalikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi uta SaIIam ke pihak Quraisy kembali;

maka Allah memberikan solusi terbaik baginya, ia kabur dari tempat

pihak kaum kafir Quraisy menuju Abi Bashir di daerah Saif Al-Bahr,

bertempat tinggal di jalan tersebut dan mencegat setiap kafilah dagang

Quraisy yang melewati tempat tersebut. Dan setiap kaum kafir Quraisy
yang masuk Islam; langsung bergabung dengan Abu Jandal sehingga

menyulitkan kaum kafir Quraisy. Kisah tentang hal tersebut tertulis

dalam kitab-kitab sejarah Islam. Telah ditetapkan juga bahwa Nabi

Shallallahu Alaihiwa Sallam tidak mengembalikan kaum wanita Quraisy.
Ada yang berpendapat bahwa kesepakatan damai itu diperuntukkan

bagi kaum laki-laki dan tidak bagi kaum wanita, dan kaum kafir Quraisy
menginginkan kesepakatan tersebut berlaku secara umum terhadap

kaum kafir Quraisy, yaitu ketika Ummu Kultsum binti Abu Mu'ith
masuk Islam ia langsung berhijrah ke MadinatL kaum musyrik menyusul

menuntut agar dikembalikaru dan Rasulullah Shallallahu Alaihi w a S allam

tidak mau mengembalikannya, lalu Allah Ta'ala berfirmary

.rrK.ftlLi;4$
" Maka j anganlah kamu kemb alikan mer eka kep ada ( suami-suami mer eka) or ang-

orangkafir." (QS. Al-Mumtahanah: 10) yang menyebutkan hal itu.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan membuat kesepakatan



gencatan senjata yang mengharuskanuntukmengembalikan setiap pihak
musuh datang bergabung dan tidak menuntut untuk mengembalikan

pihak kita pergi bergabung dengan pihak musuh sebagaimana yang

dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi w a S allam.
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121.8. D ari Ab dullah bin Umtar Radhiy altahu Anhuma b ahw a N abi Shallallahu

Alaihi zaa Sallam bersabda, "Siapa membunuh kafir Mu'ahad (yang

telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin), ia tidak akan mencium

harum surgL danharumnya surga dapat dirasakan dari jarakperjalanan

40 tahun." (HR. Al-Bukhari)621

Penielasan Kalimat

"Lam Yarah" yakni tidak mendapatkan. Dalam lafazh Al-Bukhari
disebutkan: " Siapa yang membunuh seorang yang telah mendapat Dzimmah

(naungan) Allah dan Rasul-Nya" 622 dalam riwayat lain dengan lafazh

pengeculian: "tAnpt dosa" dalam riwayat lain: "Dengan tidakhaq", dalam

riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, "Dengan tidak halal" 623 dan lafazh

pengecualian merupakan hal-hal yang maklum dalam kaidah syariat.

Sabda, "Masirata Arba'in'Affian" (perjalanan 40 tahun), dalam hadits

Isma'ili: " Sab'ina 'AmAn" (70 tahun), dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari
hadits Abu Hurairah 624, dan Al-Baihaqi dari riwayat hadits Shafwan

Ibnu Sulaim dari 30 anak shahabat dengan lafazh: "Sab'ina Kharifu" (70

tahun).625 At Thabrani meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan

lafazh: "Masirata Mi'atu'Am" (pegalanan selama 100 tahun) 626 dan dari

(g,v) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (31,56)dari hadits Abdullah Ibnu Amru
Al-'Ash Radhiyallahu Anhuma, dalam catatan disebutkan Abdullah Ibnu Umar.
(g"--) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6914)
(g"--") Hadits ini shahih, Shahih Abi Datnud (2760)
(?') Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1,403)

HR. Al-Baihaqi(9/205)
HR. Ath-Thab r ani (7 I 207, 3 / 201)

627

622

623

624

525
626
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hadits Abi Bakrah: "Khamsumi'ati 'Am" (500 tahun) 627 terdapat dalam
kitab Al-Muwaththa' dari hadits lain dalam Musnad Al-Firdaus dari

Jabir: "Bahwa harumnya surga dapat dirasakan dari jarak perjalanan 1000

tahun" 628 berbagai riwayat yang berbeda-beda ini telah digabungkan
pengertiannya oleh para ulama.

Penulis menyimpulkan bahwa jarak surga yang dapat dirasakan

itu ketika hari kiamat, berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal

seseorang. Tenfunya seseorang yang bisa merasakan harum surga dari
jarak 500 tahun lebihbagus dari bisa merasakan 70 tahun jarak perjalanan

dan seterusnya. Syaikh kami juga sependapat dengan hal tersebut yang
terdapat dalam kitab Syarh At-Tirmidzl, dan saya juga menemukan hal
sama pada penjelasan Ibnu Al-Arabi.

Tafsir Hadits
Hadits adalah dalil yang mengharamkan membunuh kafir Mu'ahad

(kafir yang telah melakukan perjanjian dengan orang Muslim).
Namun ada perbedaan ulama untuk mengqishash apabila ada yang
membunuhnya, Al-Muhallab berkata, "Hadits ini adalah dalil apabila

seorang muslim membunuh kafir Mu'ahad atau Dzimmi maka tidak
diqishash, ia menambahkan: karena hadits ini hanya menyebutkan
sanksi di akhirat dan tidak di dunia.

2. BAB PERLOMBAAN DAN MEMANAH

Ass ab qu adalah kalimat yang berb entuk m as dar, inilahy ang dimaksud
(dalam bab ini). Ada yang mengatakan: Assibaqu: yaitu taruhan yang
dipersiapkan dalam perlombaan. Kata Arramyu: bentuk Masdar dari
Rama,yaitu berjuang dengan menggunakan tombak, maksudnya adalah

saling melempar dengan tombak untuk perlombaan.

HR. Ath-Thabr ani (1. 1 207, 3 1 201)
Kltab Al-Firdaus, karya Ad Dailami (21271)

u;-Jr
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1219. Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi

wa SaIIam pernah mengikuti lomba kuda (yang telah dipersiapkan

dengan sempurna) dari Hafaya' dan berakhir di Tsaniyyatul Wada', dan

mengikuti lomba dengan kuda (tidak dipersinpkan dengan sempurna)

dari Tsaniyyah hingga masjid Bani ZuraiQ, dan lbnu Umar adalah

termasuk orang yang ikut berlomba. (Muttafaq Alaih)62e

Al-Bukhari menambahkan: Sufyan berkata, "Jarak antara Hafay a'

dan Tsaniyyatul Wada'ialah 5 mil atau 6 mil dan dari Tsaniyyah

hingga masiid BanuZuraiq adalah 1 mil.z530

Penielasan Kalimat

At-Tadhmir dijelaskan dalam kitab An-Nihayah: memberikan

rerumputan sebagai makanan sehingga kelihatan gemuk, lalu hanya

diberi makanan pokoknya saia untuk meringankan badannya,

ditambahkan dalam Ash-Shihah" hal itu dilakukan selama 40 hari, inilah
yang disebut dengan Al -Midhmar atau At-Tadhmir, adayang berpendapat:

dikempeskan perutnya lalu diberikan pakaian agar ia berkeringat

mengeluarkan semua lemak sehingga dagingnya semakin padat. AI-
Hafaya'yaitu suatu daerah yang berada di luar MadinatU Amaduhayaitu

sampai ke, Tsaniyyatul Wada' adalah daerah yang berdekatan dengan

Madinah; disebut demikian karena setiap yang keluar dari Madinah
seakan-akan mengucapkan selamat tinggal.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil yang mensyariatkan perlombaan, dan

tidak termasuk perbuatan sia-sia bahkan termasuk olah raga yang

629 (f-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (420), Shahih Muslim (1870)
630 (Cff) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2868)
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baik melatih keahlian berperang dan sangat berguna ketika berjihad,

hukumnya berubah-ubah antara mustahab atau mubaft terganfung

kondisi dan tujuannya.

Al-Qurthubi berkat4 "Ulama bersepakat membolehkan perlombaan

dengan kuda atau lainnya dan juga lomba lari, demikian juga lomba

lempar tombak dan penggunaan-penggunaan senjata, karena hal

itu termasuk melatih kemampuan berperang. Hadits tersebut di atas

juga merupakan dalil yang membolehkan untuk melangsingkan kuda

persiapan berjihad, bahkan ada yang berpendapat bahwa hal itu
mustahab.

-!o . a - ; , 
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1220. Darinya Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi

kuda-kudayang cukup umur. (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits

shahih menurut Ibnu Hibban)631

Penielasan Kalimat

"Darinyn," yakni Ibnu Umar. Al-Qurrah adalah bentuk jama' dari
Al-Qarih yaitu kuda yang sudah cukup umur (memasuki usia 5 tahun).

Tafsir Hadits

Hadits ini sama seperti hadits sebelumnya yang mensyari'atkan

perlombaan kuda, dan melebihkan jarak perlombaan kuda yang cukup

umur karena stamina tubuhnya yang kuat dan bagus, dan inilah yang

dimaksud sabda Nabi: "Wa Fadhdhala Al-Qurrah" (melebihkan jarak

kuda yang cukup umur).

t.t\l
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631 (f) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dazaud (2577)



7221. Dari Abtt Hurairah Radhiyallahu Anhu bnhzua Rasulullah Shallnllnhtt

Alaihi wn Sallam bersabdn, "Tidak ada perlombaan kecuali untuk onta,

ntau panah, atau kuda. (HR. Ahmad dan Ats-Tsaiatsah. Hadits
shahih menurut Ibnu Hibban)632

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dan Al-Hakim.
Hadits shahih menurut Ibnu Al-Qaththan dan Ibnu Daqiq Al-'Ied, tapi
Ad-Daraquthni mengatakan bahwa sebagian rawi hadits ini'illahnya
yaitu mauqtf, dan diriwayatkan Ath-Thabrani dan Abu Asy-Syaikh dari
Hadits Ibnu Abbas 633.

Sabda Nabi: " Illa fi Khuffin" maksudnya onta, " Al-H afir " yaitu kuda,
dan An-Nashl yaitu panah, maksud kecuali dengan mengendarai kuda
atau onta atau dengn memanah; karena kata majemuknya dihapus
lalu diganti dengan kata asalnya yang sudah menunjukkan pada

maksudnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan pemberian bonus, jika
bonus tidak berasal dari peserta lomba seperti dari imam (pemirnpin)

dengan memberikannya kepada siapa yang berhasil; maka hal itu
dibolehkan menurut kesepakatan ulama, tapi jika berasal dari peserta

lomba; maka tidak boleh; karena mirip dengan judi.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa perlombaan itu hanya pada 3
hal tersebut di atas. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan
'Atha' membolehkan atas segala hal. Ulama fikih berbeda pendapat
dalam membolehkan perlombaan untuk mendapatkan hadiah atau

tidak, dan siapa yang membolehkannya dengan memberikan syarat-

syarat tertentu yang disebutkan dalam kitab Asy-Synrh.
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1222. D ar iny a Radhiy allahu Anhu b ahw a N ab i ShaIIaIl ahu Alaihi w a S allam

bersabda, "Siapa memasukkan seekor kuda antara dua kuda, sedang ia

tidak menjamin untuk dikalahkan atau dimenangkan, hukumnya tidak

apa-apa. Namun bila ia mengharuskan menang, maka itu termasuk

judi". (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan sanadnya lemah)6s

Penjelasan Kalimat

"Darinya," yaitu Abu Hurairah. Sanadnya lemah karena para pakar

hadits meragukan kebenaran rawi hadits ini dari Abu Hurairatr, sampai

Abu Hatim berkata: yang paling tepat adalah hadits ini mauquf kepada

Sa'id bin Al-Musayyib, karena Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Sa'id.

Demikian juga dalam kitab Al-Muwaththa' dari Az-Zuhri dari Sa'id.Ibnu

Abi Khaitsah berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Mu'in tentang hal ifu."

Ia menjawab, "Ihtbatrl," lalu ia mengatakan rawinya dari Abu Hurairah,

Asy-Syafi'i melakukan kesalahan dengan mengatakan Sufyan bin Husain

meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah.

Sabda Nabi: "Waht4Lla La Yakmanu An Yusbaq" (tidak menjamin

untuk menang atau dikalahkan) dalil yang menunjukkan bahwa yang

menghalalkan perlombaan itu adalah adanya kuda ke tiga dengan syarat

bahwa yang ke tiga tidak benar-benar ingin berlomba bila tidak menjadi

ajang perjudian. Inilah yang disyaratkan sebagian ulama, dengan

begitu bisa mengeluarkan dari judi, mungkin tujuannya sekedar untuk

menguji ketangguhan kuda yang dilombakan. Apabila perlombaan itu
sudah diketahui hasilnya; maka hilanglah tujuan dari diada-adakan.

Sedangkan perlombaan tanpa dengan bonus, boleh berdasarkan

kesepakatan ulama.
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634 (..i*b) Hadits dha' if , Dha' if Abi D awud (2579)
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1223. Dari Uqbahbin Amir berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam di atas mimbar membaca (ayat: "Dan persiapkanlah

dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan

yang kamu miliki." (Q,5. AI-Anfal (60)), ingatlah bahwa kekuatan itu

adalah memanah, in gatlah b ahw a kekuatan itu adalah memanah, in gatlah

bahwakekuatan itu adalah memanah." (HR. Muslim)635

Tafsir Hadits

Hadits ini menerangkan yang dimaksud dengan quzawah dalam

ayat adalah memanah; karena hal itu biasa dilakukan pada masa Nabi

Shallallahu Alaihi wa SaIIam, dan termasuk juga dalam memanah adalah

menembak dengan senapan atau pistol terhadap kaum musyrikin dan

pembangkang. Dari sini diketahui bahwa melatih kekuatan fisik itu
disyariatkan dalam Islam, dan kesiapan itu melalui latihan; karena siapa

saja yang tidak bisa memanah dengan tepat tidak dikategorikan sebagai

orang yang siap (kuat). WaIIahu'AIam,

-o0o-

635 (f) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1.9L7)



KITAB MAKANAN

1224. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallambersabda, " setiap binatangbuas yang mempunyai gigi taring

har am dimakan." (HR. Muslim)636

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan setiap hewan yang

bertaring. A n-N aab adalah gigi yangberada dibelakang gusi sebagaimana

dalam Al-Qamus, dan Assabu'u yaifij. hewan buas. Sebagaimana dalam

Al-Qamus juga disebutkan: binatang buas adalah binatang pemburu.

Dalam kitab An-Nihayah: melarang untuk makan setiap binatang yang

bertaring, yaitu binatang yang memburu dan membunuh binatang

lainnya dengan kejam seperti singa, musang, harimau dan lainnya.

Al-Hadawiyyah, Asy-Syafi'i, Abu Hanifatu Ahmad dan Dawud

berpendapat seperti yang disebutkan dalam hadits, akan tetapi

mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis hewan bertaring yang

diharamkan. Abu Hanifah berkata, "setiap hewan yang memakan

daging dikategorikan buas termasuk juga gajah, serigala dan kucing"'

Asy-Syafi'i berkata, "jenis binatang buas yang diharamkan adalah yang

berani menyerang manusia, seperti singa, musang, harimau dan lainnya

selain serigala dan musang; karena keduanya tidak berani menyerang
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manusia. Ibnu Abbas berpendapat seperti yang dinukilkan Ibnu Abdi
Al-Bar dari Ibnu Abbas, Aisyah dan Ibnu umar -dalam riwayat yang
dikatakan lemah- dan Asy-sya'bi, sa'id Ibnu Jubair yang menghalalkan
daging hewan buas berdasarkan firman Allah Ta,ala,

@ (P'tu-a-JYcC\<S
" Kat akanl ah, " T i adal ah aku p er ol eh dal am w ahy u y an g diw ahy ukan kep a d aku,
sesuatu y an g dihar amkan .... " (QS.Al-An' am: 1 45) bahwa yang diharamkan
adalah yang tersebut dalam ayat tersebut dan yang lainnya halal.

Dijawab: bahwa ayat itu turun di Mekah, dan hadits Abu Hurairah
setelah hijrah ke Madinah; maka hadits itu adalah nasikh (penghapus)
atas ayat tersebut bagi siapa yang berpendapat bahwa As-sunnahbisa
menasikh Al-Qur'an, atau ayat tersebut hanya berlaku bagi g pasangan
hewan ternak sebagai bantahan bagi yang mengharamkan sebagiannya
sebagaimana Allah sebutkan sebelum ayat tersebut:

#ir*drrV. j;iij\3j
"Dan mereka mengatakan: "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini."
(QS. Al-An'am: 139). Ada yang mengatakan sebagai bantahan terhadap
mereka adalah firman Allah, "Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam
wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bngi orang
yang hendak memakannya," (QS. Al-An,am: 145) yang berarti: bahwa
apa yang kalian halalkan adalah yang diharamkan Allaku dan yang
diharamkan adalah yang dihalalkan Allah, dan semua itu adalah
mengada-ada atas ketetapan Allah, lalu Allah sebutkan daging babi
setelah menyebutkan yang diharamkan karena mempunyai,illah yang
sama yaitu menjijikkan.

Ayat tersebut ditujukan kepada kaum kafir yang menghalalkan
mayit, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih tidak
menyebut nama Allatu dan mereka juga mengharamkan banyak
sekali hal-hal yang dibolehkan syaria! maksud ayat tersebut adalah
menerangkan keadaan mereka, yaifu selalu menentang yang hak
(kebenaran), seakan-akan dikatakan: setiap yang diharamkan pastilah
kalian halalkan terang-terangan membantah mereka.
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Pendapatku: mungkin yang dimaksud "QuI (katakanlah)": saya

tidak temukan sekarang hal-hal yang diharamkan kecuali yang tersebut

dalam ayat,baru setelah itu Allah mengharamkan setiap binatang yang

bertaring, diriwayatkan Malik bahwa ia memakruhkan memakan setiap

binatang buas yang bertaring dan tidak mengharamkan.

1.225. Mttslim juga meriwayntkan dari Hadits lbnu Abbas Radhiyallahu

Anhuma dengan lafazh - melarang- dan ditambah: "Dan setiap burung

yang mempunyni kaki penerkam (cakar)".637

Penielasan Kalimat

Diriwnyatkanyaitu makna hadits Abu Hurairah oleh Muslim.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits labir yang mengharamkan setiap

burung yang mempunyai kaki penerkam.638 dan diriwayatkan juga dari

Al-Irbadh bin Sariyah, ditambahkan: "Pada hari Khaibar,"63e Dalam AI-

Qamus, AI-MikhIab adalah cakar yang terdapat pada setiap hewan dan

burung, baik digunakan untuk berburu atau tidak. Al-Hadawiyyah

mengharamkan setiap burung yang mempunyai cakar, dan pendapat

ini dinisbatkan An-Nawawi kepada Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad,

Dawud dan jumhur ulama.

Dalam kitab Nihdyah Al-Mujtahid dinisbatkan kepada jumhur

ulama pernyataan yang menghalalkan setiap burung yang bercakar,

lalu berkata, "Ada suatu kaum yang mengharamkan, tapi apa yang

disebutkan An-Nawawi lebih tepat; karena disebutkan dalam kitab-

kitab kedua madzhab yang berpendapat demikian, dan Ahmad dalam

kitab Dalil Ath-Thalib dengan lafazh: diharamkan setiap burung yang

berburu dengan menggunakan cakarnya seperti gagak (sejenis burung

gagak), elang, rajawali, sejenis burung elang dan masih banyak lagi.

(Co-) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1934)

(g"*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1.478)

ft.--) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1474)
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Hal itu disebutkan juga dalam kitab Al-Minha, kitab Asy-Syafi'iyyah

dan demikian juga pendapat Al-Hanafiyyah, Malik berkata, "Makruh
hukumnya mengkonsumsi setiap burung yang bercakar tapi tidak
diharamkan."

Sedangkan sejenis burung elang (pemakanbangkai): tidak termasuk

burung bercakar, akan tetapi diharamkan karena sifat kotornya, Asy-

Syafi'iyyah berkata, "Haram mengkonsumsi hewan yang disunnahkan

dibunuh seperti ular, kalajengking, burung hantu, burung gagak, tikus
dan setiap binatang buas yang membahayakary berdasarkan sabda

Nabi Shallallahu Alaihi ztta Sallam'. "Lima binatang yang boleh dibunuh baik

ketika tanah haram maupun bukan" seperti yang telah disebutkan dalam

pembahasan tentang haji, mereka beralasan: karena binatang-binatang

tersebut menjijikkan (kotor), baik ditinjau dari syariat maupun fitrah
manusia.

Pendapatku: perintah hadits untuk membunuhnya lalu dijadikan
dasar hukum untuk mengharamkan mengkonsumsinya masih perlu
diteliti lagi. Diberitahukan kepada mereka bahwa ada hewan yang tidak
diperintahkan untuk dimusnahkan tapi diharamkan. Asy-Syafi'i berkat4
"Seseorang yang menyetubuhi binatang (ternak yang halal dikonsumsi)

maka syariat memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut,

mereka berkata, "Dan tidak diharamkan untuk mengkonsumsinya." Hal
ini menunjukkan bahwa tidak ada kelaziman hukum antara perintah

membunuh dengan haram hukumnya mengkonsumsi binatang tersebut.

1226. Dari labir Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi

zoa Sallam pada zoaktu peratlg Khaibar melarang makan daging keledai

negeri (jinak, piaraan) dan membolehkan dagingkuda. (Muttafaq Alaih.
Menurut laf azh riwaya t A l-B ukhar i: " Memb er ikan ker in g nn an " 10+o

640 (g.^-") Hadits ini shahih, Shaltih Al-Bukhari (5520), Shahih Muslim ('1.947)
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Penjelasan Kalimat

Rakhkhasha ganti dari lafazh Adzina (diizinkan), dalam beberapa

riwayat diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapati

periuk mendidik merebus daging keledai negeri, maka Nabi

memerintahkan untuk menuangkannya sambil bersabda "langanlah

memakan dagingnya" hadits-hadits yang menerangkan tentang hal itu

banyak sekali, dalam riwayat lain dengan lafazh, "KArenA ia termasuk

binatang yang menjijikkan" atau dengan lafazh, "Naiis" dalam laf.azh

lainnya, "Hal itu sangat menjiiikkan dan termasukperbuatan setan".

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai masalah pokok:

Pertama'. Teks hadits ini mengharamkan memakan daging keledai

negeri, karena setiap larangan itu berfungsi untuk mengharamkan.

Jumhur ulama dari shahabat, tabi'in dan setelah mereka mengharamkan

mengkonsumsi daging keledai negeri, kecuali Ibnu Abbas yang

mengatakan bahwa daging tersebut tidak haram.

Menurut riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa

Ibnu tidak mengharamkan daging tersebut, lalu membacakan firman

Allah Ta'ala,

@F .(guya1uc6-ii
" Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadnku,

sesuatu yang diharamkan..." (QS. Al-An'am: 145) diriwayatkan dari

Aisyah, Malik berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa daging itu

makruh, atau haram, atau boleh dimakan.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ghalib Ibnu

Abjar berkata, "Kami mengalami kekeringan, saya tidak mempunyai

makanan untuk keluargaku kecuali lemak berasal dari keledai negeri,

maka saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan

bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengharamkan

daging keledai negeri, sedangkan kami saat ini tertimpa kekeringan?"

Rasulullah bersabda, " Berilah keluar gamu makanan dari minyak daging keledai

negeri, ia diharamkan karena termasuk binatang yang mefiakan kotoran".el

t

l
641 (.)*) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dawud (3809)



yaitu ]au)wal bentuk jama' dari lallalah (hewan pemakan kotoran), Al-
Khaththabi berkomentar, "Hadits Ibnu Abjar diperselisihkan ulama

pada silsilah sanad rawinya." Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan

Syu'bah dari Ubaid Abi Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Ma'qil, dari
Abdurrahman bin Bisyr, dari penduduk Muzainah yang menerangkan

bahwa penduduk Muzainah Abjar atau Ibnu Abjar bertanya kepada

Nabi Shallallahu Alaihizpa Sallam. Mus'ir juga meriwayatkan dan berkata,

"Dari Ibnu Ubaid dari ibnu Ma'qil dari2 penduduk Muzainah, di antara

keduanya didapat dari lainnya. Hadits bab ini yang berasal dari Jabir
menetapkan haram hukumnya, yang diriwayatkan Abu Dawud maushu!,

lalu berkata, "Sedangkan sabdanya, "Saqa haramkan karena in termasuk

binatang pemakan kotoran," hanya saja hadits ini tidak bisa ditetapkan,

namun yang ditetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi w a S allam melar ang

memakan dagingnya; karena menjijikkan, yang sanadnya sampai kepada

Muhammad bin Sairin dari Anas bin Malik berkata, "Ketika Rasulullah

Shallallahu Alaihi zua Sallam membuka (menaklukkan) Khaibar, kami

mendapatkan keledai negeri, lalu disembelih dan dimasak, maka juru
bicara Rasulullah Shallallshu Alaihi wa Ssllam berkata, "Sesunggtrhnya

Allah dan Rasul-Nya melarang kalian unttLk merunkannyn, knrena menjijikkan

termasuk p erbuatan setan, " makakami langsung mematikan periuk-periuk
tersebut.6a2

Dengan demikian batallah perkataan yang menyebutkan bahwa

daging itu diharamkan karena dikhawatirkan mengurangi jumlah

hewan kendaraan, sebagaimana yang diriwayatkan Ath-Thabrani dan

Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, "Hnl itu diharantknn knrena dikhnwntirkan

mengurangi hewan kendaraan,//643 Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu

Abbas dalam bab "Peperangan" dari riwayat Asy-Sya'bi bahwa

Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak mengetahui dengan pasti, apakah

Rasulullah Shnllallahu Alaihi uta Sallam melarang mengkonsumsinya

karena ia hewan kendaraan, sehingga khawatir mengurangi jumlahnya,

atau diharamkan seldma-lamanya pada hari Khaib ar .t' 644 Ada keraguan

alasan dari larangan Nabi tersebut, maka dikatakan: sudah diketahui

(C"*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2991), Shahih Muslim (7910)
Al - Mu' j am Al - Kab ir (1 U 432)

(g'*-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (4227), Shnhih Muslim (1.939)
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dari teks hadits yangsharih (jelas) menyatakanbahwa dagingnya haram;

karena menjijikkan, seakan-akan Ibnu Abbas tidak mengetahui hadits

tersebut sehingga ia ragu-ragu memberikan alasan haramnya. Maka

bila sudah ditetapkan larangan tersebut, karena pada dasarnya setiap

larangan untuk mengharamkan; maka harus dipatuhi walaupun kita

tidak mengetahui alasannya.

Sedangkan apa yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Ummi

Nashr Al-Muharibiyyah menyebutkan: ada seseorang bertanya kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam tentang keledai negeri, maka

Nabi bertanya, "Bukankah ia digembala di padang rumput dan makan

daun-daun?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Nabi bersabda, "Maka makanlah

dagingnya.z645 Hadits ini tidak shahih karena bertentangan dengan

hadits-hadits shahih.

Keduaz hadits ini merupakan dalil yang menghalalkan daging

kuda. Inilah pendapat Zaidbin Ali, Asy-Syafi'i, dua ulama terkemuka

madzhab Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama salaf dan

khalaf berdasarkan hadits bab ini, dan juga hadits-hadits shahih lainnya

yang mempunyai makna sama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad syarat Syaikhani

dari Atha'bahwa dikatakan kepada IbnuJuraij, "Bukankah orang-orang

salaf sebelummu memakannya?" Ibnu Juraij berkata, "Apakah yang

en gkau maksu d shahabat Rasulullah? " Ia menj awab, " Y a -" 646 l6,lu hadits

Asma' yang menyebutkan, "Kami menyembelih kuda dan memakannya

pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa S allam." T api Al-Hadawiyyah,

Malik dan pendapat masyhur madzhab Hanafi mengharamkan daging

kuda.

Pendapat mereka tersebut berdasarkan pada hadits Khalid bin AI-

Walid, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang makan daging

kuda, bighal (peranakanku'da dengankeledai) , keledai dan setiap binatangbuas

bertaring./'647 Dalam riwayat lain dengan tambahan: "Hari Khaibar."&8

645 Al-Mu' jam AI-Kabir (251161)

646 HR Abdurrazzaq dalam Mushannif-nya $1527)
647 (.j*) Hadits ini dha'ifl Dha'if Abi Dawud (3790)

648 (.r*) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (3806)
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Hal itu dijawab dengan pernyataan Al-Baihaqi yang menyebutkan:

Sanad hadits inimudhtharib danbertentangan dengan riwayat tsiqat. Al-

Bukhariberkata, "TsaurbinYazid dan Sulaimanbin Sulaim meriwayatkan

dari shalih yang harus diteliti." Hadits tersebut didha'ifkan Ahmad, Ad-

Daraquthni, Al-Khathabi, Ibnu Abdi Al-Bar dan Abdul Haq. Akan tetapi

mereka berdalilkan pada firman Allah Ta'ala,

@tt\;HA
"Untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan." (QS. An-Nahl: 8),

menetapkan ayat ini sebagai dalil berdasarkan beberapa hal:

Pertama: 'illah yang terdapat dalam nash ayat menunjukkan

pada kegunaan yang terbatas, maka pendapat yang membolehkan

mengkonsumsinya bertentangan dengan zhahir ayat. Pendapat ini
dijawab dengan menegaskan bahwa 'illah dalam nash tersebut tidak

membatasi kegunaan hewan tersebut, maka tidak sebatas berfungsi

sebagai hiasan dan kendaraan semata, berdasarkan kesepakatan ulama

bahwa hewan-hewan tersebut bisa dimanfaatkan selain sebagai hiasan

dan kendaraan, nash ayat menegaskan atas keduanya karena kebanyakan

fungsinya demikian. Dan jikalau kegunaannya hanya untuk kendaraan

dan hiasan semata; maka kuda, keledai danbighal tersebut tidak boleh

dimanfaatkan unfuk mengangkut barang-barang berat, dan tidak ada

yang berpendapat demikian.

Kedua: dalil yang mengharamkan itu disebutkan dengan mengga-

bungkan bighal, keledai yang sama-sama menunjukkan haram meng-

konsumsi kedua hewan tersebut, maka siapa yang memberikan hukum

berbeda pada keduanya; maka harus mendatangkan dalil. Pendapat

ini dibantah dengan menegaskan bahwa ini termasuk dalil yang

menyamakan hukum atas keduanya, tapi pendapat ini lemah.

Ketiga: pengertian ayat tersebut menunjukkan pada pemberian

karunia semata, seandainya termasuk hewan yang dimakan; tenfu ifu
merupakan nikmat terbesar, karena berkaitan dengan kelangsungan

keturunan, dan Allah Yang Maha Biiaksana tidak memberikan karunia

yang sangat sederhana kegunaannya dengan tidak memberikan

manfaat yang utama, dan Allah telah memberikan karunia hewan untuk
dikonsumsi.
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--1@Pendapat ini dijawab: Allah Ta'alamengkhususkan pemberian nikmat

hewan itu untuk dikendarai; karena kebanyakan kuda dimanfaatkan

bangsa Arab untuk dikendarai, maka Allah memberi-tahukan kegunaan

hewan tersebut pada umumnya sebagaimana memberitahukan

kegunaan hewan ternak untuk dimakan dan membawa barang-barang

bera! karena hewan tersebut dimanfaatkan untuk hal tersebut, lalu

Allah memberitahukan manfaat terbesar penggunaan terhadap kedua

jenis hewan tersebut.

Keempat: berdasarkan pengertian ayat tersebut, jikalau dibolehkan

untuk dikonsumsi, tentu hilanglah manfaat dari adanya hewan tersebut

yaitu untuk dikendarai dan hiasan.

Dijawab: apabila pemanfaatannya untuk dikonsumsi akan

membuatnya punah; demikian halnya terhadap sapi dan lainnya yang

boleh dikonsumsi, yang mempunyai manfaat selain dikonsumsi.

Jawaban secara umum dari semua itu adalah bahwa ayat dalam

surat An-Nahl turun di Mekah (Makkiyyah), berdasarkan kesepakatan

ulama. Sedangkan pembolehan mengkonsumsi kuda turun di Madinah

6 tahun lebih setelah hijrak; dan juga ayat dalam surat An-Nahl tidak ada

keterangan yang mengharamkan makan daging tersebut. Hadits bab ini

dengan jelas membolehkan mengkonsumsinya. Seandainya pendapat

mereka diterima, tapi dalil tersebut memerintahkan agar jangan

dimakan, lebih umum daripada untuk mengharamkan atau mensucikan

atau karena ada perbedaan hukum, karena tidak diketahui hukum yang

pasti; maka tidak bisa menjadi dasar hukum yang tepat karena hukum

bisa ditentukan dengan dalil-dalil yang sharih membolehkan atau tidak.

Sedangkan anggapan sebagian yang menyebutkan bahwa hadits Jabir

mengharamkan mengkonsumsinya karena dengan lafazh rukhshah

yang berarti membolehkan mengkonsumsinya karena alasan tertentu,

yaitu pada saat kelaparan (tidak ada makanan selain itu) dan tidak

menunjukkan hukum halal secara mutlak. Pendapat ini dha'if; karena

hadits bab denganlafazh, "Adzina Lana"( kami diizinkan), dan dengan

lafazh, "Ath'amanaa" lalu perawi mengungkapkan dengan lafazh,

"Rakhkhashn" daripada "Adzinaa" bukanlah yang dimaksud "Rukhshah"

seperti yang dipahami sekarang ini; karena dulunya, pada masa shahabat

tidak ada perbedaan antara lafazh " Adzinaa" dengan "Rakhkhasha".
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L227. Dari lbnu Abi Aufa Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami berperang

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak 7 kali, karni

makan b elalan g. " (Muttaf aq Alaih)6ae

Penielasan Kalimat

Al-larad adalah bentuk jama' dari dari kata jaradah, yang artinya
jenis belalang, untuk menunjukkan jenis laki-laki maupun perempuan,

seperti kata hamam ah (bv ung merp ati).

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa belalang halal

dimakan, An-Nawawi berkata, "Sudah ada ijma' (kesepakatan) ulama

atas hal ifu. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas berkata, "Biasa para

isteri Rasul ullah Shallallahu Alaihi w a S allam saling memberi ha diahberupa

makanan belalang kepada lainnya."6s0 Ibnu Al-Arabi menerangkan

dalam kltab Syarh At-Tirmidzl bahwa belalang Andalusia tidak bisa

dimakan; karena mengandung unsur yang membahayakan. Maka jika

perkataan itu benar, tentu pengharamannya dikarenakan ia mengandung

unsur yang berbahaya sebagaimana racun dan lainnya.

Lalu ulama berbeda pendapat, "Apakah Rasulullah Shallnllahu

Alaihiwa Sallam memakan belalang atau tidak?" Hadits bab ini, mungkin

menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakannya

bersama shahabat, hanya saja dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan:

"KAmi makan belalang bersama Rasulullah." Ada yang berpendapat:

mungkin maksudnya kami berperang bersama Rasulullah sebagai ta'kid

(penguat) sabda Nabi sebelumnya yaitu "Ghazauna ffia'ahLt" mungkin

maksudnya bahwa kami memakannya bersama Rasulullah.

Pendapatku: pendapat terakhir ini lebih tepat untuk memahami

hadits tersebut, karena menyimpulkan hadits dengan hukum asalnya

649 (C.*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5495), Shahih Muslim (1952)

650 (.4d) Hadits ini dha'ii Dha'if lbni Maiah (3280)
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--1@lebih sempurna daripada memahaminya sebagai penguat hukum

sebelumnya, diperkuat lagi dengan keterangan dalam Ath-Thibb

menurut Abu Nu' aim dengan tambahan: " D an N ab i memakanny a b er sama

kami". Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadits

Salman menyebutkan "Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam pernah ditanya

tentang belalang, lalu Nabi menjawab, " Saya tidak suka memakannya, tapi

ti d ak j u g a m en gh ar amknnny a. "651 Hadits ini menurut Al-Mund ziri mur s al,

demikian juga yang diriwayatkan Ibnu Adi dalam tarjamah Tsabit Ibnu

Zuhair dari Nafi' dari Ibnu Umar menyebutkan "bahwa Nabi Shallallahu

Alnihiwa Sallam pernah ditanya tentangbiawak, beliau menjawab, "Saya

tidak suka memakannya, tapi juga tidak mengharamkannya," lal17 ditanyakan

tentang belalang, dan jawaban Nabi sama seperti hal tersebut.//652 An-

Nasa'i berkomentar, "Haditsnya tsabit tapi tidak tsiqah."

Menurut jumhur ulama, belalang boleh dimakan secara mutlak

walaupun mati tanpa sebab, berdasarkan hadits "Dihalalkan kepada

kami 2 bangkai yaitu ikan dan belalang, dan 2 darah yaitu hati dan limpa."653

diriwayatkan Ahmad dan Ad-Daraquthni Marfu' dari hadits Ibnu Umar,

dan berkata, "Hadits ini lebih tepat mauquf. Al-Barhaqi menetapkan

bahwa hadits ini mauquf, dan berkata, "Tapi mempunyai kedudukan

sama dengan hukum marfu'." Namun, ada perbedaan di antara ulama:

apakah berasal dari perburuan di laut atau di darat, lalu ada 2 hadits

dha'if yang menerangkan itu berasal dari laut.

Dijelaskan beberapa shahabat bahwa orang yang sedang muhrim

(ihram) bila membunuhbelalang harus membayar denda, menunjukkan

bahwa belalang itu dari darat. Sebetulnya hal tersebut tidak bisa

ditentukan dengan pasti sampai ada dalil yang menetapkan bahwa itu
berasal dari laut.

(-A:+) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dausud (3813 - 3814)
AI-KamiI (21521)

ft"--) Hadits ini shahih, shahih Al-Jam{ (21.0)

9 ..-il .r; u \
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1228. Dari Anas Radhiyallahu Anhu tentang kisah kelinci, ia berkata, "Ia

meny emb elihny a dan mengirimkan p angkal p ahany a kepada Rasulullah

Shallsllahu Alaihi wa Sallam dan beliau menerimanya." (Muttafaq
Alaih)6sa

Penjelasan Kalimat

Anas menerangkan: "Kami mengintai seekor kelinci di Marr
azh-Zharan, maka kaum mengejarnya sampai kelelahary lalu saya
menangkap dan membawanya kepada Abu Thalhatu dan Abu Thalhah
mengirimkannya paha kelinci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam dan beliau menerimanya," hadits ini tidak menunjukkan bahwa
Nabi memakannya, akan tetapi menurut riwayat Al-Bukhari dalam
kitab Hibah, perawi yang bernama Hisyam binZiyad bertanya kepada
Anas: Apakah Nabi memakannya? Ia menjawab, Nabi memakannya,
lalu berkata, "Beliau meneriman!a." oss

Tafsir Hadits

Berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama) halal memakannya, kecuali
Al-Hadawiyyah, Abdullah bin Umar, Ikrimah dan Ibnu Abi Laila
berkata, "Makruh memakannya; berdasarkan riwayat Abu Dawud
dan Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Umar berkata, "Dibawakan kepada
Rasulullah shallallahu Alaihiwa sallam dagingtersebuf namun Nabi tidak
memakannya dan tidak juga melarang bagi yang mau memakannya,,,
Ibnu Umar beranggapan karena kelinci (hewan mamalia) itu mempunyai
masa haid.6s5 Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Ammar seperti
hal tersebut, dan Nabi shallallahu Alaihiwa sallam memerintahkan untuk
memakannya tapi beliau enggan memakannya.6sz

Pendapatku: akan tetapi, tidak menutup kemungkinan keengganan
Nabi shallallahu Alaihi zna sallam mengkonsumsi tidak berarti beliau
membencinya. Ar-Raf i meriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengharam-
kannya.

(e*-l Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5489), Shahih Muslim (1953)
(6.+-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2572)
(!ri+) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (3792)
HR Al-Baihaqi (9132r)
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Disebutkan Ad-Dumairi dalam ktab Hayah Al-Hayazaan bahwa yang

mengalami haid itu adalah: perempuary serigala, kelelawar, dan kelinci.

Dikatakan juga: demikian juga hewan sejenis dengan anjing.

'1,229 . Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaberkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam melarang membunuh 4 macam heutan yaitu: Semut,

lebah, burung hud-hud dan burung Shurad (sej enis burung pipit). " (HR.

Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)658

Penielasan Kalimat

Al-Baihaqi berkata, "Perawinya adalah perawi yang shahih, Al-
Baihaqi melanjutkan, "Hadits ini adalah yang paling kuat dalam bab

ini."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan membunuh jenis-

jenis hewan tersebuf dan dari hal itu juga dapat disimpulkan haram
hukumnya untuk mengkonsumsinya; karena jikalau halal dimakan,
tentu tidak dilarang untuk dibunuh. Pembahasan ini sudah dijelaskan
dalam bab terdahulu.

Menurut jumhur ulama haram hukumnya unfuk memakannya.

Penentuan hukum pada setiap jenis hewan tersebut masih ada

perbedaan di antara ulama kecuali semut; karena zhahimya diharamkan
berdasarkan ijma' ulama.

,lt )2
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t230.1230. Dari Ibnu Abu Ammar berkata, "Aku pernah bertanya kepada labir,
"Apakah serigala (sejenis anjing) itu binatang buruan?,, Ia menjawab,
"Ya." Aklt bertanya lagi, "Apakah Rasulullah Shailallahu Alaihi wa
S all am b ers ab da demikian ? " I a menj aw ab,, y a.. (HR. Ahmad dan Al_
Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)6se

Biografi Perawi

Ibnu Abi Ammar adalah Abdurrahman bin Abi Ammar Al-Makki,
ditsiqahkan (dikuatkan) Abu zar'ah dan An-Nasa'i, tidak ada seorang
pun yang membicarakannya. Ia dikenal dengan eass (beribadah seperti
pastor) karena cara ibadahnya. Ibnu Abdi Al-Bar ragu-ragu menentukan
hadits ini ada illahnya. Al-Baihaqi berkata, ,,Hadits ini shahih.,,

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menghalalkan serigala, inilah pendapat
Asy-syafi'i. Hadits ini menjad i mukhashshrsh (pengecualian) dari hadits
yang mengharamkan setiap hewan buas bertaring. Abu Dawud
meriwayatkan hadits J abir m arfu', " serigala termasuk binatang buruary
apabila seorang yang sedang ihram menangkapnya; maka ia wajib
membayar denda berupa domba yang telah berumur safu tahury dan
serigala itu boleh dimakan olehnya."660 Hadits diriwayatkan Al-Hakim
dan berkomentar, "Sanad rawinya shahih.,, Asy-Syafi,i berkata, ,,Kaum

muslimin senantiasa memakan dan memperjualbelikannya antara bukit
shafa dan Marwah tanpa ada yang membencinya." Al-Hadawiyyah dan
Al-Hanafiyyah mengharamkan berdasarkan hadits'Am sebagaimana
yang telah kami bahas terdahulu, akan tetapi ditakhshishkan
(dikecualikan) dengan hadits yang menghalalkan.

Hukum haram tersebut didasarkan pada hadits Khuzaimah bin
Juzu' disebutkan bahwa Rasulullah shallaltahu Alaihi wa sallambersabd,a,

659 (Co) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (380t)
660 (1r*) Hadits ini shahih, Shahih AtTirmidzi (179I)
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" Ap akah ada seor ang y ang memakan serigala? " 661 Diriwayatkan At-Tirmidzi,
sanad rawinya terdapat Abdul Karim Abu Umyah, yang disepakati

sebagai perawi dha'if.
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L231.. D ari lbnu Umar Radhiy allahu Anhuma b ahtna ia pernah ditany a tentang

hukumnya landak. la menjawab, "Katakanlah, aku tidak mendapatkan

p erkar a y an g dihar amkan d al am ap a y an g diw ahy ukan kep ad aku.' ( QS.
Al-An' am: L45) . Berkatalah seorang tua di sisinya, " Aklt mendengar Abu

Hurairahberkata, " Ada seorang menanyakan landakkepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi w a S allam dan b eliau b er sab da, " la termasuk binat an g

kotor." Maka lbnu Umar berkata, "BiIa Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda demikian, maka itulah yang benar." (HR. Ahmad
dan Abu Dawud, dan sanadnya lemah)552

Penielasan Kalimat

Hadits ini dha'if karena orang tua tersebut majhul (tidak diketahui
nama dan keadaannya). Al-Khaththabi berkata, "Sanad rawi tidak
seperti itu dan mempunyai sanad rawi lainnya." Al-Baihaqi berkata,
"Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dengan sanad yang dha'if. Abu
Thalib dan Imam Yahya mengharamkannya. Ar-Rafi'i berkata "Ada2
pendapat yang berkaitan dengan hukum landak:

P ertama: haram dimakan, inilah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad;
berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa ia termasuk binatang
kotor.

Malik danlbnu Abi Laila mengatakanhalal memakannya, pendapat
ini lebih kuat daripada yang mengharamkannya karena tidak ada dalil

661. (-r -*b) Hadits ini dha'il Dha'if At-Tirmidzi (1792)
662 (.;n;7 Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dautud (3799)
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kuat disamping itu bahwa semua binatang itu pada dasarnya adalah

boleh dimakan. Dalam masalah ini ada perselisihanma'ruf diantara para

ulama.

.: . lo

1232. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumaberkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam melarang memakan binatang yang makan kotoran dan

melarang juga meminum susunyd." (HR. Al-Arba'ah kecuali An-

Nasa'i. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi)663

Penielasan Kalimat

Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits

serupa dari Ibnu Amr bin Al-AstU dan berkata, "Sampai ia diberikan

makanan rumput selama 40 malam.'/664 Ahmad, Abu Dawud, An-

Nasa'i dan Al-Hakim dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari
kakeknya dengan laf.azh, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang

makan dagingkeledai negeri danhewan pemakankotoran dan juga dari

mengendarairtya." Menurut riwayat Abu Dawud, "Untuk dikendarai

dan diminum air susunya."665lallaalah adalah hewan pemakan kotoran

dan najis baik berasal dari onta, sapi, kambing ataupun ayam.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan memakan hewan

lallaalah, meminum susu dan mengendarainya. Ibnu Jazem menegaskan

bahwa siapa yang wuquf (orang yang berhaji) dengan mengendarai

lallaalah; maka hajinya tidak sah. Zhahir hadits menetapkan bahwa

hewan tersebut dinamakan denganJ allaalahbila memakan kotoran; maka

haram hukumnya. An-Nawawi berkata, "Tidak dinamakan dengan

(f) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3785)
HR Al-Hakim (2/46) Al-Baihaqi (9/333) Ad-Daruquthni (41283)

(Jr) Hadits hasan, Shahih Abi Dawud (381.1.)

663
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lallaalah kecuali bila mayoritas makanannya berasal dari hal-hal kotor
dan najis. "Ada yang mengatakan bahwa standarnya itu dari bau dan
busuknya makanan yang dimakan, inilah yang ditegaskan An-Nawawi
dan Imam Yahya. Ia berkata, "Tidak bisa disucikan walaupun dimasak
dan dicampur dengan rempah-rempah sertahilangbaubusuknya; karena
hal itu hanya menutup-nutupi saja dan bisa menghalalkan." Al-Khathabi
berkata, "Ahmad, par a ahlu r a' y i danAsy-Syafi'i memakruhkary mereka
berkata, "Tidak boleh dimakan sampai dikandangkan beberapahari."

Pendapatku: ditentukan dalam hadits bab, untuk mengandangkannya

selama 40 hari, Ibnu Umar mengkandangkan ayam selama 3 hari. Malik
membolehkan memakannya walaupun tidak dikandangkan terlebih
dahulu.

Ats-Tsauri dan riwayat Ahmad mengharamkannya sebagaimana

zhahir hadits, dan yang mengatakary "Makruh dan tidak mengharamkan
beralasan: karena larangan dalam hadits tersebut karena perubahan
struktur daging, berarti tidak bisa diharamkan dengan dalil ia suci (bisa

dimakan) bila sudah kurus. Dan sudah maklum bahwa pendapat ini
bertentangan dengan nash hadits tersebut. Para pemikir itu menyelisihi
sunnah Nabi, Al-Mahdi menerangkan dalam kitab Al-Bahr, "pendapat
madzhab dan kedua kelompok adalah nadbun (ya.g terbaik), dengan
mengkandangkan hewan pemakan kotoran sebelum disembelilr,
mengkandangkan ayam selama 3 hari, kambing 7 hari, sapi dan onta
selama 14 hari. Malik berkata: semua itu tidak ada dasar hukumnya.
Kami menjawab: hal itu dilakukan untuk membersihkan lambungnya
dari makanan yang kotor.

Mengamalkan hadits itu wajib hukumnya, dan seakan-akan
yang menyelisihi hadits tersebut beranggapan bahwa larangan itu
untuk menjaga kesucian diri, tapi tidak berdasarkan pada dalil yang
mendukung. Sedangkan perbedaan waktu yang mereka tentukan untuk
membersihkan lambungnya dengan mengkandangkannya tidak ada
dalil yang menyebutkan hal tersebut.
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'l'233. Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu -tentang keledai liar (hutan)-:

Ialu Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam memakan sebagian darinya."
(Muttafaq Alaih;soo

Penielasan Kalimat

Telah dijelaskan dalam pembahasan bab haji tentang keledai hutan
yang dihadiahkan Abu Qatadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam.

Tafsir Hadits

Hadits menunjukkan halal hukumnya mengkonsumsi keledai hutan,
berdasarkan kesepakatan ulama. Tapi, ada perbedaan yang aneh (tidak
masuk akal) antara ulama yang menyebutkan bila keledai hutan itu
dikandangkan (diberi makan) dan dipelihara, maka ia berubah menjadi
keledai negeri.

5 r ,^^. ' a ' 
J' 

",-d. *i" UF :JS ki A\ €e, fr gi .j ,L*j,i :J, .\ \rt
.; s .tt.4,rr, -,.{,,o.itL<U 17 i A:- i qto n' J-z .lr J "'

nuD;,;,,:,;:;;_;"*;:^;,,:r,,:,::*,pernah
menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah shallallahu Alaihi wa

S allam, lalu kami memakannya. " (Muttafaq Alaih)667

Penielasan Kalimat

Dalam riwayat lainnya: "Dnn Kamiberada di Madinah" dalam riwayat
Ad-Daruquthni: "Lalu kami memakannya bersama ahlu bait Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam."668

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menghalalkan daging kuda sebagaimana

dalam pembahasan terdahulu; karena zhahirnya Nabi shattaltahu Alaihi
wa Sallam mengetahui dan menetapkan akan hal tersebut, karena ia

(e.-*) Hadits ini shahitr, Shahih Al-Bukhari (2570), Shahih Muslim (It96)
(e.^*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5510), Shahih Muslim (1942)
HR Ad-Daruquthni (4 I 290)
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mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakannya dan
jugakeluarganya(isteri-isteriNabi),disebutkandalamhaditsini:(Naharna)

" Kami meny embelih", rnenurut riwayat Ad-Daraquthni: " Dzab ahna" (kami
menyembelih). Ada yang mengatakary "Hal itu menunjukkan bahwa
antara Nahar dan Dzabahna artinya sama." Ada juga yang mengatakan

bahwa antara kedua lafazh itu berarti sama secara majas, karena lafazh
An-Nahar khusus untuk onta, yaitu menebas di leher onta (tempat
meletakkan kalungnya) sehingga urat nadinya terputus. Sedangkan

dzabhu adalah memotong urat nadi dan diperuntukkan selain onta. Ibnu
At-Tin berkata, " An-Nahar diperuntukkan untuk onta dan yang lainnya
dengan dz abhu, disebutkan dalam Al-Qur' an : " F a dz sb ahuuha ( I alu mer eka

menyembelihnya)" (QS. Al-Baqarah:71) dan di dalam hadits disebutkan
dengan An-Nahar.

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan nahar

terhadap binatang yang harus di d zabhu dan melakukan Dzabhuterhadap

binatang yang harus di nahar saja. Jumhur ulama membolehkan hal
tersebut. Perbedaan ulama dalam hal itu hanya dalam madzhab Malik.
Perkataannya: "Kami di Madinah" membantah yang beranggapan bahwa
hal itu dihalalkan sebelum diwajibkan jihad yang diwajibkan ketika
kaum muslimin memasuki kota Madinah.
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L235. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Biawak pernah

dimakan (oleh para shahabat) dalam hidangan Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam." (Muttafaq Alaih)66e

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang membolehkan memakan biawak, inilah
pendapat jumhur ulama. Iyadh menukilkan ada sekelompok ulama
yang mengharamkan, ulama madzhab Hanafi memakruhkannya. An-
Nawawi berkata, "Saya kira yang mengatakan selain itu tidak benar,

669 (3*) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (2575), Shahih Muslim (1947)



dan andaikata benar; tentu bertentangan dengan teks hadits dan ijma'
ulama sebelumnya." ulama yang mengharamkannya berdasarkan pada
hadits riwayat Abu Dawud "Bahwa Nabi shallallnhu Alaihi wa sallam
melarang memakan biawak'/670 sanad rawinya terdapat Ismail bin Iyasy
dan terdapat juga syambun yang dikenal kuat oleh orang-orang syam;
maka pendapat Al-Khathabi tidak benar: karena sanad rawinya tidak
seperti yang disebutkannya, dan demikian juga perkataan Ibnu Jazm:
karena terdapat rawi yang lemah dan tidak dikenal; karena sebetulnya
semuanya rawinya tsiqah (kuat) sebagaimana yang disebutkan penulis.
Dan juga pendapat Al-Baihaqi: yang menyebutkan ada rawinya yang
bernama Ismail bin Iyasy; tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang
kamu ketahui bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari orang-orang
Syam yang dapat dijadikan hujjah. Ulama yang mengharamkannya
berdasarkan juga pada hadits riwayat Abu Dawud dari Abdurrahman
Ibnu Hasanah, "Para shahabat memasak biawak, maka Nabi shallallahu
Alaihi wa sallam bersabda, "sebagian umat bani lsrail dirubah menjadi
hewnn melata di bumi, sayn khawatir bila binwak ini mungkin wujud mereka,

mnka buanglah." HR. Ahmad, hadits shahih menurut Ibnu Hibban, Ath
Thahawi dan sanadnya menurut syarat Syaikhnni.67l

Jawaban atas riwayat yang melarang: Bahwa larangan itu
walaupun pada asalnya untuk mengharamkan, akan tetapi larangan
itu untuk memakruhkan saja berdasarkan hadits riwayat Muslim
yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,
"Makanlnh knrena ia halal, hanya snjn ia tidak termasuk makanan yang
biasa saya makan."072 Riwayat ini membantah hadits lainnya yang juga
diriwayatkan Muslim yang menerangkan bahwa ada beberapa orang
berkata kepada Ibnu Abba s Radhiyallahu Anhumnbahwa Nabi shallallahu
Alaihi wa sallam bersabda mengenai biawak, "saya tidak memakannya,

tidak melarang yang msu memakannya dan juga tidak mengharamkannya."6z3

maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa hadits ini ada illahnya dengan
menyebutkan: "Sungguh buruk yang kalian sampaikary bukankah Nabi

670 (j*) Hadits hasan. Shahih Abi Dawud (3796)
671 (e4) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3798)
672 (U*?) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (7267), Shahih Muslim (7944)
673 (,,----a) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (7943)
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Allah (utusan Allah) tidak diutus kecuali untuk mengharamkan atau

menghalalkan suafu perkara," sebagaimana dalam riwayat Muslim.

Jawaban kedua untuk hadits kedua: mungkin hadits tersebut memang

pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu khawatir
jelmaan dari umat yang dilaknat sebelum Allah Ta'ala mewahyukan

bahwa memakan hewan jelmaan yang dilaknat tidak bisa menurunkan

kepada lainnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud berkata,

"RasulullahShallallahu Alaihiwa Sallam pernah ditanya tentang kera dan

babi, apakah jelmaan atau memang ada sebelumnya?" Nabi menjawab,

"Bila Allah menghancurkan suatu kaum atau merubah wujud mereka; maka

Allah tidak akan menjadikannya turun-temurun atau hukuman lainnya atas

perbuatan yang sama."67a Hadits ini berasal dari riwayat Muslim.675 dan Ibnu

Al-'Arabi tidak mengetahuinya. Lalu melanjutkan: perkataan mereka:

"Bahwa hewan jelmaan tidak akan menurunkan garis kefurunan"

hanyalah anggapan saja; karena itu tidak bisa dibenarkan dengan akal

fikiran melainkan dengan wahyu dan tidak ada perintah yang berkaitan

dengan hal tersebut.

Pernyataan itu dijawab: seandainya binatang tersebut benar-benar

jelmaary namun bukan berarti haram unfuk dikonsumsi, karena sifat-

sifat manusianya sudah hilang dan sudah menjadi binatang. Hanya saja

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam benci untuk memakannya terhadap

binatang yang tercipta karena murka Allah Ta'ala sebagaimana Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam benci minum air yang berasal dari sumur

kaum Tsamud.

Pendapatku: sudah pasti: jika tidak diharamkary mana mungkin

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menuangkannya

atau Nabi menghalalkannya; karena membuangnya termasuk per-

buatan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi kalau dihalalkaru tentu Nabi

membolehkan untuk dimakan. Namun jawaban yang paling tepat

adalah jawaban sebelumnya yaitu berdasarkan pendapat-pendapat di
atas disimpulkan bahwa boleh memakannya dan juga makruh dengan

adanya larangan tersebut.

674 Syarh Ma'ani Al-Atsar (41198)

675 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (2663)



1236. Dari Abdurrahmanbin Lltsman Al-eurasyi Radhiyauahu Anhubahwa
ada seseorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah ShaUattahu

Alaihi wa sallam tentang katak yang dijadikan obat. Laru Beliau
melarang membunuhnya. (HR. Ahmad, hadits shahih menurut Al-
Hakim. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkannya jugu)t,

Biografi Perawi

Abdurrahman bin utsman itu adalah Ibnu ubaidillah At-Tamimi
Al-Qurasyi, anak saudara Thalhah bin ubaidillah (seorang shahabat).
Ada yang berpendapat: Ia pernah bertemu dengan Nabi shall allahu
Alaihi wa sallam, dan Ia tidak pernah meriwayatkan hadits dari Nabi,
masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Ada yang berpendapat:
Ia masuk Islam pada hari Hudaibiyyah dan terbunuhbersama Ibnu Az-
Zubair di hari yang sama. Haditsnya diriwayatkan oleh kedua anaknya
dan Ibnu Al-Munkadir.

Penjelasan Kalimat

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan lafazh, ,,Ada seorang thabib
(dokter) menyebutkan kepada Nabi shallatlahu Ataihi wa sallam tentang
adanya obat-obatan yang dicampur dengan katak, maka Nabi shailauahu
Alaihi w a s allam melar ang membunuh katak. " 677 Al-B alhaqi berkomentar,
"Hadits ini adalah paling kuat perawinya yang melarang membunuh
katak." Diriwayatkan dari hadits Ibnu Amr, "Jangan membunuh katak;
karena suaranya itulah bait-bait tasbih kepada Allatu dan jangan pula
membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis dihancurkan ia
(kelelawar) berkata, "Ya Allah berilah aku kemampuan untuk mengatur
ombak di lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka." Ar-Baihaqi

@e,,r) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Daznud (3871)
HR. Al-Baihaqi (9/318)
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--@berkata: sanadnya shahih.678 Dari Anas berkata, "Janganlah membunuh

katak, karena ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam dibakar, ia melintas

dengan menyemprotkan ludahnya ke api."67e

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan membunuh katak,

mereka berkata, "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa

haram memakan katak; karena kalau halal, tentu boleh dibunuh." Dalil

semacam ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, namun

tidak menetapkan hukumnya dengan jelas.

1. BAB BINATANG BURUAN DAN SEMBELIHAN

Kata " ash-shaid" adalah bentuk mashdar yang artinya perburuan.

Allah Ta'ala membolehkan berburu dalam 2 ayat:

Pertama,

@ &c;"&SAc;;e\o'ze,
" Dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan

tombakmu.,. " (QS. Al-Maidah: 94)

Kedus,

',Ut*eV)i;-A;Y5
"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah knmu latih

untuk berburu," (QS. Al-Maidah: 4).

Ada 3 alat yang biasa dipakai berburu, yaitu: hewan yang bisa

melumpuhkanburuary senjata tajam dan alat-alatberatyang mematikan.

mengenai hewan (pemburu) diterangkan dalam hadits berikut ini:

irt
t,t',
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HR Al-Baihaql (91318)

Saya (penulis) tidak mengetahui lafazh haditsnya seperti itu Abdurrazzaq
meriwayatkan hadits dalam Mushannif-nya (41446) dengan lafazh yang mirip.



1237 . D ar i Ab u Hur air ah Radhiy all ahu Anhu b erkat a, " Ras uI ull ah shall ail ahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing -kecuali
anjing penjaga ternak, anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman-
maka pahalanya akan dikurangi satu qirath setiap hari". (Muttafaq
Alaih;oso

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan memelihara anjing,
kecuali 3 anjing tersebut di atas. Hadits-hadits serupa juga diriwayatkan
dalam beberapa riwayat dalam kitab Ash-Shahihain dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat: Apakah larangan hadits tersebut
berarti haram hukumnya atau makruh? Ada yang berpendapat haram,
dan berkurangnya pahalanya sebesar satu qirath setiap hari adalah
hukuman baginya karena memelihara anjing, berarti dosa memelihara
anjing sebanding dengan hilangnya pahala setiap hari sebesar satu qirath,
dalam riwayat lain: "dua qirath". Hikmah diharamkan; karena adanya
anjing di rumah dapat menimbulkan rasa takut kepada siapa yang
ingin memasuki rumah dan juga menghalangi malaikat masuk ruma[
padahal malaikat itu datang dan masuk ke rumah membawa kebaikan
dan keberkahan, yang dapat meningkatkan pada amalan ibadah,
menghindarkan dari perbuatan maksiat, dan jika malaikat tidak masuk
tentu yang terjadi adalah kebalikan dari semua itu (amalan yang buruk),
karena dapat mengotori (nasjis) peralatan rumah. Ada yang berpendapat:
hukumnya makruh dengan dalil berkurang pahalanya secara bertahap;
sebab kalau hukumnya haram tentu pahalanya akan langsung terhapus
semuanya. Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa hukum makruh
itu untuk menbersihkan diri saja; maka tidak menghapus sebagian
pahala kebaikan yang telah dilakukan. Asy-Syafi'iyyah mengharamkan
memelihara anjing kecuali anjing-anjing tersebut di atas.

Ulama berbeda pendapat antara riwayat: " Qirath" dan "eirathlani',,
ada yang berpendapat: itu tergantung dengan kemudharatan yang
ditimbulkan seperti kalau di kota kemudharatannya lebih besar;
maka pahala yang terhapus adalah dua qirath, sementara kalau di
perkampungan yang terhapus satu qirath, atau yang pertama (2 qirath)

680 (9.-*) Hadits ini shahitu Shahih AlBukhari (3324), Shahih Muslim (1575)
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kalau dipelihara di Madinah sedangkan yang kedua (1 qirath) selain di

Madinah. Atau L qirathdari pahala ibadah di siang hari, dan 1. qirathlagi

dari ibadah di malam hari. Jadi dalam hadits tersebut ada lafazh yang

disingkat; karena 2 qirath itu adalah jumlah dari pahala amalan ibadah

di siang hari dan malam hari. ulama juga berbeda pendapat: apakah

pahala yang terhapus itu dari pahala ibadah yang telah dilakukan atau

yang akan datang. Ibnu At tin Berkata: pahala ibadah yang akan datang,

lalu ia menukilkan dari lainnya perbedaan-perbedaan dalam masalah

tersebut.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bila memelihara anjing sesuai dengan

ketentuan dalam hadits itu tidak akan mengurangi pahala ibadah; maka

diqiyaskan bila memelihara anjing itu digunakan untuk menjaga rumah

apabila dibutuhkary sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Al-Bar'

Ulama bersepakat bahwa anjing gila tidak diizinkan dipelihara;

karena diperintahkan untuk dibunuh.

Hadits ini juga adalah dalil yang mewanti-wanti untuk melakukan

perbuatan yang mengurangi pahala ibadah seseorang, dan hadits ini

juga memberitahukan betapa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya

dengan membolehkan memelihara anjing yang bisa dimanfaatkan

dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hadits riwayat Muslim diperintahkan untuk membunuh

anjing, Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mayoritas ulama berpedoman pada

hadits bab untuk membunuh semua anjing kecuali tersebut dalam

hadits bab, lalu berkata, "Inilah pendapat Imam Malik dan pengikut

madzhabnya."

Ulama yang lainnya membolehkan untuk memelihara semua jenis

anjing, dan perintah untuk membunuhnya dinasakh (dihapus) dengan

perintah membunuh anjing yang berwarna hitam gelap, lalu berkata:

menurut saya bahwa larangan itu pada awalnya bersifat umum berlaku

unfuksemuanya, lalu diperintahkanuntukmembunuhsemuajenis anjing,

baru kemudian ada larangan untuk membunuh anjing kecuali anjing

yang berwarna hitam, lalu kemudian ada larangan untuk memelihara

semua anjing tersebut kecuali yang tersebut dalam hadits bab'



---

Yang dimaksud dengan berwarna hitam adalah berwarna hitam
pekat dan hanya mempunyai 2 titik warna putih di atas kedua matanya;

karena ia adalah setan.
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1238. D ari Adi bin Hatim Radhiy allahu Anhu berkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam bersabda, "lika engkau melepaskan anjingmu untuk

berburu, maka sebutlah nama Allah padanya. BiIa ia menangkap

buruan untukmu dan engkau mendapatkannya masih hidup, maka

sembelihlah. Bila engkau mendapatkannya telah mati dan anjing itu
tidak memakanny a sama sekali, maka makanlah. Bila engkau menemukan

anjing lain selain anjingmu, sedang buruan itu sudah mati; maka

janganlah engkau makan sebab engkau tidak mengetahui anjing mana

yang telah membunuhnya. Apabila engkau melepaskan anakpanahmu,

sebutlah nama Allah, bila engkau baru menemukan buruan itu setelah

sehari dan tidak menemukan selain bekas luka panahmu, maka makanlah

jika kamu mau. lika engkau menemukannya tenggelam di dalam air,

maka janganlah engkau memakannya." (HR. Muttafaq Alaih dan
lafazlury a menurut Muslim)681

Penielasan Kalimat

"Ramaita bisahmika" (Apabila engkau melepaskan anak panahmu)
adalah isyarat atas alat berburu yang kedua yaitu senjata tajam seperti

tombak dan pedang sebagaimana firman Allah Ta'ala,

I

I

i

681 (g.^.") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5475), Shahih Muslim (7929)
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"Tangnn dan tombakmu" (QS. Maidah: 94), akan tetapi hadits ini hanya

menyebutkan pada anak panah saja.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan pada beberapa hal:

Pertama: bahwa hasil buruan anjing tidak halal dimakan kecuali bila
memang dilepaskan pemiliknya untuk berburu, jika si anjing berburu
sendiri; maka hasil buruannya tidak halal untuk dikonsumsi menurut
jumhur ulama.

Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wtt Sallam: "Idza Arsalta"
(apabila kamu lepaskan) mafhumnya (pemahamannya) bila ia tidak
dilepaskan berburu; maka hukumnya berbeda. Menurut sebagian

ulama bahwa yang menjadi standar kehalalan itu adalahbahwa si anjing
memang anjing untuk berburu (diajari), maka tetap saja halal hasil
buruannya, walaupun tidak dilepaskan si pemiliknya untuk berburu
berdasarkan pemahaman secara umum dari sabda Nabi, "Idza Arsalta"
dan tidak menunjukkan pemahaman kebalikannya.

Pengertian anjing yang diajar itu adalah apabila ia diiming-imingi
dengan sesuatu ia langsung bergegas ingin meraihnya dan apabila

dilarang ia langsung duduk diam. Ada yang berpendapat: maksud dari
anjing yang diajar adalah bahwa ia mau diutus dan mau meraih apa yang
dipamerkan kepadanya. Tapi juga langsung mematuhi ketika dilarang
dari mengerjakan sesuatu pada saat itu dan bukan setelah ia melakukan
pekerjaan, tidak memakan apa yang dilarang.Jadi, yang menjadi pedoman

untuk menyebut seekor anjing telah diajar adalah kepatuhannya dari
melakukan hal yang dilarang sebelum dipersilahkan untuk berburu
dan bukan setelah ia berburu; jika kebalikannya, maka belum disebut
sebagai anjing yang telah diajar, karena anjing diberi ilham oleh Allah
Ta'ala dan menerima apa yang diajarkan sebagaimana firman AllatU
"yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepndamu." (QS.

Al-Maidah: 4). Jarullah berkata, "Semua hal yang telah diajarkan dari
mematuhi ketika disuruhberburu, diam ketika dilarang, dan dilepaskan
dengan membaca basmalah, serta ketika mendapatkan hewan buruan
tidak dimakan."



Kedua: sabda Nabi: "Fadzkur Ismallahi" (sebut nama Allah) diambil
dari firman Allah:

rl\$,\(r,t
\v/ ...)); ;i -ivfr6

"Dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya)..," (QS. Al-Maidah: 4),

bahw a dhamir (kata ganti)' Alaihi diperuntukkan atas apa yang dipelihara;

maka ucapkan basmalah apabila ingin menyembelihnya atau ketika

ingin melepaskan hewan buruan sebagaimana diterangkan dalam kitab
Al-Kasysyaf demikian juga sabda Nabi, "Apabila kamu melepaskan anak

panahmu" adalah dalil yang mensyaratkan untuk melafazhkanbasmalah
ketika hendak melepaskan anak panah atau sejenisnya. Zhahir Al-Qur'an
dan As-Sunnah mewajibkan untuk melafazhkan basmalah.

Dalam masalah itu ulama berbeda pendapat: Al-Hadawiyyah
dan Al-Hanafiyyah berpendapat bahwa melafazhkan basmalah wajib
hukumnya ketika seorang melepaskan hewan pemburunya, dan

diwajibkan ketika hendak menyembelih hewan dan memotong hewan

kurban; maka tidak halal untuk memakan hewan sembelihan atau

buruan apabila dengan sengaja tidak melafazhkan basmalahberdasarkan

firman Allah Ta'ala,

@'ri; iti:rfxig\Jeu-it
"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nsma

Allah ketika menyembelihnya." (QS. Al-An'am: 721) dan hadits bab ini.
Lalu mereka menambahkan: dan dimaafkan (halal dimakan) bagi
lupa melafazhkan basmalah berdasarkan hadits, "Allah ntemaqfksn

(tidak dijadikan dosa) apabiln lumba-Nya salah dan lupa dalam menunaikan

perintah-Nya."682 dan juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang akan

datang menyebutkan, "Jika lupa melafazhkan basmalah ketika menyembelih

hewsn itu, maka lafazhkan basrnalah lalu mnkanlah," yang akan disebutkan
di akhir bab Insya Allah. Yang lainnya berpendapat bahwa melafazhkan
basmalah itu hukumnya sunnah, di antaranya: Ibnu Abbas, Malik dan

salah satu riwayat dari Ahmad berdasarkan firman Allah Ta'alz,

#tcSt
682 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (1,675)

\v...
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"kecuali ynng sempat kamu menyembelihnya..." (QS. Al-Maidah: 3), lalu

mereka berkata, " Ayat tersebut tidak mensyaratkan melafazhkan

basmalah ketika menyembelih hewary pada firman Allah Ta'ala,

.. K b .i"{'rt G,J t"ti ?\L'
"Makannn (sembelihan) orang-orang yatxg diberi Al-Kitab itu halal bagimu..."

(QS. Al-Maidah: 5) yang menyebutkanbahwa mereka tidak melafazhkan

basmaiah ketika menyembelih hewan dan pada hadits Aisyah yang akan

datang, menyebutkanbahwa para shahabatbe rtarry a, " Wahai Rasulullah,

ada suatu kaum yang menghadiahkan daging kepada kami, sedang kami

tidak mengetahui apakah dilafazhkan basmalah atau tidak menyembelih

hewan te rsebut, ap akah kami boleh memakannya?" Rasulullah Sh allall ahu

Al aihi w a S all amber sab da, " B acalah b asmalah, Ialu makanlah. " Maka sebagai

jawaban atas dalil pendapat yang mewajibkan (yang pertama): bahwa

firman Allah: "Don janganlah kamu memakan... " (QS. Al-An'am: 1.2L)

maksudnya adalah sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala

sebagaimana firman Allatu "dan (diharamkan bagimu) yang disembelih

untuk berhaln." (QS. Al-Maidah: 3), karena Allah Ta'ala menegaskan:

"seamgguhnyn perbuatnn yang setnncam itu adalah suatu kefasikan." (QS.

Al-An'am: I2\), berdasarkan ijma' kaum muslimin bahwa siapa yang

memakan sembelihan yang tidak dilafazhkan Basmalah tidak disebut

Fasiq; maka dalil-dalil Al-Qur'an tersebut di atas harus digabungkan

dengan hadiis Aisyah untuk menghindari perbedaan pendapat di atas.

Azh-Zhahiriyyah berpendapat haram hukumnya memakan sem-

belihan yang tidak dilafazhkan basmalah walaupun ia lupa berdasarkan

zhahir ayat, sedangkan hadits Adi tidak dijelaskan. Mereka beralasan

bahwa hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa para shahabat berkata,

"Wahai Rasulullah, ada suatu kaum pada masa yang masih dekat jahiliah

datang membawakan daging." (Al-Hadits). Ibnu Hajar berkata,

"sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tersebut mursal." Ad-

Daruquthni berkata: yang tepat adalah hadits rtu mursal dan tidak bisa

dijadikan hujjah; karena syariat Islam ketika menetapkan hukum dengan

prasangka yang kuat yaitu si penyembelih seorang muslim, hanya saja

si penanya ragu-ragu karena kaum tersebut baru masuk Islam; maka

Nabi Shallallnhu Alaihi wa Sallam melarang untuk memakannya bahkan



hadits itu merupakan dalil yang mewajibkan melafazhkan Bnsmnlah,

kalau tidak tentu Nabi langsung menerangkan hukumnya (yang tidak
mewajibkan) pada saat dibutuhkan memberikan keterangan. Sedangkan

hadits: "Tidak termasr.rk perbuatan dosn, apabila perbuntnn itu dilakukan

knrena salah dan lupn" mereka bersepakat bahwa yang tidak dihitung
adalah dosa atau lainnya, dan tidak menunjukkan hukum. Sedangkan

AhIi Kitcrb mereka melafazhkan Bnsmnlah terhadap sembelihan, dengan

demikian semakin pendapat Azh-Zhahiriyyah; maka keyakinan bahwa
mereka tidak melafazhkan B asmalahharus ditinggalkan. Dan jika seorang

ragu-ragu apakah sudah melafazhkanbasrnnlah atau tidak sedangkan si

penyembelih muslim; maka laksanakan sabda Nabi S/ralla llafu t Alsihi wn

S nll am, " U c apk an b as m aI ah I alu nt ak nnl nh. 
/ / 683

Kedun: sabda Nabi, "lika engkau mendnpatkannya masih hidup; maka

sembelihlah" adalah dalil yang mewajibkan untuk menyembelihnya jika
mendapatkan hewan buruan masih hidup, tidak halal kecuali dengan

hal tersebut dan ini adalah kesepakatan ulama. Dan jika hewan buruan
itu masih ada tanda-tanda kehidupan: apabila lehernya sudah terpotong
atau urat nadinya, atau ususnya terurai atau isi perutnya keluar;
maka halal walaupun tidak disembelih. An-Nawawi berkata: hal itu
berdasarkan ijma' ulama. Al-Mahdi berkata kepada Al-Hadawiyyah,
"Apabila masih ada tanda-tanda kehidupan, maka sembelihlah; karena

masih memungkinkan disembelih."

Sabda Nabi: "likn kamu dnpati heu,nn buruan telnh dibunth dan si

hewrm pemburu tidsk memakannya; makanlah" menunjukkan jika hewan
pemburu memakannya; maka haram dimakan sebagaimana yang telah

kamu ketahui bahwa syarat anjing disebut terlatih (diajar) adalah tidak
memakan hasil buruannya, dan jika ia makan itu berarti ia bukan hewan

yang terlatih berburu. Disebutkan dalam hadits lain berkaitan dengan

alasan tersebut pada sabda Nabi Shlllallahu Alnihi rua Sallam, "Saya

khnzuatir apabila ia mennngkap hewan burusn iht tniuk dirinya sendiri,"6u yang
dipahami dari firman Allatu "Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya

untukntu." (QS. Al-Maidah: 4), yang menafsirkan bahwa tanda kalau
ia menangkap buruan tuannya dengan tidak memakannya sebelum

Akan dijelaskan riwayatnya di bab yang akan datang
(g"*) Hadits ini shahih, Shahih Muslint (1929)
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diizinkan. Ahmad meriwayatkan hadits Ibnu Abbas yang menyebutkary

"Apabila kamu melepaskan anjing pemburu,lalu ia memakannya; maka

janganlah kamu memakan hasil buruan tersebut, karena sebenarnya ia

berburu untuk dirinya sendiri, tapi jika melepaskannya, lalu ia tidak

memakan hasil buruannya; maka makanlah karena ia berburu untuk

tuannya."685

Inilahyangmenjadi pendapatkebanyakanulama. Diriwayatkan dari

Ali dan jamaah shahabat: walaupun si hewan pemburu memakannya,

hasil buruan tersebut halal dimakan. Inilah pendapat madzhab Malik
berdasarkan sabda N abi Shallnllahu Alaihi w a S allam dari hadits Tsa'labah

yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan menyebutkan bahwa

Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa anjing

terlatih berburu, tapi tidak merusak hewan buruary lalu Nabi bersabda,

"Makanlah apa yang ditangknpnya untukmu," ia bertanya lagi: walaupun

dimakan olehnya? Nabi menegaskan, "Walaupun dimakan.z686 Dalam

hadits Salmary "Makanlah walaupun engkau hanya menemukan setengah

potongan badannya./'687 Adayang menafsirkan bahwa hadits Adi tersebut

diperuntukkan bagi anjing yang biasa makan, sehingga berprilaku tidak

yang mengeluarkannya dari sebutan hewan terlatih (diajar), ada juga

yang berpendapat: Bahwa larangan itu untuk menjauhkan diri dari hal-

halyangburuk, danhadits Tsa'labahmenerangkanbahwa segala sesuatu

itu halal, dan si Adi adalah orang yang kaya, maka NabiShallallahu Alaihi

wa Ssllam memberikan jawaban yang utama, sedangkan Abu Tsa'labah

orang yang miskin; maka Nabi menfatwakan bahwa segala sesuatu

pada dasarnya halal. ulama-ulama pertama berpendapat: kedua hadits

itu bertentangan, dan jawaban-jawaban yang disampaikan kelompok

ulama kedua jelas-jelas lemah sekali, maka hukumnya dikembalikan

pada ketetapan hukum yangrajih (kuat).

Menurut saya hadits Adi lebih kuat karena diriwayatkan dalam

kitab Ash-Shahihaini dan diperkuat dengan ayat, dalam hadits Nabi

Shsllallshu Alaihi wa Sollam mengkhawatirkan apabila anjing pemburu

Menurut saya hadits Adi lebih kuat karena diriwayatkan dalam

(€,,.) Hadits ini shahih, Al-Irtoa' (2551)

(;,*) Hadits hasan. Shahih Abi Dazuud (2857) tanpa ada tambahan lafazh Walaupun
dimakan olehnya karena tambahan itu munkar
Saya tidak menemukan lafazh seperti itu.
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menangkapnya untuk dimakan sendiri; maka ditinggalkan sebagai

tindakan berdasarkan dalil yang Rajih daripada melakukan dosa

sebagaimana sabda Nabi Shallallnhu Alnihi uta Sallam: "Jika kamu

dapatkan ada anjing lain bersama anjingmu... maka janganlah kamu

memakannya" hal itu dilarang karena dikhawatirkan mungkin yang

berperangbesar membunuhburuan tersebut anjing itu danbukan anjing

pemburu yang engkau lepaskan; maka ditinggalkan menghindari dari
hal-hal yang diharamkan.

Sabda Nabi, "Bila engkau bsrtr menemukan buruan itu setelah sehari

dan tidak menemukan selain bekas htka pannhntu, maka maknnlnh jika kamu

mlu", ada beberapa hadits yang berselisih lafazhnya dalam hal ini.

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Tsa'labah tentang

seorang yang baru menemukan buruan setelah tiga hari, Nabi Shallallnhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanlah selagi tidakberbau."688 Muslim juga

meriwayatkan dari haditsnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Apabila kamu melepaskan anak panah, lalu hewan tersebut tidak

kamu temukan, maka makanlah jika ia kamu temukan sebelum menginnp,"68e

karena kedua teks hadits itu berbeda, maka ulama berbeda pendapat.

Malik berk ata, " ApabTla buruanmu tidak ditemukan, lalu kamu temukan

ia terluka bekas cakaran anjingmu; makanlah selagi belum menginap,

apabila telah semalam, makruhhukumnya untuk memakannya." Dalam

masalah ini masih banyak pendapat-pendapat ulama lainnya. Dasar

hukumnya adalah selama tidakberbau dan tidakbermalam sebagaimana

dalam teks hadits, dan mungkin penyebutan waktu sebagai batasan

agar tidak memakan hewan buruan tersebut sebagai tindakan hati-hati

dengan menguatkan salah satu pendapat untuk menghindarkan dari

perbuatan yang haram.

Sabda Nabi, "likakamu tentukan iamati terapung di air; maka janganlah

dimakan," zhahirnya walaupun engkau temukan ada bekas-bekas luka

panah; karena bisa jadi ia mati karena tenggelam dan bukan disebabkan

panah.

Ketiga: hadits ini menegaskan bahwa hewan pemburu itu adalah

anjing, maka ada perbedaan ulama terhadap binatang lainnya yang

(e--l Hadits ini shahih, Shahih Muslim (193U1.0)

(6.+-") Hadits ini shahih, Shahih Muslim (I93U9)
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telah dilatih seperti singa dan harimau, dari jenis burung seperti burung

gagak, elang dan lainnya. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat

halal hasil buruan semua hewan yang bisa dilatih termasuk kucing.

Kelompok ulama lain- termasuk Mujahid- berkata: tidak halal kecuali

hewan hasil buruan anjing, sedangkan hewan lainnya disyaratkan

diketahui proses matinya, dan firman Allah, "Maka makanlah apa yang

ditangknpnya untukmu." (QS. Al-Maidah: 4) sebagai dalil kedua, lafazh

kata yang berasal dari kalbi berarti anjing yang menunjukkan tidak

mencangkup semua hewan pemburu- dan mungkin berasal darilafazh

Knlab dengan fathah pada Lamnya yar.g berarti semua jenis hewan yang

bisa diajar; Bila demikian mencangkup semua jenis hewan pemburu'

Yang dimaksud dengan lazuarih itu adalah semua hewan yang

menyerang lainnya, dan ini umum mencangkuP semua. Diterangkan

dalam kitab Al-Kasysynf lafazh Al-lawarih semua binatang buas, jenis

burung (burung, gagak, elang dan sejenisnya), harimau dan anjing.

Yang dimaksud dengan Al-Muknllib adalah pelatih hewan berburu

dan perangkat-perangkat pendukung mulai dari metode atau trik-trik

dan sarana-sarana latihan. Lafazh itu dari kat akalb;katenabiasanyayang

paling banyak dilatih adalah jenis anjing, maka lafazhnya berasal dari

kata tersebut, atau karena semua jenis hewan buas dinamakan dengan

Kalb, contohnya sabda NabiShaIIaIIahu Alaihiwa Sallam, "Ya Allah, semoga

ia diterkam snlah satubinatangbuas-Mu,z6e0 maka orang tersebut diterkam

oleh singa atau hewan buas lainnya, disebutkan: Ia termasuk hewan

buas apabila menyerang".

Penjelasan itu menunjukkan ayat tersebut mencangkup anjing dan

jenis-jenis hewan-hewan lainnya berdasarkan asal kata lafazhnya, dan

sudah tentu ketika ayat ini turun, bangsa arab berburu dengan anjing,

burung dan binatang lainnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits

Adi bin Hatim, "Sayabertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi zon

Snllam tentang berburu dengan burung sejenis gagak, Nabi menjawab,

"Apa yang ditangkap dan tidak langsung dimakan, makanlah,"6e1 Hadits ini

menurut Mujalid dha'if, akan tetapi telah kami jelaskan dalam catatan

kitab Dhau'tt An-Nahnr bahwa hadits Adi ini bisa diamalkan.

HR Al-Hakim (2/588)
Hadits Munkar. Dha'if At-Tirmidzi (1467)
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1239. Dari Adi berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam tentang berburu dengan tombak. Beliau menjautab, "lika

engksu ffiengenakan dengan ujungnya yang tnjam, maknnlah; dan jika

engkau mengenakan dengan tangkainya, kemudinn ia terbunuh, maka

ia mati terkena pukulan dan jangan dimakan. " (HR. Al-Bukhari)6e2

Penielasan Kalimat

Ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi mi'radh: yang
paling tepat adalah definisi Ibnu At-Tin: tongkat yang ujungnya runcing

dan digunakan untuk melempar binatang buruan; jika ujung tongkat

yang mengenainya, maka binatang itu halal dimakan, dan jika yang

membuatnya mati karena batang tongkatnya, itu dinamakan dengan

waqidz; karena waqidz adalah binatang yang mati karena terkena tongkat,

batu atau benda-benda yang tidak tajam dan bisa terhadap hewan yang

mati karena dipukul-pukul dengan bambu. Hadits ini mengisyaratkan

kepada salah satu alat berburu, yaitu benda yang tajam ujung; karena

N abi Shall aII ahu Al aihi w a S all am memberi tahukan apabila hewan buruan

itu mati karena runcingnya ujung tombak itu; maka makanlah, dan jika

ia mati karena terkena batangnya (bagian yang tidak runcing); maka

jangan dimakan.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang tidak menghalalkan berburu dengan

benda-benda berat. Inilah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah,

Ahmad dan Ats-Tsauri. Al-Auza'i, Makhul dan lainnya berpendapat

halal hasil buruan dengan tombak secara mutlak.

Perbedaan itu terjadi karena perbedaan dasar-dasar hukum dan

hadits-hadits dalam masalah ini, yaitu menurut dasar-dasar hukum

692 (C-"1 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2054)
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--1@dalam bab ini bahwa waqidz adalah haram berdasarkan Kitab dan Ijma'

yang menegaskan bahwa buruan itu disebut halal bila ia mati dengan

mengalirkan darah dari tubuhnya. Maka siapa yang berpendapat bahwa

hewan buruan yang mati karena tombak (kayu yang ujungnya runcing

tapi batang tengahnya kasar) adalah w aqidz; makaltaram dimakan secara

mutlak, dan siapa yang berpendapat yang penting buruannya mati- dan

waqidz (mati tidak mengeluarkan darah) tidak menjadi masalah; maka

buruan itu halal dimakary dan siapa yang memisahkan antara hewan

buruan yang mati dengan luka mengeluarkan darah dan tidak; maka

berpedomanlah dengan hadits Adi, inilah yang paling benar.

Sabda Nabi, " Makn ia mati karena pukulan" atau yang semisal dengan

itu, karena ia mati bukan karena alat/senjata tajam seperti tongkat yang

tumpul, bila demikian; maka'illahnya sama-sama yaitu mati karena

benda tumpul.
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1.240. D ar i Ab u T s a' I ab ah b ahw a N ab i Shall all ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a,

" I ika en gkau m el ep askan p an ahmu, I alu b ur u an itu m en ghil an g d ar imu,

kemudian engkau temukan, maka makanlah selama ia belum membusuk, "

(HR. Muslim)6e3

Tafsir Hadits

Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu tentang buruan

yang menghilang setelah terkena panah atau hewan pemburu. Hadits

itu merupakan dalil yang mengharamkan memakan daging buruan

hewan yang telah membusuk, ada yang berpendapat: mungkin hadits

itu dipahami terhadap makanan yang membahayakan kesehatan ketika

dikonsumsi, atau menjijikkan atau larangan itu untuk menjauhkan diri
hal-hal yang menjijikkan. Demikian juga hukumnya terhadap makanan

yang telah membusuk.

693 (C*) Hadits ini shahih. Shahih Muslim (1931)
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1241. D ar i Aisy ah Ra dhiy all ahu Anhu b ahzu a a d a su atu k aum b er t any a kep ad n

Nabi Shallallahu Alaihi zoa Sallnm, " Ada suatu kaum membawa daging

kepada kami yang tidak kami ketahui, apnkah mereka menyebut nama

AIIah (waktu menyembelih) atau tidak?" Beliau meniawab, "Sebut

nama Allah (bacabasmnlah) dan makanlnh." (HR. Al-Bukhari)6ea

Penjelasan Kalimat

Disebutkan dalam riwayat terdahulu dengan I afazhe "Kaum tersebut

pada masa yang dekat dengan jahiliyynh", dan lengkapnya riwayat

tersebut dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazll: Aisyah berkata: "Dan

mereka itu pada masa dekat dengan Jahiliyyah", dalam riwayat Malik

dengan tambahan, "Dan itu di awal-awal Islam." Hadits ini ada'illahnya

yang menyebutkan bahwa hadits ini adalah Mursal, dan hal itu tidak

kami kategorikan'illah sebagaimana yang telah kamu ketahui dalam

pembahasan-pembahasan terdahulu, ditambah lagi hadits ini menurut

Al-Bukhari adalah maushul.

Tafsir Hadits

Telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa ia termasuk

dalil bagi yang tidak mewajibkan melafazhkan basmalah ketika

menyembelih hewan, tapi hal itu tidak tepat. Melainkan dalil yang

tidak mewajibkan harus mengetahui bahwa semua daging-daging

yang diperjualbelikan di pasar-pasar kaum muslimin dilafazhkan

basmalah atasnya. Demikian juga sembelihan suku Arab dari kaum

muslimin; karena mereka mengetahui tentang basmalah. Ibnu Abdi

Al-Bar berkata, "Karena setiap muslim pada dasarnya selalu berbuat

baik kecuali ada hal-hal yang menerangkan keburukannya." Jawaban

atas pendapat mereka pada kalimaf, "Sebut nrtma AIIah dan makanlah"

ll
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--@adalah jawaban yang bijaksana. Jawaban secara umum atas pertanyaan,

seakan-akan Nabi berkata:Yang harus kalian lakukan hanya menyebut

nama Allah lalu makanlah. Hal ini menetapkan apa yang telah kami

sebutkan pada pembahasan terdahulu yang mewajibkan melafazhkan

basmalah, tentunya kita berprangka baik bahwa hal-hal yang dilakukan
kaum muslimin dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam.

Sedangkan hadits masyhur yang menyebutkary "Seorang mukmin

pasti menyembelih dengnn nama Allah, baik dilafazhkan atau tidak" .\l-
Ghazali dalam kitab Al-Ihya' bahwa hadits itu shahih. An-Nawawi
berkomentar: bahwa ulama bersepakat bahwa hadits itu dha'if. Al-
Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan berkata: hadits itu
adalah Munkar dan tidak bisa dijadikanhujjah.6es, demikian juga hadits

yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil dari Ash-Shilt

As-Sudusi dari Nabi Shtillallahu Alaihi uta Sallam bersabda, "Sembelihan

seorang muslim adalah halal, baik ia melafazhkan basmalah atau tidak" hadits

ini adalah mursal,6e6 walaupun rawi Ash-Shilt adalah tsiqah, tapi hadits

mursal adalah illah bagi yang tidak mau menerima hadits mursal. Kami

tegaskan kembali penjelasan kami terdahulu yang menyebutkan: hadits

mursal itu bukan termasuk 'illah; maksudnya maushul tapi dikatakan

ada 'illahnya yaitu mursal karena di kemudian hari mereka temukan

hadits mursal serupa dari rawi lainnya.
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1242. Dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berburu dengan cara melempar

bcrtu, beliau bersabda, " Ia tidak dapat memburu buruan, tidak menyakiti

musuh, ia hanya meretakkan gigi dan membutakan matt." (Muttafaq

Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)6e7
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(.t*>7 Hadits ini dha'il. HR Al-Baihaqi (91240)

(J+p) Hadits ini dha'il Al-Marasil (378)
(e*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5479), Shahih Muslim (1.945)



Penjelasan Kalimat

Lafazh "Innahn" dhamirnya munnnnts padahal ditujukan ke lafazh

khadzaf (mudzakkar) hal itu ditujukan atas lafazh yang terhapus yaitu
AL-Hushsh.

Khndzaf adalah melempar dengan kerikil atau biji-bii'ian atau

semisalnya melalui sela-sela jari telunjuk atau antara sela-sela jari

telunjuk dan ibu jari. Dan perbedaan hukum rnembunuh buruan dengan

kerikil sama dengan perbedaur-r *"*'brrnnhnya dengan benda-benda

berat, karena berburu dengan kerikil termasuk benda-benda berat
lagi tumpul. Hadits ini melarang berburu dengan kerikil; karena tidak
berfaedah dan dikhawatirkanhanya merusak jasadburuan seperti dalam
hadits tersebut. ulama juga berbeda pendapat terhadap buruan yang
dibunuh dengan senapan/pistol, An-Nawawi berkata: tujuan berburu
dengan senapall dan kerikil itu bertujuan mendapatkan buruan, dan

pada umumnya iidak membunuh hewan buruan; tapi hal itu boleh

dilakukan apabila hewan buruan diketahui lalu disembelih, seperti

berburu dengar-r menembak burung yang besar-besar.

Sedangkan atsnr lbnu Umar yang diriwayatkan Al-Baihaqi menye-

butkan: "Bahwa buruan yang terbtrnuh karena tembakan diibaratkan

seperti buruan yang mati dengan benda-benda tumpul (uaqidz).6e9

berkaitan dengan buruan yang mati karena senapan. Ungkapan An-
Nawawi tentang alat yang tidak langsung membunuhburuan, melainkan

si pemburu hanya menangkapnva, barlr kemuclian disembelih.
Kebanyakan Salafushshalih tidak menghalalkan hewan buruan yang
mati karena ditembak; karena diibaratkan mati karena terkena benda-

benda berat.

Pendapatku: sedangkan senapan-senapan saat ini, melepaskan

peluru secepat jilatan api lalu membunuh buruannya bukan karena

kecepatan laju si peluru melainkan karena betapa tajamnya ujung peluru
tersebut. Bila demikian zhahirnya buruan tersebut halal dimakan.
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1243. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu AnhumabahwaNabi ShaIIaIIahu Alaihi

w a S aII nm b er s ab d a, " I nn g anl ah en gkau i adikan s esu atu y an g b er ny aw a

itu sebagai sasarnn." (HR. Muslim)6ee

Penjelasan Kalimat

Gharadhan artinya sasaran yang dilempar kemudian menjadi sebutan

atas segala sesuatu yang diincar'

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah larangan untuk menjadikanhewan sebagai sasaran

lemparan, dan setiap larangan itu berfungsi untuk mengharamkan;

karena demikian asalnya, diperkuat denganhadits yangberbunyi, "Allah

melaknat orang melakukan perbuatan tersebut."7O0 Hal ini disampaikan

Nabi ketika sedang berjalan dan melihat seekor burung yang sudah

terluka (terkapar) masihdilempari denganbebatuan. Hikmahnya,bahwa

perbuatan menyiksa hewan buruan, menyia-nyiakannya, membuatnya

mati tidak disembelih, jika termasuk hewan yang harus disembelikr"

serta hilangnya manfaat dari burung (dimakan) tersebut jika ia mati

tanpa disembelih terlebih dahulu.
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7244. D nr i Ka' ab b in M alik Radhiy all ahu Anhu b ahw a a d a s e o r an g p er emp u an

yang menyembelih seekor kambing dengan batu, Nabi Shallallahu

Alaihi wa ssllam ditanya tentang hal itu dan beliau menyuruh untuk

mem akannya. (HR. Al-Bukhari)7ol

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sembelihan

kaum wanita adalah satu inilah pendapat jumhur ulama. Dalam masalah

699 (e4 Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1957)

700 (Co) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1958)

701 (7:.-*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (5504)
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ini disebutkan adanya perbeda an y ar'g Sy ndz (tidak penting) menyebutkan

hukum sembelihan wanita adalah makruh. Dan juga dalil bahwa

sembelihan dengan batu sah (halal) apabila bisa memutuskan urat nadi;

karena dijelaskan dalam riwayat dengan lafiazh: Bahwa ia memecahkan

batu, lalu menyembelih dengannya, dan sudah maklum bila batu

dipecahkan pasti ada bagian yang tajam/runcing. Dan juga merupakan

dalil yang menghalalkan untuk memakan hewan sembelihan tanpa seizing

pemiliknya, namun pendapat ini ditentang oleh Ishaq Ibnu Rahawaih,

Ahli Zhahir dan lainnya. Berdasarkan pada perintah Nabi Shallollahu Alaihi

wa Sallam untuk menumpahkan periuk-periuk yang sedang memasak

sembelihan harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan di daerah

hulaifuh sebagaimana diriwayaatkan Al-Bukhari dan Muslim.

Jawaban atas pendapat itu: bahwa Nabi Shallnllahu Alaihi uta Sallam

memerintahkan untuk menuangkan kuahnya saja, sedangkan dagingnya

dikumpulkan lalu dikembalikan di tempat harta rampasan perang. Jika

ada yang berpendapat: Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa

daging tersebut dikumpulkan dan dikembalikan lagi kepada Nabi, maka

jawaban kami: Tapi tidak diriwayatkan juga bahwa mereka merusak

dan membakar daging-daging tersebut; bila demikian maka wajib

bagi kita menafsirkan hal itu sebagaimana yang telah kami sebutkan

menyesuaikan dengan kaedah-kaedah syari'ah. Pendapatku (penulis):

sudah maklum bahwa jawaban tersebut terlalu diada-adakan; karena

sebetulnya kuahnya juga disebut harta, seandainya hukumnya halal,

tentu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memerintahkan untuk
menuangkannya karena hal itu termasuk menyia-nyiakan harta.

Sedangkan dalih yang memasak bahwa itu adalah salah satu

kambing milik tawanan perang, ya^g disembelih tanpa izin dari
pemiliknya; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya

unfuk mensedekahkannya kepada tawanan perang sebagaimana yang

diketahui, tapi mendasarkan hukum pada hal tersebut tidak sah; karena

Nabi tidak menghalalkan memakannya walaupun diberikan kepada

kaum muslimin lainnya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallant

menyuruh untuk memberikannya kepada kaum kafir yang terbiasa

memakan sembelihan mayit (setiap sembelihan tidak sesuai dengan

tuntunan Islam disebut mayat).
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Abu Dawud meriwayatkan hadits dari seorang Anshar berkata:

Kami bepergian bersama Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa Snllnm; kami
mengalami kelaparan, kepayahan, pada saat itu kami menemukan
seekor kambing lalu menyembelihnya, ketika sedang dimasak; tiba-
tiba Rasulullah Shallnllahu Alaihi ua Snllnm datang sambil menunggang
kuda lalu menumpahkan periuk kami dan menginjak-nginjak daging
yang sedang dimasak di atas tanah dan bersabda, "Kambing rampasan

itu hukumnya haram seperti daging sembelihan yang sudah menjadi
mayit" .702hadits ini serupa dengan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari
dan Muslim, bahkan dalam hadits ditegaskan bahwa hukumnya haram,

disebutkan juga dalam hadits ini menyia-nyiakan daging; karena daging
itu hukumi sama dengan mayat. Dengan demikian kamu mengetahui
betapa kaut dalil yang dipakai Ahli Zhahir.

Sedangkan hadits bab ini menyebutkan bahwa Nabi Shall allahu

Alaihi wn Sallam menyuruh untuk memakan daging sembelihan tanpa

seizing pemiliknya; namun diungkapkan dengan terang-terangan;

karena mereka mengatakan halalnya daging sembelihan tanpa seizin

pemiliknya tersebut dengan alasan khawatir hewan tersebut mati atau
lainnya tanpa disembelih terlebih dahulu.

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk memberikan
apa-apa yang diharamkan atas kaum muslimin kepada kaum kafir,
dengan dalil: "Bahwa Nabi Shnllnllahu Alaihi uta Sallnm melarang umar
untuk memakai kain dari sutera, lalu umar mengirimkan kain tersebut

kepada saudaranya yang musyrik di Mekkah" sebagaimana disebutkan
dalam riwayat Al-Bukhari.T'r3 dan lainnya.

Penulis menerangkan dalam kitab "AI-Fath": hadits bab ini
membenarkan tindakan seorang pekerja jujur terhadap apa yang
diamanahkan kepadanya sampai mengetahui perubahan sikapnya
menjadi khianat; karena hadits itu menjelaskan seorang budak wanita
yang mengembala kambing tuannya, yaitu Ka'ab Ibnu Malik, dan ia
khawatir salah satu kambingnya mati, lalu disembelih olehnya. Dari
hadits ini disimpulkan boleh seorang yang dititipi barang atau lainnya

(3":") Hadits ini shahih, shnhih Abi Dawud (2705)702

703
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1245. Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alsihi
wa Sallam bersabda, "Apa yang dapat menumplhkan darnh dengan

diiringi (menyebut) nama Allah, rnakanlah, selain gigi dan kuku, sebab

gigi adalah tulang dankuku adalahpisaubangsa Habasyah." (Muttafaq
Alaih)7oa

Penjelasan Kalimat

Sebab hadits ini seperti yang disampaikan Rafi'Ibnu Khadij:Wahai
Rasulullah, besok kami akan menghadapi musuh dan kami tidak
mempunyai pisau lalu bersabda,.. Al-Hadits. Lafazh mudan yaitu pisau
Habasyah.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan yang mensyaratkan bahwa sembelihan harus

memotong urat nadi dan mengalirkan darah.

Ketahuilah; proses menyembelih onta dengan cara An-Nahar, yaitu
menebas di leher onta (tempat meletakkan kalungnya) sehingga urat
nadinya terputus. Sedangkan Dzabhu memotong urat nadi, Al-Wndajain

yaitu dua urat yang melingkar di di tenggorokary dan ungkapan mereka

dengan: " Al-Azadaj " biasanya terhadap uratnadi di leher dan urat makanan

dan minuman; keempat jenis urat itu disebut dengan Azodajan.

Ada perbedaan ulama dalam masalah ini, ada yang berpendapat:

keempat urat tersebut harus terpotong. Menurut Abu Hanifah: cukup
dengan memotong 3 urat dari bagian mana saja, Asy-Syafi'i berkata:

cukup dengan memotong urat nadi dan urat makanary menurut Ats

j1 !'r-gi.

704 (3".-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2488), Strahih Muslim (1968)
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Tsauri cukup dengan memotong urat nadinya, Malik mensyaratkan

harus terpotong leher dan urat nadinya; berdasarkan sabda Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam "Apa yang bisa mengalirkan darah" yaitu

dengan cara memotong urat nadinya; karena itu tempat mengalir darah.

Dan Mnri' adalah tempat masuk makanan yang tidak mengeluarkan

darah walaupun dipotong.

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan sembelihan itu dengan )

segala alat yang tajam/runcing, termasuk didalamnya: pedang, pisau,

batu, kayu, kaca, bambu, tembaga dan segala benda yang tajaml

runcing.

Larangan untuk menyembelih dengan gigi dan kuku itu secara

mutlak baik berasal dari manusia maupun lainnya, baik terpisah maupun

masih menyatu dengan bagannya walaupun tajam. Nabi Shallallahu

Alaihi zoa Sallammenerangkan alasan larangan tersebut dalam sabdanya:

"Sebab gigi adalah tulang" yaitu gigi itu termasuk tulang, seakan Nabi

Shallallahu Alaihiwa Snllam telah melarang menyembelih dengan tulang.

An-Nawawi menerangkan larangan menyembelih dengan tulang karena

hal najis, yaitu makanan bangsa jin, jadi seakan-akan bersuci dengan

tulang.

Dijelaskan 'illah (alasan) larangan menyembelih dengan kuku;

karena termasuk pisau Habasyah dan mereka adalah kaum kafir, dan

sudah ada larangan untuk menyerupai prilaku kaum kafir, disebutkan I

juga orang habasyah menyembelih dengan pisau; maka kaum muslimin
juga harus dilarang agar tidak menyerupai prilaku kaum kafir. Namun

anggapan itu dibantakL karena pada awalnya menyembelih hewan itu
dengan pisau, dan itu tidak khusus dilakukan orang Habasyah.Ibnu Ash

Shalah menerangkan larangan penggunaan alat itu menyakiti binatang,

dan itu terjadi bila proses penyembelihannnya tidak sesuai dengan cara

penyembelihan hewan seperti mencekik atau lainnya. t

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i: Yang menafsirkan

definisi kuku dengan mengkategorikannya dalam jenis wewangian,

berasal dari Habasyah dan tidak bisa mengalir darah, dan inilah yang

dimaksud dengan mencekik.

|umhur ulama mengharamkan cara penyembelihan tersebut

dalam hadits bab. Abu Hanifah dan kedua shahabatnya membolehkan 
it



menyembelih hewan dengan gigi dan kuku terpisah, berdasarkan hadits

riwayat Abu Dawud dari'Adi Ibnu Hatim: "Gunakanlah apa saja yang

bisa mengalirkan darah".705,jawaban atas pendapat ini: bahwa hadits
ini'Am (umum) dan dikhususkan (dikecualikan) dengan hadits Rafi'

Ibnu Khadij.

,l

1246. Dari labir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membunuhhewan dengan cara

mengikat lalu memanahny a." (HR. Muslim)706

Penjelasan Kalimat

Lafazh Shabran artinya mengikatnya hidup-hidup lalu memanahnya

sampai mati, demikian juga lafazhitu bisa digunakan terhadap manusia

yang terbunuh bukan di medan peperangan atau salah bunuh; maka ia

dibunuh dengan shabran yaitu ditawan atau diikat.

. +.!

1247. Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihiw a S all amb ers ab da, " S esun gguhny a All ahmew aj ibkan

berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu; maka jika engkau membunuh,

bunuhlah dengan cara yang baik, dsn jika engkau menyembelih,

sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya selrang di antara

(g.--") Hadits ini shahitu Shahih Abi Dawud (2824), dan lafazhnya Alirkan darah
sembelihannya dengan alat apa saja.

(g.*-) Hadits ini shahihr, Shahih Muslirn (1959)
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kamu mempertajam pisaunya dan memudahkan kematinn binatang

s emb elihannya. (HR. Muslim)7o7

Biografi Perawi

Syaddad adalah Abu Ya'la Syaddad bin Aus bin Tsabit An-Najjari
Al-Anshari, anak dari saudaranya Hassan bin Tsabit, tidak benar yang

menyebutkan bahwa ia ikut serta dalam perang Badar, tinggal di Baitul

Maqdis, dan ia termasuk penduduk dari Syam, wafat pada tahun 58 H,

ada yang mengatakan bukan pada tahun tersebut. ubadah Ibnu Ash

Shamit dan Abu Ad Darda' berkata, "Syaddad termasuk orang yang

diberikan ilmu dan kelembutan dari Allah."

Penjelasan Kalimat

Sabda Nabi, "Katnbal Ihsan" yaitu mewajibkan berbuat kebaikan

sebagaimana firman Allah Tn'ala:

o,c{,6)A\}Y,';,i:,y
" Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

(QS. An-Nahal: 90), yaitu berbuat baik yang merupakan antonim dari
keburukan, baik menurut syari'at danurf (kebiasan berlaku), ditafsirkan
juga dengan pengertian yang lebih jauh tentang ihsary yaitu berbuat baik

dalam sembelihan atau membunuh baik terhadap hewan atau manusia.

Hadits ini juga meniadakan membalas sembelihan atau membunuh

dengan cara dicincang, hanya saja larangan itu ditakhshish (dikecualikan)

dengan firman Allah Ta'ala,

e3A Y J+-*b EU "&e ux.;i ;S
"Barangsiapa yang menyerang kamtt, Maka seranglah ia, seimbang dengan

serangannya terhadapmu." (QS. Al-Baqarah: 194), yang telah dijelaskan

dalam pembahasan terdahulu. Hadits itu juga menjelaskan tata cara

berbuat baik dengan sabdanya: "Wal Yuhidda" yaitu mengasah/

menajamkan, Syufrah pisau besar atau besi besar yang ditajamkan.

Sabda N abi: "Wal Yurih" dari lafazh lrahah @erilah kemudahan) dan itu
dengan cara menajamkan pisau, dengan cepat dan dilakukan dengan baik.

707 (e*) Hadits ini shahitu Shahih Muslim (1955)
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1248. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berknta, "Rasulullnh

Shallallnhu Alnihi wa Snllam bersabda, "Menyembelih janin cukup

dengnn menyembelih ibu (fuduHnya." (HR. Ahmad, hadits shahih

menurut Ibnu Hibban)7o8

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi,Abu Dawud dan Ad-
Daruquthni.TOe hanya saja Abdul Haq berkata: tapi hadits riwayat mereka

tidak bisa dijadikan hujjah karena sanad rawinya lemah. Al-Juwaini
berkata: hadits itu shahih tidak ada keraguan pada matan dan silsilah

rawinya tidak dha'if, dan pendapat inilah yang diikuti Al-Ghazali.

Yang paling tepat adalah haditsnya bisa dijadikan hujjah karena banyak

perawi yang meriwayatkan hal tersebut. Hadits itu dishahihkan Ibnu
Hibban dan Ibnu Daqiq Al-'Ied.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jabir, Abu Ad Darda', Abu
Umamah dan Abu Hurairah sebagaimana yang dikatakan At-Tirmidzi.
Dan disetutkan juga beberapa shahabat yang mendukung pengamalan

hadits ini.

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa janin bila dikeluarkan

dari perut ibunya yang telah disembelih, maka janin tersebut halal

mengikuti hukum ibunya yang telah disembelih. Inilah pendapat Asy-

Syafi'i dan kelompok ulama lainnya. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Tidak

ada seorang pun shahabat dan ulama yang menyebutkan bahwa janin

tersebut tidak boleh dimakan kecuali bila disembelih walaupun ibunya

telah disembelih, kecuali Abu Hanifah; berdasarkan keterangan hadits

tersebut yang menega skan, " Menyembelih jarin cukup dengnn menyembelih

ibunya," diriwayatkan Al-Baihaqi.710 Huruf ba' ltu berfungsi sebagai

(3"*-) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (3431)
(3"--) Hadits ini shahih, Shnhih Abi Daztttd (2827-2828
HR Al-Baihaqr (9 1 334, 335)

((563))
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sababiyyahmaksudnya dengan sebab ibunya disembelih; maka janinpun
halal sama dengan hukum ibunya, atau zharfiyyah untuk mencocokkan

arti yang diterangkan Al-Baihaqi "Menyembelih janin dengan menyembelih

ibunya./711 Malik mensyaratkan bahwa si janin sudah tumbuh bulunya

berdasarkan riwayat Ahmad bin Isham dari Malik dari Nafi' dari Ibnu

Umar. marfu' yaitu, "Jika janin telah berbulu; maka menyembelih janin

cukup dengan menyembelih ibunya" akan tetapi Al-Khaththabi berkata,

"Ahmad bin Isham meriwayatkan hadits ini sendirian dan ia kenal

dha'if, hadits ini dalam kitab Al-Mtnlaththa"'712 disebutkanmauquf atas

Ibnu lJmar, pendapat inilah yang paling benar. Namun pendapat itu
ditentang dengan riwayat Ibnu Al-Mubarak dari Ibnu Abi Lailaberkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi zna Sallam bersabda, "Menyembelih janin

cukup dengan menyembelih ibunya baik telah tumbuh bulu atau belum."713

Hadits ini dha'if karena lemahnya hafalan Ibnu Abi Laila, akan tetapi

diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu

Alaihiwa Sallam bahwa Nabi bersabda, "Menyembelih janin cukup dengan

menyembelih ibunya baik telah tumbuh bulu atau belum."7la PivivTvyatkan

dari berbagai rawi dari Ibnu Umar secara marfu', Al-Baihaqi berkata,

"Memarfu'kan hadits ini kepada Ibnu Umar adalah pendapat yang

lemah, yang paling tepat bahwa hadits ini mauquf kepadanya."

Pendapatku: kedua hadits mauquf itu benar berasal dari Ibnu

umar, namun bertentangan dengan hadits darinya yang marfu'; maka

dikembalikan kepada bab mutlak hadits dan hadits-hadits semisal

maknanya.

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berpendapat bila janin keluar

dalam keadaan mati dari perut ibunya; maka ia dihukumi sama dengan

mayit sebagaimana firman Allah Ta'ala,

@ . .rli A,t$u; :A'e, ?16't{f ,&# A?
" D ihar amkan b a gimu ( memakan) b an gkai, dar ah, d agin g b ab i, ( dagin g hew an )

yang disembelih atas nama selain Allah..." (QS. Al-Maidah: 3), demikian

7r1. HR Al-Baihaqi (91334, 335)
7I2 Al-Muwaththa' (391)
7t3 Sanadnya Dha'if dan MursaI.HR Abdurrazzaq dalam kitab Mushannif-nya $1502)
714 (.r*.b) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lam{ (3046)



juga bila janin keluar dalam keadaan hidup lalu mati, dan Ibnu Hazm
berpendapat sama dengan ini. Mereka menjawab bahwa makna hadits
bab dan hadits-hadits semisal adalah bahwa menyembelih janin
bila keluar dalam keadaan hidup sama seperti menyembelih ibunya,
pendapat inilah yang disampaikan Al-Imam Al-Mahdi dalam kitab A/-
Bahr.

Pendapatku: sudah maklum bahwa pendapat itu menghilangkan
faedah hadits bab ini, karena sudah diketahui bahwa menyembelih
hewan yang masih hidup adalah dengan sekali sembelihary baik dari
janinmaupun lainnya. Karenabila pendapatitubenar;bagaimana riwayat
Al-Baihaqi dengan lafazh, "Menyembelih janin cukup dengan menyembelih
ibunya," karena hadits itu menafsirkan riwayat, "Menyembelih ibunya"
dan lafazh lainnya, "dengan menyembelih ibunya.,,

+J r*' -..-r';t "*-: "-L:
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715 (.4*) Hadits ini dha'if, Al-Inna' (2547)

1249. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu AnhubahwaNabi shallallahu Alaihiwa
sallam bersabda, "orang muslim itu cukup dengan namanya. Bita ia
lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, hendaknya ia menyebut
nama Allah sebelum makan, kemudian memakannya.,, (HR. Ad_
Daruquthnl)7's dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah
hafalannya, bernama Muhammad bin yazid bin sinan, ia seorang jujur
tapi lemah hafalannya.

.a
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Abdurcazzaq juga meriwayatkannya dengan sanad shahih mauquf

kepada Ibnu Abbas.716

Hadits ini ada syahid (penguat) riroayat Abu Dazoud dalam kitab Marasil

(mursalnyn) dengan lafazh "Sembelihan orang muslim adalah halttl, ia

menyebut nama Allah atau tidak."717 Para perawinya dapat dipercaya.

Penjelasan Kalimat

"Orang muslim itu cukup dengan namanya" maksudnya statusnya

sebagai muslim, dijelaskan dalam hadits Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas

menyebutkan: "Karena 'muslim' itu adalah salah satu nama Allah
Ta'aln."

Tafsir Hadits

Dalam bab ini ada hadits mursal shahih, akan tetapi tidak bisa

membantah hadits-hadits lalu yang mewajibkan melafazhkan basmalah

dengan mutlak, hanya saja hadits-hadits itu berdasarkan zhannl tidak
mewajibkan membaca basmalah dengan mutlak juga, maka ditafsirkanbagi

sembelihan yang tidak dilafazhkan basmalah untuk tidak memakannya

dari bab tawarru' (kehati-hatian).

2. BAB UDHHIYAH (HEWAN KORBAN)

Al-Adhahi merupakan jama' (prular) dari kata udhhtyyah -dengan
hamzah didhammah- dan boleh dikasrah (idhhiyyah), dan juga hamzah

boleh dibuang dan dhad difathah (dhahiyyah), seakan kata itu berasal

dari kata yang menunjukkkan waktu disyariatkannya penyembelihan

korban. Dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan yaumul

adhha (hari penyembelihan).
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Al-Mushannif (41481)

Sanadnya Dha'if. Al-Marasil (378)
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1250. Dari Anas bin Malik Radiyallaahu Anhu bahwasanya Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban dengan dua ekor kambing

kibas bertanduk. Beliau mengucap bismillah dan bertakbir, dan beliau

meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu. Dalam suatu lafazh:

beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dalam suatu

lafazh: dua ekor kambing gemuk 718. Menurut riwayat Abu Arnanah

dalam kitab shahihnya: dua ekor ksmbing mahal - dengan menggunakan

huruf tsa' bukan sin- 71'e. Dalam suatu lafazh riwayat Muslim: Beliau

membaca "Bismillaahi wallaahu akbar." 720

Penjelasan Kalimat

Dalam kitab Ar?-Nihayah, kata shifuah adalah posisi segala sesuatu,

wajah dan lambungnya. Ini adalah timbul dari perkataan salah seorang
perawi atau perkataan Abi Awanah atau perkataan pengarang. Dan
itulah yang lebih tepat.

Al-Kabsy adalah kambing yang telah berumur di atas satu tahun
dan telah keluar gigi-gigi di samping gigi serinya. Al-amlah adalah
kambing yang seluruh bulunya berwarna putih. Ada yang berpendapat
amlah adalah kambing berwarna putih dan ada sedikit berwarna hitam.
Ada yang mengatakan amlah adalah kambing berwarna putih yang
bercampur merah. Ada pendapat yang mengatakan kambing yang di
dalamnya ada warna putih dan hitam, dan warna putih lebih dominan.
Al-Aqran adalah kambing yang bertanduk dua.

Tafsir Hadits

Para ulama menganjurkan untuk menyembelih kambing yarrg
bertanduk sesuai hadits di atas. Mereka membolehkan berkorban
dengan kambing yang tidak bertanduk. Al-Ajamm adalah kambing yang

Shahih Al-Bukhari (5558), Muslim (1966).
Saya tidak menemuinya di dalam teks dari Mrisnad Abi'Awanah kecuali dengan sin
Musnad Abi' Aznanah (5 l5I).
Shahih Muslim (1966).
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sama sekali tidak bertanduk. Para ulama berselisih pendapat tentang
kambing yang tanduknya pecah. Mayoritas ulama membolehkannya.
Al-Hadawiyyah berpendapat bahwa hal itu tidak boleh, jika tanduk
yang hilang merupakan tumpuan hidup kambing itu. Mereka
bersepakat agar berkorban dengan kambing amlah,Imam An-Nawawi
berpendapat bahwa yang paling utama menurut shahabat-shahabat

beliau adalah kambing putih kemudian kekuning-kuningan kemudian
kehitam-hitamary yaitu kambing yang warna putihnya tidak begitu
jelas, kemudian al-balqa yaltu kambing yang bercampur antara warna
hitam dan putih, kemudian kambing hitam.

Adapun hadits Aisyah Radhiyallaahu Anha yang menyatakan bahwa
kambing berjalan dengan warna hitam, bersandar dengan warna hitam
dan melihat dengan warna hitam maknanya, bahwa kaki-kaki, perut
dan sekitar matanya berwarna hitam.

Saya mengatakary "Jika keutamaan terletak pada warna dengan

berpegang pada sembelihan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

maka yang tampak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak
memintawarna tertentuhinggabisa dihukumibahwayangutama adalah

itu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamberkorban dengan

apa yang sesuai dengan beliau dan yang mudah didapat. Maka hadits
itu tidak menunjukkan keutamaan salah satu warna kulit kambing."

Dan lafazh, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebut nama

All ah d an b er t akb ir " ditaf sirkan dengan laf azh Muslim yaitu, " B ismill aahi

wallaahu Akbar." Adapun membaca basmalah telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun takbir, maka seakan hal itu khusus untuk hewan korban dan

hadyu (sembelihan bagi jamaah haji yang berhaji dengan tamattu' atau

qiran) berd asar f irman Allatr, " D an h e n d akny a kali an men g a gun gkan AII ah

atau bertakbir atas petunjuk AIIah kepada kalian." (QS. Al-Baqarah: 185).

Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan kaki beliau
di sisi leher kambing, karena hal itu agar posisi leher kambing lebih
mudah dijangkau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan lebih
enak sehingga hewannya tidak bisa leluasa bergerak. Hadits di atas

dan hadits berikutnya juga menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi
rpa Sallam sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri
sebagai perbuatan yang disunnahkan.
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1251. Dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah Rndhiyallaahu Anhabahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruh dibawakan

satu ekor kambing kibas bertsnduk, yang kaki, perut, dan sekitarnya

m at any a b eru, ar n a hit am, Maka dib aw akanl ah hew an i tu kep ada b eli au.

Beliau bersnbda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambillah pisau!"

Kemu dian b er s ab d a, " As shl ah d en gan b at u ! " Aisy ah mel aks an akanny a.

S e tel ah itu b eliau mengamb il pis au dan kamb ing, lalu memb ar ingkanny a,

dan menyembelihnya seraya berdoa, "Bismillaah. Ya Allah, terimalah

(kurban ini) dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya."72l

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan posisi kambing korban yang direbahkary

sehingga tidak disembelih dalam keadaan berdiri atau duduk. Karena

hal itu lebih mudah baginya. Dan ini adalah ijma' (kesepakatan) para

ulama. Caranya adalah merebahkan hewan di atas lambung kirinya.
Hal itu lebih memudahkan orang yang menyembelih dalam memegang

pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan dengan

tangan kiri.

Hadits di atas juga menunjukkan disunnahkannya berdoa untuk
diterimanya hewan sembelihan dan amalan-amalan yang lain. A1-

Khalil (Ibrahim Alaihissalam) dan yang disembelih (Ismail Alaihissalaam)

berdoa ketika memakmurkan rumah Allah (Ka'bah), "Wahai Rabb kami!

Terimalah semua amalan dari kami" (Al-Baqarah: 127).Ibnu Majah telah

meriw ayatkan bahwasanya Rasulullah Sh all all ahu Al aihi w a S all amberdoa

ketika menyembelih dan menghadapkannya ke kiblat, "Aku hadapkan

" -L+>-c a-rl q)

721' (€*) Hadits ini shahih, Muslim (1966)
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wajahku. Ya Altah ! Terimnlah dari Muhammad dan darikeluarganya," hingga

kata-kata, "Dan sntla adalah termasuk oranS-orang muslim." Sabdanya,

"Dan keluarga Muhammad" (lafazh lain mengatakan, "dLri Muhammad

dan keluarga Muhammad) menunjukkan bahwa sembelihan cukup untuk

seorang dan keluarganya, serta mereka semua mendapatkan pahala

sembelihan itu.

Hadits di atas juga menunjukkan sahnya penyembelihan dengan

mewakilkan orang yang sudah mukallaf kepada orang lain dalam

mengerjakan ketaatan sekalipun dari orang lain itu tidak ada perintah

atau wasiat. Maka sah menjadikan pahala ibadahnya untuk orang lain

baik yang berupa shalat atau yang lainnya.

Masalah ini telah dibahas dalam bab jenazah. Riwayat Ad-Daraquthni

dari hadits Jabir juga menunjukkan hal itu, bahwasanya seorang laki-laki

berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kedua orang

tua dan saya telah berbuat baik kepada mereka ketika mereka hidup. Lalu

bagaimana saya harus berbuat baik ketika mereka sudah meninggal?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, " Sesungguhnya di antara

berbuat baik kepada orang tua adalah kamu shalat untuk mereka bersamaan

dengan shalat kamu, dan kamu berpuasa untuk mereka bersamaan dengan

puasamu,"722

;;\ -io jY
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1252. Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu Anhubahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mempunyai kemudahan

untuk berkurban, namun ia belum berkurban, maka janganlah seknli-

kali iamendekati tempat shalatkamL" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

Hadits shahih menurut Hakim. Para imam hadits selain Hakim

menganggap hadits ini adalah hadits mauquf)723

722 Saya tidak menemukan hadits ini di kitab Ad-Daraquthni.

723 (g4 Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (6490
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Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi alasan wajibnya berkorban bagi orang yang

punya kelebihan harta. Karena Rasulullah Shallnllafut Alaihi u,a Sallnnt

ketika melarang untuk mendekati musholla hal ini menunjukkan

orang tersebut telah meninggalkan satu kewajiban, seakan Rasulullah

Shnllallnhu Alnihi wa Snllsm bersabda, "Tidak ada mnnfnatnya sholat ketika

m enin g g nl kan kew aj ib an ini. " D an juea f irman Allah, " M ak a shol atl nh kar en a

Tuhanmu dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2), juga hadits Mikhnaf
bin Salim secara marfu', "Wajib atas setiap keluarga berkorban tiap

ta}rnn."72a Lafazh hadits menunjukkan hukum wajib. Inilah pendapat

Abu Hanifah. Beliau mewajibkan untuk berkorban kepada orang yang

miskin dan kaya. Ada pendapat, "Tidakwajib."

Hadits pertama adalah mauquf yang tidak bisa dijadikan sebgai

hujjah. Dan hadits kedua lemah karena ada perawi bernama Abu
Ramlah. Al-Khathabi berkata, "Dia itu majhul (tidak dikenal)." Adapun
ayat di atas masih mengandung makna lain. Firman Allah tersebut

ditafsirkan dengan meletakkan telapak tangan ke hewan di dalam shaiat

atau doa.Ini adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Syahin di dalam

kitab "Sunarrnya",Ibnu Mardawaih, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Dan di dalamnya terdapat riwayat-riwayat dari shahabat seperti itu.
Dan seandainya tafsir tadi diterima, maka hal itu menunjukkan bahwa

menyembelih setelah shalat maka hal itu menunjukkan waktunya bukan

kewajibannya, seakan Allahberfirman, "Jika kamu menyembelih, maka

hendaknya setelah shalat'Id." Ibnu Jarir telah meriwayatkan, bahwasa

Rasulullah Shallsllahu Alaihi wa Sallam menyembelih sebelum beliau

shalat, maka beliau menyuruh untuk mengerjakan shalat kemudian

menyembel7h."72s

Karena lemahnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berkorban,

maka mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in, dan ahli fikih
berpendapat bahwa hukum menyembelih korban adalah sunnah

muakkadah, bahkan Ibnu Hazm berkomentar, 'Tidak ada safu pun

riwayat dari shahabat yang mengatakan bahwa hukumnya wajlb."

(;r*) Hadits ini hasan. Shahih Abi Dautud (2788)
Ibnu Jarir dalam At-Tafsir (301326)
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Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Ummi Salamatu ia berkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika telah masuk

sepuluh hari bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin

menyembelih korban, maka hendaknya ia tidak mengambil rambut dan

kulitnya sedikit pLtn.""u Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya sabda

Nabi Muhammad Shallallahu Alsihi wa Sallam yang menyatakan, "dan

ada salah seorang dari kalian" menunjukkan tidak wajibnya berkorban.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr, bahwa ada

seorang laki-laki yang menemui Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda,

"Saya diperintah pada hari Adha untuk dijadikan sebagai hari raya yang

dijadikan oleh Allah untuk umat ini.'/727 Maka laki-laki tadi berkata, "Jika

saya tidak mendapatkan kecuali kambing betina atau domba betina milik
keluargaku. Apakah aku menyembelihnya?" Rasulullah S hallallahu Alaihi

wa Sallam menjawab,'Tidak." Juga yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

dari hadits Ibnu Abbas bahwasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Ada tiga hal yang mana bagiku adalah kewajiban dan bagi kalian

adalah sunnah. " Lalubeliau menyebut salah satunya adalah menyembelih

korban.728 Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalan yang lain dengan

lafazh, "Diwajibkan ataskuberkorban dan tidak diwajibkan ataskalian."T2e Al-

Baihaqi juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam ketika menyembelih korban bersabda, "Bismillah. Dan Allah Maha

Besar. Ya Allah, ini adalah dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari

umLtkLr."73o

Dan perbuatan para shahabat menunjukkan tidak wajibnya

berkorban. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar

Radhiyallahu Anhuma bahwa mereka berdua pernah tidak berkorban

karena takut untuk dijadikan contoh."731 Al-Baihaqi meriwayatkan

dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu bahwa beliau jika menghadiri

penyembelihan, beliau memberikan kepada budaknya dua dirham, lalu

berkata, "Belilah dengan dua dirham itu daging, dan beritahu orang-

(g*) Hadits ini shahitu Muslim (1977)

(.j''-b) Dha'if. Dhaif Al-lami' (1265)
Al-Baihaqi (9 1253, 264)
(.j+,) Dha'if. Dhaif Al-lami' (4164)
Al-Baihaqi (91265)
Al-Baihaqi (9126s)
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orang bahwa Ibnu Abbas telah berkorban."T3zDan diriwayatkan bahwa

Bilal berkorban dengan seekor ayam jantan. Hal serupa diriwayatkan
dari Abu Hurairah. Dan riwayat-riwayat dari shahabat dalam masalah

ini sangat banyak yang menunjukkan bahwa menyembelih korban

hukumnya sunnah.

1253. Dari lundub bin Sufyan Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah

berhari raya ldul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam. Setelah beliau selesai shalat bersama kaum muslimin, beliau

melihat s e ekor kamb in g t el ah dis emb elih, B eli au b er s ab d a, " B ar an gsiap a

menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing

lagi sebagai gantinya, Dan barangsiapa yang belum menyembelih,

hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah, " (Muttafaq Alaih)733

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil bahwa waktu menyembelih adalah setelah

shalat'Id. Maka tidak sah apabila dilakukan sebelumnya. Dan maksud

dari shalat adalah shalatnya dia sendiri. Dan ada kemungkinan adalah

shalatnya imam. Sesungguhnya huruf "lam" adalah untuk menunjukkan

wakfu dalam sabdanya, "Ash-shalat" maksudnya adalah sebelumnya,

yakni shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Inilah pendapat

Malik. Beliau berkata, "Tidak boleh sebelum shalat imam, khutbah

dan penyembelihannya selesai." Dan dalil tentang penyembelihan

imam adalah riwayat Ath-Thahawi dari hadits Jabir, bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam menunaikan shalat pada hari raya di Madinah,

lalu majulah beberapa orang kemudian mereka menyembelih. Mereka

732 Al-Baihaqi (91256).

733 (f) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (5500), Shahih Muslim (1960)
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mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menyembelih.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi zna Sallam menyuruh mereka
untuk mengulangi."T3a Pendapat ini disanggah bahwa maksudnya
adalah Rasulullah melarang mereka agar tidak tergesa-gesa sehingga
penyembelihan dilakukan sebelum waktunya. Untuk itu, tidak ada

hadits tentang masalah ini melainkan selalu dikaitkan dengan shalat.

Imam Ahmad berpendapat seperti pendapat Imam Malik dan tidak
mensyaratkan dalam menyembelih. Hal senada juga dari Al-Hasan, Al-
Auza'i, dan Ishaq bin Rahawaih.

Imam Syafi'i dan Dawud berkata, "Waktu penyembelihan adalah
ketika matahari sudah terbit dan berlalu kira-kira waktu shalat dan dua
khutbah sekalipun imam dan orang yang menyembelih tidak shalat.

Al-Qurthubi berkata, "Zhahirnya hadits menunjukkan hubungan
penyembelihan dengan shalat. Tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan
bahwa barangsiapa yang tidak berkewajiban shalat terkena beban, maka
menyembelihnya sesuai waktu shalat. Ibnu Daqiq berkata, "Lafazh ini
lebih jelas dalam hubungannya dengan shalat dan itu adalah sabdanya
dalam sebuah riwayat "Barangsiapa yang mentlembelih sebelum shalat,

maks hendaknya ia menyembelih kembali sebagai gantinya." Beliau berkata,
"Tapijika kita terima menurut zhahirnya hadits, maka konsekwensinya
adalah penyembelihan tidak sah bagi orang yang tidak shalat'Id. Jika
ada yang berpendapat demikian, maka ia adalah orang yang paling
berbahagia melihat zhahirnya hadits. Dan jika tidak, maka harus keluar
dari zhahir hadits ini dan masalah lainnya masih dalam pembahasan.
Ath-Thahawi735 meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa ada seorang

laki-laki yang menyembelih sebelum Rasulullah shalat. Maka beliau
melarang seseorang untuk menyembelih sebelum shalat." Hadits ini
dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Anda telah tahu dalil yang mana yang
lebih kuat dari semua pendapat ini. Pembicaraan ini telah dimulai pada
waktu membahas penyembelihan.

Adapun akhir waktu penyembelihan maka terdapat banyak pendapat.

Menurut Al-Hadawiyatr, adalah hari kesepuluh bulan Dzulhijjah dan
dua hari setelahnya. Pendapat senada juga disampaikan oleh Malik

734
735

Syarh Ma'ani AI-Atsar (41171)
Syarh Ma'ani Al-Atsar (41173)



dan Ahmad. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan
adalah empat hari, yaitu hari kesepuluh dan tiga hari berikutnya.
Menurut Dawud dan sebagian para tabi'in adalah hari kesepuluh saja

kecuali di Mina (tempat para haji bermalam), maka dibolehkan tiga
hari sesudahnya. Menurut pendapat lain adalah hingga akhir bulan
Dzulhijjah. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Al-Bidayah mengatakan bahwa
sumber perbedaan pendapat dikarenakan dua hal:

Pertama: Perbedaan masalah hari-hari yang terbilang (ayyam

ma' lumat) d alam f irman-Ny a, " A g ar m er eka meny aks ikan m anfaat - m anfa a t
untuk mereka." (Al-Hajj: 28). Ada yang mengatakan hari nahar dan dua
hari setelahnya. Dan itu adalah pendapat yang populer. Ada pendapat
lain yang mengatakan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Kedun: pertentangan antara dalil di dalam ayat ini dengan hadits

Jabiir bin Muth'im secara marfu' bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi zna

Sallam bersabda, "Semuapenjuru Mekah adalah tempat penyembelihan. Dan

semua hari tasyriq adalah waktu penyembelihan.'736 Maka barangsiapa yang
berkata tentang hari-hari yang tertentu adalah hari nahar dan dua hari
sesudahnya dalam ayat ini berarti ia mentarjih (mengunggulkan) dalil
ayat daripada hadits di atas. Dan ia berkata, "Tidak ada penyembelihan
kecuali di hari-hari itu." Dan barangsiapa yang mengkompromikan
antara hadits dan ayat ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan
antara keduanya, karena hadits menambah hukum baru dalam ayat,
padahal ayat tersebut tidak bermaksud membatasi hari penyembelihan.
Adapun maksud hadits yang di dalamnya terkandung pembatasan
mengatakan bolehnya menyembelih pada hari keempat jika masih
masuk dalam hari tasyriq. Dan tidak ada perselisihan di antara mereka
bahwa hari-hari tertentu adalah hari tasyriq yaitu tiga hari setelah hari
nahar (Idul Adha) kecuali apa yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair
beliau berkata bahwa hari nahar termasuk hari tasyriq. Tetapi mereka
berbeda pendapat dalam memahami hari-hari yang tertentu menjadi
dua pendapat.

Adapun orang yang mengatakan bahwa hanya nahar saja

karena hal itu berpijak pada pemahamanbahwa hari-hari tertentu adalah

736 (e^4) Hadits ini shahitr, Shahih Al-lamL (4537) dan lafazhnya, "Semua penjuru
Mina adalah tempat penyembelihan.... "
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sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berkata, "Dan apabila

ada ijma' yang mengatakan bahwa tidak boleh menyembelih kecuali
hari kesepuluh dan itu adalah waktu penyembelihan yang terdapat di
nash, maka penyembelihan itu tidak boleh kecuali hari nahar saja."

Di dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa Imam Malik
dalam madzhab masyhurnya berpendapat bahwa penyembelihan
tidak boleh dilakukan pada malam hari-hari nahar. Selain beliau ada

yang berpendapat boleh. Dan sumber perbedaan adalah kata "hari"
menunjukkan siang dan malam seperti firman Allalu "MakA Shalih

berkata, "Bersenlng-senanglah kalian di dalam rumah kalian tiga hari" (QS.

Hud: 65). Dan kata hari juga disebutkan untuk menunjukkan siang saja

tanpa malam seperti firman-Nya, "Tujuhhari dan delapanmalam" (QS. Al-
Haqqah: 7). Allah menyambungkan (athaf) siang ke dalam malamberarti
ada perbedaan. Maka, tinggal melihat dari siang dan malam mana yang
lebih tepat. Argumentasi yang membedakan antara siang dan malam;

bahwa tidak sah menyembelih di waktu malam karena ia melihat dari
sisi mafhumnya kata siang. Tapi dikatakanbahwa dalil itu menunjukkan
bolehnya menyembelih di waktu siang. Dan asal menyembelih adalah
kehati-hatian. Maka menyembelih di waktu malam adalah sebuah

kehati-hatian. Jadi dalil itu menunjukkan bolehnya menyembelih di
waktu malam.

Saya mengatakanbahwa tidak ada kehati-hatian dalammenyembelih
bahkan Allah telah membolehkan menyembelih hewan kapan saja.

Tetapi kehati-hatian itu hanya berdasarkan pada akal adalah sebelum
hal itu dibolehkan Allah.
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1253. Dari Al-Baraa bin Azib Radhiyallaahu Anhu berkata, "Ilnsulullah

Shallallahu Alaihi w a S allam b er diri di t en gah-t engah kami dan b er s ab da,
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"Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu: ynng

tampak jelns butanya, yang tampak jelas snkitnya, yang tnmpak jelas

pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsltm." (HR. Ahmad

dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu

Hibban)737

Penjelasan Kalimat

Hadits ini juga dishahihkan oleh Al-Hakim dan ia mengatakan

bahwa hadits itu sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Pengarang

membenarkan perkataannya dan berkata, "Bukhari dan Muslim tidak
meriwayatkan dalam shahihnya. Tetapi riwayat ini dishahihkan oleh

Ash-habus Sunan dengan sanad yang shahih." Ahmad bin Hambal
menganggap hadits ini hasan dan berkata, "Alangkah hasannya hadits

ini." Tirmid zi berkata, "Hadits hasan shahih."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa ada empat cacat yang tidak dibolehkan

dalam menyembelih korban. Dan Rasulullah tidak berkomentar cacat-

cacat yang lain. Maka Ahli Zhahir berpendapat bahwa selain empat itu
tidak dianggap cacat. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa
cacat yang lain diqiyaskan dengan empat cacat tersebut baik yang lebih

paratr, sejenis sepertit buta atau betis yang terpotong.

Sab d anya, " y an g n amp ak b u t any a, " pengaran g kltab Al- B ahr b erkata

bahwa jika yang hilang adalah sepertiga atau kurang maka dimaafkan.
Demikian juga dengan pincang. Syafi'i berkata, "Cacat pincang jika

membuat hewan terlambat dalam berjalary maka itu cacat yang jelas."
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1255. Dari labir berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"langanlah menyembelih kecuali hewan yang sudah berumur. Bila

737 (3+.") Hadits ini shahih, Shahih Abi DatDud (2802
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kalian kesulitnn untuk mendapatkannya, maka sembelihlah kambing
yang berumur satu tahun." (HR. Muslim)738

Penjelasan Kalimat
Al-Musinnah (berumur) adalah semua hewan yang telah berganti

gigi depannya baik onta, sapi, maupun domba.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa al-jadza'(kambing yang belum genap

satu tahun) tidak sah untuk dijadikan korban dalam kondisi apapun
kecuali jika susah untuk mencari hewan.

sementara ulama yang lain berpendapat bolehnya domba yang belum
sampai satu tahun. Mereka menganggap hadits di atas menunjukkan
sunnah karena ada hadits ummi Bilal. Rasulullah Shallailahu Alaihi
ws sallam bersabda, "sembelihlah domba walaupun belum cukup umur."
Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Jarir dan Baihaqi.T3e Tirmidzi memuat
hadits, "sebaik-baik heutan sembelihan adalah domba yang berumur satu

tahun./'740 rbfirwahb meriwayatkan dari uqbah bin Amir dengan lafazh,
"Kami pernah menyembelih korban bersama Rasulullah sharlailahu
Alaihi wa Sallam dengan domba yang gigi depannya belum tanggal."zal
Saya katakary "Semua itu jika susah mencari hewan korban yang telah
berumur (telah tanggal gigi depannya)."
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1256. Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah shallailahu Ataihi
wa sallam memerintahkan kami agar memeriksa mata dan teringa, dan

agar kami tidak menyembelih hewan yang buta, yang terpotong telinga

"ir 
t

){

738 (e^-a) Hadits ini shahih, Muslim (1963)
739 (e^p) Hadits ini shahitr, Shahih AI-Jami'(3884).
740 (-t:-b) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (L499)
741 (e,4) Hadits ini shahih, shahih An-Nasa'i (4394).
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baginn depannya atau belnknngnya, yang robek tellngarrya, dan tidak

pula yang ompong gigi depannt/a. (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah.
Hadits shahih menurut Tirmidzi,Ibnu Hibban, dan Hakim)7a2

Penjelasan Kalimat

Meneliti atau memeriksa artinya memperhatikan mata dan telinga

dan melihat-lihatnya agar tidak salah memilih hewan yang kurang baik

atau cacat. Muqabalah adalah hewan yang sebagian ujung telinganya

putus sehingga terkatung-katung. Mudabarah adalah hewan yang telinga

bagian belakang putus dan sisanya terkatung-katung. Kmrqn adalah

telinga yang berlubang. Tsarmaa adalah hewan yang giginya lepas

(ompong). Ada yang mengatakan gigi seri yang ompong. Ada pendapat

lain, yaitu gigi seri dan gigi sampingnya. Ada yang mengatakan gigi
lepas sampai akar-akarnya. Rasulullah melarang itu semua karena

kurangnya makanan (karena gigi ompong). Hal itu dikatakan dalam

kitab An-Nihayah. Dalam buku penjelasan menggunakan kata "sarqa".

Tapi di dalam buku Bulughul Maram adalah "tsnrmtta" sebagaimana

kami sebutkan.

Tafsir Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya

menyembelih hewan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Inilah
madzhab Hadawiyah. Imam Yahya berkata, "Boleh tapi makruh."
Al-Mahdi menguatkan pendapat itu. Zhahir hadits tampaknya sesuai

dengan pendapat pertama. Ada hadits yang melarang berkorban dengan

hewan shufrah sebagaimana riwayat Abu Dawudza3 dan Hakim. Shufrah

adalah hewan yang kurus sebagaimana dalam kitab Arx-Nihayah. Dalam

satu riwayat berlafazhkan, "mashfurah." Ada yang memaknai hewan

yang telinga putus total. Hadits riwayat Abu Dawud dari hadits Uqbah

bin Amir As-Sulami bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah

Shallallahu Alaihi usa Sallam melarang hewan mushfarah, musta'shalah,

b akhqa, musy ayyi' ah dan knsr nt ." 744

742 (.*) Hadits ini dha'ii Shahih Abi Daztsud. Al-Albani berkata, "Hadits dha'il
kecuali kalimat perintah untuk meneliti."
(.r -"-"b) Hadits ini dha'if. Dha'if.Abi Dawud (2803).

(.-t-"',b) Hadits ini dha'if. Dha'if Abi Daznud (2803)

743
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Mushfarah adalah hewan yang terpotong telingnya hingga isi
dalamnya kelihatan. Musta'shalah adalahhewan yang tanduknya putus
total. Bakhqa adalah hewan yang matanya kelihatan putihnya saja

sehingga tidak bisa melihat walaupun matanya masih ada. Musyayyi'ah
adalah hewan yang kurus dan lemah. Kasra'adalah hewan yang salah
satu anggota badannya patah. Hadits ini lafazhnya dari Abu Dawud.

Adapun hewan yang tulang ekor dan ekornya patah, maka boleh
karena adanya riwayat dari Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi dari hadits
Abu Sa'id bahwa ia berkata, "Saya membeli kambing untuk korban
lalu ada serigala yang menerkamnya hingga tulang ekornya terputus.
Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah shaltaltahu Alaihi wa Sallam
tentang hal itu, kemudian beliau menjawab, "Berkorbanrah dengan

hewan it'u.'t74s Di dalamnya ada perawi yang bernama Jabir Al-Ja,fi dan
gurunya yang bernama Muhammad bin Qurdhah adalah seorang yang
tak dikenal (majhul). Akan tetapi hadits ini ada saksinya (hadits lain
sebagai penguat) pada hadits riwayat Baihaqi yang menjadi penguat.
Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Muntaqa menjadikannya sebagai dasar
bahwa cacat yang muncul setelah ditentukannya hewan korban maka
hal itu tidak menjadi masalah. sementara Al-Hadawiyah berpendapat
bahwa tidak sahnya hewan yang tulang ekor dan ekornya tidak ada.

Dalam kitab Nihayatul Mujtahid disebutkan dua hadits yang saling
bertentangan. Nasa'i menyebutkan dari Abu Bardafu ia berkata, ,,ya

Rasulullah ! saya tidak suka hewan yang ada cacatnya di tanduk dan
telinga." Rasulullah Shsllallahu Alaihi zna Sallam menjawab, ,,Jika kamu
tidak menyukainya tinggalkanlah. Tapi kamu jangan melarang orang
lain."746 Kemudian Nasa'i menyebutkan hadits kedua, yaifu hadits Ali,
"Rasulullah shallallahu Alaihiws sallam menyuruh kami untuk meneliti
mata...."Al-Hadits. Maka, barangsiapa yang mentarjih (menganggap
lebih kuat) hadits Abu Burdah, ia berkata, "Tidak perlu hati-hati dalam
memilih hewan kecuali empat cacat dan yang lebih besar dari itu." Dan
barangsiapa yangmengkompromikan dua hadits ia akan menganggap
bahwa hadits Abu Burdah tentang cacat ringan yang tidak kelihatan dan
hadits Ali tentang cacat yang sangat terlihat.

Sanadnya lemah sekali. Dha'if Ibnu Majah (3205)
(C."-") Hadits ini shahi[ Shahih An-Nasa,i (4382).
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Faedah

Para ulama bersepakat bolehnya berkorban dengan semua jenis

binatang ternak. Mereka hanya berselisih mana yang lebih utama. Dan

lebih jelas dalam berkorban bahwa kambing adalah lebih utama karena

Rasulullah Shallallahu Alaihiwa S allam melakukan dan memerintahkan hal
itu. Walaupun kemungkinan lain karena mudah untuk memperolehnya.

Kemudian mereka bersepakat tidak bolehnya berkorban selain binatang
ternakkecuali apa yang diriwayatkan dari Hasanbin Shalihbahwasanya

boleh berkorban dengan satu sapi liar untuk sepuluh orang dan biawak
padang pasir untuk satu orang.Juga apa yang diriwayatkan dari Asma'

bahwasanya ia berkata, "Kami berkorban bersama Rasulullah Shall allahu

Alaihi wa Sallam dengan kuda." Serta apa yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah bahwasanya beliau berkorban dengan ayam jantan.TaT
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1,257. Dari AIi bin Abi Thalib Radhivnllahu Anhu berkata, "Rastilullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi

kurban-kurbannya; membagi-bagiknn daging, kulit, dan pakaiannya

kepada orang-orangmiskin, dan aku tidak diperbolehkttn memberi sestratu

apapun dari kurban kepada penyembelihnya." (Muttafaq Alaih)748

Penielasan Kalimat

Al-Budn secara bahasa dipakai untuk unta, sapi dan kambing. Hanya

saja di sini khusus untuk unta saja. Demikian juga pemakaian kata itu
untuk hadits-hadits lainnya dan kitab-kitab fiqh.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa kuiit dan pakaian unta
disedekahkan sebagaimana dagingnya disedekahkan. Hadits tersebut

7 47 Lihat T akhish AlKhabiir (41 138).

748 (U*-e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1716), Muslim (1317)
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juga mengisyaratkan bahwa penyembelih (jagal) tidak diberi sedikitpun
dari onta itu sebagai upah. Karena hal itu akan seperti jual beli karena
adanya upah, padahal hukum berkurban adalah seperti hukum hadyu
(sembelihan waktu haji) di mana daging dan kulitnya tidak dijual dan
penyembelih tidak diberi sedikitpun dari hewan itu.

Ibnu Rusyd berkata dalam Bidayatul Mujtahid: "setahu saya,

ulama bersepakat bahwa menjual daging korban adalah dilarang.
Mereka berselisih pendapat dalam masalah kulit dan rambut yang bisa

dimanfaatkan. Mayoritas mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Abu
Hanifah berpendapat bahwa boleh dijuat dengan diganti barang, bukan
dinar dan dirham (mata uang). Atha berkata, "Boleh dihargai dengan
dinar dan yang lainnya." Abu Hanifah membedakan antara dirham dan
yang lain karena beliau melihat bahwa tukar-menukar antar barang
demi mengambil manfaat, karena para ulama bersepakat bolehnya
mengambil manfaat dari hewan korban.

fj \\cA

r^
i Lr-

7258. Dari labir bin Abdillah berkata, "Kami pernah menyembelih bersama

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun Hudaibiyynh

seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."
(HR. Muslim)7ae

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bolehnya berkorban bersama-sama
(patungan) dengan onta dan sapi. Masing-masing untuk tujuh orang.
Ini berlaku untuk hadyu (sembelihan haji). Hewan korban diqiyaskan
ke sana. Bahkan terdapat nash tentang hal itu. Tirmidzi dan Nasa'i
meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuberkata, "Kami
pernah bersama Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam dalam sebuah

perjalanan. Hari raya korban tiba. Kami pun tujuh orang sama-sama

749 (g*) Hadits ini shahitu Muslim (1318).



berkorban dengan satu sapi, dan satu onta untuk sepuluh orang.,,7s'Jika
satu keluarga berkorban dengan satu hewan itu juga sah sebagaimana
hadits Makhnaf. Pendapat inilah yang dipakai oleh Zaid bin Ali dan
cucunya Ahmad bin Isa dan Al-Fariqan. An-Nawawi berkata, ,,Baik

mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri, sama-sama berkewajiban
atau melakukan sunnah, atau sebagian karena ingin mendekatkan
diri kepada Allah dan yang lainnya mengharap daging.,, Demikian
juga pendapat Ahmad. Malik berpendapat bahwa berkorban secara
patungan dalam hadyu tidak diperbolehkan kecuali hadyu sunnah yaitu
hadyu lhshar (penyembelihan karena jamaah haji terkepung musuh).

Al-Hadawiyah mensyaratkan satunya tujuan dalam eurban
bersama-sama. Mereka mengatakan, "Tidak sah ketika ada perbedaan.
Karenahadyu adalah satu tujuan yang tidakbisa dipisah-pisah yang mana
sebagian wajib dan sebagiannya tidak wajib." Mereka juga berpendapat
bahwa unta cukup untuk sepuluh orang karena hadits Ibnu Abbbas.
Mereka mengqiyaskanhadyu dengan sembelihan korban. pendapat ini
dibantah karena tidak ada qiyas dengan nash. Ibnu Rusyd menyatakan
adanya ijma'bahwa tidak boleh berkorban bersama-sama lebih dari
fujuh orang dalam satu hewan. Ia berkata, "Walaupun ada riwayat
dari hadits Rafi'bin Khudaijbahwa Rasulullah menyamakan satu unta
dengan sepuluh kambing." Diriwayatkan juga dalam Ash-shahihsittizsl
dari Ibnu Abbas dan lainnya, "BahwaNabi shailallahu Atnihi wn sallam
menyebutkan safu unta unfuk sepuluh orang."Ath-Thahawi berkata,
"Ijma ulama menandakan bahwa atsar mengenai hal itu tidak benar."
Dan tidak diragukan bahwa tidak ada ijma'yang masih diperselisihkan
seperti yang kami sebutkary seakan-akan Ibnu Rusyd tidak melihat
perbedaan itu.

Pendapat mereka tentang kambing. Al-Hadawiyah berkata bahwa
kambing cukup untuk tiga orang dalam berkorban. Mereka berkata,
"Hal itu berdasarkan pada korban Rasulullah yang lalu dengan kambing
untuk Muhammad shallallahu Alaihiwa sallam dan keluarganya. Mereka
juga berkat a, "zhahirhadits menyatakan bahwa kurban kambing cukup
untuk lebih dari satu orang, tapi ijma' membatasi tiga orang saja. Saya

750 (er*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1501).
751 (g.^-) Hadits ini shahitr, Shahih Al-Bukhari (5543), Shahih Muslim (t968)
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mengatakan bahwa adanya ijma' yang disebutkan bertentangan dengan
apa yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah karena di dalam kitab itu
ia berkata, "Pata ulama bersepakat (ijma') bahwa satu kambing hanya
cukup untuk satu orang." Yang paling benar adalah satu kambing bisa
untuk satu orang laki-laki dan keluarganya sebagaimana yang dilakukan
Rasulullah shallallanhu Alaihi ws sallam. Juga berdasarkan hadits yang
diriwayatkan Malik dalam kitab Al-Muznatha' dari hadits Abu Ayyub Al-
Anshari berkata, "Kami pernah menyembelih korban satu kambing yang
disembelih oleh seseorang untuk dirinya dan keluarganya kemudian
orang-orang membangga-banggakan setelah itlr.t / 752

Faidah

{ Termasuk sunnah bagi orang yang ingin berkorban yaitu ia tidak
mengambil rambut dan kuku hewan yang akan disembelih ketika
sudah masuk bulan Dzulhijjafu sebagaimana riwayat Muslim
dari empat riwayat dari hadits Ummi Salamah bahwa Rasulullah
bersabda, "lika masuk sepuluh hari bulan pertama Dzulhijjah dan ada di
ant ar a kalian y an g in gin b erkorb an maka j an ganlah ia s ekali-kali mengamb il
rambut dnn kulitnya.'t7s3 Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Amr
bin Al-Ash bahwa Rasulullah shallallaahu Alaihi wa sallam berkata
kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang Ibadah qurban
karena ia tidak mendapatkan hewan qurban yang akan dikurbankary
lalu beliau bersabda, "Potonglah kukumu, cukurlah kumismu, dan

bulu kemaluanmu; Semua itu menjadi kesempurnaan qurbanmu di sisi
Allnh Ta'ala."7sa Inllah yang disyariatkan ketika hari raya qurbary
sekalipun tidak ditinggalkan sejak awal bulan.

Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa hal itu haram karena adanya
larangan pada hadits terdahulu. Ini juga pendapat Ibnu Hazm. Ia berkata,
"Barangsiapa yang tidak mengharamkannya; memang ada qarinah
(hubungan) bahwa larangan bukan untuk pengharaman. Sebagaimana

yang diriwayatkan Asy-Syaikhani dan yang lainnya dari hadits Aisyah
berkata, "saya menganyam tali pengikat qurban Rasulullah shatlatlahu

Krtab Al-Muwaththa' (387
Sudah dijelaskan riwayatkan pada pembahasan yang lalu
HR Al-Baihaqi (9 I 263, 264)

752
753
754



((585))

Alaihi wa sallam dengan tangan saya, lalu Rasulullah shallaltshu Alaihi wa

Sallam mengalungkan tali itu dengan tangannya juga, kemudian dibawa
bersama Abu Bakar, dan tidak diharamkan atas Rasulullah shallallnahu
Alaihi wa sallam (untuk mengambil manfaat) yang dihalalkan atasnya
dari hewan qurban tersebut sampai disembelih untuk qurban.Tss Asy-
Syafi'i berkata, "Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak diharamkan
atas seseorang untuk mengirimkan hewan qurbannya, dan mengirimkan
hewan biasanya untuk ibadah qurban."

Pendapatku: ini adalah qiyas darinya, teks hadits ini ditakhshiskan/
dikecualikan bagi yang menafsirkan dengan qurban yang tersebut di
atas.

{ Dianjurkan bagi orang yang mau berkorban untuk menyedekahkan
daging korban dan memakannya. Mayoritas ulama menganjurkan
agar daging dibagi tiga, sepertiga untuk disimpary sepertiga untuk
disedekahkan dan sepertiga untuk dimakan sebagaimana sabda
Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallnm, "Maknnlnh, sedekahkanlah

dan simpanlah," Hadits riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh, "Aku
dulu pernah melarang daging korban lebih dari tign hari agar orang yang
punya memberi kepada yang tidak punya; maka maksrtlah secukup kalian,

sedekahkan dan simpanlah." Zhahirnya mewajibkan agar daging
tersebut dibagi-bagikan. Abdul Wahab berkata: "sebagian orang
mewajiban untuk dimakary dan sebetulnya dalam madzhab kami
hal itu tidak wajib."

3. BAB AKIKAH

Akikah secara bahasa diambil dari kata Aqqa, artinya menyembelih
binatang. Dinamakan akikah karena lehernya disembelih. Rambutyang
tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan akikah.

Secara istilah, akikah ialah memotong atau menyembelih kambing
berhubungan dengan kelahiran anak.

755 (6.*) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (1700), Shahih Musllim (I32I)
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1.259. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahuta Nabi Shallallahu Alaihi
uta Sallam berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor

kambing kibas. (HR. Abu Dawud). Hadits shahih menurut Ibnu
Huzaimah, Ibnu Al-Jarud, dan Abdul Haq. Namun Abu Hatim
lebih menilainya hadits mursal)756

Penjelasan Kalimat

Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan hadits ini
dari Aisyah dengan tambahan kalimat, "Pada hari ketujuh diberi nama

keduany n dnn memerintahkan agar kotor an dikepalany a dihilangkan." 7s7

Al-Baihaqi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah: Bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa SaIIam mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ketujuh

dar i kelshir an.758 D alam riwayat lain dari J abir Radhiy allahu Anhu b ahw a

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakikah dan mengkhitan Hasan

dan Husain pada hari ketujuh.Tse

Hasan Al-Bashri berkata, " Menghilangkankotoran" artinya mencukur
rambut."

Ibnu Sakan menshahihkan hadits ini dengan redaksi yang lebih
lengkap, yaitu, "Dahulu, penduduk jahiliyah menggunakan kapas untuk

menaruh darah akikah, lalu mengusapkannya di kepala bayi (yang diakikahi),

maka Rasululah ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk mengganti

darah itu dengan minyak 7nlngi."760 Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari
hadits Buraidatu sanadnya shahitu dan dikuatkan dengan hadits-hadits
berikut:

(g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2841)
(€'*) Hadits ini shahih, AI-Irwa' (1164)
HR Al-Baihaqi (9 1299,300)
HR Al-Baihaqi (81324)
HR. Al-Baihaqi (91303), Abu Ya'la (8/18)
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7260. Ibntt Hibban juga merizurryatkzn hadits serupa dari Anns.761

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil disyariatkannya akikah, tetapi para ulama

berbeda pendapat tentang hukum akikah. Jumhur ulama berpendapat

sunnah, Dawud dan pengikutnya berpendapat wajib. Dalil Jumhur
adalah perbuatan Rasulullah Shallallnlru Alnihi wa Sallnm, juga hadits

riwayat Imam Malik, " B ar nn gs i ap a y an g dianu gr ahi s eo r an g nnak kem udian

ia ingin berakikah untuk anaknya maka hendaklah ia lakukan."762

Adapun dalll Azh-Zhahiriyah adalah perkataan Aisyah R adhiynllahu

Anhn, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallnhu Alsihi wa Sallnm memerintah-

kan untuk melakukannya." Dan perintah menunjukkan wajib.

Jumhur membantah pendapat Azlt-Zhahiriyah, karena kata

" B ar an gsiap a V ang ingin" menunjukkan tidak wajibnya suatu hukum.

Perkataan Nabi Shallnllahu Alaihi wa Snllam dalam hadits Aisyah,
" Pada hnri ketujuh" menunjukkan bahwa akikah dilaksanakan hanya

pada hari ketujuh. Dijelasan pada hadits Samurah bahwa akikah tidak
dianjurkan sebelum hari ketujuh atau setelahnya. Menurut Imam

Nawawi boleh dilaksanakan sebelum hari ketujtrh atau setelahnya atar"r

bahkan setelah dewasa. Al-Baihaqi meriwayatkan dari AnasbahutaNabi

Shallallahu Alnihi wa Sallam berskiksh untuk dirinyn sendiri setelah kennbian.

Tetapi hadits ini munkar, Imam Nawawi berkata, "Hadits ini bathil."

Menurut pendapat yang lain boleh dilaksanakan pada hari ke

empat belas dan hari ke duapuluh satu sebagaimana diriwayatkan oleh

Al-Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya bahwa Nabi

Shsllallshu Alaihiwn Snllam bersabda, "Binatang akikah disembeliltpadahari

ketujtth, keempat belss atau ke duapuluh satlt.//763

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa anak laki laki cukup satu

kambing.

(g*l Hadits ini shahih, AI-Irwa' (1,1,64)

Al-Muzuattha', hlm. 399.

(g-"1 Hadits ini shahih, Shahih AI-l ami' (4132)
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7261,. Dnri Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Snllam memerintahkan kepada mereka agar berakikah dua ekor

kambing yang sepadnn (umur dan besarnya) untuk bayi laki laki dan

sotu ekor kantbing untuk bayi perempuan. (HR. At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannya)764

Penjelasan Kalimat

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih" hanya

saja saya tidak mendapatkan di dalam riwayat Tirmidzi lafazh"ya'uqqu"

(menyembelih).

Imam Ahamad dan Abu Dawud bependapat: makna sepadan adalah:

sama atau mendekati. Tapi menurut Al-Khaththabi sepadan hanya

dalam umur yaitu apa yang boleh disembelih untuk hewan qurban.

Pendapat yang lain sepadan artinya: hewan akikah disembelih saling

berhadapan

Imam As-Syafi'i , Abu Tsaur, Ahmad dan Dawud berpendapat

bahwa bayi laki-laki dua banding satu dengan bayi perempuan. Al-
Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat bayi laki-laki atau perempuan

cukup satu kambing.

Tetapi pendapat ini kemudian dibantah karena cukupnya laki
laki dan perempuan satu kambing berdasarkan hadits fi'li (perbuatan

Rasulullah), sedangkan hadits q auli (perkataan Rasulullah) menyatakan

dua kambing untuk bayi laki laki dan satu kambing untuk bayi

perempuan, dan hadits qauli lebih kuat daripada hadits fi'li. Menurut
saya (penulis kitab ini): satu kambing diperbolehkan, tapi dua kambing

sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu
Abbas dari jalan Ikrimah dengan lafazh "dua kambing dua kambing."

Begitu juga hadits Amr bin Syuaib.

-

764 (Co) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1.573)
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i pari mutlaknya lafazh Syaat (kambing) menunjukkan bahwa tidak

I aisyaratkan sama seperti binatang qurbary barangsiapa yang menjadikan-

nya sebagai syarat sahnya akikah, hanya berdasarkan qiyas.

1262. Ahmad dan Al-Arba'ah juga meriznayatkan hadits serupl dnri Ummu

Kurzin Ka'biyyah,76s

Biografi Perawi

Ummu Kurzin Ka'biyyah adalah seorang shahabiyah yang

meriwayatkkan banyak hadits.

Penielasan kalimat

Menurut lafazh At-Tirmidzi dari Siba' bin Tsabit sesungguhnya

Muhmmad bin Tsabit bin Siba' menceritakan kepadanya, Ummu Kurzin
meriwayatkan, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Shallnllahu

Alaihi zna Sallam tentang akikalu Rasulullah Shallnllnhtt Alaihi wa Sallant

menjawab, "Untuk bayi laki-laki dua kantbing dan bnyi pterempuan satu

kambing,boleh jantnn ataubetina." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya

hasan shahih."

rj
:i ,

1263. Dari Samurah Radhiyallahu Anhubahwa Rasulullah Shallallahtt Alaihi

wa Sallam bersabda, "Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, ia

disembelih hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan diberi nantt."

(HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Tirmidzi)766

765 (g*) Hadits ini shahitu Abu Dawud (2834)

, 
,UU (g,^-) Hadits ini shahih, Abu Dawud (2838)

I
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Penjelasan Kalimat

Ini adalah hadits yang disepakati bahwa Hasan mendengarnya dari

Samurah, tapi para ulama berbeda pendapat apakah Hasan mendengar

hadits ini dari yang lain.

Al-Khathabi berkata, "lJlama pun berbeda pendapat tentang kata

" tergadaikan dengnn akikahnyn." Imam Ahmad berpendapat: apabila

seorang bayi meninggal sebelum diakikahi maka ia tidak memberikan

syafaat untuk orang tuanya. Pendapat yang lainbahwa akikahhukumnya

wajib seperti wajibnya seorang penggadai membayar barang yang

digadaikannya. Pendapat ini memperkuat pendapat Az-Zhahiriyyah

dan pendapat Imam Ahmad sebagaimana riwayat Al-Baihaqi dari Atha'

Al-Khurasani dan riwat Ibnu Hazm dari Buraidah Al-Aslami Rasulullah

bersabda, " Sesungguhnya manusia akan ditanyn pada hari kinmnt tentang

nqiqahnya sebnimana akan ditanya tentnng shnlatlimawaktu.'/767 Kalau hadits

ini shahih, maka merupakan dalil bagi wajibnya akikah.

Sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa akikah

dilaksanakan pada hari ketujuh sebagaimana diterangkan dalam hadits

terdahulu dan hadits ini. Adapun setelah hari ketujuh, maka ulama

berbeda pendapat begitu juga tentang hadits Aisyah bahwa Rasulullah

Shallnllahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kaum muslimin untuk

mengakikahkan setiap bayi yang lahir. Menurut Imam Malik kalau

lewat tujuh hari hukum akikahnya gugur. Menurut Imam Asy-Syafi'i

wajib bagi yang mampu, sedangkan menurut Imam Ahmad wajib bagi

orang tua, kecuali kalau sudah meninggal atau tidak mampu.

"Yu'aqqu" adalah kata pasif yang artinya disembelih, maka

boleh seorang bayi diakikahkan oleh orang lain selain orang tuanya,

sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wn Sallam mengakikahkan Hasan

dan Husain. Hanya saja terdapat dalam riwayat lain bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallnm sebagai bapak dari keduanya sebagaimana

dalam hadits Umar bin Khaththab, " Setiap anak adam menasabkan dirinya

kepada bapaknya kecuali annknya Fntimah, maka sayalah walinyn dan sayalah

bapaknya.768 Diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Aisyah dan riwayat dari

Al-Muhalla (7525)

(.-rlv) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami' (4223)
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Umar bin Khaththab.T6e

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Rafi'bahwa
Fatimah Radhiyallahu Anha ketika melahirkan Hasan Radhiyallahu

Anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Ssllam, "Wahai

Rasulullah, apakah saya mengakikahkan anak saya dengan menyembelih

kambing?" Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam menjazoab, "langan,

nkan tetapi cukur rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan

ukuran perak."To

Tafsir Hadits

Ini merupakan dalil bahwa sembelihan Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam untuk Hasan diperbolehkan dan Fatimah juga menyebut

ini di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi dilarang

oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian beliaulah yang

mengakikahkan Hasan dan memerintahkan kepada Fatimah untuk
mencukur Hasan dan bersedekah seberat rambutnya. Pendapat ini yang

paling dekat karena Aisyah Radhiyallahu Anha tidak minta izin kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam kecuali sebelum ia menyembelih

dan sebelum hari penyembelihary yaitu hari ketujuh.

KatA "Wayuhlaqu" (dan dicukur) merupakan dalil dianjurkannya

mencukurrambutbayi padahariketujuh, bagi laki laki atau perempuan,

menurut Al-Mazari makruh mencukur rambut perempuary tapi menurut
Imam Ahmad boleh karena kemutlakan hadits.

Adapun melobangi telinga bayi perempuan untuk hiasan

sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, menurut Imam

Al-Ghazali dalam UitaA aftnya', "Tidak boleh karena melukai dan

menyakiti dan harus ada qisas, kecuali ada kebutuhan yang mendesak

seperti karena pendarahan, bekam dan khitan. Memberi upah dan

mengambil upah pun juga haram. Menurut Imam Ahmad, melubangi

telinga bayi perempuan untuk perhiasan boleh tapi untuk laki laki makruh.

Menurut qadhi Khan dari madzhab Hanafi tidak apa-apa melubangi

telinga bayi perempuan karena orang-orang jahiliyah melakukannya

dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengingkarinya.

HR At-Thabrani, Al-Mu'jam AI-Kabir (3lM)

k *) Hadits ini shahih, Shahih Al-lam{ (7960)
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"Dan diberikan nailto" inilah riwayat yang shahih. Adapun
riwayat dengan lafazh, " diusapkan dikepalanyn darnh sembelihan akikah"

merupakan kebiasaan orang jahiliyah dan riwayatnya wahm (samar).

Maka hendaknya memilih nama yang baik sebagaimana diriwayatkan

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, " Merubah nnma yang jelek" dan

diriwayatkan juga, " Sesungguhnya sejelek jelek nnma di sisi Allnh Ta'nla adnlah

Syahansyah, Rajndirajn, padahnl tiada penguasa keumli AIIah."771 begitu juga

dengan nama qadil qudnt dan lebih jelek dari itu adalah hnkimul hukknm

sebagaimana ditulis oleh Al-Auza'i. Dan di antara gelar yang jelek

sebagaimana dikatakan oleh Az-Zamakhsyari, "Sesungguhnya sudah

tersebar pada zaman kami kemungkaran sampai mereka memberikan

gelar bagi orang orang rendah dengan gelar yang tinggi. Katakanlah ini
hal yang diperbolehkan, apa yang aku katakan bagi orang yang tidak
rnengerti agama diberi gelar ahli agama?"

Nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman

dan yang semisal dengannya, dan yang paling benar adalah Harits dan

Hammam, dan tidak dibenci pemberian nama para Nabi, Yasin, Thaha.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Di dalam musnad, Al-Harits
bin Usamah sesungguhnya Nabi Shnllallshu Alaihi wa Sallam bersabda,

" Barangsiapa uang mempunyni tign anak lnki laki dan tidak memberi salah satu

dari mereka namn Muhnmmad, maka ia adalah orang b0doh,t'772 Dianjurkan
memberi nama dengan nama beliau, sebagaimana terdapat dalam kitab

Al-Khasha'ish karya Ibnu Saba' dari Ibnu Abbas, " Apabila pada hari
kiamat malaikat berseru; siapa yang bernama Muhammad hendaklah

ia masuk syrga sebagai penghormatan kepada Nabi Mumammad

Shallallnhu Alaihi wa Sallam." Imam malik berkata, "Saya mendengar

penduduk Madinah berkata, "Tidaklah satu rumah yang di dalamnya

ada nama Muhammad, kecuali Allah Ta'aln memberinya rezeki yang

banyak." Ibnu Rusyd berkata, "Bisa jadi itu merupakan pengalaman

atau ada pengaruh pada diri mereka."

771

772
(C*.) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6206) dan Muslim (2143)
Hadits mauci u', Dh nif Al - | ami' (5880)
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Faedah

Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "Sesungguhnya Nabi

Shallallahu Alaihi wtt Snllam mengadzanksn Hssan dan Husen ketika baru

lahir ."773In1Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, maksudnya adalah telinga

kanan. Dan dibeberapa kitab musnad dijelaskanbahwa NabiShallallahu

Alaihi wa Sallam membaca pada telinga kiri bayi surat Al-Ikhlas.77a Dan

diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Hasan sesungguhnya AliRadhiyallahu

Anhu berkata, "Nabi Shallall ahu Alaihi w a S allam bersabda, " B ar an gsiap a

dikaruniai seorang ansk kemudian mengazankan di sebelah telinga kanan dan

mengiqamatksn di sebelah kiri maka ia tidak akan diganggu urnmu sibyan."77s

Ummu Shibyan artinya jin perempuan.

Dan disunnahkan untuk ditahnik sebagaimana dalam Shahih Al-
Bukhsri dan Shahih Muslim dari Abu Musa berkata, "Saya dikaruniai
seorang anak, kemudian saya membawanya ke hadapan Rasulullah

Shallallahu Alaihizua Sallam, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan

mentahniknya serta mendoakan untuknya keberkahan.TT6 Tahnik ialah
menaruh kurma atau yang semisalnya di langit-langit mulut bayi yang

lahir sampai bayi merasakannya di mulut bagian atas. Yang mentahnik

haruslah orang baik yang diharapkan keberkahannya.

-o0o-

773 (J4.b) Hadits ini dha'if, Dhaif Abi Dawud (5105)
774 Saya tidak menemukan periwayatannya.
775 Hadits maudu', Dhaif Al-lami'(5887)
776(U4)HaditShahibHRAl-Bukhari(5467)danMuslim(2145)



KITAB SUMPAH DAN NADZAR

I-Aiman dengan baris fathah adalah bentuk jamak dari kata
Yamin yang berarti: tangan yang luka. Kemudian kata ini
dipakai untuk sumpah karena mereka (orang-orang quraisy)

apabila bersumpah, sebagian mereka memegang tangan kanan sebagian

yang lainnya. Adapun kata nudzur bentuk jamak dari kata nadzar yang
artinya menakuti. Ar-Ragif Al-Asfahani memberikan definisi, bahwa
nadzar adalah mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib karena
suafu sebab.

1264. Dari Ibnu umar Radhiyallahu Anhumabahwa Rasulullah Shatlaltahu

Alaihi wa sallam menjumpai Llmar bin Al-Khaththab di suatu kafilah,

p adahal Umar sedan gb er sump ah den gan nama ay ahny a, maka Rasulullah

Shallallahu Alaihi w a S allam b erseru kep ada rnereka, " Ketahuilah b ahwa

Allah Ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah

kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama

Allah atau diam." (Muttafaq AIaih)777

777 (cp) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (2679), danMuslim (1646)



Jumpah danNadzar

Penielasan Kalimat

Ar-Rakbu adalah bentuk jamak yang artinya sekelompok orang

(sepuluh atau lebih) yang mengendarai onta atau kuda. Barangsiapa yang

bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala; bukan

berarti yang boleh hanya dengan lafazh Allah Ta'ala karena Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersumpah dengan lafazh Muqallibal qulub

(yang membolak balikkan hati).

' ;,

1,265. Menurut suatu rizuayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah

dalam hadits marfu': langanlah bersumpah dengan nama ayahmu,

ibumu, dan apa apayang disekutukan dengan AllahTa'ala. Dan jangan

kalian bersumpah dengan nama Allah Ta'sla kecuali kalian dalam

keadaan benar."778

Penjelasan Kalimat

An-Nidu artinya serupa, maksudnya (dalam hal ini) adalah patung-

patung yang mereka jadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dan kata

yang untuk bersumpah, seperti: demi Lata, demiUzza

Tafsir hadits

Dua hadits di atas menunjukkan haramnya bersumpah dengan

nama selain Allah Ta'sla sebagaimana dikatakan juga dalam madzhab

Hanbali dan Azh-Zhahiriyyah.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Pengharaman bersumpah dengan nama

selain Allah Ta'ala adalah Tjma', dalam riwayat yang lain makruh
(sangat dibenci). Dan kata makruh di sini adalah haram. Al-Mawardi

berkata, "Tidak boleh seseorang bersumpah selain dengan nama Allah
Ta'ala baik dalam perceraian atau memerdekakan budak atau dalam

bernadzar.Apabila seorang pemimpain melakukan hal demikin maka

778 (e.) Hadits ini shahih, Abu Dawud (3248)
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harus diberhentikan dari kepemimpinnnya. Begitu juga menurut
sebagian besar mazhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dalam
mazhab Maliki dan Al-Hadawiyah: hukumnya makruh selama sejajar

dalam pengagungan.

Saya (pengarang kitab ini) berkata, "Sangat jelas bahwa hadits hadits
tersebut menerangkan haramnya hal terebut, sebagaimana diriwayatkan
oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Barangsiapa yang bersumpah atas

nams selain Allnh T a' nla maka knfir." 77e D alarnriwayat Al-Hkim Rasulullah
Shallallshu Alaihi wa Sallam bersabda, "setiap sumpnh dipnkai untuk
bersumpah atas nama selnin Allah Ta'ala mnka (termasuk) syirik.'/78o Imam
Ahmad meriwayatkan, "Barangsiapa yang bersumpah atas nama selain

Allah Ta'nla mnka syirik."78t Muslim meriwayatkan, "Barangsiapa dari
kalian bersumpah kemudian berkntn dnlam sumpahnya: demi Lata, demi lrzza

maka hendaklah ia berkata tiada tuhan selain Allah Tala1a."782 Diriwayatkan
oleh An- Nasai dari hadits Said bin Waqqas bahwa ia bersumpah atas

nama Lata dan uzza kemudian ia menceritakan hal tersebut kepada
Nabi maka Nabi shallnllshu Alaihiwa sallam menjawab: "katakanlah tiada

Tuhan selain Allah yang Esa, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nynlah kerajaan

dan pujian, Dia Mahakuasa atas segala sesunht, tiuplah kesebelah kirimu tiga
kali kemudinn berlidunglah kepada AIIah ra'sla dari setan yang terkutuk dan

jangan diulangi."783

Hadits ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya mempertegas
haramnya bersumpah atas nama selain Allah Tn'ala dan itu merupakan
perbuatan syirik tampa ta'wil, karena itulah Nabi shallallahu Alaihi
uaa Sallam memerintahkan untuk memperbaharui keislaman dan
mengucapkan kalimat tauhid. Dalil yang berpendapat makruhnya
bersumpah dengan nam selain Allah Tn'ctla adalah hadits, "Demibapaknya,

ia beruntung kalau ia benar,"78a diriwayatkan oleh Muslim. pendapat ini
kemudian dijawab:

(6"-) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (3251)
(C"*) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (4567)
(e*) Hadits ini shahih, HR Muslim (1647)
(g'-*) Hadits ini shahih, HR Muslim (11)
HR Ahmad (2169,86)

(.)*) Hadits ini dha'il Dha'if An-Nasa'I (3785)
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783

784



dan Nadzar

Pertama: Ibnu Abdi Albar berkata sesungguhnya lafazh hadits
ini tidak terjaga karena ada riwayat lain yang berbunyi "Demi Allah
ia beruntung kalau ia jujur "dan sebagian mereka mengklaim bahwa
perawinya salah membaca demi Allah dengan bacaan demi bapak yu.

Kedua: kalimat tersebut bukan kalimat sumpah tapi ia merupakan
ucapan yang biasa keluar dari lisan tanpa sengaja, sepeti ungkapan:
celakalah kedua tanganmu. Pendapat kami: tanpa ta,wil adalah isyarat
adanya pendapat yang mengatakan har itu makruh karena menta,wil
sabda sabda Rasulullah shauattahu Alaihi wa sallam ,,sungguh ia sudah
syirik" 785. Dengan kata Imam At-Tirmidzi: sebagian mereka mentakwil
dengan takwil yang salah seperti mereka mentakwil sabda Rasulullah
ullah shallallahu Alaihi rpa sallam: "perbuatan riya, itu adalah syirik,,
dengan takwil yang batil. Bantahan untuk mereka bahwa: ini membantah
pendapat orang yang mengatakan kafirnya orang yang besumpah
atas nama selain Allah ra'ala tetapi menghilangkan hukum haramnya
sebagaimana haramnya riya' menurut kesepakatan para Ulama tetapi
pelakunya tidak kafir.

Pendapat yang mengatakan makruh berdalil bahwa Allah ra'ala
bersumpah didalam kitabnya dengan makhluknya seperti matahari,
bulan dan lain sebagainya. Bantahan atas mereka bahwa tidak ada hak
bagi hamba untuk mengikuti Rob karena Rob melakukan apa yang ia
kehendaki, katakanlah semua sumpah itu ditakwil maka maknanya
adalatr, D emi tuhanny a mat ahari,dan seterusnya, dasar diharamkannya
adalah karena sumpah menuntut diagungkannya makhruk,dan
mencegah diri unfuk melakukan sesuafu atau berkeinginan melakukan-
nya hanya dengan mengagungkan makhluk yang dipakai untuk
bersumpah, pad ahal hakikat pengagungan hanya untuk A llah r a, al a dan
bukan untuk selainnya.

Diharamkan juga bersumpah berlepas diri dari agama Islam atau
dari agama atau dia bersumpah bahwa dia seorang yahudi dan yang
semisalnya sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan
An-Nasa'i dengan syarat Muslim dari hadits Buridah bahwa Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah dan berkata

785 (g,^*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud(3251)
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saya berlepas diri dari Islam, kalau ia berbohong maka ia seperti sumpahnya,

kalau ia benar maka ia tidak akan kembali ke lslam dalam keadaan selnmat."786

Menurutpendapatyang lebihkuatbahwa tidakada kaffaratbagi sumpah

seperti ini karena kaffarat hanya pada sumpah yang diperbolehkan dan

syariat juga tidak menyebut kaffarat tetapi hendaklah ia mengucapkan

kalimat tauhid.
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1266. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, " Sumpahmu haruslah apa yang dibenarkan oleh temanmu."787

Dalam suatu riwayat, " Sumpah itu menurut niat orang yang meminta

sumpah" kedua hadits di atas riwayat Imam Muslim.788

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa sumpah hanya dari niat orang

yang meminta bersumpatr, karena tidak ada manfaatnya niat orang

yang bersumpah kalau berseberangan dengan apa yang ia lakukan.

Baik yang menyuruh bersumpah itu hakim atau orang yang menuduh,

sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alsihi wa Sallam, " Atas apa

yang kau)anmu benarkan," artirtya yang meminta bersumpahlah yang

bersumpah kalau ia jujur atas tuduhannya, kalau tidak jujur maka atas

niat yang tertuduh. Imam Syafi'i berkata, "Yang meminta bersumpah

haruslah seorang hakim, kalau tidak maka dari yang tertuduh."

Imam Nawawi berkata, "Adapun kalau ia bersumpah tanpa diminta
kemudian ia bertauriyah (berkelit) dan itu bermamfat baginya, maka ia

tidak berdosa, apakah ia bersumpah tanpa perintah atau diperintah oleh

bukanhakim atau wakilhakim, karenabukan atas kehendak orangyang

memerintah.

786 (?.) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud(3248)
787 (e*) Hadits ini shahih, HR Muslim(2011,653)

788 (g*) Hadits ini shahitu HR Muslim(2!1653)
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Ringkasnya: sumpah itu atas niat orng yang bersumpah dalam

semua keadaankecuali kalu Hakim memintanya untukbersumpah atau

yang mewakilinya dengan tuduhan kepadanya, maka ketika itu niat

dari yang meminta bersumpah dan nilah maksud dari hadits tersebut.

Adapun kalau bersumpah tanpa permintaan dari Hakim atau

yang mewakilinya dalam tuduhan yng ditujukan kepadanya, maka

niat sumpah dari yang bersumpah, sama saja apakah sumpah dengan

nama Allah Ta'ala atau sumpah dalam perceraian atau sumpah unfuk
memerdekakan budak, kecuali kalau Hakim memerintahkan ia unfuk
besumpah mak ia boleh bertauriyah dan yang dianggap adalah niatnya

yang bersumpah karena Hakim hanya mempunyai hak memerintah

untuk bersumpah atas nama Allah Ta'ala.

Saya berkata, "Saya tidak tahu dari mana datangnya pengkhususan

dengan hakim atau wakilnya padahal dari zhahir hadits bahwa sumpah
itu atas niat orang yang bersumpah.
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L267. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata, "Rasulullah Shsllallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkaubersumpah terhadap suatu

hal lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebihbnik daripnda sumpahmu,

maka bayarlah kaffarat untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih

baik itu." (Muttafaq Alaih)78e
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789 (e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6622), dan Muslim(1652)
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Menurut lafazh riwayat Bukhari, "Lakukan hal yang lebih baik itu dan

b ay arlah kffir at sump ahmu. "7eo

Menurut riznay at Abu D aznud, " B ay arlah kffir at sumpahmu, kemudian

Iakukan apa yang lebih baik itt4.'t7er Sanad kedua hadits tersebut
shahih.

Penjelasan Kalimat

Wa isnaduhuma shahih (sanad keduanya shahih), dengan bentuk
mutsannz, artinya lafazh Bukhari dan riwayat Abu Dawud, tapi yang lebih
utama adalah dalam bentuk tunggal, kembali ke riwayat Abu Dawud,
karena sudah menjadi kebiasaan bahwa apa yang tertera dalam shahihain
(Bukhari dan Muslim) tidak perlu dikatakan isnadnya shahih.

Biografi Perawi

Abdurrahman bin Samurah, nama aslinya: Abdurrahman Samurah
bin Habib bin Abdi Syams Labsi, kuniyah (panggilan)nya Abu Sa,id. Ia
adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada pembebasan Mekatu
ikut membebaskan Negeri sajastan kemudian tinggal di Basrah dan
wafat di Basrah tahun lima puluh atau lebih (Hijriyah).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang bersumpah
dan meninggalkan sumpah lebih baik baginya dari pada tetap dalam
sumpahnya, maka hendaklah ia tinggalkan walaupun harus membayar
kaffarat dan melakukan apa yang ia lihat lebih baik sebagaimana
makna dari perintah tersebut. Akan tetapi menurut jumhur ulama
hukum melakukan hal tersebut sunnah dan bukan wajib. zhahir hadits
menunjukkan wajibnya mendahulukan kaffarat. Akan tetapi ada
anggapan ada kesepakatan para ulama bahwa tidak wajib mendahulu-
kannya, boleh mengakhirkan kaffarat setelah ia membatalkan sumpahnya
dan tidak sah sebelum ia bersumpah.

Riwayat "kemudian lakukan apa yang lebihbaik" menunjukkan bahwa
kaffarat lebih awal dari kesalahan bersumpah karena makna tsumma

790 (g*) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (6722)
791 (g.-") Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (3278)
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adalah kemudian dan riwayatyang memakai huruf w au ditafsirkan dalam

riwayat tsumma untuk menafsirkan yang muthlakke muqayyad,tapi kalau

itu adalah ijma'(kesepakatan para ulama) maka itulah maknanya, tapi
kalau tidak, maka hadits tersebut bermakna wajibnya mendahulukan

kafarat.

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syaff i,

Imam Malik dan yang lainnya, dan juga sepuluh sahabat dan beberapa

tabiin, dan ini merupakan pendapat jumhur. Hanya saja, mereka

berpendapat sunnahnya mengakhirkan kaffarat dari hanats (melanggar

sumpah) dan itu berlaku pada semua kaffarat. Imam Syafi'i berpendapat

tidak boleh mendahulukan kaffarat dari puasa karena ia ibadah badan,

maka tidak boleh mendahuluinya dari waktunya seperti shalat dan

puasa. Adapun selain itu, maka boleh sebagaimana bolehnya membayar
zakat lebih awal. Al-Hadawiyah berpendapat tidak boleh mendahulukan

kafarat dari hanats dalam semua hal.

Al-Hadawiyyah berkata, "Karena sebab wajibnya kaffarat adalah

berkumpulnya antara hanats dan sumpah, maka tidak boleh men-

dahulukan sebelum sempurnanya sebab tersebut. Adapun alasan Al-
Hanafiyyah bahwa sebab kaffarat itu adalah hanats. Tidak diragukan
lagi bahwa hadits tersebut menunjukkan lawan dari apa yang mereka

katakary maka pendapat yang pertama lebih dekat untuk diamalkan.
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1268. Dari lbnu Umar bahzna Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda "Barangsiapa bersumpah atas suatu lalu ia mengucapkan

insya Allah (jika Allah menghendaki) tidak ada denda atasnya (jika ia

melanggarnya)," (Riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih

menurut Ibnu Hibban)7e2

792 (C'^--) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3261,3262)
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Penielasan Kalimat

Imam At-Tirmidzi berkata, "Sayatidak mengetahui seorang pun yng
memarfu'kan kecuali Abu Ayyub As-Sakhtiatani." Ibnu Aliyah berkata,
"Ibnu Ayyub kadang-kadang memarfu'kannya kadang juga tidak
memarfu'kan." Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak boleh dimarfu,kan
kecuali dari Ayyub walaupun ia masih ragn."

Saya (penulis) berkat4 "Sepertinya maksud Al-Baihaqi adalah bahwa
Abu Ayyub terkadang memarfu'kan terkadang tidak. Tidak diraguka lagi
bahwa Abu Ayyub adalah perawi yang tsiqatr, hafizh, tidak cacat karena
sendiri dalam memarfu'kan. Keadaannya kadang-kadang memauqufkan
tidak menyebabkan ia tercela. Karena memarfu'kan hadits tersebut
menambah keadilan dan diterima. Juga telah memarfu'kan hadits ini
Abdullah Al-Umari dan Musa bin Aqabatr, Katsir bin Farqad, Ayyub bin
Musa, dan Hassan bin Atiyyah. Mereka semua meriwayatkan dari Nafi'
secara marfu'. Hal ini menguatkan kemarfu'an hadits ini. seandainya ia
mauquf maka hukumnya seperti marfu', karena banyaknya penguat,
dan tidak ada tempat untuk berijtihad di alamnya.

Jumhur juga berpendapat sebagaimana hadits tersebut. Ibnu Al-
Arabi berkata, "IJmat sepakat bahwa perkataan 'insya Allah'mencegah
terjadinya sumpah dengan syarat perkataan tersebutbersambung, maka
kalau boleh terputus sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama
salaf, maka tidak ada orang yang melanggar sumpah dan tidak butuh
kaffarat, tetapi mereka berbeda pendapat tentang masa bersambungnya.

Jumhur ulama berpendapat mengucapkan insya Allah disambung
dengan sumpah tanpa diselingi dengan diam, tapi kalau bernapas
boleh.

Saya berkata, "Inilah makna fa yang terdapat dalam kata faqola.
Thawus dan Hasan serta sebagian tabi'in berpendapat boleh memakai
kata pengecualian selama belum bangun dari tempat duduknya. Atha,
berpendapat: kira-kira sekali perahan susu onta. sa'id bin Jabir berkata,
"Setelah empat bulary" dan Ibnu Abbas berkata, "Dia boleh memakai
kata pengecualian sampai ia ingat." Semua pendapat ini tidak memiliki
landasan dalil. Saya berkat4 sebagian mereka menta'wil ,maksud
mereka ialah sunnah mengucapkan "insya Allah" unfuk mengambil
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sesuaiberkah, atau wajib sebagaimana pendapat sebagian mereka

dengan firman Allah Ta'ala,

:4;rsy--!i:3\V
" D an ingatlah kep ada T uhanmu j ika kamu lup a. " (QS. Al-Kahfi: 24), maka

pengecualian ini menjadi peghapus dosa bagi kesalahan yang terjadi
karena meninggalknnya, atau untuk memperoleh pahala sunnah bagi
yang berpendapat tentang sunnahnya hal tersebut dan mereka tidak
menginginkan dengan itu pembolehan bersumpah dan mencegah

pelanggaran.

Para ulama berbeda pendapat apakah pengecualian menjadi
pencegah pelanggaran dalam bersumpah atas nama Allah dan yang
lainnya seperti dalam nadzar, zhihar dan pengakuan atau tidak? Imam
Malik berkata, "Tidak bermanfaat kecuali dalam bersumpah atas nama

Allah dan tidak atas nama yang lainnya." Ibnu Al-Arabi menguatkan
pendapat Imam Malik dengan dalil firman Allah Ta'ala, "Itulah kafarat

sumpah-sumpahmu jika kamu bersumpah." (QS. Al-Ma'idah: 89)

Dia berkata, "Karena pengecualian gandengannya kaffarat maka

tidak termasuk pada hal yang tersebut kecuali sumpah syar'i yaitu
sumpah atas nama Allah Ta'ala.

Imam Ahmad berpendapat memerdekakan budak tidak termasuk,

sebagaimana diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits Mu'az secara marfu',
" Apabiala ia berkata kepada isterinya, "kamu cerai, insya Allah" maka tidak

jatuh cerai, apabial ia berkata kepada hambanya, "kamu merdeka, insya Allah"
maka ia merdeka.'t7e3 Harrya saja, kata Al-Baihaqi hadits ini diriwayatka
sendirian oleh Hamid bin Malik dan ia orang yang majhill (tidak
dikenal). Ulama pun berbeda pendapat tentang sanad Hamid bin Malik.
Al-Hadawiyah berpendapat: pengecualian dengan kata 'insya Allah
Ta'ala'dianggap apabila isi sumpah termasuk hal hal yang dikehendaki
Allah Ta'ala atau yang tidak dikehendakinya. Apabila termasuk hal hal
yang dikehendaki Allah Ta'ala seperti wajib, sunnah, atau mubah dan
itu masih di tempatiabersumpatr, maka sumpahnya tidakbatal, karena

kehendak Allah Ta'ala terjadi ketika itu. Apabila termasuk pada hal-hal

793 HRAl-Baihaqi (7136r)
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--1@yang tidak dikehendaki Allah Ts'ala seperti haram dan makrutr, maka

sumpahnya tidak terlaksana.

Mereka menjadikan hukum pengecualian dengan perkataan "insya

Allah" sehingga hukumnya muqayyad dengan syarat. Maka, al-muallaq

akan terjadi dengan terjadinya muallaq bih, dan tidak te4adi dengan

tidak terlaksananya muallaq bih. Begitu juga dengan sabda Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam "kecuali AIIah Ta'ala menghendaki," sama

hukumnya dengan kata insya Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa

hadits ini tidak sejalan dengan pendapat pendapat diatas.

Sabda Rasulullah "Insya Allah Ta'ala" menunjukkan tidak cukup

hanya niat saja dalam pengecualiary dan inilah pendapat sebagianbesar

ulama. Diriwayatkan dari sebagian ulama Maliki sahnya pengecualian

dengan niat tanpa dilafazhkan, dan inilah yang diisyarat oleh Al-
Bukhari dan ia memberi bab dalam kitabnya "Bab niat dalam sumpah".

Menurut Al-Hadawiyah sahnya pengecualian dengan niat, walaupun
tampa dilafazhkan secara umum, kecuali yang ada nashnya, maka harus

dilafazhkan.

L269. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sumpah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam adalah, "Tidak, demi Dzat

memb alikkan hati. " (HR. Al-Bukhari)7ea

Penjelasan Kalimat

Inilah lafazh yang biasa dipakai Nabi dalam bersumpah. Imam

Bukhari menyebut lafazh-lafazh yang dipakai Nabi untuk bersumpah

y aitu, " T idak, demi D zat y an g memb oI ak-b alikkan hati, " d alam riwayat yang

lain, "Tidak, demi yang merubahhlti,"zos "Demi Dzat yang jizuaku ada dalam

genggaman tangan-Nya,'/7e6 t/ps711i Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam

794 (;r*) Hadits hasan, HR Al-Bukhari (5517)

795 (J*) Hadits hasan, Shahih An-Nasa'i (3771)

796 (U^.?) Hadits ini shahitu HR Al-Bukhari (2597)

Nabi

yang
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genggaman tangan-Ny a, "7e7 " D emi Allah, "7e8 // p s7ni Tuhanny a Ka'bah. "7ee

Dan dalam riwayat Abi Syaibah disebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam apabila bersungguh-sungguh di dalam sumpah, beliau berkata, "Dan

demiDzatyang jiwa AbilQasim ada dalam genggaman tangan-Nya,"8m dalam
riwayat Ibnu Majah , " Sumpah Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam yang biasa

dipakai bersumpah, "Saya bersaksi di sisi Allah Ta'ala," "Demi jiwaku yang

ada dalam genggaman tangan-N y a." 801

Membolak-balikkan hati artinya membalikkan keadaan-Nya,

bukan membalikkan hati. Ar-Raghif Al-Asfahani berkata "Allah Ta'ala

membolak-balik hati dan penglihatan, artinya Allah Ta'ala merubah dari
satu pendapat (pandangan) ke pendapat yang lain, karena At-Taqlib

sama dengan At-Tashrif sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Atau

,4llnh mengazab mereka di waktu merubah perjalanan" (QS. An-Nahl: 46)

Ibnul Arabi berkata, "Hati bagian dari badan, Allah Ta'ala

menciptakan dan menjadikannya untuk manusia sebagai tempat ilmu,
tempat perkataan dan lain sebagainya dari sifat sifat yang tidak nampak,
dan menjadikan badan sebagai tempat tingkah laku dan perkataary dan
Allah Ta'ala mengutus malaikat yang menyeru berbuat baik, mengutus
setan yang menyuruh berbuat jahat, akal menyinari manusia dengan

mendapatkan hidayah-Ny", dan hawa nafsu dengan kegelapannya

memperdayakan, dan Qada' (ketentuan Allah) menguasai semuanya.

Dan hati berbolak-balik antara yang baik dan jahat dan bencana kadang
datang dari Allah Ta'ala kadang disebabkan godaan setary dan orang

yang terjaga ialah orang yang dijaga Allah Ta'ala.

Saya berkata, "Dan perkataary "al-knlam" adalah penetapan

berbicaranya iiwa dan tempatnya adalah hati padahal sabda Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam "tidak" sebagai jawaban yang menafikan

semua pendapat diatas.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat Allah

(gF*) Hadits ini shahitr, HR Al-Bukhari (190a)

(f*) Hadits ini shahitu HR Al-Bukhari (596)

(g.^-") Hadits ini shahih, HR Al-Bukhari (6638)
Al-Mushannaf, (3/100)

(g3-") Hadits ini shahituS/rahih lbnu Majah (212L)
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Ta'ala sekalipun bukan dari sifat zat, inilah pendapat Al-Hadawiyah
sebagaimana ungkapan mereka: bersumpah dengan nama Allah atau

sifat zatnya atau sifat perbuatannya tidak bermakna sebaliknya, sifat

zat seperti ilmu dan qudratr, tetapi harus disandarkan kepada Allah
seperti ilmu Allah. Dan sifat perbuatan seperti perjanjian, amanat yang

harus disandarkan kepada Allah, hanya saja ada keterangan hadits yang

melarang bersumpah dengan sifat amanah, diriwayatkan Abu Dawud
dari hadits Buraidah dengan lafazh, "Barangsiapa bersumpah dengan

sifut amanah, maka bukan dari golongan kami."802 Karena amanah bukan

dari sifat Allah Ta'ala tapi dari kewajiban Allah Ta'ala atas hambanya.

Mereka berkata, "Tidak juga dengan sifat sebaliknya sifat murka, ridha,

berkehendak, seandainya ada yang menggunakan lafazh itu maka

sumpahnya tidak dianggap."

Ibnu Hazm berpendapat dan ini juga pendapat mazhab Maliki dan

Hanafi: sesungguhnya semua nama Allah Ta'ala yang terdapat dalam

Al-qur'n dan hadits shahih begitu juga dengan sifat Allah Tn'ala maka

bersumpah dengannya harus membayar kaffarat kalau dilanggar.

Imam As-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali

membedakan antara lafazh yang khusus bagi Allah, seperti Ar-Rahman,

Ar-Rahim, Rabbul 'Alamin, Khaliqul Khalqi; maka ini sudah dianggap

bersumpah baik ia bermaksud sumpah dengan nama Allah Ta'ala atat
bukary kalau lafazh tersebut umum bagi Allah Ta'sla dan lainnya dan

sudah dikhususkan seperta kata Rab, dan Al-Khaliq maka sumpahnya
harus dilaksanakary tapi kalau lafazhrrya umum baik untuk Allah
Ta'ala atau yang lainnya seperti yang hidup, yang ada; maka kalau dia

niatkan bukan Allah Ts'ala atau tanpa menyebut sama sekali maka itu
tidak dinamakan sumpah, kalau dia niatkan Allah Ta'ala maka harus

dilaksanakan menurut pendapat yang shahih.
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802 (c,--) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3253)
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1270. Dari Abdullah bin Antr ia berkata, "Seorang Arab badui menemui

Nnbi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, "Wahri Rsstrlullah,

npakah dosa soss besar itu? Peraui melanjutknn hadits dnn di dnlntnnya

disebutkan, "atmpah palw." Dalam lmdits itu aku bertanya, "Apa

sumpah palsu itu7" Beliau bersnbda, "Sumpah tlang digunakan

untuk mengantbil harta orang muslim, padnhal ia bohong." (HR. Al-
Bukhari)803

Penjelasan Hadits

"Dan didalamnya saya berkata," zhaltirnya yang bertanya adalah Ibnu
Umar, dan yang menjawab adalah Nabi Shnllallahu Alaihi wa Sallam,

tetapi bisa jadi yang bertanya bukan Abdullah bin Umar tetapi orang
lain yang bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Umar yang menjawab,
tetapi yang pertama lebih jelas.

Ketahuilah, sesungguhnya sumpah bisa jadi dimaksudkan oleh
hati, bisa jadi diucapkan mulut, tanpa maksud bersumpah yang terjadi
karena kebiasaan orang yang berbicara baik dengan menetapkan atau

menafikan, seperti, "Tidak, demi Allsh," "Yn, demi Allah," sumpah inilah
yang dinamakan sumpahlagha (kosong atau main-main) sebagaimana
yang difirmankan oleh Allah Ta'ala,

@geg\^i{L-ri*
"Allnh tidak menghukum karnu disebabkan strmTtahmu yang tidak dimaksud
( untuk b er sump nh). " (QS. Al--Baqarah: 225 dan Al-Ma'idah : 89)

Kalau sumpah tersebut disengaja dan dimaksudkan untuk
bersumpah maka dilihat dulu apa isi sumpahnya, dibagi menjadi lima:

Pertama: sumpah yang jujur dan benar, dan inilah makna firman
AllahTn'nla,

'"j+i"&\Y S4:!i fry6{;;6i s,,t
"Maka demiTuhan langit dan bumi, sesungguhnyaUatxg dijanjikan itu adalah

benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kantu ucapkan." (Q5. Adz-

803 (e*) Hadits ini shahih, HR Al-Bukhari (6870)
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Dzariyat:23) dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana

dikatakan oleh Ibnul Qayyim, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihiwa

Sallsm bersumpah lebih dari delapan puluh tempat, dan inilah maksud

hadits, " Sesr.utgguhnya Allnh Ta'aln senang untuk dipakai bersumpah.'/804 Itu
semua karena kandungan dari sumpah tersebut.

Kedtra: sudah dikenal bahwa itu adalah sumpah bohong, itulah
yang dinamakan sumpah palsu, dinamakan juga denganzLrur, al-falirah

dalam hadits disebut as-shabr ataumashburah.Dikatakan dalam kitab An-

Nihayah, dinamakan "ghamus" karena sumpah tersebut membenamkan

pelakunya ke dalam neraka, maka ia dengan makna ini berwazanfa'uul

yang berartifan'il dan telah ditafsirkan dalam hadits tentang perampasan

harta seorang muslim. Zhailrir hadits tersebut bahwa sumpah tersebut

tidak dikatagorikan palsu kecuali apabila merampas harta seorang

muslim, bukan berarti tiap isi sumpah palsu itu dinamakan ghamus

sekalipun tetap berdosa.

Ketiga: sumpah yang dikira jujur ada dua macam 1) apa yang

terlihat benar. Sebagian ulama memasukkan ini pada sumpah yang

sudah maklum. 2) yang dikira jujur tetapi ternyata sebaliknya. Sebagian

ulama melarang bersumpah dalam dua hal tersebut, karena dipakainya

sumpah, untuk menghilangkan ketidakpastiary seakan-akan orang yang

bersumpah berkata, "Saya mengetahui isi berita," dan ini adalah bohong

karena ia bersumpah atas dasar perkiraan.

Keempnt: apa yang dikira bohong, dan bersumpah atasnya adalah

haram.

Kelima: apa yang ragu antara jujur dan bohong,dan ini juga haram

kecuali apa yang yang sudah dikenal benarnya.

Ucapan, "Apa itu dosa besar?"menunjukkan bahwa si penanya

mengetahui bahwa dalam maksiat dan yang lainnya ada yang derajatnya

dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, imam Haramain

dan sebagian ahli ilmu berpendapat sesungguhnya maksiat semunya

dosa besar, jumhur ulama membagi maksit menjadi dosa besar dan dosa

kecil, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala,

804 (3"-") Hadits ini shahih, Shahih Allami' (211)
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"lika kamtr menjatthi dosa-dosn besar di antara dosa-doscr yang dilnrang knmtt

nrengerjakannya," (QS. An-Nisa: 37),luga firman Allah Ta'nln,

@'J( J t b.gv ; -$'4f s;/- t 5i
"(Yaitu) ornng-orang yang menjauhi dosa-dosa besnr dan perbuatan keji yang

sel sin d nr i kes al cth an -k es al nh sn ke cil, " (QS. An-N a jm: 32)

Saya berkata, "Dan tidak diragukan lagi bahwa tidak ada dalil untuk
menamai maksiat itu dosa kecil."

Disinilah perbedaan para ulama. Pendapat yang lain bahwa tidak
ada perbedaan dalam makna, tapi perbedaan itu dalam lafazh, karena

menurut kesepakatan ulama, bahwa dari maksiat ada yang merusak

keadilan dan ada yang tidak merusak keadilan. Saya berkata, "Di
dalamnya juga ada perenungan."

Sabdanya, "Perazui melanjutkan hsdits," ia menyebut di dalamnya

syirik kepada Allah Ta'ala, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan

sumpah palsu.

Yang memberi keterangan hadits ini menentang apa yang

disampaikan para ulama tentang dibatasinya dosa dosa besar dan

ia telah menerangkannya secara panjang lebar, dan semua pendapat

tersebut cacat. Yang benar, dosa besar dan dosa kecil itu relatif, maka

tidak bisa dikatakan ini dosa kecil, ini dosa besar kecuali kembali ke tnsh

syari'at, apayang disebutkan nash bahwa itu dosa besar, maka hal-hal

lainnya tetap dalam kesamaran dan masih bersifat mungkin.

Al-Ala'i menghitung dalam kitab Al-Kabair sesuai dengan kaidah

yang ia tulis setelah meneliti dari nash-nash yang ada berjumlah dua

puluh lima dosa besar, syirik kepada Allah T a' aln, membunuh, zina (y ang

paling kotor adalah berzina dengan isteri tetangga), lari dari medan

peperangan, makan harta riba, makan harta anak yatim, menuduh

wanita yang suci sebagai pezina, sihir, minta ditangguhkan hutangnya

tanpa aiasan yang benar, kesaksian palsu, sumpah palsu, adu domba,

mencuri, minum khamr, menghalalkan Baitul Haram, merusak tawaran

orang lain, meninggalkan sunnah, bertingkah laku sebagaimana orang

badui setelah hijrah, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, merasa aman
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dari makar siksan Allah Tn'ala, tidak memberi kelebihan air kepada orang
yang putus dalam perjalanan, tidak bersuci dari kencing, durhaka pada
orang tua, mencela kedua orang tua, tidak melaksanakan wasiat. sudah
diterangakan bahwa mencuri tidak ada nash yang mengategorikan ia
dosa besar, yang ada dalam shnhih Bukhari dan shahih Muslim, "Tidaklah
seorang pencuri itu mencuri ketika ia beriman,"805 dan juga dalam riwayat
An-Nasa'i, " Apabiln ia melnkukan itu maka ia telah mencabut saluran air dari
tenggorokannyn, dan apabila ia bertaubst maks Allah menerima taubatnya."806

Riwayat hadits shahih tentang gulul,807 (menyembunyikan sebagian
ghanimah [harta rampasan perang]) termasuk dosa besar. Dan riwayat
tentang menjama' dua shalat tanpa 1)zur.'/808 Dan riwayat tentang,
"pejantan yang kuat bersetubuh" tetapi riwayatnya dha/if.'s,e Disebutkan
dalam beberapa hadits tentang dosa besar, seperti hadits Abu Hurairatr,
"sesungguhnya di antara dosa dosa yang pating besar ialah seorang muslim
memperlebar tanahnya dengan mengambil hak orang muslim yang lainnya."sro
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan, dan
hadits-hadits yang semisal dengannya, dan tidak ada rarangan bahwa
dosa itu ada yang besar dan ada yang lebih besar.

Dari zhahir hadits bahwa tidak ada knffarat bagi sumpah palsu.
Ibnu Munzir dan Ibnu Abdil Bar menukil kesepakatan ulama dalam hal
demikian. Diriwayatkan oleh Ibn ulJ auzidalam kitab At -T ahq iq,dari Abu
Hurairah secara marfu'bahwa beliau mendengar Nabi Shaltauahu Ataihi
wa snllsm bersabda, "Tidak adn kaffnrat sumpah sabr mengambil sebagian

harta ynng bukan hnknya,"i11 di dalamnya ada perawi yang majhul.

Adam bin Iyas dan Isma'il Al-Qadhi meriwayatkan dari Ibnu Mas,ud
secara mau quf , " Kami mengnnggap dosayang tidak adakffiratnya: seseorang

bersumpah bohong atas hnrtn saudaranya supaya ia mengambil sebagiannya."

Mereka berkata, "Tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat,
tetapi Ibnu Hazm berbicara tentang keshahihan atsar rbnt Mas'ud.

ft-*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2475), dan HR Muslim (52)
Hadits Mungkar, Dha'if An-Nasa'i (a487)
(6"--") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3073)dan HR"Muslim (1g31)
(-'+-b) Hadits ini dha'if jiddan,Dha'if AI-lami' (5547)
(.,i!-b) Hadits ini dha'if ,Dha'if Al-lami' (1086)
(J,',b) Hadits ini dha'if ,Dhaif Abi Dawud (4877)
HR. Ahmad (21361)
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Al-hadawiyah berpendpt tidak ada kaffarat. Imam Syafi'i dan yang

lainnya berpendapt waJib kaffarat, pendapat inilah yang diarnbl oleh

Ibnu Hazm didalm kitabnya, Al-Muhnlls karena umumnya firman

Allah Ta'ala, "Tetapi Dia menghukttm kamu disebabknn dengan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja." (QS. Al-Ma'idah: 89), dan sumpah palsu

itu disengaja. Mereka berkata, "Hadits-hadits tersebut tidak menjadi

dalil sehingga dikhususkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pendapat yang

mengatakan tidak ada kaffaratnya kecuali taubat, maka kaffarat

bermanfaat untuk mengangkat dosa sumpah dan dosa tersebut tetap

dalam tanggungannya, maka apa yang dia ambil dari harta saudaranya

apabila saudaranya sudah merelakannnya dan ia sudah bertaubat maka

Allah Ta'ala akan menghapus dosanya.

1271. Dari Aisyah Radhiyallahtr Anha tentang firmatt AIInh Tn'nla, "Allah

tidak menghukum kanru knrena sumpahmtt ynng tidnk kamu sengaja."

(QS. Al-Baqs,rah: 225) Is berknta, "Itu perkatnan lrang: "Tidnk, demi

AIIah" dan "Benar, demi Allah." (HR. Al-Bukhari.612 Abu Dawud

meriwayatkan dengan marfu')813

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sumpah yang

tidak disengaja tidak dihukumi sama dengan sumpah, karena diucapkan

tanpa niat untuk bersumpah. Inilah pendapat Asy-Syafi'i tentang

Laghwal Yamin, dan definisi ini juga yang dinukilkan Ibnu Al-Mundzir
dari Ibnu Umat Ibnu Abbas, jamaah shahabat dan jamaah tabi'in. Al-
Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah berpendapat bahwa Lttghutal Yamin

adalah seorang bersumpah atas sesuatu yang ia kira benar, namun

ternyata salah. Thawus berpendapatLaghwal Yamin adalah bersumpah

8L2 (y) Hadits ini shahih, Shahih Al-Brrklnri (4613)

813 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3254)
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ketika sedang maratL dan masih banyak lagi penafsiran tentangLaghwnl

Yamin yang tidak berdasarkan pada dalil, dan penafsiran Aisyah lebih

tepat; karena ia mengetahui sebab turun ayat tersebut dan mengetahui

makna bahasa Arab.

Dari Atha', Asy-Sya'bi, Thawus, Al-Hasan dan Abu Qilabah:

"Tidak, demi Allah dan benar, demi Allah" salah satu bahasa Arab,

yang maksudnya bukan untuk bersumpah, dan merupakan bagian dari

pembicaraan, karena laghwa secara bahasa adalah ungkapan batil, dan

mencangkup semua ungkapan yang tidak bisa diberi hukumary dalam

Al-Qamus: Al-Lnghwu dan Al-Laghaa adalahpemuda yang tidak dianggap

(perkataan dan perbuatannya tidak dihukumi) dan juga hal yang tidak

bisa dihukumi baik dari perkataan maupun perbuatan.

, t, t , , t

+^rp .lr .f-, i' - J, -U :-fl "ro ;' .s-; ijf ,-i ! .l r,'v:.-- - J

-y:) 'i;J\ Vi \;L;i ;i ue r :J":;,, a;; ti -,y :l:':
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1272. Dnri Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai 99

nama, siapn menghafalnya; maka ia masuk surga." (Muttafaq Alaih)814

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban mengurai nama-nama tersebut,

sebenarnya penyebutan nama-nama itu adalah penyusuPan oleh

sebagian perawi hadits.

Penjelasan Kalimat

Ulama hadits bersepakat bahwa penyebutan nama-nama itu adalah

penyusupan dari sebagian perawi. Zhahir hadits menunjukkan bahwa

nama-nama Allah yang baik hanya berjumlah 99 nama menurut pendapat

yang berdasarkan pada pemahaman hadits bab. Atau mungkin juga

nama-nama Allah hanya 99 nama merujuk pada sabda Nabi setelah itu

yaitu: " Siapn ynng menghafalnya; maka ia masuk surga." Pengertian hadits

8I4 (C"-) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2736), Shahih Muslim (2677)
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ini adalah bahwa 99 nama tersebut mempunyai keutamaan sendiri dari
pada nama-nama Allah lainnya, yaitu siapa yang bisa menghafalnya;
maka ia masuk surga. Inilah pendapat jumhur ulama.

An-Nawawi berkata, "Hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa
nama-nama Allah hanya 99 saja, dan bukan pula bahwa Allah tidak
mempunyai nama-nama selain itu, berdasarkan hadits riwayat Ahmad
dan dishahihkan Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Mas'ud marfu':

t,"1. .i t.o,,oi ol '. .o. z oa, ',', .t o o t ' t''^A; 
)l,J,l{tlf € eF si qya , r5: ,.r) 'j^ 

f-' Jl :-u"di

:Jl.t il a-t + * olz*.,, "Ji',t-# 1, tt-i. '.' \'. , c. ..

"Saya memohon dengan nama-Mu, nanta yang Engkau sebutkan, ataLt

Engkau sebutkan dqlam kitab-Mu, ntnu Engkau ajarkan kepada seseorang,

atau nama-nama itu tidak Engkatr sebutknn dnlsm ilmu ghaib rlnng nda di

sisi-Mu."9ls menunjukkan bahwa ada beberapa nama Allah Tn'ala tidak
diberitahukan kepada siapapun. Dan menunjukkan juga ada beberapa

hamba-Nya yang mengetahui nama-nama tersebut, dan mungkin juga

nama-nama Allah berjumlah 99 nama.

Abu Muhammad bin Hazm menegaskan bahwa nama-nama Allah
jumlahnya 99 dengan berkata, "Dishahihkan (dibenarkan) bahwa nama-

nama Allah hanya berjumlah 99 berdasarkan sabda Nabi Shal/allahu

Alaihi wa Sallam: "Nflma AIIah berjumlah 100-L = 99," dengan menafikan
dan menolak tambahan tersebut. Kemudian berkomentar: ada beberapa

hadits yang menyebutkan jumlah nama-nama Allah 99 tapi semuanya

mudhtharib (berbeda dengan hadits lainnya tapi sama-sama kuat dan

tidak bisa dikuatkan atau disatukan pengertiannya) tidak bisa dijadikan
hujja[ kecuali berasal dari Al-Qur'an dan hadits Shallallahu Alaihi ua
Sallam,lalu ia menyebutkan 84 nama yang berasal dari Al-Qur'an dan

As-Sunnah.

Penjelas kitab berkomentar serupa dengan pendapat penulis
dalam kitab At-Talkhish: bahwa Ibnu Hazm menyebutkan 81 nama

saja, dan yang kami ketahui Ibnu Hazm menyebutkan 84 nama. Saya

menukil perkataannya beserta nama-nama Allah pada hamisy (catatan

815 (q"-) Hadits ini shahifu Shahih Ahmad (11391),Ibnu Hibban (31253)
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kaki) dalam kitab At-Tnlkhish. Penulis buku menyebutkan 99 nama

dari Al-Qur'an yang disebutkan dalam kitab At-Talkhish dan lainnya.

Sayyid Muhammad bin Ibrahim menyebutkan dalam kitab Itsar Al-

Hnq ia meneliti nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dan mencapai 173

nama, walaupun penulis kitab Itsar hanya menyebutkan 1,57 nama, ia

mengatakan, "Kami hitung dan didapati jumlah nama-Nya 173." TeIah

kamu ketahui dari penjelasan penulis bahwa penyebutan nama-nama

Allah yang bagus dan ma'ruf itu bersumber dari perawi-perawi hadits

menurut para ahli dan bukan sabda Nabi Shnllallahu Alaihi zoa Sallam.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jumlahnya sesuai dengan

hadits marfu'. Penulis menyampaikan setelah menyebutkan pendapat-

pendapat ulama tentang jumlah nama-nama Allah dan menyebutkan:

riwayat Al-Walid bin Muslim dari Syu'aib, hadits itu menjadi sandaran

bagi siapa yang menerangkan tentang Asma' AI-Husna, y angdisebutkan

dalam riwayat At-Tirmidzi beserta lafazhny aberbeda-beda dan kadang-

kadang diganti dengan lafazhy angbaru. Kemudianberkata, "Ketahuilah

bahwa Asma'Al-Husnn terbagi menjadi 4bagian: yang pertama: nama

'Alam, yaitu Allah)f angkedua: nama-nama yang berkaitan dengan sifat

yang menunjukkan pada dznt, seperti Al-'Alim, AI-Qadir, As-Snmi', AI-

Bashir; yang ketiga: berkaitan dengan perkara yang dinisbatkan kepada

Allah, seperti Al-Khaliq dan Ar-Razznq; yang keempat: apa-apa yang

khusus bagi Allah, seperti Al-'Ali (Yang Mahatinggi) dan Al-Quddus

(Yang Mahasuci).

Ulama berbeda pendapat juga apakah nama dan sifat tersebut

tauqifiyyah yang berarti dilarang bagi seorang pun untuk menamakan

dirinya dengan perbuatan atau sifat hak milik Allah secara mutlak
kecuali ada nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Al-Fakhru Ar-Razi

berkata, "Menurut pendapat masyhur dari rekan-rekan kami bahwa

itu adalah tauqifiyynh." Al-Mu'tazilah dan Al-Karramiyyah berkata,

" Apabila secara logika bahwa makna lafazh itu khusus milik Allah,
maka boleh ditetapkan secara mutlak khusus untuk Allah."

Al-Qadhi Abu Bakar dan Al-Ghazali berkata, "Bahwa asma-asma

Allah adalah tauqifiyyah, sedangkan sifat-sifat-Nyat-tdak," sebagaimana Al-
Ghazali yang berkata, "Kalau kita tidak boleh menyebut Nabi Shallsllahu

Alnihi wa Sallsm dengan nama yang tidak pernah disebutkan oleh kedua
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orangtuanya atau nama yang tidak pernah dialamatkan kepadanya;
tentu Allah lebih berhak lagi untuk tidak disebut dengan asma-asma

yang tidak pernah disebutkan untuk-Nya." Ulama juga bersepakat
untuk tidak menyebut Allah dengan sifat yang dapat mengurangi
keagungan-Nyu, maka tidak boleh disebut: Yang Maha Menghamparkan,

Maha Menumbuhkan tanaman atau Maha Menumbuhkan bijlbijian atau biji
buahan, walaupun terdapat dalam Al-Qur'an: "Maka sebaik-baik yang

menghamparkan (adalnh Kami). " (QS. AdzDzariyat: 48), " atau kamikah yang

menumbuhkannya? " (Al-Waqi'ah: 64), " Sesungguhnya AIIah menumbuhkan

butir tumbuh-tumbuhan dan biji bunh-buahan." (Al-An'am: 95). Demikian
juga tidak menyebut dengan nama Yang Maha Makar atau Membangun,
walaupun disebutkan dalam Al-Qur'an: "dnn Allah sebaik-baik pembalas

t ip u d ay a. " (QS. Ali Im ran : 5 4), " D an I an g it i tu kami b an gun den g an keku as a an
(kami)," (Adz Dzariyat:47). Al-Qusyairi berkata, "Nama-nama Allah
diambilkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tauqifiyyah dan ijma';
maka setiap nama-nama Allah secara mutlak menunjukkan juga pada
sifat-sifat-Nya, namun jika tidak diterangkan dalam hadits, tidak boleh
dinisbatkan kepada Allah walaupun maknanya benar. Hal itu sudah
kami jelaskan dalam kitab Iqazh Al-Fikrah.

Sabdanya, "Siapa yang menghafalnya," ulama berbeda pendapat
tentang lafazhihsha': Al-Bukhari dan lainnya yang menetapkan hal itu
berkata, " Maknanya menghaf al d an inilah zhahir laf azhtersebut; karena
salah satu riwayat menerangkan riwayat lainnya."

Al-Khaththabi berkata, "Mungkin mempunyai beberapa arti."

Pertama: disebutkan semuanya dan bukan hanya menyebutkan
beberapa nama saja; maka harus menyebutkan dan memuji Allah dengan
nama-nama itu ketika berdoa kepada Allah, dengan demikian ia akan
mendapatkan pahala dari Allah.

Kedua: siapa yang meyakini dan mengartikan setiap nama-nama
Allah sesuai dengan keagungary yaitu dengan memahami setiap arti
dari makna tersebut, jika ia berkata:Allah Maha Memberi Rezeki, maka
ia yakin dengan rezeki dan demikian juga terhadap nama-nama Allah
lainnya.

Ketiga: Memahami maknanya: ada yang berpendapat: makna dari
Ahshaha adalah siapa yang meyakini arti asma tersebut, apabila dikatakan:
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AI-Hakim, maka ia serahkan semua urusannya kepada Allah; karena ia

yakin hal itu diatur dengan penuh hikmah (adil atau bijaksana), apabila

disebutkan: Al-Quddus, maka ia meyakini Allah Mahasuci terhindar

dari hal-hal ataupun sifat yang tidak sempurna, terhindar dari sifat
zhalim, terhindar dari sifat mencintai sifat-sifat buruk dan maksiat
inilah pendapat Abu Al-Wafa' Ibnu'Aqil.

Ibnu Bathal berkat4 "Apabila sifat-sifat itu boleh diteladani seperti

sifat Pengasih dan Penyayang; maka seseorang boleh melatih dirinya agar

mempunyai sifat Pengasih dan Penyayang, sedangkan sifat-sifat khusus

milik Allah Ta'ala seperti Mahaperkasa (Penentu tunggal semua urusan)

dan Maha Besar; maka seorang hamba dituntut unfuk menetapkan dan

tunduk atas perintah-Nya serta tidak meniru atau memiliki sifat tersebut,

dan terhadap Asma'Allah yang bermakna memberi janji sebagai landasan

untuk beramal guna meraih janji Allah, Asma'Allah yang bermakna

mengancam untuk menumbuhkan rasa takut. Hal ini diperkuat bahwa

menghafal nama-nama Allah tanpa berusaha meneladani nama dan sifat

tersebut tidak ada gunanya seperti orang yang menghafal Al-Qur'an
yang tidak dibuktikan dengan amal perbuatan shalih sebagaimana

dalam hadits, "Mereka membaca AI-Qur'an tapi bacaannya tidak melewati

kerongkongannya"(tidak memahami), /816 akan tetapi ia tetap mendapatkan

pahala walaupun cara membacanya demikian dan masih berbuat

maksiat, walaupun yang bisa mengamalkan ifu hanya sebagian orang

saja, namun itulah yang paling sempurna. Ada beberapa pendapat yang

berkaitan dengan definisi Ahshaha, namun tidak kami sebutkan di sini;

karena terlalu diada-adakan. Jika kamu berkata, "Bagaimana kamu bisa

mengatakan bahwa maksudnya adalah siapa yang bisa menghafalnya

menurut pendapat yang mentahqiqnya, sedangkan tidak ada hadits

shahih yang menentukan jumlah nama-nama Allah?

Pendapatku, "Maksudnya, siapa saja menghafal nama-nama Allah
baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, walaupun nama-nama ifu
lebih banyak dari 99 nama; maka cukup menghafal99 nama saja karena

merupakan bagian darinya; dan itu menjadi motivasi baginya untuk
selalu mencari nama-nama Allah baik yang terdapat dalam Al-Qur'an
maupun As-Sunnah.

816 (C.*) Hadits ini shahitu Shahih Al-Bukhari (5058), Shahih Muslim (1063)
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1273. Dsri Usamah bin Zaid RadhiVallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa diberi suatu kebaikan,

lalu ia mengucapkan kepada pemberi itu, 'Semoga Allah membalasmu

dengan kebaikan,' maka ia telah sempurna memberikan pujian." (HR.

At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)817

Penielasan Kalimat

AI-Ma'ruf adalah AI-Ihsan (kebaikan), siapa saja yang berbuat baik

kepadanya, lalu ia membalasnya dengan ucapan tersebut; maka ia
telah sempurna memberikan pujian, bukan berarti ia telah membalas

kebaikannya, tapi hadits itu menunjukkan bahwa seyogyanya

memberikan pujian kepada orang yang berbuat baik. Diterangkan

dalam suatu hadits bahwa doa itu bisa membalas kebaikan seseorang

bila ia tidak bisa membalas kebaikan.818

Tentunya penyebutan hadits ini tidak sesuai dengan bab sumpah

dannadzar, namun seharusnya pada bab adab.
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1274. Dari Ibnu Umar Radhtyallahu Anhumabahzoa Nabi Shsllallahu Alaihi

w a S allam melar ang bernadzar. Beliau b ersab da, " la tidak mendatangkan

keb aikan, i a hany a dikelu arkan dar i o r an g b akhil. " (Muttaf aq Alaih) 81e

817 (e^-c) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2035)

818 (C^'.-.p) Hadits ini shahitr, Shahih Al-lami' (6021), dengan lafazh, " Siapa yang berbuat
kebaikan; maka balaslah, jika tidak bisa; balaslah dengan mendoakannya sehingga kalian
t el ah memb aI as keb aikanny a. "

819 (C-'.-.") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6608), Shahih Muslim (1639)

I
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Penjelasan Kalimat

Hadits ini adalah yang pertama membahas tentang nadzar.

N ndzar secara bahasa adalah mewajibkan untuk melakukan kebaikan

atau kejahatan. Sedangkan secara istilah syari'at adalah mewajibkan

atas dirinya untuk melakukan amalan yang belum dilaksanakan atau

disyaratkan.

Ulama berbeda pendapat tentang larangan bernazdar. Ada yang

berpendapat: hukumnya sesuai dengan zhahir hadits. Ada yang

berpendapat: hukumnya ditakwilkan. Ibnu Al-Atsir menjelaskan

dalam kitab An-Nihaynh: ada beberapa hadits melarang bernadzar, hal

itu tentu menguatkan hukum tentang nadzar, sekaligus larangan dari

menyepelekannya setelah mewajibkan untuk melakukannya. Jikalau
maksud hadits itu larangan dari melakukan hal tersebut; maka sama

saja dengan membatalkan hikmah nadzar tersebut dan menggugurkan

dari kewajiban melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirinya; karena

pada dasarnya setiap larangan apabila dilakukan berarti ia telah berbuat

maksiat kepada Allah, akan tetapi bukan demikian maksudnya. Melainkan

hadits itu memberitahukan bahwa nadzar itu tidak menyegerakannya

untuk mendapatkan manfaat, tidak menghindarkan dari kesusahan

maupun menolak takdir, ia berkat a, "Janganlah kalian bernadzar; karena

mungkin kalian melakukan amalan yang tidak ditakdirkan bagi kalian

atau dapat menghindarkan dari musibah. Apabila kalian bernadzar;

maka laksanakary karena nadzar amalan yang kalian wajibkan."

Al-Maziri berkata setelah menukilkan beberapa pendapat dari

shahabatnya: pendapat itu sangat jauh dari zhahir hadits.

Ia berkata, "Menurut saya mungkin maksud hadits tersebut bahwa

orang yang bernadzar untuk beribadah itu karena awalnya berat

melaksanakannya; maka ia tidak ada gairah melaksanakannya sebagai-

mana orang yang memang awalnya ingin melaksanakannya atau yang

bernadzar menjadikan amalan ibadah tersebut seperti akad ganti dari

yang dinadzarkan, maka sebetulnya ia tidak ikhlas melakukannya,

berdasarkan sabda Nabi, " la tidak mendatangkan kebaikan. " Iyadh berkata,

"Maksudnya hal itu tidak bermanfaat dan larangan tersebut karena

kekhawatiran disalahtafsirkan sebagian orang yang tidak memahami

masalah tersebut.
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Dan sabda Nabi, "Tidak mendatangksn kebaiktur" maksudnya bahwa

akibat dari nadzar tersebut tidak terpuji. Bahkan kadang-kadang tidak
bisa dilaksanakan atau ia tidak menjadi sebab melakukan amal kebaikan

yang ditentukan; maka hukumnya menjadi mubah. Kebanyakan ulama
madzhab Syafi'i berpendapat- dan dinukilkan dari madzhab Maliki-
bahwa: Nadzar hukumnya makruh karena adanya larangan dalam hadits

itu. Dengan hujjah hal itu bukan benar-benar menunjukkan ketaatan;

karena nadzar itu tujuannya bukan benar-benar ingin melaksanakan

ibadah, melainkan dengan niat agar ia mendapatkan manfaat atau

terhindar dari kesusahan dengan nadzar yang diwajibkan atas dirinya.
Madzhab Hanabilah dengan tegas memakruhkannya, dalam salah satu

riwayat dijelaskan bahwa hukumnya makruh tersebut maksudnya

haram, At-Tirmidzi menukilkan dari beberapa ulama shahabat

yang memakruhkan bernadzar. Ibnu Al-Mubarak berkata, "Makruh

bernadzar baik dalam melakukan ketaatan ataupun maksiat kepada

Allatu jika ia bernadzar melakukan ketaatan; lalu dilaksanakannya,

maka ia mendapatkan pahala."

An-Nawawi menerangkan dalam kitab Sy arh Al-Muhadzdzab b ahw a

nadzar hukumnya mustahab. Penulis buku berkala, "Saya merasa heran

dengan seorang yang menyatakan bahwa hukumnya tidak makruh

walaupun ada hadits yang tegas-tegas melarangnya, padahal setidak-

tidaknya hukumnya makruh." Ibnu AI-Arabi berkata, "Nadzar itu seperti

berdoa dan tidak bisa menolak takdir, karena sebetulnya ia termasuk

takdir juga. Dan Islam menganjurkan untuk berdoa dan melarang untuk
bernadzar;karena berdoa adalah ibadah yang langsung dilakukan dengan

tunduk, patuh dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, sedangkan

nadzar menangguhkan ibadah sampai mendapatkan apa yang diinginkan
dan juga tidak ingin beramal kecuali pada saat darurat.

Pendapatku: pendapatyang mengharamkannadzar itu berdasarkan

pada hadits bab, diperkuat dengan alasan bahwa nadzar itu tidak
mendatangkan kebaikan; maka apabila seorang menunaikan nadzar

dengan mengeluarkan hartanya itu termasuk bab menyia-nyiakan

harta yang diharamkan dalam Islam, maka nadzar dengan harta haram

hukumnya sebagaimana zhahir sabda Nabi, "Ia hanyn dikeluarksn dnri

orang bakhil." Sedangkan nadzar dalam ketaatan seperti shalat, puasa,
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zakat, haji, umrah dan lain-lainnya tidak termasuk dalam larangan

hadits bab, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ath-Thabari dengan

sanad shahih dari Qatadah tentang firman Allah Ta'altt,

@w* "r;ruL't'6 )a\t;'i
"Merekn menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata

di mnna-mana." (QS. Al-Insan: 7), berkata, "Mereka bernadzar untuk
menaati perintah Allah seperti shalat dan apa-apa yang diwajibkan atas

mereka. Walaupun hal itu hanya atsar (hadits) namun menguatkan apa

yang disebutkan tentang sebab turunnya ayat.

Sedangkan nadzar-nadzar pada saat ini yang dilakukan di atas

kuburan ataupun kuburan orang-orang shalih tidak perlu dibahas,

karena jelas hukumnya haram. Sebab yang bernadzar berkeyakinan

bahwa ahli kubur bisa memberikan manfaat dan juga membahayakan,

mendatangkan kebaikary menolak kejahatan dan menyembuhkan yang

sakit, inilah yang dilakukan para penyembah berhala; maka diharamkan

sebagaimananadzar atas patung demikian juga memegang patung atau

kuburan tersebut karena merupakan pengakuan terhadap perbuatan

syirik. Dan hal itu harus dicegah dan dijauhi karena diharamkan.

Namun seiring dengan perjalanan waktu terjadi perubahan sikap dalam

masyarakat sehingga yang baik dikatakan munkar dan yang mungkar

dikatakan baik, disertai keyakinan bahwa nadzar itu dipersembahkan

memang harus dipersembahkan kepada ahli kubur, sehingga kuburan

berubah fungsinya sebagai tempat yang harus selalu dikunjungi dan

menyembelih kurban. Itulah prilaku para penyembah berhala. lnnalillah

wa Inna llaihi Rnji'urzl Kami sudah menuliskan sebuah Risalah (catatan)

yang membahas dengan terperinci tentang hal itu dengan judul "Tathhir

AI-I' tiqad' An-D aur Al-IIhad" .

Tafsir Hadits

Hadits ini zhahirnya melarangnadzar dengan mutlak baik seperti

orang bernadzar akan mengeluarkan sebagian harta jika. . . Atau amalan

yang disyaratkan seperti seorang yang berkata: Jika Zaid datang; maka

saya akan bersedekah dengan jumlah...
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1275. Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallsm bersabda, "Kffirat nadzar adalah sama

dengan knffarat sumpah. " (HR. Muslim82o At-Tirmidzi menambahkan
di dalamnya, "lika ia belum menentukan nadzarnya." Hadits ini
dishahihkans2l oleh At-Tirmidzi).

tui I s\ry-*- ;f .d.:-^! y . \ yvi

1276. Menurut riwayat Muslim dari hadits lmran: "Nadzar maksiat tidak

b ol eh dil aks An akan.'822

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siapa saja yang
bernadzar, baik nadzar yang berkaitan dengan harta atau lainnya; maka
kaffarat (penebus)nya seperti kaffarat sumpatr, dan tidak diwajibkan lagi
untuk melaksanakan nadzarnya, inilah pendapat Jamaah Fuqaha' ahli
hadits seperti yang disampaikan An-Nawawi. Al-Baihaqi meriwayatkan
dari Aisyah tentang seorang yang menafkahkan (bernadzar) hartanya
di jalan Allah, "Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kaffaratnya seperti

kaffarat sumpah.z823 Dan diriwayatkan juga dari Shafiyyah bahwa ia
mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha tentang seorang yang berkata,
"Semua hartanya dinafkahkan atau dinadzarkan di jalan Allah atau
dipersembahkan unfuk keperluan Ka'bah," apa yang harus dilakukan
untuk menebus ucapannya? Aisyah berkata: "Kaffaratnya seperti kaffarat

sumpah.'824 Demikian juga diriwayatkannya dari Umar,Ibnu Umar dan

(6..-") Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1645)
(!-i!l..z) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (1528)
(e-) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (1641)
HR Al-Baihaqi (10 I 65-56)
HR Al-Baihaqi (10 I 65-66)
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Ummi Sa1amah.825 Al-Baihaqi berkata, "Semua tersebut tidak berkaitan

dengan pembebasan budak." Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari rawi

lain bahwa ucapan tersebut juga membebaskan budak, demikianlah

pendapat dari Ibnu Abbas, dalil mereka adalah hadits Uqbah ini.

Ulama lainnya berpendapat dengan melihat pada jenis-jenis

nadzarnya terlebih dahulu, kalau nadzarnya berkaitan dengan amal

perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan; maka tidak perlu dilakukan.

Jika perbuatannya bisa dilakukan dan termasuk perbuatan yang wajib

dilakukan; maka wajib dilakukan. Inilah pendapat Al-Hadawiyyah,

Malik, Abu Hanifah dan jamaah ulama lainnya. Menurut ulama

lainnya- salah satu pendapat Asy-Syafi'i- bahwa nadzar mutlak itu tidak

dilaksanakan, bahkan berubah menjadi sumpah yang harus ditebus,

perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini disebutkan dalam kitab

Al-Bahr.

Dawud, Ahli Zhahir dan An-Nawawi menyebutkan dalam kitab

Syarh Muslim:I1ma' kaum muslimin mengesahkan nadzar mutlak dan

wajib dilaksanakan jika berkaitan pada hal-hal ketaatary dan apabila

nadzar bermaksiat atau hal-hal mubah seperti masuk ke pasar; tidak

termasuk nadzar dan tidak wajib membayar kaffarat, dan inilah juga

pendapat jumhur ulama. Ahmad dan kelompok ulama lainnya: harus

membayar kaffarat sumpah. Disebutkan dalam kitab Biday ah Al-Muj t ahid:

ulama bersepakat bagi yang bernadzar dengan mutlak dalam kebaikan

untuk melaksanakannya. Akan tetapi jika pelaksanaan nadzarnya

disyaratkan atas hal lainnya, Malik berkata, "Maka harus dilaksanakan

dan tidak bisa ditebus dengan kaffarct sumpah. Hanya saja apabila ia

bernadzar secara mutlak untuk menafkahkan seluruh hartanya; maka

1.l3saja yang wajib dinafkahkan, namun apabila nadzarnya ditentukan

atas perbuatan tertentu; maka wajib dilaksanakan walaupun dengan

menafkahkan semua hartanya dan demikian juga tentunya apabila

nadzar dengan menafkahkan lebih dari 1.13 hartanya. Sedangkan Asy-

Syafi'i berpendapat bahwa ia diwajibkan membayar dendanya sama

dengan kaffarat sumpah; karena dikelompokkan menjadi sumpah.

Lalu penulis menyebutkan beberapa pandapat ulama dalam masalah

825 HR Al-Baihaqi (1,0165-66)
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tersebut, namun semuanya tidak berdasarkan pada dalil. Sedangkan

kelompok yang berpegang tegas pada hadits bab menegaskan bahwa

itu tidak termasuk nadzar dan tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang

bernadzar. Dan hadits Uqbah ini lebih tepat sebagai dasar hukum bagi

yang memahami, bahkan sebagian pakar hadits menegaskan bahwa

hadits itu berlaku atas semua nadzar, mereka mengatakan bahwa yang

bernadzar boleh memilih antara melaksanakan nadzar atau membayar

kaffarat sumpah. Inilah yang disebutkan An-Nawawi dalam kitab Syarh

Muslim, inilah yang disebutkan secara mutlak pada hadits Uqbah.

--: .{ -.},
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1277. Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud secara

marfu': " Siapa yang bernadzar dengan nadzar yang belum ia tentukan,

kaffaratnya sama dengan kaffarat sumpah; siapa yang bernadzar dengan

maksiat, kaffaratnya samn dengan kaffarat sumpah, dan siapa yang

bernndzar dengan apa yang ia tidak marnpu, kffiratnya sama dengan

kffirat sumpah".826 Sanadnya shahih, namun para penghafal hadits

lebih menilainya dengan hadits mauquf.

Penielasan Kalimat

Penghafal hadits menilainya dengan hadits mauquf kepada Ibnu

Abbas.

Sedangkan nadzar mutlak seperti seorang yang mengatakary "Saya

bernadzar (tidak menyebutkan jenis nadzarnya), "Kebanyakan ulama

berkata, "Dia hanya membayar denda sama dengan kaffarat sumpah;

berdasarkan hadits Uqbah dan Ibnu Abbas."

Sedangkan nadzar maksiat; maka kaffaratnya sama dengan kaffarat

sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadits, baik perbuatan maksiat

826 (iq+) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dnwud (3322)
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itu ia lakukan atau tidak. Demikian juga apabila seorang bernadzar

dengan apa yang ia tidak mampu lakukan baik secara akal maupun

syariat Islam seperti naik ke langit dan berhaji 2 kali dalam setahun atau

hal yang tidak mungkin dilakukan; maka ia harus membayar kaffarat

sama dengan kaffarat sumpah. Menurut Asy-Syafi'i, Malik, Dawud dan
jumhur ulama bahwa ia tidak wajib membayar kaffarat berdasarkan

hadits berikut ini,

4-jjLt

1278. Menurut hadits Aisyah yang diriwayatkan

bernadzar hendak berrnaksiat kepada Allah,

m aks i a t t er s eb tt t. " 827

rC
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Al-Bukhari "Siapa yang

janganlah ia melakukan

Penjelasan Kalimat
Hadits tersebut di atas tidak menyebutkan kaffarat, dan hadits Umar

menyebutkan "Tidak dianggap sumpah dan nadzar dalam maksiat kepada

All ah " (HR. Ibnu Maj ah) aze Ot- ttud awiyyah dan Ibnu Hanbal mewajibkan

membayar kaffarat berdasarkan hadits Ibnu Abbas Radhiy nllahu Anhuma.

Namun pendapat itu dijawab bahwa hadits itu lebih tepat mauquf.

Sedangkan lafazh tambahan yang terdapat pada hadits Imran bin
Hushain, "Kaffaratnya sama dengan kaffarat sumpah" (HR. An-Nasa'i,

Al-Hakim dan Al-Baihaqi)82e akan tetapi di antara perawinya terdapat

Muhammad bin Az-Zrtbair Al-Hanzhali yang dikenal lemah. Hadits

serupa diriwayatkan juga dari perawi lainnya, yang diriwayatkan oleh

Imam Empat dari Aisyah, namun ada'illahnya: yaitu di antara perawinya

ada yang dikenal pembohong (hadits matruk).83o, diriwayatkan juga oleh

Ad-Daraquthni dan di antara perawinya juga ada yang kenal pembohong

(hadits matruk).831 Maka tidak diwajibkan untuk menunaikan nadzar

maksiat kepada Allah berd asarkan sabd a, " I an ganlah ia mel akukan maks i at

itu," danjuga hadits berikut ini:

ft.--) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (6696)

(.-r,+) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (3272), dan tidak saya temukan pada
hadits Ibnu Majah
Rujuklah kitab Shahih Al-lanri' (7547)
Rujuklah kitab Shahih Al-lami' (7547)
HR Ad-Daruquthni (41159 - 1.50)

827

828

829
830
831
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1279. Menurut riToayat Muslim dari hadits lmran:

nadzar untuk melakukan maksiat. "832

Tafsir Hadits

Hadits ini dengan tegas melarang untuk memenuhi nadzar maksiat

sebagaimana pada hadits sebelumnya.

7280. Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu berkata, "Saudara

perempuanku pernah bernadzar hendak berjalan ke Baitullah dengan

kaki t el an j an g, I alu i a meny ur uhku untuk m emint a fatw a t ent an g h al it u

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam, aku segera menemui

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Nabi Shallallshu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Hendaknya ia berjalan dan naik kendaraan". (HR.

Muttafaq Alaih dan lafazhnya dari Muslim)833

Menurut riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah, Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallambersabda, " Sesungguh Allah tidak menjanjikan ganjaran apapun

atas kesusahan saudara perempuanmu. Suruhlah ia memakai kerudung,

naik kendaraan dan berpuasa tiga hari."83a

832 (F-) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (7641)

833 (1*.) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (1866), Shahih Muslim (1644)
834 (J+-b) Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dautud (3299)

:t 
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"Tidak boleh dipenuhi
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Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan siapa yang nadzar berjalan kaki ke Baitullah

(Mekah); maka ia tidak wajib untuk memenuhinya walaupun ia kuat

untuk melakukannya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i. Al-Hadawiyyah

berpendapat bahwa yang bernadzar demikian tidak boleh mengendarai

kendaraan jika ia kuat untuk berjalary namun jika ia tidak kuaU maka

boleh dengan mengendarai kendaraan, namun diwajibkan membayar

dam (denda), berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dari hadits Uqbah

menyebutkan bahwa Uqbah berkata, "Saudara perempuanku pernah

bernadzar pergi haji dengan berjalan kaki, dan sebenarnya ia tidak kuat

sanggup untuk melakukan hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu

Alaihi w a S allamber sabda, " S esun gguhny a Allah tidak b utuh dari nadzar j alan

kaki snudara perempuanmu; suruhlah ia untuk naik kendaraan dan membayar

denda menyembelih satu ekor onta."835 Mereka berkata, "Hadits riwayat

Ash-Shahihain dirincikan dengan hadits ini, jadi maksud dari sabda Nabi
adalah, " Suruhlah saudara perempuan berjalan kaki kalau ia mampu, dan naik

kendaraan jika kepayahan atau tidak kuat berjalan kaki."

Sabda Nabi, " Suruhlah ia memakai kerudung" hal itu disebutkan karena

dalam riwayat lain disebutkan bahwa saudara perempuannya nadzar

berjalan kaki ketika berhaji serta dengan tidak memakai kerudung. Lalu

hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam; maka

Rasulullah bersabda, "Maka suruhlah ia... dan seterusnya." Dan perintah

Nabi agar ia berpuasa selama 3 hari sebagai kaffarat nadzar tidak memakai

kerudung; karena termasuk nadzar maksiat kepada Allah, maka harus

membayar kaffaratnya sama dengan sumpah. Hadits ini termasuk dalil
yang mewajibkan kaffarat atas nadzar maksiat kepada Allah, hanya

saja Al-Baihaqi menyebutkan ada perbedaan ulama tentang sanad

rawinya. Dan sudah ditetapkan ia harus membayar kaffarat dengan

menyembelih sapi (onta) berdasar hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan
Abu Dawu d, " Hendaklah ia mengendarai kendaraan dan menyembelih seekor

sapi (onta)," Ada yang berpendapat: hadits ini berdasarkan syarat dari
Asy-Syaikhani, akan tetapi Al-Bukhari berkata, "Tidak benar hadits

Uqbah Ibnu Amir memerintahkan untuk menyembelih sapi (onta),

835 (e*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3303)
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dan Nadzar

dan seumpamanya haditsnya shahih; maka perintah itu hanya sebatas

anjuran (disunnahkan), karena petunjuk dalam hadits itu samar-samar,

sebab tidak disebutkan dalam hadits lainnya.

;',iJ
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1.281.. Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sa'ad bin Ubadah

memintafatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang nadzsr

ibunya yang telah meninggal sebelum dilaksanakan. Beliau bersabda,

" Laks anakan untukny a. " (Muttafaq Alaih)aao

Penjelasan Kalimat

Dalam riwayat ini tidak disebutkan nadzarnya, sedangkan

dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan: "Apakah bisa dengan

memerdekan budak atas nadzarnya?" Nabi bersabda, "Merdekakan

budak atas nadzar ibumu."837 Zhahftnya hadits ini menerangkan bahwa ia

(ibunya) bernadzar untuk memerdekakan budak.

Sedangkan hadits riwayat An-Nasa'i dari Sa'ad bin Ubadah
Radhiyallahu Anhuberkata, " Say aberkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah

wafat, bolehkah saya bersedekah atas namanya (pahalanya diberikan
kepadanya)?" Nabi menjawab, "Ya." Saya bertanya lagi, "Sedekah apa

yang paling utama?" Nabi menjawab, "Memberikan minuman."838 Hadits
ini berkaitan dengan hal yang lain dan bukan fatwa ketika dimintakan
fatwanya; karena di sini ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam tentang sedekah (bukan nadzar dari ibunya) yang pahalanya

diperuntukkan bagi ibunya.

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa pahala yang diperuntukkan

(9") Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2761), Shahih Muslim 0638)
(6*) Hadits ini shahitr, Shahih An-Nasa'i (3658), dan saya tidak temukan hadits
ini di kitab Shahih Al-Bukhari.
(r*) Hadits hasan. Shahih An-Nasa'i (3666)

'qi'r

836

837
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bagi si mayit sampai kepadanya baik dari amalan sedekah atau

memerdekakan budak atau lainnya, dan hal itu sudah dijelaskan

pada pembahasan terdahulu di akhir kitab Jenazah ditambah dengan

penjelasan saat ini. Lalu apakah hal itu wajib dilakukan ahli warisnya?

Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak wajib dilaksanakan

ahli warisnya jika berkaitan dengan mengeluarkan harta sedangkan

si mayit tidak meninggalkan harta warisan, demikian juga tidak wajib

dilaksanakan apabila nadzarnya tidak berkaitan dengan harta.

Azh-Zhahiriyyah berkata, "Hal wajib dilaksanakan berdasarkan

hadits sa,ad ini." Dan dibantah bahwa dalam hadits tersebut tidak ada

perintah yang mewajibkan yang harus melakukan hal tersebut. Namun

Zhahirnyayang paling tepat adalah pendapat Azh-Zlrta]ftiriyya[ karena

setiap perintah itu pada dasarnya wajib dilaksanakan.
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1282. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak Radhiyallahu Anhu berkata, "Pada

masa Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam ada seorang bernadzar

menyembelih unta di Buwanah,Ialu ia menemui Rasulullah Shallallahu

Ataihi wa Sallam dan menanyakan hal itu' Beliau bertanya, " Apakah di

sit u ad a b erhal a y an g dis emb ah? " I a meni aw ab, " T i dak. " B eliau b er t any a

lagi, "Apakah di situ pernah dirayakan hari meteka?" Ia meniawab,

" T i d ak. " B eli au b er s ab d a, " P enuhil ah n adzar mu, s e sun g guhny a nadz ar

itu tidak boteh dilaksanakan bila ia mendurhakai Allah, memutuskan

tali persaudaraan dan nadzar atas sesuatu yang tidak ia miliki." (HR.

Lv {t



ilan Nadzar

Abu Dawud dan Ath Thabrani dengan lafazh menurut darinya,

sanadnya shahih)83e

Hadits ini ada saksinya (penguatnya) dari Kardam yang diriwayatkan

oleh.\hmad.uo

Biografi Perawi

Tsabit Adh-Dhahhak Al-Asyhali. Al-Bukhari berkata, "Ia termasuk

orang yang berbai'at kepada Nabi di bawah pohon (Bai'at Ridhwan),

haditsnya diriwayatkan Abu Qilabah dan lainnya.

Penjelasan Kalimat

Abu Dawud menyebutkan Asbab Al-Wurud hadits ini, bahwa ia
berkata, "Wahai Rasulullah, saya bernadzar menyembelih unta di
Buwanah jika isteriku melahirkan anak laki-laki- yaitu di lembahnya-

Al-Hadits"841

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yangmenuniukkanbahwa siapa yangbemadzar

untuk bersedekah atau melakukan amalan ibadah mendekatkan diri
kepada Allah di tempat tertentu yang dijadikan tempat pelaksanaan

ritual ibadah jahiliyyah (bertentangan dengan Islam) maka harus

dilaksanakan, inilah pendapat ulama madzhab Al-Hadawiyyah.

Al-Khaththabi berkata, "Begitu pula pendapat Asy-Syafi'i, dan

yang lainnya membolehkan pelaksanaan di tempat itu bagi yang bukan

termasuk penduduk dari tempat tersebut. Akan tetapi hadits bab ini
bertentangan dengan hadits, "langanlah kalian melakukan perjalanan,"

maka hadits ini menjadi qarinah (alasan) bahwa hukum perintah

dalam hadits bab ini adalah mandub, sebagaimana salah satu pendapat,

diperkuat lagi dengan hadits berikut ini:

li

i

il

l,

ilq

(f) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3313)
HR Ahmad (31419)

(Cl-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3314)
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1283. Dari labir Radhiyallahu Anhu bahwa ada seorang berkata pnda waktu

penaklukan kota Mekah, "Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar bila

engkau dimudahkatt Allah menaklukknn kota Mekah, aku akan shalat di

Baitul Maqdis." Beliau bersabdn, "Shalatlah di sini." Orang itu masih

bertanya Ingi, maka beliau bersabda, "Kalau begitu, terserah engkau."

(HR. Abu Dawud, hadits shahih menurut Al-Hakim)8a2

Penjelasan Kalimat

Hadits ini shahih, menurut Ibnu Daqiq Al-'Ied dalam kitab A/-
Iqtirnh.

t

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil yang menunjukkan

dilaksanakan pada tempat yang telah

diwajibkan melainkan disunnahkan saja.

bahwa nadzar tidak harus

ditentukan; karena tidak

- l -. {rl
s rL-\*r

1.284. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh diadakan perjalanan kecuali

ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku ini
(Masjid Nabauti)," (Muttafaq Alaih, lafazhnya menurut riwayat
Al-Bukhari)&3

842 (3*) Hadits ini shahih, shnhih Abi Dawud (3305)
843 (C.--) Hadits ini shahih, Shahih AlBukhari (1197), Shahih Muslim (1397)



dan Nadzar

Tafsir Hadits

Hadits ini sudah dijelaskan pada akhir bab i'tikaf, dan semoga
penyebutan hadits ini pada bab ini untuk memberitahukan bahwa
nadzar itu tidak harus dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
sebelumnya kecuali salah satu dari 3 masjid tersebut. Malik dan
Asy-syafi'i mewajibkan melaksanakan nadzar di tempat yang telah
ditentukan sebelumnya. Abu Hanifah berbeda pendapat dengan
mengatakan: Tidak harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan
sebelumnya dan dibolehkan untuk melaksanakan nadzarnya di mana
saja. Akan tetapi ia (Abu Hanifah) mewajibkan melaksanakan bagi yang
bernadzar berjalan kaki ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah
haji atau umrah. sedangkan nadzar selain pada 3 Masjid tersebut di
atas, menurut kebanyakan ulama tidak wajib dilaksanakan walaupun
seseorzrng bemadzar unfuk mendirikan shalaf karena hukumnya surrnah.
sedangkan ziarah ke kuburan orang-orang shalih dan tempat-tempat
yang dikeramatkan (selain 3 masjid itu): Asy-syaikh Abu Muhammad
Al-Juwaini berkata, "Hukumnya haram, dan hukum inilah yang dipilih
Al-Qadhi Iyadh.

An-Nawawi berkata, "Yar.g benar menurut madzhab kami adalah
yang dipilih oleh Imam haramain. Namun urama yangmentahqiqkannya
(meneliti kembali dalil-dalilnya) bahwa hukum ziarahitu tidak haram
dan juga tidak makruh. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud
mendapatkan keutamaan yang sempurna adarah ketika seorang
melakukan ziarah ke salah satu 3 masjid di atas secara khusus.
Pembahasan ini sudah dijelaskan di bab akhir i,tikaf.

1'285. Dari umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku berkata, "wahai
Rasulullah, pada masa lahiliyyah aku pernah bernadzar akan beri'tikaf
semalam di Masjidil haram. Beliau bersabda, "penuhilah nadzarmu,,,
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(Muttafaq Alaih)84 Al-Bukhari menambahkan dalam suatu

riw ay at: Lalu ia b eri' tikaf semalam.us

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya orang kafir untuk

melaksanakan nadzarnya setelah ia masuk Islam. Inilah pendapat Al-

Bukhari, Ibnu Jarir dan Jamaah ulama madzhab Asy-Syafi'i berdasarkan

hadits ini. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa nadzar dari

orang kafir dianggap tidak ada. Ath-Thahawi berkata, "Tidak sah

ibadah yang mereka lakukan," lalu berkata, "Akan tetapi mungkin Nabi

Shallallahu Alaihiwa Sallam memahami dari perkataan Umar R adhiyallahu

Anhu bahwa Nabi membolehkan melaksanakan nadzarnya; karena

nadzarnya itu berupa amal ketaatan kepada Allah dan tidak termasuk

nadzar yang biasa dilakukan pada masa jahiliyyah. Sebagian ulama

madzhab Malik berpendapat bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihiwa

S allamtidak wajib dilakukan melainkan sunnah, walaupun dinadzarkan

ketika hukumnya tidak dianggap.Sudah maklum bahwa pendapat

pertama lebih tepat berdasarkan hadits, sedangkan lainnya tidak; karena

takwilnya tidak tepat dan diada-adakan. Hadits ini juga adalah dalil

yang tidak mensyaratkan puasa ketika melaksanakan i'tikaf, karena

lafazhmalam pada hadits merupakan bagian dari hari. Lalu disebutkan

tambahannya pada hadits riwayat Muslim: "sehari semalam."846 Dan

lafazhsyarat i'tikaf harus diiringi dengan puasa disebutkan pada hadits

riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, "I'tikaf serta berpuasalah."g47 Akan

tetapi hadits ini dha'if.

-o0o-

844 (e4 Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2032), Shahih Muslim (1656)

845 (g*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (2042)

846 (e*) Hadits ini shahih, Shnhih Muslim (1.655)

847 (g*) Hadits ini shahih, tanpa lafazh perintah puasa Shahih Abi Dawud (2474)



KITAB AL-QADHA' (PERADILAN)

ata qadha'bermakna kekuasaan [kehakiman]. Ditinjau dari sisi

bahasa, kata ini memiliki beberapa arti di antaranya; meneliti

[memeriksa] sesuatu dan menyelesaikan dengan sempurna.

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala,

,/// -nz 7 ),W ga*azi
"Maka Dia menjadikannya tujuh langif..." (QS. Fushshilat:12) yakni,

penetapan atas sesuatu [urusan].

@ Jt#I-.iJLw3
"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani lsrail.." (QS. Al-Israa': 4) yakni,

keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.

tuL.lt- v^J' Ji ii.3 6t
"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain

Dia..." (QS. Al-Israa' : 23)

Menurut istilah, qadha'artinya keputusan hukum yang diberikan

pihak berwenang setelah adanya pengajuan kasus. Ada juga yang

berpendapat bahwa qadha' adalah pemaksaan berdasarkan peraturan

syariat untuk kasus-kasus tertentu, baik berkenaan dengan individu
tertentu ataupun untuk jihah. Yang dimaksud dengan jihah adalah

penentapan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh baitul mal.
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1286. Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah shallsllahu
Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga golongan hakim, dua di neraka

dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan

perkara dengan kebenaran tersebut, maka tempatnya di surga. Hakim
yang mengetshui kebenaran tetapi ia menyimpang dari kebenaran

tersebut, maka tempatnya di neraka. Dan hakim yang memutuskan

hukum untuk masyarakat tanpa didasari ilmu, maka tempatnya di
ner aka." (HR. Al-Arba' ah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)aaa

Penielasan Kalimat

"Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu berkata, "RasuluUah Shaltallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga golongan hakim, dua di neraka dan

satu di surga (seakan-akan ditanyakan kepada beliau, "Siapa mereka
itu?" Lantas beliau Shallallahu Alaihi wa SaIIam menjawab) Hakim yang
mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut,

maka tempatnya di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia

menyimpang dari kebenaran tersebut, maka tempatnya di neraka dan hakim

yang memutuskan hukum untuk masyarakat tanpa didasari ilmu, maka

tempatnya di neraka. " (Penulis kitab Ulum Al-Haditsberkata, "paraperawi
hadits ini semuanya orang-orang Khurasan dan riwayatnya-riwayatnya
sudah teruji. Penulis berkata, "Di samping jalur sanad ini, hadits ini juga
memiliki beberapa jalur sanad lain yang seluruh jalur tersebut telah saya
rangkum dalam satu buku.")

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak ada seorang hakim pun
yang dapat selamat dari siksa neraka, kecuali hakim yang mengetahui
kebenaran lalu ia mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, antara

848 (6.-") Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (3573)
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seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang dari
kebenaran tersebut dan seorang hakim yang menetapkan hukum tanpa
ilmu menempati posisi yang sama yakni akan dimasukkan ke dalam
neraka. secara tekstual, hadits ini dapat difahami bahwa seorang hakim
yang menetapkan hukum tanpa didasari ilmu, tetap mendapat ancaman
neraka walaupun hukum yang ia tetapkan tersebut benar, karena hadits
di atas disebutkan secara mutlak. Pernyataan 'menetapkan hukum
kepada umat menusia dengan kebodohan' berlaku bagi seorang hakim
yang menetapkan hukum tanpa ilmu dan kebetulan hukum yang ia
tetapkan tersebut benar.

Hadits ini jrgu mengingatkan akan bahaya seseorang yang
menetapkan hukum dengan tanpa didasari ilmu atau melakukan
penyimpanganhukumpadahaliamengetahui perkarayangbenar. Hadits
ini mencantumkan bahwa hakim yang selamat hanyalah hakim yang
mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran
yang ia ketahui. Sementara dua (golongan hakim) yarg lain tempatnya
di neraka. Hadits ini juga mengisyaratkan larangan mengangkat orang
bodoh -tidak tahu masalah hukum- untuk menempati posisi hakim.

Penulis Mukhtashar As-Sunnnh berkata, "sesungguhnya jabatan
hakim tidak boleh diberikan kepada seseorang yang bukan mujtahid, dan
kepala negara tidak boleh menyerahkan jabatan tersebut kepada yang
bukan mujtahid." Ia melanjutkan, "seorang hakim harus menguasai lima
bidang ilmu: Al-Qur'ary As-Sunnah, pendapatpara ulama salaf serta ijma'
dan ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka, ilmu bahasa Arab dan ilmu
qiyas, yangmerupakanjaluryangharus di tempuhdalammenyimpulkan
hukum dari Al-Qur'an dan As-sunnah. selama hukum tersebut tidak
tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Seorang
mujtahid wajib mengusai ilmu Al-Qur'anyangmencakup ilmu nasakh-
mansukh, mujmal, mufassar, khas,'am, muhkam, mutasyabih, hukum
makruh, haram, mubah dan mustahab. Ilmu hadits yang wajib ia ketahui
mencakup hadits shahih, dha'if, musnad, mursal, mengetahui posisi
sunnah terhadap Al-Qur'an dan Al-Qur'an terhadap sunnah, sehingga
jika ia mendapati ada zhahir hadits yang tidak sesuai dengan Al-eur,an
ia dapat melakukan pengkompromian -al'jarn'- di antara keduanya.
Sebab, As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-eur'an, dan
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tidak mungkin sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi seorang

mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam

kitabullah. Adapun tentang kisah-kisah, berita dan nasehat yang tertera

dalam Al-Qur'an dan tidak ada kaitan dengan hukum, tidak wajib

mereka kuasai. Demikian juga seorang mujtahid wajib menguasai ilmu
bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, bukan

semua jenis bahasa arab dan mengetahui pendapat para shahabat dan

para tabi'in tentang safu hukum serta fatwa-fatwa para ulama fikih
sehingga hukum yang ia putuskan tidak bertentangan dengan pendapat-

pendapat mereka dan tidak bertentangan dengan ijma'. Apabila semua

kriteria ini sudah terpenuhi maka ia sudah mencapai derajat mujtahid.

Tetapi jika seseorang belum menguasai ilmu-ilmu ini maka tidak ada

jalan lain baginya selain harus bertaqlid.
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1287. Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, "Barangsiapa diberi jabatan hakim

bernrti ia telah disembelih tanpamenggunakanpisau. " (Hadits riwayat
Ahmad, Al-Arba'ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan

Ibnu Hibban)8ae

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengingatkan bahayanya memangku jabatan hakim
atau masuk dalam wilayah -urusan- kehakiman. Seolah-olah beliau

bersabda, "Barangsiapa memangku jabatan hakim berarti ia telah

menyerahkan dirinya untuk disembelih." Oleh karena itu berhati-

hatilah dan hindarilah jabatan ini. Sebab, jika ia memutuskan hukum
yang salahpadahal ia mengetahui perkara yangbenar atau memutuskan

hukum tanpa didasari ilmu maka ia diancam akan dijebloskan ke dalam

neraka.

U9 (e^*) Hadits ini shahitr, Shahih Abi Dawud (3571)
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Yang dimaksud dengan menyembelih dirinya adalah mencelakakan

dirinya sendiri. Yakni, ia telah mencelakakan dirinya sendiri dengan

menerima jabatan sebagai seorang hakim. Beliau Shallallahu Alaihi wa

s allambersabda, " dengan tanp a menggunakan pisau", y aknitntuk memberi

tahu bahwa maksudnya bukan memotong tenggorokan yang biasa

dilakukan ketika menyembelih dengan pisau. Tetapi, mencelakakan

dirinya dengan menjebloskan dirinya ke dalam siksaan di hari akhirat

kelak.

Ada juga yang berpendapat bahwa menyembelih di sini maksudnya

sembelih dalam arti maknawi dan akan selalu mengiringi dirinya' Sebab

jika ia benar dalam memutuskan hukum berarti ia telah membuat

dirinya lelah semasa hidup di dunia. Karena untuk memutuskan suatu

hukum ia harus berupaya mencari mana yang benar dengan meneliti

dan menguras segala potensi guna menunaikan aPa yang wajib ia

lakukan dalam mempertimbangkan hukum, berusaha bersikap netral

dan adil serta memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak

yang bersengketa. Jika ia salah dalam menetapkan hukum siksaan

akhirat telah menanti dirinya. Tentunya hal ini akan membuat dirinya

lelah dan letih.

sebagian ulama mentafsirkan hadits ini dengan tafsiran yang tidak

sesuai dengan zhahir hadits.

1288. Dan darinya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu

Alaihi wa sallam bersabda, "Kalian selalu berambisi untuk meniadi

penguasa sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari

kiamat kelak. sungguh hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek'

j el ek p eny ap ih an. (HR' Al-Bukhari) 850

850 (g4 Hadits ini shahitu Al-Bukhari (7148)
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Penjelasan Kalimat

"Masih dnrinya (maksudnya Abu Hurairah Rnrlhiynllahu Anhu), in

berknta, "Rasulullah Shallallahu Alaihi zus Sallam bersnbda, "Kalian selalu

berambisi untttk menjadi penguasa (mencakup semua jabatan kekuasaary

mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah walaupun hanya

membawahi satu orang) sementara hal itu akan membtrat kalian menyesal

di hnri kismat kelnk. Sungguh hal itu (ibarat) sebnik-baik susuan) maksudnya

semasa di dunia." Dan sejelek-jelek penyapihan (maksudnya setelah keluar

meninggalkan dunia). "

Ath-Thibi berkata, "Lafazh imarah adalah muannats yang tidak
hakiki. Lafazh ni'ma tidak dimuannatskan lalu diikuti setelahnya kata

bi'sa karena imarah di sini merupakan malapetaka bagi orang yang

mengembannya."

Ulama lain berpendapat, " Satu Lafazh dimuatmafskan dan pada lafazh

lain tidak dimuannatskan, padahal subjeknya satu. Ini menunjukkan

bahwa maknanya adalah bencana.

Ath-Thabrani dan Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang

shahih dari hadits Auf bin Malikssr Radhiyallahtr Anhu dengan lafazh,

i; :; \iy?t i, .,r;L ,A.t t ,i;,n wu 
"u* 

4-ti
"Pada awalnya menjadi kecaman, kedua muncul penyesalan dan ketiga

mendapat siksaan di hari kiamat, kecuali hakim yang bersikap adil."

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits dari Zaid bin Tsabit

Radhiyallahu Anhu dengan sanad yang marfu',

p i_,urr i-:-l, .e) ,,i;r rit; \;Ei
toot

-'rz-lr ' t/ -' o / cl'
.del--aJl ?t- tf-> 449

"Nikmat terbaik adalah kekuasaan yang dipegang oleh orang yang mnmpu

mengembannya dengan haq dan halal Kekunsann yang terburuk odalah bagi

yang mendudukinya dengan cara yatxg tidak lmq dan hnl itu akan menjadi

penyesalan baginya di hari kiamat kelak.//852

(;*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lami' (1420)
AI- Mu' j am Al -Kab ir (5 I 127)

o,r !,,-.,, ,o 1r, .o,
;^J c;L,c)' r*r*' f
l l, , ,-,o/'-t'-' o'. ,'''ei_.Si t-4; i Lr-i;t
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852
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Hadits ini memberikan kaitan hukum terhadap makna yang

dicantumkan hadits sebelumnya secara mutlak.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu

Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau

memberikan jabatan kepadaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

menjawab,
t .. .1 c t ,, d a . o .^- ,a , .t, ,i .a , $ / / t

\_ela 6i;i _/ u z-,\$i + r u\e, i:; wb ilv\ \1\1 eb,> .);r

U* €'$ 6)\i
"Kamu seorang yang lemah, sementara jabatan adalah sebuah amanah

dan penyebab kesedihan, serta penyesalan di hari kiamat nanti, kecuali

lrang yang mengambilnya dengan cara yang hak dan melaksanakan semua

kewajibannya."ss3

An-Nawawi berkata, "Ini merupakan kaidah yang sangat agung

untuk menghindarkan diri dari menerima jabatan kekuasaan, terlebih lagi

jika orang tersebut adalah seorang yang lemah. Bagi yang mengemban

jabatanini dengan carayang tidakhak dantidakbersikap adil maka pada

saat menerima balasan di hari kiamat nanti, akan timbul penyesalan

atas keteledoran yang ia lakukan semasa di dunia. Adapun jika jabatan

ini diemban oleh orang yang berhak menerimanya dan mamPu untuk

bersikap adil, maka orang ini akan memperoleh pahala yang sangatbesar

sebagaimana yang telah disinggung dalam berbagai hadits. Tetapi bagi

yang memasuki areal ini berarti ia akan mencabar berbagai marabahaya

yang sangat besar. Oleh karena itu banyak ulama besar yang menolak

ketika diberi jabatan ini. Imam Asy-Syafi'i pernah menolak ketika Al-

Ma'mun memanggilnya untuk diberi jabatan sebagai seorang hakim di

wilayahtimur danbarat. Demikian jugahalnya Imam Abu Hanifahyang

menolak ketika Al-Manshur memanggilnya untuk diberi jabatan ini

hingga beliau dipenjara dan dipukul. Jadi banyak ulama besar menolak

jabatan ini dan nama-nama mereka dicantumkan di dalam Kitab An-

Najmu' Al-Wahhaj,

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian selalu berambisi"

menunjukkan bahwa hawa nafsu mencintai jabatan kekuasaan, sebab

853 (f') Hadits ini shahih, Muslim (1825)
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dengan jabatan itu ia dapat memperoleh kenikmatan dan kelezatan

dunia serta setiap ucapannya akan dilaksanakan oleh orang banyak.

Oleh karena itu, di dalam beberapa hadits tercantum larangan meminta
jabatan kekuasaan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh A1-

Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

pernah bersab d a kep ad a Ab durrahm an Radhiy all ahu Anhu,

"langanlah engkau meminta jabatan pemerintnhan, sebab apabila engkau diberi

jabatan itu knrena engknu memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya akan

dib eb ankan kep ad amu. N amun ap ab il a j ab at an t er s eb u t dib er ikan b ukan knr en a

permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya,rssa

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Nabi S hallallahu

Alaihi zaa Sallam bahwasanya beliau bersabda,

t

t-!--Etl

t
r/-. O C O

Q;bl ;1
/ a/

J.L"U

k 'ie

;)b w\ dt3 i* r

.lL;
(l ,l'

tt;:t,'r.1i o1. o ,o. oi, tol,o, oi o,. o1,',.2t o',.
_)Ste^rsj':*," €S^+Z'"d,yS 4l 

'}5 )*
z zo

ir+at
ll9 ,l

. o>-l*r-

"Barangsiapa yang meminta jabatan hakim dan meminta tolong untuk

mendap atkanny a maka j ab at an t er seb ut s ep enuhny a akan dib eb ankankep adany a,

Dan barangsiapa yang tidak memintanya dan tidak minta tolong untuk

mendapatkannya maka Allah akan menurunkan malaikat untuk membantu

diriny a ( dalam melaksanakan tugas). "855

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam bersabda,

^f; -"; tt-i .l: tt ,;i ,,lr '*; Ji 'l ;tr ,VJJ-

"Demi Allah! Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada

or an g y an g me min t a d an b er amb isi unt uk m en dap atkanny a. " 856

Allah T a' ala berfirman,

854 (C.*-") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6622) dan Muslim (1652)

855 (.irr) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dau:ud (3578)

855 (9") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (71a9) dan Muslim (1733)



K64D)
Subulus Salam:@

'4".*,L;?15,ryAi\t-U?'t
"Dnn kebnnynkan mnnusin tidnk akan beriman wnlnupun engkau sangnt

nwtginginkannyn." (QS. Yusuf: 103)

Dengan demikian seorang imam yang diberi jabatan kekuasaan

hendaknya seorang yang dapat diterima oleh masyarakat dan orang

yang terbaik di antara mereka.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-

Baihaqi Rasulullah Shnllsllnhu Alaihi wa Sallam bersabda,

,oL _)\2 A g), ,* :, 4,.\z;\:$ ,Jr \\ze.-Jo b, _f.*' -*
';*^\ Gc;) ii;rr';,,t arl ,;"

"Barnngsiapa mengnngkat seorang laki-Iaki pada suatu kaum sementara di

antara kaum tersebut ada seseorang yang lebih diridhai Allah Ta'ala dari pada

lnkilnki itu, berarti ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya sertn seluruh

knum muslimin."no'

Larangan meminta jabatan kekuasaan karena kekuasaan dapat

membuat orang lemah menjadi lebih kuat dan berwibawa sehingga

memberi peluang kepada hawa nafsu yang condong berbuat buruk

untuk melampiaskan dendam terhadap lawan-lawannya dan hanya

memperhatikan kepentingan teman-temannya saja, serta mengikuti

keinginan-keinginan jahat tanpa mempedulikan akibatnya dan

keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu berupaya

untuk tidak meminta jabatan tersebut merupakan sikap yang terbaik,

walaupun ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad

yang hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,

",, 
la,",, tri t,", ttr", ,;:: ,:

",'1a:,*)t 
ilS 

'-l-9> 
+J-t.C 

--t-*.e g
{a" ;;;*r*:jr ;vs .tL ;

)6r ^t" 
iii l; ari

"Bnrnngsinpa meminta jabatan sebngni hakim knum muslimin hingga iabatan

tersebut diberikankepndanya mnkn jikaternyatakendilannyalebihmendominasi

857 (,-.'*->) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-laami '(5401)
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dirinya maka ia akan mendapatknn surgn dan bnrangsinpn kejnhntnnnya lebih

m e n do min ns i dir iny n m aka n er ak al ah b al a s annll n. " *a

i,tl

7289. D an d ar i Amr b in Ash b nhw n i n p er n ah m en d en g ar Rn s tLl t t ll ah S h all all nhu

Alnihi zaa Ssllam bersabda, "Apabila seorang hnkim bersunggtLh-

sunggtth dalam memutuskart sttatu perknrn dnn keputttsanny n itu sesuni

dengnn kebenaran berarti ia telah mendnpatkan dua pnhnla dnn jikn

ternyata keliru makn in mendapatkan sattL pnhnln." (HR. Al-Bukhari
dan Muslim)sse

Penjelasan Kalimat

"Dsn dari Amr bin Ash bnhwa ia pernah ntendengnr Rnsulullnh Shallallshtt

Alnihi wa Ssllam bersabda, " Apabiln seorang hakim (yakni apabila ia hendak
memutuskan suatu pe rkar a) b ersun gguh-sun g grrh (sebab ijtihad dilakukan
sebelum menetapkan suatu hukum) dan keptrtttsamlyn itu sesuni dengnn

kebenaran berarti ia telah mendnpatkan dun palutln dnn jika ternynta ia kelirtL

(tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya) rLakn in mendn1tntknn

satu pahala,"

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkanbahwa Allah Tn'nlnhanya memiliki satu

ketetapanhukum untuk setiap perkara. Bolehjadi seseorangberada di atas

hukum yang benar ketika mengamalkan hasil ijtihadnya dan mendapat
taufiq dari Allah Tn'nla. Dengan demikian orang ini mendapatkan dua

pahala; pahala ijtihad dan pahala karena telah menetapkan hukum yang
benar. Akan tetapi bagi yang sudah melakukan ijtihad tetapi masih
keliru dalam menetapkan hukum maka ia hanya mendapatkan satu

(-j!v) Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dazuud (3575)
(3*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3752) dan Muslim (1716)
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pahala saja, yaitu pahala ijtihad. Namun syaratnya harus dilakukan oleh

seorang hakim yang sudah mencapai derajat mujtahid.

Pensyarah dan ulama lain berpendapat, yakni seorang yang sudah

mapan dalam mengambil hukum syariat dari clalil-dalil syar'i.

Ia juga berkata, "Hanya saja derajat seperti ini hampir tidak ada,

bahkan boleh dikatakan sudah tidak ada. Karena udzur ini, disyaratkan

agar bertaklid terhadap seorang mujtahid yang ada pada madzhab

imamnya serta mengetahui ushul dan dalil-dalil imamnya. Lantas

dengar-r ushul tersebut ia menyimpulkan hukum untuk suatu perkara

yang tidak ia dapati nasnya dalam madzhab imamnya."

Saya katakan, "Tidak syak lagi bahwa pendapat ini adalah pendapat

yang batil, walaupun dapat dilakukan untuk beberapa perkara. Kebatilan

pernyataan: adanya keudzuran dalam ijtihad, telah kami jelaskan dalam

kitab kami yang tidak mungkin untuk disangkal, judulnya Irsyad An-

Nuqad lla Taisir Al-Ijtihnd. Saya tidak melihat pernyataan ini kecuali

sebagai kekufuran terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah
Ta'ala kepada mereka. Sebab dengan pernyataan ini berarti seorang

mujtahid mampu mengetahui dalil dan mengeluarkan sebuah hukum
yang tidak diketahui oleh Itab bin Usaid Radhiyallahu Anhu hakim
Rasulullah Shnllnllalru Alnihi zoa Sallam untuk kota Mekah dan juga tidak
diketahui oleh Abu Mu sa Radhiy all ahu Anhuhakim Rasul ullaln Sh all allahu

Alaihi wn Sallam di Yaman, atau Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu

hakim beliau Shallallshu Alnihi uta Snllam di Yaman, atau Umar dan Ali
Radhiyallahu Anhuma yang pernah ditempatkan Rasulullah Shallallohu

Alaihi utn SaIInm sebagai hakim di daerah Kufah. Hal ini lebih jelas lagi

dengan pernyataan si pensyarah tadi: "Di antara syarat seorang muqallid:
harus sudah mencapai derajat mujtahid dalam madzhab imamnya."

Alasannya karena inilah yang dikatakan ijtihad dengan menetapkan

hukum tanpa mengetahu dalil secara keseluruhan. Kondiisi mujtahid
seperti ini ia sebut dengan istilah muta'adzdzir (yang dimaafkan).

Bukankah sebaiknya, mereka bertaklid kepada Al-Qur'an dan

sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallnm dari pada bertaklid
kepada imam madzhab mereka? Bukankah lebih baik mereka meneliti

nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dari pada mencermati nas-nas

atau ucapan imam-imam mereka, karena masing-masing lafazh yang
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dilontarkan tentunya mengandung makna sendiri-sendiri. Tidakkah

lebih baik ia menukar makna dan lafazh yang digunakan imamnya

dengan makna dan lafazh yang digunakan dalam syariat? Atau jika

ia tidak mendapatkan nas yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,

bukankah lebih baik ia mengeluarkan istimbat hukum langsung dari
lafazh dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

tersebut, ketimbang ia menyimpulkan hukum dari lafazh dan makna

ucapan sang imam? Demi Allah, sungguh orang yang melakukan hal ini
berarti telah menukar suatu yang berharga dengan suatu yang rendah,

menukar ma'rifah terhadap Al-Qur'an dan sunnah dengan ma'rifah
terhadap ucapan-ucapan syeikh dan murid-muridnya, memahami

maksud mereka dan meneliti setiap ucapan mereka.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa Allah dan Rasul-Nya

Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki ucapan yang lebih mudah untuk
difahami serta lebih memiliki peluang besar dalam meraih kebenaran

yang dimaksud. Sebab menurut ijm a' para ulama, ucapan Al-Qur'an dan

Rasul-Nya ShaIIaIIahu Alaihiwa Sallam mengandung makna yang sangat

dalam, lebih mudah untuk diucapkan dan lebih enak untuk didengar

serta lebih mudah untuk difahami dan diambil manfaatnya. Tentunya

tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang yang memiliki
pikiran picik dan orang-orang yang tidak akan mendapatkan faedah

dan manfaat. Pemahaman yang dipahami pada shahabat dari wahyu
ilahi dan dari sabda Nabi, sama seperti pemahaman kita, akal mereka

pun sama seperti akal mereka. Seandainya ada perbedaan tingkatan

pemahaman maka gugurlah kewajiban untuk memahami ibarat-ibarat

dari wahyu ilahi dan hadits-hadits Nabi, tidak ada perintah, tidak ada

larangan, tidak ada ijtihad dan tidak ada juga yang nama taqlid.

Adapun yang pertama mustahil terjadi, sedangkan yang kedua: kita
tidak boleh bersikap taqlid sehingga kita mengetahui mana perkara-

perkara yang boleh dijadikan taqlid. Tentunya untuk mengetahui

perkara mana saja yang membolehkan kita bersikap taqlid, harus paham

terhadap dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan perkara

yang dibolehkan bersikap taqlid. Sebab, tidak boleh bertaqlid dalam

membolehkan bersikap taqlid.
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Pemahaman yang dapat kami simpukan dari dalil ini, sedikitbanyak
dapat kami gunakan untuk memahami dalil-dalil yang lain. Rasulullah
Shallallnhu Alaihi wa Sallam sendiri telah memberi persaksian bahwa
boleh jadi ada orang-orang yang lebih faham dibandingkan dengan
orang-orang yang hidup di zaman beliau. beliau Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda,

a YJ

yanS"Terkadang ornng yang diberi (berita) Iebilt fahnm dnri

mendengnr (beritn I angxut g), "

Dalam riwayat lain tercantum,

tl ..;
a ,-f st "'

".... lebih mengerti dnri pada orlng ynng mendengar (berita langsung)."860

Pembicaran ini telah kami bicarakan secara panjang lebar dalam
kitab yang telah kita sebutkan.

Di antara perkara yang baik untuk diketahui oleh seorang hakim
adalah surat yang dikirimkan Umar bin Khaththab Radhiyallahu

Anhu kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi. Syaikh Abu Ishaq berkata, "Surat
ini termasuk surat yang paling agung yang menjelaskan bagaimana
adab dan kriteria seorang hakim serta bagaimana cara berijtihad dan
menyimpulkan hukum qiyas. Isinya adalah sebagai berikut:

"Amm ba'd.

Sesungguhnya pengadilan merupakan suatu kewajiban yang tidak
dapat diganggu gugat dan sunnah yang harus diikuti. Oleh karena itu

gunakan akalmu, pemahamanmu dan banyaklah berdzikir. Ketahuilah!
Apabila seseorang datang menunjukkan kepadamu sebuah bukti maka
putuskan kasusnya jika kamu dapat memahaminya dan laksanakan
keputusan tersebut. Sebab tidak ada gunanya berbicara benar namun
tidak dilaksanakan. Tunjukkan sikap wibawa di wajahmu, di majlismu
dan dalam pengadilanmu, sehingga orang-orang hartawan [bangsawan]
tidak lagi berharap kamu berbuat aniaya dan orang lemah tidak putus

^ t'oi- -.r ,l--'r Al-9I 
^)-At)(

pada oroonr
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860 (C.-") Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnidzi (2657)
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asa akan keadilan yang kamu tegakkan. Bukti harus diajukan oleh
yang memberidakwaan sementara sumpah diucapkan oleh orang yang

mengingkari dakwaan tersebut. Damai itu dibolehkan selama tidak untuk

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Barangsiapa

menyatakan hak milik untuk sesuatu yang tidak ada di tempatnya atau

sesuatu yang ada di tempatnya, maka beri ia waktu hingga ia datang

membawa bukti. Jika ia mampu memberikan bukti yang autentik maka

berikan hak tersebut kepadanya. Jika ternyata tidak ada bukti maka kamu

minta dari pendakwa agar merelakannya. Karena hal itu tepat untuk si

pendakwa dan lebih baik untuk orang yang buta. Tidak masalah sekiranya

kamu menarik keputusan yang pernah kamu putuskan dan beralih pada

keputusan baru yang engkau yakini kebenarannya. Sebab kembali

kepada kebenaran lebih baik dari pada bertahan dalam kebatilan.

Fahami benar-benar perkara yang masih engkau ragukan yang tidak

tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihiwa
Sallam, kenali sifat dan persamaan kasus dengan dalil yang ada lantas

simpulkan hukum dengan cara mengqiyas dengan dalil yang sudah ada

dan pegang keputusan yang lebih dekat kepada dan lebih mirip dengan

kebenaran.

Semua orang muslim itu adil kecuali orang yang pernah dijatuhi

hukuman dera, atau seseorang yang pernah memberi persaksian

palsu, atau yang ada hubungan wala'(terhadap si terdakwa), atau ada

hubungan nasab dan kerabat. Karena hal-hal yang rahasia diserahkan

kepada Allah. Batalkan bukti (pendawa) dengan sumpah (si terdakwa).

Jangan sekali-kali kamu marah, kalut, cemas, merasa tersinggung

dengan orang lain ketika menyelesaikan persengketaan. Pikirkannlah

kasus persengketaan tersebut, sebab memutuskan perkara dengan

benar akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala dan patut untuk

dikenang. Barangsiapa yang memiliki niat yang ikhlas dalam menegakkan

kebenaran walaupun akan memberatkan dirinya sendiri maka Allah

akan memberikannya kecukupan pada urusan antara ia dan orang lain.

Barangsiapa yang bersikap yang bukan timbul dari hati nuraninya maka

Allah akan murka kepadanya, karena Allah tidak menerima amalan

seorang hamba kecuali yang ikhlas dari hatinya. Kemudian bagaimana

dugaanmu tentang ganjaran dari Allah dalam bentuk rezeki yang

secepatnya akan terwujud dan dengan perbendaharaan rahmat-Nya?

Wassalam."
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Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhulugamemiliki

sebuah surat yang ia tujukan kepada gubernur Mesir, Al-Asytari. Surat

tersebutberisikan beberapa nasehat, adab, peringatan dan hukum. Surat

ini terkenal dalam kitab An-Nahj,lnanya saja kami tidak menyajikannya

karena sudah dikenal orang banyak.

Dari ucapan Umar Radhiyallahu Anhu dapat diketahui bahwa ia

mengatakan batalnya keputusan hukum diambil seorang hakim apabila

keputusannya tidak benar. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia

berkata, "Rasulullah Shnllallnhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

.t , ,1 " ,r'o 6 , ,'.' to1, , . ,J'o -t,-;b;.Ju, tlir-r--l Ji! 5ri #-u' !r* u-iulr \;4; tGi'rr u;rl.
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"Ada dua orang wanita yang masing-masing membawa anaknya. Lantas

salah seorang dari anak mereka dimangsa oleh serigala. Temannya berkata,

"Anakmu rlang dibart,a srigala." Sementara yang satu lagi berkata, "Tidak,

bnhkan tlang dibawa itu adalah anakmu." Kemudian mereka mengangkat kasus

tersebut kepada N abi Dawud dan N abi Dowud menetapkan anak tersebut milik

yang lebih tua. Kemudiart mereka keluar dan pergi ke Sulaiman bin Darnud

dan menceritsknn kasus ynng sedang mereka nlami. Sulaiman berkata, "Ba'uta

kemari sebilah pisau biar bayi tersebut aku belah menjadi dua. Wanita yang

lebih muda berkata, "langan lakukan hal itu, semoga Allah merahmati engkau.

Bayi tersebut adalah annknya." Lantas Dawud menetapkanbahwabayi tersebut

ndtilah u,anito ynng ntuda tersebut.'/861

Dalam masalah ini para ulama terbagi pada dua pendapat:

Pendapat pertanta: jika hukuman yang ditetapkan hakim itu salah

maka keputusan tersebut dianggap tidak sah.

861 ft"*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3427) dan Muslim (1720)
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Pendapat kedua: keputusan tersebut masih tetap dianggap sah,

sebagaiman a y ang tercantum dalam hadits Rasulullah Shnllallahu Al aihi
wa Sallam,

u "l tii
. j;i 4L ;Vli :l:

"...jika si hskim salah nmka si in tetap mendapatkan satu pahala."

1-

1290. Dnn dari Abu Bakrah Radhiyallaltu Anhu berkatn, "Aku pernah

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi zu{t Sallam bersnbdn,

"langanlah sesearang mengadili dun orang ynng bertikai setnentara in

dalamkeadaan emosi [marah]." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)tut

Tafsir Hadits

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya haram seorang

hakim mengadili dalam keadaan emosi, sementara mayoritas ulama
berpendapat hukumnya makruh dan An-Nawawi mencantumkan
babnya di dalam Kitab Syarah Muslim: Bab Makruh Hukumnya Seorang

Hakim Mengadili Dalam Keadaan Emosi.

Imam Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab Shahihnya: Bab apakah

selrang hskim boleh menetapkan hukum atatt seorang mufti nemberikan fntwa
dalam keadaan marahT An-Nawawi dengan tegas mengatakan bahwa
hukumnya makruh karena menimbang sebab larangan yang tercantum
di dalam hadits. Yakni larangan muncul karena adanya maralry

sementara marah itu sendiri tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
memutuskan hukum. Larangan itu muncul karena hakim yang sedang

marah tidak dapat berpikir jernih dan lurus. Akibatnya akan terjadi
kesalahan terhadap keputusan hukum yang diberikan. Karena dalam
menetapkan hukum perlu pikiran yang benar-benar fokus terhadap
kasus yang diajukan. Jadi, larangan memutuskan hukum karena marah
tidak dapat dipraktekkan untuk semua jenis marah dan untuk semua

862 (e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3427) danMuslim (1220)
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orang. Apabila seseorang menetapkan hukum dalam keadaan marah,

tetapi dalam kondisi seperti ini ia masih dapat membedakan mana

yang hak dan mana yang batil. Jika demikian halnya maka ia tidak

diharamkan untuk memberikan keputusan hukum, atau paling tidak

hukumnya makruh.

Secara tekstual, hadits tidak membeda-bedakan hukum terhadap

tingkat kemarahan dan sebab-sebabnya. Al-Baghawi dan Imam Haramain

menyebutkan bahwa larangan tersebut tidak termasuk pada jenis marah

yang timbul karena Allah. Alasannya, marah karena Allah tidak akan

mendorong pelakunya untuk bertindak zhalim. Berbeda halnya jika

marah itu muncul karena hawa nafsu.

Sekelompok ulama mengklaim bahwa pendapat di atas adalah

pendapat yang keliru, karena bertentangan dengan zhahir hadits dan

sebab utama mengapa terlarang menetapkan hukum. Kemudian suatu

hal yang tidak syak lagi bahwa zhahir hadits menunjukkan bahwa

hukumnya haram. Dan menetapkan alasan yang dibuat-buat untuk
memalingkan dari hukum haram ke hukum makruh adalah kesimpulan

yang keliru.

Adapun keputusan hukum yang diberikan Rasulullah Shallallahu

Alnihi zua Srillam disaat beliau sedang marah pada kisah Az-Zubair863, hal

itu dikarenakan beliau adalah manusia yang terpelihara dari kesalahan.

Oleh karena itu, kemarahan yang muncul pada diri beliau tidak akan

memalingkan beliau dari kebenaran. Jadi zhahir hadits menunjukkan

tidak dibolehkannya memutuskan hukum dalam keadaan marah, dan

larangan tersebut menunjukkan batalnya keputusan yang diberikan

dalam kondisi seperti ini. Kemudian jumhur ulama yang menyebutkan

adanya perbedaan antara larangan dzat dan larangan pada sifat adalah

kaidah yang tidak jelas sebagaimana yang dijelaskan pada kitab-kitab lain.

Keadaan marah dianalogikan hukumnya dengan lapar atau dalam

keadaan sangat haus. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hanya melalui jalur

Al-Qasim Al-Umari (seorang perawi dha'if) dari Abu Sa'id Al-Khudri
Radhiynllahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya

I.

863 @*) Hadits ini shahihu Al-Bukhari (2359,2360) dan Muslim (2357)
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beliau bersabda,

.3;;3* ri \\ ?d, ,4* t
" langanlah seorang hakim memntttskan hukum kecuali dnlnm keadnan kentlang

dan tidak htlts."864

Hukum ini juga dianalogikan kepada setiap hakim yang sedang

kalut, atau tidak konsentrasi karena sangat mengantuk, atau karena

demam, sakit dan lain-lain.

1291. Dan dari Ali Radhiuallahu Anhu berkatn, "Rasulullah Shallnllahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "lika kamu sedang mengndili dua orang

yang sedang bersengketa maka jangarilah karnu beri keputtrsan kepada

pihak pertama hingga kamu mendengar lapornn dari pihak kedua,

dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimann cnra mengambil

keputusan." AIi Radhiyallahu Atthu berknta, "Setelah itu aku tetnp

menjabat sebagai hakim," (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi
dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh

Ibnu Madini serta dishahihkan oleh ibnu Hibban) 86s

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur dan jalur yang paling
baik adalah yang diriwayatkan oleh Al-Baz zar dari Amr bin Murrah dari

Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahtt Anhu.Pada
jalur sanad ini terdapatAmrbinAbi Al-Miqdam sementara dalam sanad

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (41106) dan Al-Baihaqi dalam Kifa&
AI-Kubra (10/105,106)

(;,*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dau,ud (3582)I 865
i

I
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lain terdapat Amr ini Murrah. ]alur ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan

Abu Al-Bakhtar, ia berkata, "Telah berkata kepadaku orang yang telah

mendengar langsung dari Ali Radliyallahu Anhu." Sanad ini dikeluarkan

oleh Abu Ya'la dengan sanad yang shahih jika orang yang mendengar

dari Ali Rndhiyallnhu Anhu diketahui identitasnya.

7292. Httdits di stas rnempunyni pengtrat dnlam riu,ayat Al-Hakim dnri hndits

lbn u Abb as Radhiy allahu Anhuma.so6

Tafsir Hadits

Hadits di atas membuktikan bahwa seorang hakim wajib

mendengarkan pernyataan dari pihak yang mengajukan dakwaan, baru

kemudian ia mendengar jawaban dari pihak terdakwa. Oleh karena

itu, seorang hakim tidak boleh memberi keputusan hukum hanya

berdasarkan pernyataan pihak yang pendakwa saja. Karena keputusan

hakim dianggap batal jika di keluarkan sebelum mendengar jawaban

dari pihak terdakwa. Jika hakim melakukan ini berarti ia tidak bersikap

adil dan harus dinonaktifkan dari jabatannya, walaupun keputusan

tersebut tidak menimbulkan mudarat. Maka, si hakim harus menarik

kembali keputusan tersebut lalu menetapkan keputusan yang benar.

Hal ini apabila yang terdakwa memberikan jawabannya.

Namun, apabila yang terdakwa tidak memberikan jawaban atau

berkata, "Aku tidak membenarkan dan tidak juga menyangkalnya."

Maka hukumnya menurut krlab AI-Bahr dari Imam Yahya dan Malik:

pihak terdakwa dihukum karena tidak mau memberikan jawaban,

maka sang hakim boleh memutuskan hukuman untuknya dengan

cara memenjarakannya hingga ia memberikan jawaban. Ada yang

berpendapat: jika ia diam, hal itu menandakan bahwa dakwaan tersebut

dianggap benar, sebab jawaban itu harus diberikan dengan segera. Jika
tidak diberikan jawaban berarti posisinya sama seperti seorang yang

melakukan nukul.

I

866 Al-Mustatlrnk (1199)
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Pernyataan di atas ini dijawab, bahwanuktil adalah seorang terdakwa

yang tidak mau mengucapkan sumpahnya, sementara kasus di atas tidak

seperti itu. Ada yang berpendapat: si terdakwa dipenjarakan hingga

mengakuinya atau mengingkarinya. Pernyataan ini dijawab bahwa

enggan untuk menjawab merupakan suatu hal yang sudah cukup untuk

menetapkan sebuah keputusan hukum. Pengadilan berfungsi untuk

memutuskan perkara persengketaan dan untuk mencegah perkara yang

dapat menimbulkan memudaratkan. Demikian yang tercantum dalam

kitab AI-Bahru.

Pendapat terbaik adalah hukum yang disebutkan dalam hadits,

hukumnya sama seperti keputusan hukum terhadap orang yang

tidak hadir di pengadilan tersebut. Barangsiapa mengatakan bolehnya

menetapkan hukum terhadap orang yang hadir di majlis berarti ia juga

harus membolehkan penetapkan hukum tidak mengeahui jawaban

si terdakwa. Alasannya: karena kedua orang tersebut sama tidak

memberikan jawabannya.

Dalam menentukan hukum terhadap orang yang tidak hadir maka

para ulama tiga pendapat:

1) Tidak boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak hadir.

Apabila hukum tersebut boleh ditetapkan berarti ia menghadiri

majlis pengadilan menjadi tidak wajib. Pada hadits ini menunjukkan

bahwa tidak boleh menetapkan hukum hingga si hakim mendengar

apa yang dijawab oleh pihak tertuduh dan orang yang tidak hadir

dianggap seperti seorang yang belum memberikan jawabar-r. Ini
merupakan madzhab Zaidbin Ali dan Abu Hanifah.

2) Hukum diputuskan sebagaimana yang tertera dalam hadits Hindun,

sebagaimana yang telah kita terangkan secara panjang lebar. Ini
adalah madzhab Al-Hadawiyah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Mereka menafsirkan bahwasanya hadits Ali Radhiyallahu Anhu

berkaitan dengan pihak terdakwa yang hadir ditempat. Mereka

berkata, "Orangyang tidak berada di tempat bukan berarti haknya

juga hilang." Apabila ia hadir dan mengajukan dalil-dalil, ucapannya

harus didengar dan beramal dengan konsekwensinya. Walaupun

akan menjurus kepada pembatalan hukum, sebab untuk mengambil

keputusan hukum itu ada syarat-syarat tertentu.
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7293. Dan dari Llmmu Salamalt Rndhitlallnhu Anha berkata, "Rnsulullnh

Sh all nl I ah u Al aih i zu a S nl I am b er s ab d a, " Knli an m en g nn gko t p er s elisih n n

kalinn kepadaku dan terkadang sebagian kalian lebih pandai bicara dari

padn lawannyn sehingga aku memutuskan perkara tersebut untuknya

sesuai dengnn lnpornn ynng aku dengnr dnrinya. Barnngsiapa yang

aku berikan kepadantla sesuatu yang sebenarnya adalah hak milik

saudarnnya, berarti nku telsh memberikan potongan api nernka kepada

dirinya." (HR.Al-Bukhari dan Muslim) tut

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Ummu Snlamnh Radhiynllahu Anha berkata: "Rasulullah

Shallnllahu Alaihiwa Snllampernnhbersabda, "Kalinnmengangkatperselisihan

kalian kepadnku dnn terkadang sebagian kaliatr lebih pandai bicara dnri pnda

Iawannya sehingga aku memutuskanperkara tersebut untuknya sesuai dengan

Iaporan ymtg aktL dengar dnrinyn. Barnngsiapa ynng aku berikan kepadanya

sesuatu yang sebenarnya adalah hnk milik saudarmtrla (dalam riwayat lain

ada tambahan) maka jangnnlah ia mengambilnyn (dan diriwayatkan oleh

Ibnu Atsir dalam Kitnb Al-lrsyad) berarti aku telah nrcmberikan potongan api

n er akn kep ada dirintl a. "

Kafa'lnhnu' artinyamenyimpang dari jalan yang lurus. Maksudnya

sebagian orang yang pandai mengemukakan alasan dan lebih cerdik

dibandingkan lawannya. Sabcla beliau, "Sesuai dengan laporan yang

nku dengar darinya," seperti dakwaan, jawabary argumen dan sumpah

yang bisa jadi sebuah kebohongan sehingga beliau memberikan hak

orang lain kepadanya. Ini berarti beliau telah memberikan potongan

api neraka kepada dirinya, sebagaimana yang tercantum dalam Firman

Allah Ta'ola,

I

867 (6,*-) Hadits ini sirahih, Ai-Bukhari (2680)
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@ 6\if-s:#ci}kU(iL
" Sebenarnya mereka itu menelsn api sepenuh perutnya... " (QS. An-Nisaa': 10)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila dakwaan tersebut adalah

dakwaan batil dan persaksian yang diberikan adalah persaksian bohong

dan hakim memenangkan dakwaan tersebut, maka bukan berarti

hukumnya menjadi halal. Adapun sang hakim ia boleh menetapkan

keputusan secara zhahir sesuai prosedur kasus yang ia tangani dan

apabila terdakwa menolak keputusan tersebut maka hakim juga boleh

mengambil hak tersebut secara paksa dan memberinya kepada pihak
yang dimenangkan menurut zhahir kasus. Hanya saja jika ternyata

keputusan itu keliru, tidak lantas hak tersebut halal diambil oleh pihak
yang dimenangkan. Karena dakwaan yang diutarakan pihak yang

dimenangkan adalah dakwaan yang palsu dan batil. Demikian pendapat
jumhur ulama.

Berbeda halnya dengan pendapat Abu Hanif ahRahimahullahuntuk

kasus seperti ini. Beliau berpendapat bahwa keputusan yang diambil
berlaku untuk hukum yang lahir maupun batin. Jika hakim telah

menetapkan bahwa seorang wanita adalah isteri seorang laki-laki atas

dasar persaksian palsu yang diberikanpara saksi, maka (hukumbatinnya)

si wanita sudah sah dan halal digauli laki-laki tersebut. Kemudian

beliau berargumentasi dengan atsar dan qiyas yang sebenarnya tidak
layak dijadikan dalil karena sudah ada nas yang jelas dari Rasulullah

Shallallahu Alctihi wa Sallam.

Hadits di atas memberikan kesan seolah-olah Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam mendiamkan kekeliruan yang terjadi dan telah dinukil
kesepakatan para ahli ushul bahwa kekeliruan dalam perkara hukum
tidak boleh dibenarkan. Cara mengkompromikan kesepakatan ahli ushul

dan hadits di atas adalah sebagai berikut: maksud para ahli ushul ialah

keputusan hukum dari hasil ijtihad. Karena hukum yang diputuskan
melalui ijtihad masih ada kemungkinan untuk salah. Contohnya seperti

yang tertera dalam kisah tawanan perang Badar dan izin yang diberikan

kepada orang-orang yang tidak ikut perang.
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Adapun kewajiban yang berkaitan dengan cara memutuskan

hukum, seperti bukti yang diberikan oleh pihak penggugat dan sumpah

yang diberikan oleh pihak terdakwa, jika ternyata tidak benar maka

hukum yang diputuskan tidak dikatakan salah. Sebab si hakim telah

memutuskan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh

syariat, yakni berdasarkan bukti atau menurut persaksian dua orang,

walaupun si saksi memberikan persaksian yang palsu. Jadi kesalahan

terletak pada saksi. Adapun si hakim tidak dikatakan bersalah dan

tidak pula tercela dari sisi syar'i. Berbeda halnya apabila kesalahan

terletak pada ijtihadnya dalam memberikan keputusan. Contohnya

seperti perkara syuf'ah868 untuk tetangga. Menurut hukum yang telah

ditetapkan Allah, yang disebut sebagai syuf'ah adalah jika sudah terjadi

perkongsian atau perbauran. Jika si hakim salah menentukan hukum
tidak sesuai dengan ketetapan syar'i, berarti ijtihad si hakim dianggap

keliru menurut pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran itu
hanya satu. Walaupun si hakim keliru dalam berijtihad, namun ia telah

mendapat satu pahala sebagaimana yang telah kita singgung di atas.

Ada yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak mesti memutuskan

hukum berdasarkan apa yang telah ia ketahui. Karena Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam melakukan hal itu, padahal beliau dapat mengetahui

setiap kasus secara rinci dan akurat. Demikian yang disebutkan oleh

Ibnu Katsir dalam Kitab Al-lrsyad.

Menurut saya (penulis), "Pernyataan ini perlu ditinjau ulang.

Sebab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallnm telah mengabarkan bahwa

ia memberikan keputusan hukum sesuai dengan pernyataan yang ia
dengar dan sabda beliau, ".... berarti aku telah memberikan potongan api

neraka kepada dirinya" tidak menafikan hukum yang beliau putuskan

menurut ilmu yang ada pada diri beliau. Hal ini membuktikan bahwa

beliau memutuskan hukum menurut pengaduan atau pernyataan yang

beliau dengar, tidak dengan alasan lain.

868 Syuf ah adalah pemindahan bagian seseorang ke bagian mitra kongsinya, yang
sebelumnya sudah dipindahkan ke orang yang bukan mitra kongsi dengan
memberikan harga yang sudah ditentukan Demikian definisi yang tercantum
dalam kitab Fath AI-Bari.-pent.
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1294. Dan dari labir Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, " Bagaimana mungkin

suatu umat bersih dari dosa sementara mereka tidak mengambilkan hak

orang-orang yang lemah yang diambil oleh orang-orang yang kuat (di

antara mereka)." (HR. Ibnu Hibban)86e

Penielasan Kalimat

"Dan dari labir Radhiyallshu Anhu berkcttn, "Aku pernah mendengar

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallsm bersabda, "Bagaimana mungkin
suatu umat bersih dari dosa (yakni akan bersih) sementara mereka tidak
mengambilkan hak orang-orang yang lemah yang diambil oleh orang-orang
yang kuat (diantnra mereka)." Hadits riwayat Ibnu Hibban (Hadits Jabir ini
juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)870
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1'295. Hadits (di atas) dikuatkan oleh hsdits Buraidah yang diriwayatkan oleh

Al-Bazzar.871

Penjelasan Kalimat

"Hadits (di atas) dikuatkan oleh hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh

Al-Bazzar" tercantum dalam Bab: dari Qabus bin Makhariq dari ayahnya.
Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabranig72 dan Ibnu Qani'. Dalam riwayat
ini tercantum dari seorang rawi bernama Khaulah yang tidak disebutkan
nisbahnya. Ada yang berpendapat: Khaulah ini adalah Khaulah isteri
Hamzah. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim.873 Banyak
lagi sanad yang menguatkan hadits ini di antaranya hadits berikut,

869 (e*-a) Hadits ini shahih, Ibnu Hibban (rU444) dan dishahihkan oleh AI-AIbani
dalam Shahih Al-lami' (4598)

870 (J*) Hadits ini hasan (4010), dan dihasankan oleh AI-AIbani Rahimahullah.
877 (e^-p) Hadits ini shahih, Kasyf AI-Astar (1596) dan dishahihkan oleh AI-AIbani

Rahimahullah dalam Shahih Al-lami' (4597)
872 AI-Mu'jam AI-Kabir (201313)
873 AI-Mu'jam Al-Kabir (241233,234) dan Ma'rifuh Sahabah (51391,6)
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1296. Hadits lain sdalah dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwaynt lbnu

Majah.87a

Penjelasan Kalimat

Adapun perkataan penulis "hadits lain" yakni penguat lain, "dari

hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat lbnu Majah", maksudnya umat
tidak tidak akan bersih sebelum si kuat memberikan hak-hak si lemah.
Oleh karena itu, wajib hukumnya menolong orang-orangyang lemah

untuk mendapatkan haknya dari orang-orang yang kuat. Penyataan ini
dikuatkan lagi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

G")L i, a,* :)Gi";i
"Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zhalim maupun yang dizhalimL"'7s

1297 . D an dari Aisy ah Radhiy allahu Anha, i a b erkat a: " Aku p ernah menden gar

Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada hari kiamat

kelak seorang hakim akan dipanggil dan akan dihisab dengnn hisab

yang sangat berat sehingga ia berangan-angan kalaulah seandainya

dulu selama hidupnya ia tidak pernah memutuskan kasus dua orang

yang bertikal. " (HR. Ibnu Hibban dan diriwayatkan juga oleh Al-
Baihaqi dengan lafazh: "Tentang kasus sebuah kurma."; ato

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan betapa dahsyatnya pengadilan dan

ft.*) Hadits ini shahih, Shahih Ibni Majah Qa56)
(f*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2443)
Ibnu Hibban (1U439), Al-Baihaqi (10196) Hadits ini didha'ifkan oleh Al-Albani
dalam Dha'if AI-Jami' (1516)

874

875
876

l



-
Qadha' (Peradilan)

hisab pada hari kiamat kelak. Itu dikarenakan bahaya yang mengancam
akibat keputusan hukum yang salah. oleh karena itu, hendaknya seorang
hakim berupaya semaksimal mungkin untuk mencari yang benar dan
jangan sampai ia mengangkat orang jahat sebagai wakil atau sebagai
teman dekatnya.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu sa'id
Radhiynllahu Anhu dengan sanad yang marfu,

il,L; +,; L;; ,*tu;iU fv rv\b. { tta;l-;,r ;i"--.r u
' '\', t. . 1 ": ; , ":i,, ;. ia ,.-. o

.^t ;:;; A ; f'a,) uo Ara^., ) At ;'f\r
"Tidaklah Allah mengangkat seorang khalifuh kecuali khalifuh tersebut memiliki
dua teman dekat: seorang yang khusus menyuruhnya untuk berbuat baik dnn

selrang lagi khusus menyuruhnya untuk berbuat jahat. Adapun yang terlepas

dari kekeliruan hanyalah orang yang dijaga oleh Allah.//s7z

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam dengan lafazh,

)" it
"Tidak ada satu pemimpin pun...."eza

seorang Hakim juga harus menghindarkan dirinya dari perbuatan
zhalim, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits,

"Barangsiapa bertikai dalam membela kebatilan padahal ia mengetahuinya

maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah sehingga ia melepasknn

pembelaannya."sTe

Dalam lafazh lain disebutkary

o,., o. :,.. ,, o.. :.'
._F S f At ;t .--ba ;L ri| )b1

." f ',

.o t t i, - .i .,
A.o-"--a; Je iLel .r

877

878

879

(e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6611)
(c...--) Hadits ini shahih, shahih An-Nasa',i (4212)
(6,--) Hadits ini shahih, tercantum dalam Kitab Shahih Abi Dawud (3597)
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"Barangsiapa menolong orang yang melakukan kezhaliman dalam sebuah

pertengkaran berarti ia mendapat kemurkaan dari Allah Azza wa ]alla."aao

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar

Radhiyaltahu Anhuma.

Dari sini Anda dapat mengetahui mengapa para ulama besar

dahulu enggan memangku jabatan seorang hakim sebagaimana yang

telah kita singgung. Jika ancaman ini ditujukan kepada hakim yang adil,

bagaimana pula dengan hakim yang bertindak curang dan menetapkan

keputusan tanpa didasari ilmu pengetahuan?

Di dalam biografi Abdullah bin wahb dalam Kitab Al-Gharbal: khalifah

saat itu memberikan perintah agar ia memangku jabatan sebagai hakim

di daerah Mesir. Lalu ia bersembunyi di rumahnya hingga suatu hari

diketahui bahwa ia berada di dalam rumahnya sendiri. Lalu khalifah

berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Wahb, mengaPa kamu tidak mau

keluar dan menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat

berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah?" Lantas Ibnu Wahb berkata,

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa para ulama akan dibangkitkan

bersama para nabi sementara para hakim akan dibangkitkan bersama

para penguasa?"

. lt; ;l '-9 c
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1298. Dan dari Abi Bakrah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi

rpa sallam bersabda, " suatu kaum tidak akan pernah selamat jika mereka

menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang 7nanita." (HR' Al-

Bukhari)881

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tidak dibolehkannya seorang wanita

mengurusi peradilan kaum muslimin secara umum. Sebab syariat telah

menugaskan kepada mereka sebagai PemimPin di rumah suaminya.

880 (,-t4-b) Hadits ini dha'if, tercantum dalam Kitab Dha'if Abi Dazaud (3598)

881 (g*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7099)



Qadha' (Peradilan)

Madzhab Hanafi berpendapat bolehnya wanita memangku jabatan

sebagai seorang hakim kecuali dalam perkara hukum had. Adapun Ibnu

Jariir berpendapat bolehnya kaum wanita memangku jabatan ini secara

mutlak.

Hadits di atas mengabarkan bahwa tidak akan pernah sukses kaum

yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang

wanita dan mereka dilarang menghalangi diri mereka dari kesuksesan

serta diperintahkan untuk berupaya sedapat mungkin melakukan

sebab-sebab yang dapat mengarah kepada kesuksesan.

i" ''i -,:'I . \ Y r, 1

-. ,,.. tl:
Ir r,l
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1299. Dan dari Abu Maryam Al-Azdigg2 Radhiyallahu Anhu dari Nabi

Shallallafut Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Siapa sqja yang diberi

tanggungjnzuab oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin,

t e t ap i ia tidak memp erhatikan kebutuhan mer eka dan tid ak memp e dulikan

orang-orang miskin maka Allah juga tidak akan mempedulikan

kebutuhannya." (Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi)883

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Maryam AI-Azdi (ia adalah seorang shahabat yang

bernama Amr bin Murrah Al-Juhani. Di antara yang meriwayatkan

hadits darinya adalah sepupunya yang bernama Abu Syammakkr, Abul
Mu'athil dan lain-lain) dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau pernah

b er s ab d a, " S i ap a s aj a y an g t an g gun g j aw ab oI eh AII ah untuk m en gur u s ur us an

kaum muslimin, tetapi ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan tidak

mempedulikan orang-orang miskin maka Allah juga tidak nkan mempedulikan

kebutuhannya."

Ia juga disebut Al-Asadi seorang shahabat Hadhramy. Ia datang kepada Mu'awiyah
ke negeri Syam lalu ia menyebutkan hadits ini kepadanya.
(3-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dau:ud (2948)883
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Lafazhyang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi adalah,
N, ,o'a / o t o o

V ;u, 
"r"i 

vf $;jrt rtA,i.-*t-=ir 6; 
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"Tidaklah seorang pemimpin atnu seorang penguasa menutup pintunya

dari orang-orang yang memiliki kebutuhan dnn keperluan serta oran7-orang

fakir, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan

hajatnya."

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mukhaimirah dari Abu

Maryam, ia memiliki kisah khusus dengan Mu'awiyah. Saat itu ia berkata

kepada Mu'awiyah, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu

Alaihi zoa Sallam bersabda,

."lr iy; ;r
"Barangsiapa diberi tanggung jaznab oleh Allah..." 88a

Sejak itu Mu'awiyah menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi

kebutuhan masyarakat.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Mu'adz dengan Lafazh,
t

z;\Ai ,-oj'aJt G:i g ,+ ;.;-jl',il € l' J
L.Q\';; *';- '*r",;;,

" B ar angsiap a y angbertugas mengurur, ururorlum muslimin lalu ia menutup

dirinya dari orang-orang yang lemah dan orang yang memilikikeperluan maka

Allah Ta'ala akan menutup diri darinya pada hari kiamat kelak."nno

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Kitab AI-Kabir dari hadits

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan lafazh,

"Bagi pemimpin yang menutup dirinya arri orong-'orang hingga membuat

mereka sedih maka Allah akan menutup diri darinya pada hari kiamat kelak."

(g.^-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7099)

Al-Musnad (51238,239)

/ / / O ,.

,-*>;.-:>tg

884
885



Qadha' (Peradilan)

Ibnu Abi Hatim dari ayahnya berkata, "Hadits ini adalah hadits
mungkar, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan rawi yang tsiqah
kecuali syaikhnya. Al-Mundzir berkata, "Aku tidak menemukan adanya

komentar terhadap rawi ini, baik berupa celaan maupun rekomendasi."

Dari hadits Juhaifah" bahwasanya ia pernah berkata kepada

Mu'awiyah, "Aku ingin menceritakan kepada engkau sebuah hadits
yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

karena aku khawatir setelah ini kita tidak bertemu lagi. Aku mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallsm bersabda,

;.r*u ^;6 6; ftL1J.zl
\ - at& .1r r r ent il:, ij
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. o : . ot z j o t e,

W.t9,U.i li c$ -l'i-. .*: ,sy +1.;
"Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kalian diberi tanggung
jawab untuk suatu jabntan lalu ia menutup dirinya dari kaum.muslimin yang

memb u t uhkanny a m aka AII ah akan m enu t up a g ar i a t i d ak m as uk ke p intu s ur g a.

Barnngsiapa ambisinya hanya untuk dunia maka Allah akan mengharamkan

untuknya berdampingan denganku, sebab aku diutus untuk melenyapkan

amb isi duni a b ukan un t uk m em e g ah-m e g ahkan du n i a. 
/' 886

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkanbahwa seorang yang dibebani tanggung
jawab untuk mengurusi hamba Allah, maka ia wajib untuk tidak
menutup diri dari mereka. Hendaklah ia mempermudah orang-orang
yang memerlukannya dan orang-orang fakir lainnya untuk bertemu
dengan dirinya. Dan sabda beliau, "Allah akan menutup diri dnrinya"

adalah ungkapan yang artinya bahwa Allah tidak akan memberinya
keutamaan dan rahmat-Nya.

r - 
--R.

4-^*,-> q

886 AI-Mu'iam AI-Kabir (221301)
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1.300. Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam melaknat penyuap dan ornng yang

disuap dalam perkarn peradilan." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah

serta dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu

Hibban)887

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Htrairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat penyunp dan orang yang disuap (dalam

Kitab An-Nihayah tertera ar-rasyi artinya orang yang memberikan uang

suap agar si hakim menolongnya untuk suatu perbuatan batil dan

murtasyi artinya orang yang menerima uang suap tersebut) dalamperkara

peradilan." Dalam Kitsb An-Nihayah terdapat tambahan ar-raisy artinya

perantara antara yang menyuap dan yang menerima suap. Walau si

perantara melakukannya dengan suka rela, ia tetap mendapat laknat

sebagaimana yang tercantum dalam hadits dan jika ia melakukan hal

itu dengan mengambil upah maka laknatnya lebih besar lagi.

1,301,. Hadits ini dikuatknn oleh hndits Abdullah bin Amr, Dirizuayatkan oleh

AI-Arb a' ah kecuali An-N asa' i.

Penjelasan Kalimat
Perkataan penulis, "Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abdullah bin

Amr Radhiy allahu Anhuyang diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali

An-Nasa'i)hanya saja pada riwayat Abu Dawud tidak disebutkan Lafazh

al-hukmi. Tambahan lafazh ini tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi.

Tafsir Hadits
Uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik

terhadap seorang hakim maupun terhadap seorang petugas pengumpul

zakat dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman,

887 (€-r) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1336)
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Wa arA! $,A,ili; Mi&.Fg,r$uii
'bA:,;!$ ;i\o1i )61 U6)

"Dan janganlah sebahagian ksmu memakan harta sebahagian yang lain di

nnt ar a kamu den g an j al an y an g b atil d an ( j an g anl ah) kamu m emb qw a ( ur us an )

har t a itu kep ad a h akim, s up ay a kamu dap at mem akan s eb ah a gi an d ar ip a d a har t a

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 188)

Harta yang diterima seorang hakim ada empat macam: uang suap,

hadiah, upah, dan rezeki yang lain.

Dinamakan'uang suap' apablla uang yang diberikan kepada hakim

dimaksudkan agar hakim memutuskan hukum dengan cara yang tidak
hak. Maka, uang ini hukumnya haram baik bagi orang yang memberi

maupun yang menerimanya. Jika uang suap diberikan kepada hakim
agar pemberi suap tersebut mendapatkan haknya kembali, maka hakim
mendapat dosa jika menerima uang suap itu, sementara si pemberi

suap tidak, karena yang ia ambil adalah haknya sendiri. Kasus ini sama

seperti memberi hadiah kepada orang yang berhasil menangkap hamba

-budak- yang lari atau seperti upah yang diberikan kepada seseorang

sebagai wakil untuk sebuah persengketaan. Ada juga yang berpendapat

bahwa si pemberi suap juga berdosa karena ia telah menjerumuskan si

hakim dalam perbuatan dosa.

Dinamakan 'hadiah' jikauang atau harta itu diberikan sebelum hakim
menduduki jabatannya sebagai seorang hakim. Maka halal hukumnya

bagi si pemberi itu meneruskan kebiasaannya dengan memberikan

hadiah tersebut. Jika hadiah tersebut tidak diberikan sebelumnya

kecuali setelah hakim menduduki jabatannya sebagai hakim dan si

pemberi hadiah tidak memiliki persengketaan atau permasalahan yang

ditangani oleh hakim, maka hadiah tersebut boleh diambil hakim,

hanya saja hukumnya makruh. Akan tetapi, apabila si pemberi hadiah

sedang bersengketa yang ditangani oleh hakim, maka haram bagi hakim

menerima hadiah tersebut dan yang memberi hadiah pun hukumnya
haram. Akan datang penjelasan tentang hukum uang suap untuk sebuah

kebatilan atau untuk mendapatkan hak.
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Dinamakan 'upnh' apabila seorang hakim sudah mendapat gaji
secara rutin dari baitul mal, maka haram baginya untuk menerima
upah dalam memutuskan perkara. Hal ini sudah menjadi kesepakatan
para ulama. Karena hakim sudah mendapatkan gaji yang diambil dari
baitul mal atas jabatan hakim yang ia emban. Jadi tidak perlu lagi diupah
untuk kasus yang ia tangani, karena hal itu memang sudah menjadi
tugasnya. Akan tetapi, apabila upah tersebut tidak berasal dari baitul
mal dan bukan upah atas pekerjaannya sebagai hakim maka hukumnya
boleh. Jika hakim mengambil upah melebihi upah yang sewajarnya,
maka hukumnya haram. sebab upah diberikan sebagai imbalan atas
pekerjaan yang dilakukan, bukan karena jabatan hakim yang dipegang.
oleh karena itu, posisinya sebagai hakim tidak berhak dijadikan alasan
untuk mendapatkan upah lebih dari yang sewajarnya.

Penulis berkata, "Sekarang ini tidak kita temukan seseorang
yang menginginkan jabatan hakim kecuali dengan terang-terangan
menyatakan bahwa ia tidak menginginkan jabatan tersebut kecuali
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal ia tahu bahwa baitul
mal tidak memberinya apa-apa."

1302. Dan dnri Abdullah bin Az-zubair Radhiyallahu Anhuma, ia berkata,
"Rasulullah shallallshu Alaihi wa sallam telah menetnpkan bahwa dua

orang yang bersengketn harus didudukkan di hndnpan seorang hakim."
(HR. Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Hakim;sss

Penielasan Kalimat

"Dan dari Abdullah bin Az-zubair Radhiyallahu Anhuma, ia berkata,
"Rasulullah shallallahu Alaihi wn sallam telah menetapkan bahzoa dua orang
yang bersengketa harus didudukkan di hadapan seorang hakim." (Hadits ini

l. ... i

.,,]l

888 (--a",.; o:L-!) Sanadnya dha'if, Dha'if Abi Dawud (3bgg)
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juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi yang seluruh sanadnya

berasal dari jalur Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair.gge

Ulama hadits masih memperbincangkan perawi ini dan Abu Hatim
berkomentar, "Perawi ini sering keliru."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, jika terjadi persengketaan antara kedua

belah pihak, maka disyariatkan agar keduanya didudukkan di hadapan

hakim, dan hakim menempatkan mereka berdua dalam posisi tempat

duduk yang sama jika keduanya berasal dari kalangan muslim. Namury
jika salah satu pihak ada yang non muslim, maka si muslim menempati

tempat duduk yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan keputusan Syuraih

tentang kisah AIi bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu dengan lawan

sengketanya dari kalangan Yahudi. Yaitu hadits yang diriwayatkan Abu
Nu'aim di dalam Kitab Al-Hilyah dengan sanadnya sendiri, ia berkata,

"Ali bin Abi Thalib menemukan baju besi di tangan seorang Yahudi dan

Ali mengenali tandanya bahwa baju besi itu miliknya. Ali berkata, "lni
baju besiku, kemarin jatuh dari unta kuningku." Orang Yahudi tersebut

berkata, "Tidak, ini baju besiku dan harta milikku." Kemudian orang

Yahudi itu kembaliberkata, "Begini saja, mari kita angkat kasus ini kepada

hakim muslim." Lantas mereka mendatangi Syuraih. Ketika Syuraih

melihat Ali datang, ia merubah posisi tempat duduk yang kemudian

diduduki Ali Radhiyallahu Anhu. Lantas Ali berkata, "Seandainya orang

yang bersengketa denganku dari kalangan kaum muslimin niscaya akan

disamakan posisi tempat duduknya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam pernah bersabda,

.-t;:1, ,f. &3G t
"langan kalian samaksn posisi tempat duduk mereka."

Syuraih berkata, "Terserah engkau, wahai amirul mukminin." Ali
berkata, "Bajubesiku jatuh dari unta kuningku lalu dipungut oleh orang

Yahudi ini." Syuraih berkata, "Bagaimana menurutmu, wahai orang

Yahudi." Orang Yahudi berkata, "Ini baju besiku dan harta milikku."

889 Ahmad Ql4) dan Al-Baihaqi (10/135)
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--@Syuraih berkata, "Wahai amirul muminiry engkau benar! Ini adalah baju

besi milikmu, akan tetapi dapatkah engkau mendatangkan dua orang

saksi?"

Kemudian dipanggillah Qabara dan Al-Hasan bin ALi Radhiyallahu

Anhumadan keduanya memberikan persaksian bahwa baju besi tersebut

adalah baju besi milik Ali.

Syuraih berkata, "Persaksian dari mantan budak engkau dapat kami

terima, tetapi persaksian dari putra engkau tidak dapat kami terima."

Ali berkata, "Mengapa demikian! Tidakkah engkau mendengar

perkataan Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda,

+, ,fi Jc" Lq" jb'rrj jfitt
"Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda surga."

Syuraih menjawab, "Ya Aku pernah mendengarnya."

Ali kembali berkata, "Lantas mengapa kamu tidak menerima

persaksian pemimpin para pemuda surga?"

Lantas Ali berkata kepada orang Yahudi tersebut, "Sudah! Ambil
baju besi itu untukmu."

Lalu orang Yahudi itu berkata, "Seorang pemimpin kaum mukminin
datang bersamaku menuju pengadilan seorang hakim muslim. Lantas si

hakim memberi keputusannya bahwa baju itu milikku dan si pemimpin
kaum mukminin ini pun rela dengan keputusan tersebut. Demi Allatu
engkau benar wahai Amirul mukminin. Ini adalah baju besimu yang

terjatuh dari untamu yang pernah aku pungut. Aku bersaksi bahwa

tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan akupun bersaksi

bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah."

Kemudian Ali tetap menghadiahkan baju besi tersebut kepada orang

Yahudi ditambah dengan uang sebanyak 900. Orang Yahudi ini tewas

bersama pasukan Ali pada perang Siffin.seo

Pernyataan Syuraih, "Baju besi ini memang milik engkau"

menunjukkan bahwa ia mengetahui dan mengenali bahwa baju

890 Hilyah Al-Auliya' @1139)
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I t"rsebut memang milik Ali. Tetapi ia memutuskan hukum sesuai

I dengan ketentuan syariaf dan menurut pendapatnya anak tidak boleh

| *emberikan persaksian untuk ayahnya sendiri.

I Coba perhatikan! Alangkah berkahnya sebuah tindakan yang

I dilakukan oleh hakim dan orang yang dihakimi yang merujuk kepada

I 
Oebenaran, serta efek positif terhadap pihak yang terdakwa.

Qadha' ( Peradilnn)

1.. BAB SYAHADAH (PERSAKSIAN)

Kata syahndah adaTah bentuk masdar dari kata syahidn. Adapun
dalam pembahasannya disebutkan dalam bentuk jamak 'syahaadah'

karena mencakup beberapa jenis persaksian.

Al-Jauhari berkata, "Kata synhadah adalah khabar [berita] yang pasti.

Sedangkan syahid adalah brang yang membawa berita dan pelakunya,
karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.

Ada yang berpendapat bahwa kata syahadah ini diambil dari kata aI-

I' Iam y angberarti pernyataan [informasi]. Sebagaimana tersebut dalam
Firman Allah Ta'aln,

.. 1-fy.6;{ffi'6\"+
" Allah mertyatakan bahwasmrya tidnk ads Ilnh (yang berhak disembah)

melainkan Dia... " (QS. Ali Imran: 18) yakni, pernyataan.

1.303. Dnri Zaidbin Khalid Rndhiyallaltu AnhubshwaNabi Shallnllahu Alaihi
wa Sallam bersabda, "Maukah kalinn aku beritahu tentang sebaik-baik

saksi? Yaitu seseorang yang memberikan persaksiannya sebelum ia

diminta untuk bersaksi." (HR. Muslim)8e1

t
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891 (C.*^,) Hadits ini shahih, Muslim (1719)
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--@Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang
yang bersaksi sebelum diminta persaksiannya. Hanya saja hadits ini
bertentangan dengan hadits yang kedua, yakni hadits Imran Radhiy allahu

Anhu yang akan datang. Dalam hadits tersebut disebutkan,

:)jri-U"\'r:'3&"&
"Lantas akan datang suatu kaum yang akan memberikan persaksian, padahal

mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian."

Hadits ini menunjukkan celaan atas perbuatan mereka. Adanya
kontradiksi pada kedua hadits di atas, maka para ulama berbeda

pendapat dalam mengkompromikannya dalam tiga pendapat:

1. Maksud ha ditszaid; apabila seorang saksi memiliki persaksian yang
benar yang tidak diketahui oleh orang yang berada pada pihak yang
benar, lantas saksi tersebut datang kepadanya untuk mengabarkan

atas kesaksiannya. Atau apabila orang yang berad a pada pihak
yang benar tersebut telah meninggal dunia dan hartanya diwarisi
oleh ahli warisinya, maka ia [saksi] datang kepada mereka untuk
mengabarkan apa yang telah ia saksikan. Ini merupakan jawaban

terbaik, yakni jawaban dari Yahya bin Sa'id. Ia adalah syaikh [guru]
Imam Malik.

2. Maksud hadits Zaid adalah persaksian hasbah, yakni persaksian

yang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak manusia saja, tetapi
mencakup persaksian yang berkenaan dengan hak-hak Allah seperti

shalat, waqaf, wasiat umum dan lain-lain. Sementara hadits Imran
berkaitan dengan hak-hak manusia saja.

3. Maksud sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "seorang yang

memberikan persaksiannya sebelum ia diminta untuk bersaksi," adalah

ungkapan yang berbentuk majas. Artinya, si saksi sudah memiliki
persiapanyang sangatmatang sehinggaia sudah siap untuk ditanya.
Sama halnya dengan seorang yang sangat dermawan yang telah
memberi sebelum ia diminta. Jadi persaksian ini diberikan sebelum
orang yang berada pada pihak yang benar memintanya untuk
menjadi saksi.

ttt'. o./' t!JJ!" p-l
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Qadha' (Peradilan)

Di antara para ulama ada yang beramal dengan hadits Zaid

Radhiyallahu Anhu dan mentakwil hadits Imran dengan tiga takwilan:

i. Diartikandenganmaknasaksipalsu,yakniiamemberikanpersaksian

padahal sebenarnya ia tidak mengetahuinya. Demikian pendapat

At-Tirmidzi dan sebagian ulama lainnya.

Bersaksi dengan mengucapkan sumpah. Seperti pernyataan, "Demi

Allah tidak demikian, tetapi begini..." Ini adalah pendapat Imam

Ath-Thahawi.

Memberikan persaksian atas perkara-perkara yang akan datang atau

belum terjadi. Seperti ia bersaksi bahwa kaum fulan akan masuk

neraka. Atau ia bersaksi bahwa kaum si fulan pasti masuk surga,

tanpa mengemukakan dalil apapun sebagaimana yang dilakukan
oleh para ahli bid'ah. Ini adalah pendapat Al-Khaththabi. Adapun
pendapat yang terbaik adalah pendapat yang pertama.

n' J-" "L Ji; JG :J\r;" ^rr ,^-, -:; I ",'ro:o': \ r. :
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tZO+. OanaarilmranRadlriyoUot u,A:rrhuma,iaberkata,"RasulultahShallallahu

Alaihi wa Ssllam bersabda, "Sesungguhnya generasi terbaik kalian

adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi

setelahnya. Lantas akan datang suatu ksum yang akan memberiknt

persaksian padahal mereka tidak diminta tuftttk memberiksn persaksian,

berkhianat dan tidak dapat diberi amanah, bernadzar namun tidak mau

melaksanakan nadzarnya, dsn tubuh mereka terlihat gemuk. " (HR. Al-
Bukhari dan Muslim)8e2

Penielasan Kalimat

Makna al-qarnu adalah orang-orang yang hidup dalam satu

892 (C.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2651) dan Muslim (2535)
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generasi dan ikut andil dalam perkara-perkara yang dimaksud. Ada

juga yang berpendapat bahwa nl-qarnu khusus untuk orang-orang yang

berada dalam satu zaman, agartta, madzhab dan amalan. Kata al-qarnu

merupakan sebutan untuk zamart, hanya saja ada perbedaan pendapat

tentang batasan rentang waktunya dari mulai 10 tahun hingga L20

tahun.

Penulis berkata, "Tidak ada pendapat yang mengatakan dengan

tegas batasan waktunyalal-qarnl90 dan 120 tahun."

Saya katakan, "Memang tidak ada yang berpendapat bahwa satu

qnrn adalah 90 tahun. Akan tetapi pendapat yang mengatakan 120

tahun itu ada, sebagaimana yang tercantum dalam Kitnb Al-Qamusyang

menyebutkan bahwa satu qnrn adalah 100 atau 120 tahun."

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama berdasarkan

sabda Rasulullah ShallallahtL Alaihi zna Sallam kepada seorang anak laki-

laki, "Hidttplah kamu selsma satu qarn." Dan ternyata anak ini hidup

selama 100 tahun.

Penulis kitab Al-Mathali'berkata, "Satu qarn adalal:. rentang waktu

hidupnya satu umat hingga tidak ada satu pun yang hidup. Qarn

Rasulullah Shttllallnhu Alaihi wa Sallam adalah kaum muslimin yang

hidup pada zaman beliau.

Kemudian sabda beliau Shallallahu Alaihi ws Sallam, "... kemudian

generasi setelah mereka," yaitu para tabi'in, dan generasi setelah tabi'in

adalah tabi'it tabi'in. Hadits ini membuktikan bahwa shahabat lebih baik

dari pada tabi'in, dan tabi'in lebih baik dari pada tabi'it tabi'iin. Adapun

keutamaan ini berkaitan dengan individu masing-masing. Demikianlah

pendapat jumhur ulama.

Ibnu Abdil Bar berpendapat bahwa keutamaan ini dinisbatkan

kepada generasi shahabat secara keseluruhary bukan individuny a. J adi,

generasi shahabat lebih utama ketimbang generasi setelah mereka, bukan

individu dari mereka, kecuali para shahabat yang ikut serta dalam perang

badar dan perjanjian Hudaibiyah, karena masing-masing dari mereka

jelas lebih baik dari yang lain. Yakni, pribadi mereka lebih baik dari

yang lain. Pernyataan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu. Juga hadits Ammar



Qadha' (Perndilan) ((675))

yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallnlw Alnihi

ua Sallam bersabda,

,r.. oiu"t'-i at' ' a to ':
.oa, (,"i il j\ 6'r*" ) }J' y V,

"Umatku ini seperti air lrujnn, tidak diketahui mano yang lebih baik, npakah air

yang pertama turun ataukah yang terakhir./' 8e3

Dalil lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-
Thabrani dan Ad-Darimi dari hadits Abu Jam'ah, ia berkata, "Abu
Ubaidah berkata, "Wahai Rasulullah, kami memeluk agama Islam

bersama engkau dan hijrah bersama engkau, lantas apakah ada orang

yang lebih baik dari pada kami?"

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab,

"Kaum yang hidup setelnh kalian dan beriman dengnnku wnlaupun merekn

b elum p er n nh melih atku, "

Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim. sea

At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan sebtrah hadits dari Abu
Tsa'labah dengan sanad yang marfu':

#;i:*-t,r;ir iUi ;',;
"Aknn datang sustu masa bagi seorang ,onf rrrn*ot ,t o, ,l*'anp'orOon ni'lsi

lima puluh kali lipat."

Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima puluh kali lipat
pahala kami atau pahala mereka?"

Beliau menjawab, "Lima puluh kali lipnt pnhnln kalian."gs5

Diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Qaththan dari Anas bin Malik
dengan sanad yang marfu',

t/
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(g*) Hadits ini shahih, Slwhih At-Tirmidzi (2869)
Ahmad (4/10), Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir (4122.23), Ad-Darimi
(21398) dan Al-Hakim (4/95)

(.-'+-?) Hadits ini dha'if, Dlm'if Al-lami' (2344)
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--1@"Suatu masa akan datang dimana seorang yang bersabar di atas

agamanya akan mendapatkan pahala lima puluh kali lipat dari pahala

yang kalian dapati."

Jumhur ulama mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan

cara: posisi shahabat merupakan posisi istimewa yang tidak dapat

ditimbang dengan amalan apapun. Siapa saja yang pernah mendampingi

Nabi Shallnllahu Alaihi LL)a Sallam berarti ia telah mendapatkan

keistimewaan tersebut. Jika amalannya sedikit maka pahala yang akan

ia dapatkan sesuai dengan ibadah yang pernah ia lakukan. Dengan

demikian kebaikan di sini dinilai dengan sedikit banyaknya pahala yang

didapatkan sesuai dengan ganjaran amalan yang pernah ia laksanakan.

Boleh jadi perkara ini hanya ada pada sebagian shahabat saja. Akan tetapi

mayoritas shahabat telah lebih dahulu meraih berbagai jenis kebaikan.

Dengan cara seperti ini kita dapat mengkompromikan hadits-hadits di
atas. Dan juga setiap amalan jika ditinjau dari jenis amalannya berada

pada posisi yang setingkat. Akan tetapi shahabat memiliki posisi khusus

yang tidak dimiliki oleh selain mereka.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lantas akan datang

suatu kaum" hingga akhir hadits menunjukkan bahwa tiga generasi

yang disebutkan dalam hadits tidak memiliki sifat tercela ini. Akan

tetapi maksud hadits menurut penilaian mayoritas. Hadits ini juga

menunjukkan bahwa tiga generasi tersebut adalah generasi yang dapat

dipercaya, juga menurut penilaian mayoritas.

Sab d a beli a u Sh all all ahu Al aihi w a S aII am, " t i d ak d ap at dip er c ay a " y akni

beliau melihat orang-orang pada saat itu tidak memegang amanah dan

tidak ada yang dapat dipercaya karena merebaknya sifat khianat di
antara mereka. Ini berarti bahwa amanah adalah sifat yang pertama

sekali diangkat dari manusia.

Makna sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "tubuh mereka

terlihat gemuk" mereka adalah orang-orang yang gemar makan dan

minum sehingga menyebabkan tubuh mereka menjadi gemuk. Ada juga

yang berpendapat: karena pada saat itu harta melimpah ruah. Dan ada

juga yang mengatakan: maksud hadits adalah mereka menjadi gemuk,

yakni memperbanyak sesuatu yang sebenarnya bukan milik mereka

dan menyatakan diri sebagai orang terhormat padahal mereka bukan



Qadha' (Peradilan

orang terhormat. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
yanglafazhnya:

. *:tt r'ry,3";K" i", ;4 i
"...lantas akan datang suattr kaum clengan postur' tubtth yang genuk dan stka

dengan tubuh gemuk."

Yakni, memperbanyak sesuatu yang sebenarnya tidak ia miliki dan

suka melakukan hal-hal yang membuat tubuhnya menjadi gemuk.

,*t *"'-1* , ,..t :-.G t*-;;

1.305. Dan dari Abdullah bin Amr Radhiynllahu Anhuma, ia berkata,

"Rasulullah Shnllallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Tidak

boleh dijadikan saksi seorang lelnki atau wanitn yang yang berkhianat

dan seorang yang nrcnyimpan dendnm terhadap saudarnnya, juga tidak

bolehkan seorang pembantu bersaksi terhadap tuannya." (HR. Ahmad
dan Abu Dawud)8e6

Penjelasan Kalimat

" D an dari Ab dullahbin Amr Radhiy allahu Anhumn, iob erkat a: " Rnsulullah

Shallallahu Alnihi wa Sallam pernah bersabda, "Tidak boleh dijndikan saksi

selrang lelaki atau wanita yang tidak jujur dan selrang yang menyhnpan

dendam (ghamar dengan menfathahkan huruf ghin dan menfathahkan

atau mengkasrahkan huruf mim serta diakhiri dengan huruf ra'. Abu
Dawud mentafsirkan kata ghamarah dengan sifat dendam yang dengki)

terhadap saudnranya, jrgo tidnk dibolehkan seorang pembantu (akan datang

penjelasan makna qani') bersaksi terhadap tuannya. Hadits riwayat Ahmad
dan Abu Dawud (hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari
Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan L afazh:"Rasulullah

.+)*-t; -;
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-&Shallallnhu Alaihi wa Sallam menolak persaksian yang diberikan seorang

laki-laki dan wanita yang suka berkhianat.")8e7

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwaya&an oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dengan sanad

yang kuat. Dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni dan

Al-Baihaqi dari hadits Aisyah Radhiyallnhu Anha dengan Lafazh,

"Tidnk boleh dijadikan snksi seorang lelaki atau wanita yang berkhianat dan

seorang ynng menyimpan dendam terhadap saudaranqa."n'n

Dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang dha'if. At-Tirmidzi
berkata, "Sanadnya tidak sah." Al-Baihaqi berkata, "Tidak ada hadits
shahih dari Nabi Shallnllnhu Alaihi wa Sallam yang berbicara tentang

perkara ini."

Sabda beliau, "laki-laki yang berkhianat", Abu Lrbaidah berkata,
"Menurut kami perbuatan khianat ini tidak hanya berkaitan dengan

pengkhianatan terhadap amanah manusia, tetapi juga termasuk segala

sesuatu diwajibkan dan diamanahkan kepada manusia. Allah Ta'nln

menyebutkan hal itu dengan sebutan amanah seperti yang tercantum
dalam firman Allah Ta'sla:

@ #:i \:}r4 Jli;(,';ii \;,F i rj:,ti Aii ti,U
"Hai orang-ornng yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasulullah (Muhammsd) dan (juga) janganlah kamu mengkhinnati amanat-

amannt yang dipercayakan kepadamu..." (QS. Al-Anfal: 27)

Barangsiapa yang menyia-nyiakan amanuh y*g telah diperintahkan
Allah atau melakukan sesuatu yang terlarang maka orang ini tidak
dikatakan seorang yang adil atau takwa. Sebab, seorang pengkhianat
tidak memiliki ketakwaan yang dapat menghalangi dirinya dari hal-hal
yang terlarang dalam agama Islam. Oleh karena itu berita yang dibawa
oleh orang seperti ini tidak dapat diterima karena ia dicurigai akan

berkata dusta yang mungkin sudah terbiasa ia lakukan.

( *:) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (3600)
(J'''-b) Hadits ini dha'if, , Dha'if At-Tirmidzi (2298)
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Adapun sabda beliau "seorang yang merlyimpan dendam" maksud-

nya sebagaimana yang telah kita singgung yaitu iri dan dengki. Yang

dimaksud dengan "saudaranya" adalah saudaranya sesama muslim
yang posisinya sedang terdakwa. Demikian juga halnya dengan orang

kafir dan orang yang sedang menyimpan perasaan dengki terhadap

dirinya, tidak boleh dijadikan sebagai saksi untuk memojokkannya,

selama permusuhan tersebutbukan dikarenakan masalah agama. Sebab

seorang yang sedang menyimpan perasaan dengki, kemungkinan besar

tidak bisa berbicara dengan jujur dan ingin memudaratkan orang yang

ia musuhi.

Adapun persaksian seorang muslim terhadap orang kafir dapat

diterima, selama muslim tersebut tidak menaruh permusuhan terhadap

si kafir yang sebabnya bukan berkaitan dengan perkara agama. Namun

apabila di antara mereka ada permusuhan karena agama, maka

persaksian si muslim dapat diterima. Sebab permusuhan karena agama

tidak akan mendorongnya untuk memberikan persaksian dusta, karena

syariat melarang melakukannya. Adapun hadits hanya menyebutkan

peristiwa yang sering terjadi.

Sabda beliau " qfini"' adalah pembantu rumah tangga yang seluruh

waktunya dihabiskan untuk membantu dan melaksanakan pekerjaan

yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Pada akhir hadits disebutkan
" aj aazaha" yaitu membolehkan persaksian pembantu rumah, " lighairihint "

yakni selain orang-orang yang ikut dalam rumah tangganya. Karena

yang terlarang adalah persaksian yang diberikan oleh orang-orang yang

ikut dalam rumah tangganya. Karena ada kemungkinan persaksian

diberikan untuk membela dan mendapat keuntungan dari tuannya.

Itulah alasan mengapa mereka tidak diterima menjadi saksi. Dengan

tidak diterimanya saksi-saksi di atas menunjukkan bahwa saksi yang

diterima hanyalah saksi yang jujur, sebagaimana yang tercantum dalam

firman Allah Ta'ala,

@ *;:;6{vitx5
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (QS.

Ath-Thalaaq:2)
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-lc{ltdg[gt
Jadi al-'adalah merupakan lambang untuk menjaga agama yang

bersumber dari ketakwaan dan kehormatan tanpa dikotori oleh perkara
bid'ah.

Dalam masalah ini kami telah membantah mereka dalam kitab

yang kami tulis berjudul Al-Masaa'il Al-Muhimmah Fima Ta'ummu Bihi

Balwa Hukkaamal Ummah dan kami juga telah membahas dengan akurat
tentang perkara al-'adalnh dalam kitab kami yang berjudulTsamaraatun

Nazhar Fi 'Ilmil Atsar dan dalam Kitab Minhatul Ghaffar Haasyiyatu Dhauin

Nahar. Dalam kitab tersebut kami memilih pendapat bahwa al-'adalah

adalah seorang yang kebaikannya lebih banyak dari pada kejahatannya

dan tidak suka melakukan kebohongan. Kemudian kami cantumkan

dalam kitab tersebut dalil-dalil yang menunjukkan definisi al-'adalah.

Adapun pensyarah memilih pendapat jumhur ulama dan menyebutkan

beberapa hal yang berkaitan dengan makna dari tafsiran mereka.

l,c
to- a,i \
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1.30 6. D an d ar i Ab u Hur air ah Ra dhiy all ahu Anhu b ahrn a i a p er n ah m e n den g ar

Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa Snllam pernah bersabda, " Arab badui

tidak boleh dijadikan saksi terhadap orang kota." (HR. Abu Dawud
dan Ibnu Majah)8ee

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhubahwa iapernah mendengar

Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Arab badui tidak

boleh dijadikan saksi terhadap orang kota." (HR. Abu Dawud dan Ibnu
Majah.)

Al-badawi (tidak memanjangkan huruf ba' -pent) adalah setiap orang

yang tinggal di daerah terpencil. Penisbatankata ini diambil tidakdengan

899 (7c-.) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3602)
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qiyas nisbah, karena jika dikias dengan qiyas nisbah menjadi al-baadazay

(memanjangkan huruf ba' -pent).

Al-qaryah (menfathahkan atau mengkasrahkan huruf qaf) yakni kota

besar.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya persaksian yang diberikan

seorang baduwi terhadap orang yang tinggal di perkotaan, bukan

terhadap baduwi sepertinya. Jika persaksian seorang baduwi terhadap

baduwi seperti dirinya maka persaksiannya sah. Demikian pendapat

Ahmad bin Hanbal dan mayoritas para Shahsbat.

Ahmad berkata, "Aku khawatir dengan hadits ini persaksian

seorang baduwi tidak sah jika diberikan kepada orang yang tinggal

di kota. Alasannya karena si baduwi tinggal di tempat terpencil tidak
pernah melihat daerah perkotaary sehingga persaksian yang diberikan
si baduwi itu mencurigakan. Demikian pendapat Malik, hanya saja

beliau berkata, "Tidak diterima persaksian yang diberikan seorang

baduwi karena minimnya agama mereka dan kejahilan mereka terhadap

hukum-hukum syar'i. Karena pada umumnya mereka tidak mampu

memberikan persaksian mereka secara pas."

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menerima persaksian

seorang baduwi dan berpendapat bahwa hadits di atas berlaku jika si

baduwi ini tidak diketahui sejauh mana sifat'adalshnya. Karena memang

pada asalnya penduduk yang tinggal di daerah baduwi tidak diketahui
status' adalah-ny a. Penulis Ki tab AI-B ahrberpendapat bolehnya menerima

persaksian seorang baduwi dan berdalilkan dengan persaksian mereka

tentang hilal bulan Ramadhan.

,:" '
L;Ui jr :Juit -J,r ;\ '^L;' ,---, --':;' _; ; _e) .\ r.v,'l

,:, -t r i.L; "xr J,- Jur J * ,*; * f -ri! ;;rt! ';f:t '' J .- ,> :- r e +.
t - --: t-t rl' 

" 
'."' )

;-<L*;i :, U ,+ tL r\r 5*+L u;l: .*t-d, ,i ;-J,
j-, ,i,'

.,-: )\4' o' : )



((682))

1.307.

tuM
D an dari Umar bin Khaththab Radhiy allahu Anhu, b ahwa iab erkhuthb ah

dan berksta, "SeuraktLt Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih

hidup, masyarakat diadili dengan wahyu. Wahyu sudah terhenti dan

sekar an g kami men ghukum kalian b er das arkan ap a y ang kalian lakukan. "
(HR. Al-Bukhari) eoo

Penjelasan Kalimat

" D an dari Umar bin Khaththab Radhiy allahu Anhu, b ahusa ia berkhuthb ah

dan berkata, "Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup,

masyarakat diadili dengan wahyu. Wahyu sudah terhenti dan sekarang kami

menghukum kalian berdasarkan apa yang kalian lakukan. " (HR. Al-Bukhari).
Kelanjutan hadits ini adalah sebagai berikut:

. Jt ,,J't,io1 , o ,'i ,oi. t..o.'-,
d 4.-L',- at ei; $J-r j/ U dS tVlS
:,., t'-.o . :.'r,1 o.. Jo-e,t 
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"Barangsiapa yang menampakkan kebaikan di hadapan kami maka kami

beri ia keamanan dan kami dekatkan dirinya dan kami tidak berkewajiban

untuk mengetahui apa yang ia sembunyikan. Allah-Iah yang nanti akan

memberinya perhitungan tentang apa yang ia sembunyikan. Barangsiapa yang

memperlihatkan kelakuan jelek di hadapan kami maka kami tidak akan memberi

keamanan kepada dirinya dan tidak mempercayainya, walaupun ia katakan

maksud hatinya baik."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan bukti diterimanya persaksian seorang

yang tidak diragukan keadaan zhahirnya. Dan rekomendasi cukup
dinilai dari sikap zhahirnya yang baik tanpa perlu menyingkap sikap

yang sebenarnya. Sebab hal ini hanya dapat diketahui melalui wahyu
sementara wahyu sudah terputus. Sepertinya penulis pencantumkan
perkataan umar tersebut dan setuju dengan pendapat tersebut

meskipun perkataan shahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Umar Radhiyallahu Anhu melontarkan pernyataan ini dan disetujui oleh
shahabat yang mendengarnya, dengan demikian ini adalah pendapat

900 (e^-) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (2541)
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mayoritas para shahabat dan apa yang beliau katakan juga sesuai dengan

kaidah dasar syar'i. Dari zhahir ucapan umar tersebut dapat difahami
bahwa saksi yang tidak diketahui keadaannya tidak dapat diterima. Hal
ini dikuatkan dengan atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam

Kitab Al-Irsyad bahwa seorang laki-laki memberikan persaksiannya di
hadapan Umar Radhiyallahu Anhu, lantas Umar berkata kepadanya,
"Aku tidak mengenalmu. Tidak masalah kalau aku tidak mengenalmu
asalkan kamu membawa orang yang mengenal dirimu." Kemudian
seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, "Aku mengenalnya."

Umar bertanya, "Apayang kamu ketahui tentang dirinya?" Laki-
laki itu menjawab, "Ia seorang yang jujur dan terhormat."

Umar bertanya lagi, "Apakah ia tetanggamu terdekat sehingga

kamu mengetahui keadaannya ketika malam, siang, kemana ia pergi
dan dari mana ia bertolak?"

Laki-laki menjawab, " T idak."

Umar bertanya lagi, "Apakah kamu punya urusan dinar dan dirham
dengannya sehingga engkau menilainya sebagai orang yang wara'
terhadap dinar dan dirham?"

Laki-laki itu menjawab, "Tidak."

Umar bertanya lag| " Apakah kamu pernah bermusafir bersama

dirinya sehingga kamu mengetahui bahwa ia memiliki akhlak yang

mulia?"

Laki-laki kembali menjawab, "Tidak."

Umar berkata, "Jika demikian berarti kamu tidak mengenalnya."

Lantas Umar berkata kepada laki-laki yang tadi ingin memberikan
persaksian, "Coba bawa orang lain yang mengenal dirimu."

Ibnu Katsir berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Baghawi dengan sanad

yang hasan."
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1308. Dan dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam, bahwa beliau mengategorikan persaksian bohong itu sebagai

dosa besar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam hadits yang

panjang)eo1

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Bakrah Rndhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam, bahwa beliau mengategorikan persaksian bohong itu sebagai dosa

besar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadits panjang).

Lafazhhadits: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

lut Jy, L- *1. ,\jG tN t;.r(Jr 3i 64i ii
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"Maukah kalian aku tunjukkan tiga dosa yang terbesar?" Para shahabat

menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah,

durhcka terhadap kedua orang tua." LaIu beliau merubah posisinya dari

berteleknn ke posisi duduk dan bersabda, "Ketahuilah! Dsn persaksian dusta."

Ab u B akr ah b erk a t a, " B el i au m en gul an g-ul an g kat a itu s ehin g ga kami b erhar ap

semoga beliau diam, " (Muttafaq Alaih)

Tafsir Hadits

Tentang persaksian dusta telah kita singgung pada pembahasanyang

lalu. Ats-Tsa'labi berkata, " Az-Zur adalah mengatakan bahwa sesuatu

itu baik padahal sebaliknya, sehingga orang yang mendengar atau

melihat mengira bahwa sesuatu tersebut seperti apa yang disebutkan. Ini
adalah membungkus kebatilan sehingga terlihat benar. Dan Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menyejajarkan persaksian dusta ini dengan

perbuatan syirik."

An-Nawawi berkata, "Tidak difahami melalui makna tekstual,

sebab tidak diragukan lagi bahwa dosa syirik jauh lebih besar. Demikian

juga halnya dengan dosa pembunuhan. Oleh karena itu perlu menta'wil

hadits ini. Dosa persaksian palsu ini lebihbesar jika ditilik dari kerusakan

901 (7r.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2654) dan Muslim (87)
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yang ditimbulkan, yaitu menyebabkan pelakunya memakan harta
orang lain dengan cara yang batil. Dan ini merupakan dosa terbesar
di antara dosa besar yang ditimbulkan karena memakan harta orang
lain dengan cara yang batil. Dosa ini juga lebih besar dari pada dosa
mencuri dan dosa memakan uang riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi zoa

sallam lebih memfokuskan perhatiannya terhadap perkara saksi palsu
ini dan mengulang-ulanginya untuk mengingatkan para pendengar,
karena persaksian palsu mudah diucapkan dan dianggap remeh oleh
kebanyakan orang serta banyak sebab memotivasi seseorang untuk
melakukannya, seperti karena permusuhan, dendam, dengki dan lain-lain.

Demikianlah alasannya mengapa beliau shallallahu Alaihi u)a

Sallam perlu mengingatkannya secara khusus. Berbeda halnya dengan
kesyirikan, walaupun termasuk dosa besar, hanya berkaitan dengan
hati si pelaku saja dan kerusakannya juga hanya berakibat pada diri
si pelaku saja. Akan tetapi, persaksian palsu dapat menganiaya orang
yang tertuduh bahkan dapat merusak nama baik dan menorehkan aib
pada diri orang lain.

1.309. Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi shnllallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kamu dapat melihnt matahari

dengan jelas?" la menjawab, "Dapat," Beliau melanjutkan, "Seperti

itulah hendaknya kamu bersaksi atau jangan beri persaksian." (HR.
Ibnu Adi dengan sanad yang dha'if. Al-Hakim menshahihkan
hadits ini tetapi itu keliru)eo2

Penielasan Kalimat

"Dan dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shattallahu

Alaihi wa Sallsm bersabda, "Apakah kamu dapat melihat matahari dengan
jelas? " Ia menjarnab, "Dapat." Beliau melanjutkan, " Seperti itulah hendaknya
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kamu berscrksi atau jangan beri persaksinn." (HR. Ibnu 'Adi dengan sanad

yangdha'if. Al-Hakim menshahihkan hadits ini tetapi itu keliru). Karena

di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masymul
yang didha'ifkan oleh An-Nasa'i. Al-Baihaqi berkata, "Tidak ada satu

sanad pun yang dapat dijadikan pegangan."

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh memberikan

persaksian kecuali dengan sesuatu yang benar-benar ia ketahui secara

yakin, seperti ia melihat matahari di siang bolong dan tidak boleh

memberikan persaksian berdasarkan dugaan. Jika bukti berupa suara

maka si saksi tidakbolehhanyaberpegang pada suara yang ia dengar saja

tetapi ia juga harus menyaksikan sumber suara tersebut. Ada pendapat

yangmengatakanbahwa: berdasarkaninformasi dari dua atau satu orang

yang adil tentang sumber suara tersebut, sudah cukup dijadikan sebagai

bukti. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang mana dugaan boleh

dijadikan sebagai saksi. Al-Bukhari mencantumkan satu bab tentang

persaksian berdasarkan sangkaan. Beliau berkata, "Bab persaksian

unfuk nasab, penyusuan dan kematian yang sudah lama berdasarkan

berita yang sudah masyhur." Beliau mencantumkan di bawah bab ini
sebanyak empat buah hadits untuk menetapkan susuan dan penetapan

tersebut berdasarkan berita yang sudah masyhur di kalangan masyarakat.

Beliau tidak mencantumkan hadits yang menunjukkan bahwa si saksi

harus melihat langsung penyusuan tersebut. Dengan metode itu juga,

beliau menetapkan sebuah nasab. Yakni penetapan nasab hukumnya
diambil dari penetapan adanya susuary sementara penetapan susuan

yang berdasarkan berita masyhur tersebut tercantum di dalam hadits.

Susuan yang tercantum dalam hadits terjadi pada zaman jahiliyah dan

sudah masyhur di kalangan masyarakat.

Menurut Al-Hadawiyah, hadits mencukupkan penetapan nasab

hanya dengan berita masyhur yang berkembang di suatu daerah yang

ada kemungkinan berita itu salah atau benar, karena tidak ada bukti
lain yang menetapkan penasaban tersebut. Oleh karena itu penetapan

nasab tersebut ditetapkanberdasarkan adanya kemungkinan yang lebih

kuat.

Al-Bukhari menyebutkan "kematian yang sudah lama" maksudnya

kematian yang sudah sangat lama terjadi. Sebagian ulama membatasi
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50 tahun yang lalu dan ada juga yang mengatakan 40 tahun yang lalu

sehingga sulit untuk melakukan pembuktian. Pendapat yang menetapkan

nasab dengan berita masyhur adalah madzhab Al-Hadawiyah, madzhab

Asy-Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad. Menurut Al-Hadawiyah:
demikian juga halnya dengan berita kematian dan penetapan wala'.

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata dalam kitab Fath Al-Baari,

"Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kasus-kasus yang

boleh ditetapkan berdasarkan persaksian berita yang masyhur. Madzhab

Asy-Syafi'i menetapkan secara mutlak keabsahan persaksian berita

yang masyhur dalam menetapkan nasab, berita kelahiran, kematian,

kemerdekaan seorang hamba, wala' , perwalian, waqaf,'azl, nikah dan

hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, ta'dil (rekomendasi), jarh

(celaan), wasiat, baligh, kebodohan dan hak milik. Ulama mutaakhir yang

bermadzhab Asy-Syafi'i mengumpulkan lebih dari dua puluh perkara

yang boleh ditetapkan berdasarkan berita yang masyhur dan semua

perkara ini tertera dalam Kitab Qarnaidyang ditulis oleh Al-Alla'i.
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1310. Dan dari lhnu Abbas Radhiyallahu Anhumabalwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Bahwa Rasulullnh Shallallahu Alaihi wa

Sallam menetapkan hukum dengan suntpah dan dengan seor&ng ssksi."

(HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan ia berkata, "Sanadnya

bagus.") eo3

Penielasan Kalimat

" D an dari Ibnu Abbas Radhiy allahu Anhumab ahw a Rasulullah Shnllallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

menetapkanhukum dengan sumpah dan dengan seorang sakst. " (HR. Muslim,
Abu Dawud, An-Nasa'i dan ia berkata, "sanadnya bagus.) Ibnu Abdil

903 (7*') Hadits ini shahitu Muslim (1712)



Subulus Salam:@

Barr berkata, "Tidak ada seorang perawi pun yang cacat dalam sanad

ini." Hanya sala At-Tirmidzi berkata dalam kitab Al-'llal, " Aku pernah

bertanya kepada Muhammad (yakni Al-Bukhari) tentang sanad

hadits ini, lantas beliau menjawab, "Menurutku ia pernah mendengar

beberapa hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dan ia juga

pernah mendengar hadits dari sekelompok shahabat. Oleh karena itu,

tidak perlu dipungkiri hadits yang ia dengar dari Ibnu Abbas dan ia juga

mendengar hadits Ibnu Abbas dari murid-murid beliau Radhiyallahu

Anhu. Hadits ini memiliki penguat di antaranya hadits berikut:

"|:) , s'-:'-a -:\ '-9+.) )--/ +_ e
:'" !c, ! - - '
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1.3LL. Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dengan hadits yang sama

diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu

Hibban.eoa

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dengan hadits yang sama

diriwayatknn oleh Abu Dazuud, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh lbnu Hibbsn.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'ieos dan berkata Ibnu Abi

Hatim dalam Kitab Al-'ilal dari ayahnya, "Hadits ini shahih. Hadits ini

diriwayatkan dari 22 orang shahabat yang seluruh nama-nama mereka

telah dicantumkan oleh pensyarah.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan boleh diambil

berdasarkan pernyataan satu orang saksi ditambah pernyataan sumpah.

Ini merupakan pendapat madzhab mayoritas shahabaf ulama-ulama

khalaf dan pendapat madzhab fuqaha' Madinah yang tujuh serta

madzhab Al-Hadawiyah dan Malik.

Asy-Syafi'i berkata, "Inti dari hadits ini adalah pernyataan sumpah

berfungsi untuk mempertegas dakwaan dan memperkuat kasus'

(g.*) Hadits ini shahih, At-Tirmidzi (1343)

Asy-Syafi'i dalam Musnad (21381)
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Ini artinya, ia bersaksi kepada Allah bahwa demikianlah kasus yang
sebenarnya seperti yang telah ia sebutkan. Jika ternyata kasus tersebut

berbeda dengan sumpah yang ia berikan, berarti ia telah berdosa atas

nama Allah Yang Mengetahui kejujuran atas apa yang ia sebutkan.

Dengan pertimbangan perkara yang sangat besar ini sehingga si

saksi berani mempertaruhkan keimanannya dan keagungan Allah
pada dirinya jika ia bersumpah dusta. Dan seorangyangjahat berani
menyebutkan bahwa siksaan Allah akan segera ditimpakan bagi yang
bersumpah dusta, maka sumpah yang mereka berikan dianggap sama

dengan satu orang saksi karena hal itu dapat dijadikan standar hukum.
Kasus ini sama seperti kasus li'an yang menjadikan sumpah sebagai

pengganti saksi mata untuk memisahkan antara suami dan isteri.

Menurut madzhab Za\d bin Ali, Abu Hanifah beserta murid-
muridnya bahwa hukum tidak dapat diputuskan berdasarkan satu

orang saksi dan pernyataan sumpahnya. Mereka berpegang dengan

firman Allah Ta'ala,

@ *):;;i'vi"ts
"Dan persaksikanlah dengan dua ornng saksi yang adil di antarakamu." (QS.

Ath-Thalaq:2)

Dan firman Allah Ta'ala,

@ ..tt4ft'igjrrgr&irV
"lika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan... " (QS. Al-Baqarah: 282)

Mereka katakan bahwa ayat di atas menunjukkan batasan dan

mafhum mukhaiafahnya menunjukkan bahwa tidak sah jika tidak
memenuhi persyaratan yang tertera di dalam ayat. Adapun penetapan

hukum berdasarkan satu orang saksi dan sumpah yang ia berikan
bertentangan dengan ayat. Sementara tambahan yang ada di dalam
hadits, "seornng saksi beserta sumpah yang ia berikan" merupakan hukum
yang dimansukh dengan mafhum mukhalafah ayat yang lalu.

Argumentasi ini dijawab: walaupun demikian makna mafhum
mukhalafah, akan tetapi mafhum tersebut juga dapat dimansukhkan
dengan hadits shahitu yakni hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.
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Kemudian kelompok ini berdalilkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam,

"Dua orang saksi stau ia bersumpah."e06

Hadits yang ini adalah hadits shahih dan hadits Ibnu Abbas

Radhiyallahu Anhuma juga hadits shahih, dengan demikian hadits ini
diamalkan sesuai dengan makna tesktualnya, dan mafhum yang diambil
dari hadits tersebut tidak dapat mengimbangi makna yang lugas yang

tercantum pada teks konteks hadits.

Di dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan bahwa hal itu
diucapkan Salamah di dalam haditsnya: Berkata Amr di dalam Al-

Huquqeo7. Maksudnya, Amr bin Dinar meriwayatkan hadits ini dari Ibnu
Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya beliau memutuskan hukum
yang berkaitan dengan hak-hak sesama berdasarkan satu orang saksi

yang disertai dengan pernyataan sumpahnya, tidak untuk masalah

huduud dan yang semisalnya.

Al-Khaththabi berkata, "Hal ini khusus untuk perkara yang

berkaitan dengan harta, karena perawi sendiri yang mengkaitkannya.

Dalam ilmu usul, hadits ini termasuk dalam bab al-khaash karena tidak

dapat diartikan ke makna yang lain dan juga tidak boleh dianalogikan

dengan kasus lainnya. Kemudian hukumnya pun tidak dapat disebut

sebagai hukum yang berlaku secara umum, karena hal ini berkaitan

dengan kisah suatu perbuatan sementara perbuatan tidak memiliki
makna umum.

Kesimpulannya bahwa semua kasus boleh ditetapkan hukumnya

berdasarkan satu orang saksi serta pernyataan sumpahnya, kecuali
masalah hukum had dan hukuman qishash yang tidak dapat
diputuskan kecuali melalui saksi. Demikianlah menurut ijma' para

ulama.

(Cf-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2670) dan Muslim (137)

(C,'=-") Hadits ini shahih, tetapi maqthu', Shahih Abi Dau:ud (3609)
906

907



' rti

ztt.
'-)-- q

.{;*11

Qadha' @eradilan)

2. BAB AD-DA'AWI (GUGATAN) DAN BAWINAT (BUKTI)

Ad-da'awibentuk jama' dari kata da'lDa, yakni isim mashdar dari kata

iddn'a syai-i artinya mengklaim bahwa sesuatu menjadi miliknya baik
klaim tersebut benar ataupun tidak.

Al-Bnyyinaf bentuk jama' dari bnyyinah, yakni bukti yang jelas.

Tanda bukti disebut sebagai bayyinah karena jelasnya sebuah kebenaran

tersebut.

7372. Dari lbnu Abbas Rndhivallahu AnhumabahwaNabi Shallallahu Alaihi

usa Sallam bersabda, "Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh

niscaya mereka nkan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh

atau rnenutltut hartn orang Inin. Tetapi bagi orang yang terdaku)a TDajib

memberikan sumpah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)e}8 Al-Baihaqi

meriwayatknn dengan sanad yang shahih 1lang lafazhnya, "Bagi ysng

mengklaim ra aj ib memberikan bukti dan b agi y ang meigingkari tuduhan

zoajib memberikan sltmpah," eDe

Penjelasan Kalimat

"Dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahzoa Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "lika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya

mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membutluh atau menuntut

hartn orang lailt. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah."

(HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi meriwayatkan) dari lbnu

Abbas Radhiyallahu Anhuma (dengan sanad yang shahih yang lafazhnya,
"Bagi yang nrcngkalim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari

908 (@) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4552) dan Muslim (1711)

909 (C?,'p) Hadits ini shahih, Al-Baihaqi (101252), dan dishahihkan oleh Al-Albani
Rahimnhullah dalam Al-Ira' a' Q6al\
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tuduhan wajib memberikan sumpah). Dalam bab ini juga ada hadits yang

diriwayatkan dari Umar Rndhiyallahu Anhuyang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.e10

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkanbahwa gugatan atau tuduhan semata tidak

dapat diterima kecuali jika menunjukkan bukti yang jelas atau tuduhan

tersebut diakui oleh pihak terdakwa. Dan orang yang menuduh boleh

meminta sumpah orang yang tertuduh. Inilah pendapat yang dipegang

oleh ulama salaf dan khalaf.

Para ulama berkata, "Hikmah diwajibkannya bukti bagi orang yang

menuduh, karena pihak penggugat berada pada posisi yang lemah dan

juga dikarenkan gugatannya berbeda dengan apa yang sedang berlaku.

Oleh karena itu ia dituntut untuk mendatangkan argumen yang kuat,

yakni berupa bukti yang autentik guna memperkuat posisinya yang

lemah. Adapun yang tertuduh menempati posisi yang kuat karena pada

asalnya ia tidak tertuduh apa-apa. Oleh karena itu ia hanya tertuntut

untuk bersumpah. Dan sumpah yang merupakan argumen yang lemah,

sudah cukup untuk mengokohkan posisinya.

-\ \r\r

1313. Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi shallallahu

Alaihi wa Sallam menawarkan sumpah kepada segolongan orang yang

akan diadili, I alu ( masin g-masing mer eka ingin lebih dahulu) memb er ikan

sumpahnya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengundi siapa

yang akan memberikan sumpahnyn " (HR. Al-Bukhari)e1l

910 (e*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (134I)

91.1 (7*,.) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2674)
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Qadha' (Peradilan)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahzoa Nabi shattallahu
Alaihi wa sallam menazuarkan sumpah kepada segolongan orang yang
akan diadili, lalu (masing-masing mereka ingin lebih dahulu) memberikan
sumpahnya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengundi siapa yang
akan memberikan sumpahnya." (HR. Al-Bukhari.) Hadits ini ditafsirkan
oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dari jalur
Abu Raafi' dari Abu Hurairah R adhiyallahu Anhubahwasanya dua orang
laki-laki sedang bertengkar tentang suatu barang dan masing-masing
mengklaim bahwa barang itu miliknya, hanya saja mereka berdua tidak
mampu mendatangkan bukti yang jelas. Lantas Nabi shalktllahu Alaihi
wa Sallam bersabda,

t^f ji d.t Vi ors 6 Ht ;; r: t.:r
"Kemudian beliau mengundi keduanya untuk brrru*poh a'oit mrretcoiut,
ataupun benci./te12

Al-Kaththabi berkata, " Arti istihaam yang tercantum dalam hadits
adalah mengundi keduanya. Nama siapa yang keluar maka dialah
yang harus bersumpah dan mengambil barang yang ia klaim sebagai
miliknya.

Kisah yang serupa juga diriwayatkan dari Ari bin Abi rhalib
Radhiyallahu Anhu, bahwasanya di sebuah pasar ditemukan seekor
bighal (kuda poni) yang sedang dijual, lantas seorang laki-laki berkata,
"Ini bighal kepunyaanku, tidak pernah aku jual dan tidak pernah juga
aku hadiahkan." Lalu laki-laki itu membawakan lima orang saksi.
Kemudian datang orang kedua yang juga mengaku bahwa bighal itu
adalah miliknya dan membawakan dua orang saksi. Kemudian Ali bin
Abi rhalib berkata, "Tentang kasus ini diperlukan keputusan hukum
dan perdamaian yang akan aku jelaskan kepada kalian. Jika kita tempuh
cara damaimaka kita jualbighal ini dankitabagi menjadi tujuhbahagiary
lima bahagian untuk lelaki ini dan dua bahagian untuk lelaki ini. Jika
cara damai tidak disetujui maka kita putuskan secara hukum. caranya
salah seorang kalian bersumpah bahwasanya bighal ini kepunyaannya.

912 (e*) Hadits ini shahifi shahih Abi Dawud (3616)
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jika kalian berdua ingin memberi sumpahnya maka tidak ada cara lain
selain mengundi siapa yang akan bersumpah. Nama siapa yang keluar
maka dialah yang akan bersumpah dan berarti bighal itu diputuskan
menjadi miliknya."

j'\lll

1.3'].4. D an dari Abu Umamah AI-H aritsi Radhiy allahu Anhu b ahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi zna Sallam bersabda, "Barangsiapn mengambil hak

saudaranya dengan cara bersumpah pasti Allah akan memasukkannya

ke dalam neraka dan mengharamkannya masuk ke surga." Seseorang

b er t any a kep ad a b eli au, " Y a Ras ulull ah, w al aup un s e su atu y an g kur an g

berharga? " Beliau menjawab, "Walaupun hanya karena sebuah tongkat

pohon arak." (HR. Muslim)e13

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan ancaman yang keras terhadap orang yang
berani bersumpah untuk mengambil alih hak seorang muslim. Adapun
ungkapan hadits yang menyebutkan "hqk seorang muslim" termasuk di
dalamnya sesuatu yang bukan bukan berupa harta menurut istilah syar'i,
seperti kulit bangkai dan yang semisalnya. Sebutan kata "muslim" jika
ditilik dari hukum kebanyakan. Oleh karena itu seorang kafir dzimmi
juga termasuk dalam hukum yang tercantum dalam hadits ini.

Ada yang berpendapat bahwa ancaman ini ditujukan kepada

seorang yang bersumpah untuk mengambil alih hak sesama muslim saja,

tidak untuk haknya kafir dzimmi. Walaupun hukum mengambil hak
kafir dzimmi hukumnya juga haram, hanya saja ancaman hukumannya

berbeda. Ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan

.JJa-9

(,

913 (e) Hadits ini shahih, Muslim (137)

I



!

Qodha' (Peradilan)

dari surga dikaitkan bagi mereka yang tidak bertaubat dan belum

mengembalikan hak orang lain itu sebelum ia meninggal. Kemudian

yang dimaksud dengan sumpah di sini adalah sumpah palsu. Walaupun

di dalam hadits disebutkan sumpah secara mutlak, namun hukumnya

dikaitkan dengan hadits berikut:

*"^; ;1 ;ir i' -.* ) -'i ; dJr .r-: _"*5 ;j c-J.1'' _.;1 . \ r \ --

, 't :. 
" t'.j ,

-"-s *Li- tr.-r *U Lii:*, -i-r Jt -iL.- :-.:-G *Lj

A; :i| j'.:. & .*-.^i' *1r .tsu q
1,31.5. Dan dari Al-Asy'ast bin Qais Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, " Barangsiapa melakukan

sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim maka ia akan

menjumpai Allah sedang Allah murka terhadap dirinya." (Muttafaq

Alaih)e1a

Penjelasan Kalimat

Perkataan penulis, (Dan dari Al-Asy'ast bin Qais Radhiyallahu Anhu).

Ia adalah Abu Muhammad Al-Asy'astbinQaisbin Ma'dikadb Al-Kindi
pemimpin suku Kindah. Datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi zaa

Sallam sebagai utusan suku Kindah pada tahun 10 Hijriyah. Ia seorang

yang dipatuhi oleh kaumnya dan mengarahkan kaumnya agar ikut masuk

memeluk agama Islam.Ia pernah murtad setelah Rasulullah Shallallahu

Alaihi rna Sallam wafat dan kembali memeluk agama Islam pada masa

pemerintahan Abu Bakar. Ia pergi jihad bersama Sa'ad bin Abi Waqqash

dan ikut andil dalam peperangan Qadisiyah dan pertempuran lainnya.

Ia berdomisili di Kufah dan wafat di sana pada tahun 42 Hijriyah dan

dishalatkan oleh Al-Hasan bin AliRadhiyallahu Anhuma.

Sabda Rasulull ah Shall all ahu Al aihi w n S all am, " B ar an g si ap a m el akukan

sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim maka ia akan menjumpai

Allah sedang Allah murka terhadap dirinya," Maksudnya sumpah palsu

di sini adalah sengaja bersumpah padahal ia tahu bahwa sumpahnya

91.4 (7*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2516) dan Muslim (138)
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--1@tersebut tidak benar. Apabila Allah murka terhadap orang seperti ini,

tentu konsekwensinya akan diharamkan untuknya surga dan akan

diancam dengan siksaan-Nya.

-b-\,J _,; {\: G l;': tG
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131 6. D an d ar i Ab u Mu s a Al- Asy' ar i Radhiy all ahu Anhu : ad a du a or an I y an I
sedang bertengkar, masing-masing mengakui sebagai pemilik seekor

unta, sementara keduanya tidak dapat mercunjukkan bukti yang jelas.

Kemudian kasus mereka itu diajukan kepada Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam. Lantas beliau memutuskan untuk membagi dua

binatang tersebut." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan

Lafazhnya Lafazh An-Nasa'i seraya berkata, "Sanad hadits ini
bagus.")e15

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Musa Al-Asy'ary Radhiyallahu Anhu: ada dua orang

yang sedang bertengkar, masing-masing mengakui sebagai pemilik seekor unta,

sementar a keduany a tidak dap at menunjukkan bukti y ang j elas. Kemudian kasus

mereka itu diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam. Lantas

beliau memutuskan untuk membagi dua binatang tersebut." (HR. Ahmad,

Abu Dawud, An-Nasa'i dan lafazhnyalafazhAn-Nasa'i seraya berkata,

"Sanad hadits ini bagus.") Al-Kaththabi berkata, "Sepertinya hewan ini

berada di bawah kepemilikan mereka berdua sehingga Nabi Shallallahu

Alaihi wa SaIIam memutuskan bahwa mereka berdua memiliki hak yang

sama. Sebab, apabila hewan tersebut berada di tangan salah seorang

dari mereka berdua tentu keputusan beliau tidak akan seperti itu hanya

dikarenakan pengakuan yang seorang lagi. Setelah hadits ini Abu

Dawud mencantumkan hadits lain yang isinya:

915 QaaT Hadits ini dha'il Dha'if Abi Dau:ud (1613)
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Ia berkata, "Kedua orang itu masing-masing mengaku sebagai
pemilik seekor unta dan masing-masing menghadirkan dua orang
saksi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihiwa sallam memutuskan untuk
membagi dua unta tersebut.//e16

Al-Khaththabi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dengan sanad
hadits pertama. Hanya saja pada hadits yang pertama tercantum bahwa
salah seorang dari mereka tidak mampu mendatangkanbukti, sementara
dalam hadits ini masing-masing mereka datang dengan membawa bukti,
sehingga Rasulullah shallallahu Ataihi wa sallam memutuskan untuk
membagi dua unta tersebut karena kedua hak kepemilikan mereka pada
unta tersebut sama kuat. Boleh jadi kedua hadits di atas menunjukkan
pada satu kisah hanya saja dua saksi yang mereka bawa masing-masing
saling bertentangan. Lantas beliau memutuskan seolah-olah tidak ada
saksi dan seolah-olah keduanya tidak mampu memdatangkan bukti.
sehingga Rasulullah shallallahu Alaihi wa ssllam memutuskan untuk
membagi dua dengan bahagian yang sama untuk mereka berdua. Boleh
jadi unta tersebut berada di tangan salah seorang dari mereka, akan
tetapi karena masing-masing memberikan bukti yang jelas dan sama
kuat maka unta tersebut diambil dari orang tersebut lalu dibagi menjadi
dua bahagian, kemudian diberikan kepada mereka berdua masing-
masing satu bahagian.

Tafsir Hadits

Para ulama bersilang pendapat tentang kasus sebuah barang yang
berada di tangan seseorang, lantas datang seorang lagi yang mengaku
bahwa barang tersebut adalah miliknya dan masing-masing mereka
mampu memberikan bukti yang sama kuat. Menurut Ahmad bin Hanbal
dan Ishaq bin Rahwaih: kedua orang itu diundi, nama siapa yang keluar
maka barang tersebut diputuskan menjadi miliknya. sebelumnya Asy-
syafi'i berpendapat seperti ini, tapi pada pendapat yang baru beliau
berkata, "Dalam kasus seperti ini ada dua kepufusan:

1. Barang tersebut dibagi menjadi dua bahagian dan masing-masing
mendapat satu bahagian. Keputusan ini sesuai dengan pendapat
madzhab Ashhabur ra'yi dan Sufyan Ats-Tsauri.

916 (J ""'-?)Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawud (36t5)
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2. Keduanya diundi, nama yang keluar diambil sumpahnya bahwa

barang tersebut benar-benar miliknya. Kemudian diputuskan
bahwa barang tersebut miliknya."

Malik berkata, "Aku tidak memutuskan barang tersebut milik
salah seorang dari mereka, jika barang tersebut berada di pihak ketiga."

Disebutkan bahwa Malik juga pernah berpendapat bahwa barang

tersebut diputuskan milik orang yang lebih takwa di antara mereka

berdua dan yang lebih dikenal keshalihannya.

Al-Auza'i berkata, "Diputuskan untuk orang yang lebih banyak
jumlah buktinya." Dikisahkan dari Asy-Sya'bi bahwa ia berpendapat:

barang tersebut dibagi sesuai dengan berapa total jumlah saksi yang

dihadirkan oleh kedua belah pihak. (lalu masing-masing bahagian

diberikan kepada merekaberdua sesuai dengan jumlah saksi yang mereka

hadirkan.-pent)." Sampai disini selesai perkataan Al-Khaththabi.

Dalam Kitab Al-Manarkarya Al-Mufti tercantum bahwa pengundian

tidak dilakukan pada kasus seperti ini. Pengundian hanya dilakukan
ketika tidak ada cara lain dalam mencari mana yang benar. Sebab orang

yang tertuduh pada asalnya tidak terkait pada salah satu kemungkinan.

Oleh karena itu tidak boleh membatalkan haknya hanya karena diundi.
Pendapat yang benar dan terpilih dalam menangani kasus seperti ini
adalah pihak tertuduh diminta sumpahnya dan pendapat ini sesuai

dengan madzhab Al-Hadawiyah.
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1.377 . Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rssulullah Shallsllahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku ini
dengan sumpah palsu maka tempatnya di neraka." (HR. Ahmad, Abu
Dawud, An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)e17

917 (c.*) Hadits ini shahih, shahih Abi Dazoud (3246)
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Penielasan Kalimat

"Dan dnri labir Radhiyallahtt Arthu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

ws Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpnh di atas mimbarku ini dengan

sumpah pal* maka tempatrtya di nernka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-
Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban). An-Nasa'i meriwayatkannya

hadits dengan sanad yang seluruh rawinya tsiqah dari Abu Umamah,

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabdae

or". t o | - .6,a=t* gJ--.,, U yl
' zz t

16 ,

.!-r-c Yi
"Barangsiapa bersumpah palsu di mimbarku it i untnk *rnfrororOo,lrrrto
seorang muslim maka orang tersebut berhak mendapat laknat Allah, malaikat

dsn seluruh umat manusia, tidak akan diterima taubat darinya dan juga tebusan

yang ia lterikmr.""|s

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang
bersumpah palsu di mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Para ulama berselisih pendapat: apakah kerasnya ancaman sumpah

tersebut berkaitan dengan tempat dan waktu? Kemudian bolehkah
seorang hakim melakukan hal itu? Menurut salah safu pendapat,

hadits di atas tidak menunjukkan tentang hal itu. Yang disebutkan di
dalam hadits adalah besarnya dosa bagi orang yang bersumpah palsu
di mimbar Rasulullah Shsllallnhu Alaihi zoa Sallam. Menurut Madzhab
Al-Hadawiyah, Hanafi dan Hanbali, acaman keras tersebut tidak ada

kaitannya dengan tempat dan waktu. Orang yang bersumpah tidak
diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut. Hanya saja mayoritas ulama
berpendapat bahwa kerasnya ancaman ada kaitannya dengan tempat
dan masa. Mereka berkata, "Yang berkaitan dengan tempat seperti di
kota Madinah tepatnya di atas mimbar Nabi Shallallahu Alaihi u,a Sallam,

di rukun dan Maqam Ibrahim di kota Mekah dan di masjid-masjid jami'.
Contoh yang berkaitan dengan masa seperti setelah shalat Ashar, malam
dan siang hari Jum'at dan yang semisalnya."

.'J

ajJ

978 (e-,) Hadits ini shahih, An-Nasa'i dalam AI-Kubra (31492)
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--@@Kelompok pertama berdalilkan dengan kemutlakan hukum yang

tercantum dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

"Si terdakwn wajib bersumpah,"sts

Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi taa Sallam:

"Dua orang saksi atnu ia bersumpah."^'

Adapun jumhur ulama, mereka berdalilkan dengan hadits |abir,

Abu Umamah, dan praktek yang dilakukan oleh lJmar, Utsman, Ibnu

Abbas dan shahabat lainnya. Mereka juga berpendapat adanya ancaman

keras yang berkaitan dengan masa sebagaimana yang tertera dalam

firman Allah Ta'ala,

@ ,t4)i)7|(i14
"Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah).... " (QS. Al-

Maidah: 106)

Para mufassir berkata, "Yakni setelah shalat Ashar." Dan ada juga

yang berpendapat bahwa ancaman keras tersebut berkaitan dengan

tempat dan masa, hanya saja hukumnya tidak wajib.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa disunnahkan untuk

mengambil sumpah pada tempat dan waktu tertentu, akan tetapi

hukumnya tidak wajib. Pendapat lain mengatakan: perkara tersebut

diserahkan kepada kebijakan hakim. Jika menurut hakim mengambil

sumpah pada waktu dan tempat tertentu ada maslahatnya, maka hakim

berhak untuk memaksa si tertuduh untuk bersumpah pada tempat dan

waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

,tr {)

ft.*) Hadits ini shahih, dan takhrijnya baru saja berlalu.
(e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2670) dan Muslim (137)
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1,378. Dan dari Abu Hurairnh Radhiyallahu Anhu, ia berkata: "Rasulullah

Shallallahu Alaihi ws Sallam bersabdn, "Tiga macarn (golongan) orang

yang pada hari kiamat kelak tidak nkan diajak AIIah berbicara, Dia tidak

akan menoleh kepadanya, tidak akan membersihkan dosanya dan untuk

mereka azab yang pedih: Seorang yang berada di padnng tandus dan

m e mp uny ai kel eb ih nn air t et ap i i a rn eI ar a n g p nr a m u s afir m e m inu mny a.

Seorang pedagang yang menjual dagangannya setelah waktu Ashar dan

bersunryah kepada si pembeli bahwa ntodnlnya sekian-sekisn sehingga

si pembeli ftlempercayainya, padahsl ia berbohong. Seorang yang

bersumpah setia kepada selrang imam knrena ingin mendapatkan harta

dunia. Bila ia diberi maka ia akan tunaikan sltmpahnya, jika tidak maka

iapun akan mengabaikan sumpahnya. " (Muttafaq Alaih)n"

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berknta: "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiga macam (golongan) orang yang

padaharikiamatkelak tidak akan diajak Allahberbicara, Dia tidak akan menoleh

kepadanyn," (ini merupakan ungkapan yang menunjukkan betapa besar

kemarahan Allah terhadap si pelaku dan mengisyaratkan jauhnya si

pelaku dari rahmat-Nya. Tidak akan membersihkan dosanya (yakni tidak
akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dengan maghfirah-Nyu).

Dan untuk mereka azab yangpedih: Seorangyangbercda di padang tandus dan

memp uny ai keleb ihan air te t api ia melar ang p ar a mus afir meminumny a. S eor an g

pedagang menjual dagangannya setelah uraktu ashar dan bersumpah kepada si

pembeli bahwn modalnya sekian-sekian sehingga si pembeli mempercayninyn,

a-r'i': '-

,,\.-' .:
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921 (e") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2672) dan Muslim (108)
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padahal ia berbohong. Seorang yang bersumpah setia kepada seorang imam

knrena ingin mendapatkan benda dunia, bils ia diberi maka ia akan tunaikan

sumpahnya, jika tidak maka iapun nkan mengabaikan sumpahnya."

Tafsir Hadits

Sabda beliau "seseorang yang memiliki kelebihan air" yaitu air yang
lebih dari kebutuhannya. Orang ini tidak memberikan sesuatu yang ia
tidak butuhkan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini telah kita
bicarakan pada kitab jual-beli.

Sabda beliau "lalu ia mempercayainya", yakni si pembeli. Dhamir
"huLua" kembali kepada aakhidz mashdar dari kata la-gkhadzahaa untuk
perbuatan yang dilakukan. Hal ini sama seperti firman Allah Tn'ala,

@ur'u J5';\ha
"Berlaku adillah, karena sdil itu lebih dekat kepada takzna. " (QS. Al-Maidah:
8)

Yakni, ia telah mengeluarkan modal untuk barang tersebut tidak
seperti yang ia ucapkan dalam sumpahnya. Orang seperti ini telah
melakukan dua dosa besar: bersumpah dusta atas nama Allah dan
berdusta ketika mengabarkan harga modal yangiakeluarkan. Di dalam
hadits juga disebutkan " setelah w aktu Ashar " halini membuktikan betapa
mulianya waktu setelah Ashar. Hadits ini menunjukkanbahwa ancaman
keras tersebut berkaitan dengan masa atau waktu tertentu.

Sabda beliau, " S eor ang y an g b ersump ah setia kep ada seor an g imam kar ena

ingin mendapatkan harta dunia," yakni karena ia mendapat subsidi dari
imam tersebut. Ancaman tersebut kemungkinan tertuju kepada semua
orang yang bersumpah setia karena ingin mendapatkan harta dunia
yang berarti niatnya tidak ikhlas dan disebabkan ia tidak memenuhi
janjinya karena tidak lagi menaati imam tersebut serta menyempal dari
jamaah kaum muslimin.

Pada dasarnya tujuanbersumpah setia kepada seorang imam adalah
untuk menegakkan syariat, menegakkan kebenaran dan melaksanakan
apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menghancurkan apa yang
diperintahkan Allah untuk dihancurkan. Di dalam riwayat Al-Bukhari
tercantum:
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" S eor an g y an g mentb er ikan s um p ah p al su set elah shnlat Ashar un tuk mengamb il
alih har t n seor an I mr $Iim. " 

^ "

Dengan demikian jumlah orang yang diancam dengan ancaman ini
sebanyak empat macam.

Dalam riwayatMuslim dari hadits Abu HurairahRadhiyallahu Anhu,

beliau bersabda,

"Dnn orang tua (orang yang sudah meniknh) yang melakukan zina, penguasa

yang gemar berdusta dan orang miskin yong sombong."e23

Muslim juga meriwayatkan hadits Abu Dzar dengan sanad yang

t

tU' .u i i*.j' ,y?, i-* ;u,

.;'rt )t J,:lt r rt;lt .1A",
"Ada tiga golongan yang tidak nkan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat

kelnk: orang yang gemar mengungkit kebnikan yang telah ia berikan, seorang

yang menjual dagnngannya dan in beratmpah dengan sumpah palsu dart

selrang yang menjulurksn kainnya di bsrnah mato kski."e2a

Apabila antara seorang yang menjual barangnya dengan sumpah

palsu dan seorang yang bersumpah palsu pada waktu Ashar menjadi

satu golongan maka golongan yang mendapat ancaman tersebut

sebanyak sembilan golongan. Namun apabila seorang yang menjual

barangnya dengan sumpah palsu kita jadikan satu golongan dan seorang

yang bersumpah palsu pada waktu Ashar menjadi satu golongan maka

seluruhnya menjadi sepuluh golongan.

(e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2369)

(g*) Hadits ini shahih, Muslim (107)

(g.*) Hadits ini shahih, Muslim (106)
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"1319 , Dan dari I abir Radhiyallahu Anhu bahwa dua orang laki-lnki bertengknr

masing-masing mengaku pemilik seekor unta dan berkata: "Unta itu

I ahir di t emp atku. " M asin g- m asin g mer eka m en d at an gkan b ukti -b ukt i'

Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi zaa Sallam memutuskan unta tersebut

milik or an g y an I rnen gurusny (1. "e25

Penjelasan Kalimat

"Dan dari labir Radhiyallahu Anhu bahuta dua orang laki-laki bertengkar

mnsing-masing mengaku pemilik seekor unta dan berkata: "Unta itu lahir di

temp atku. " Masin g-m asin g mer eka mendat an gkan buktlbukti. Lalu Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan unta tersebut milik orang yang

mengurusnya." (Akandatang keterangan mengenai takhrij hadits ini dan

hadits setelahnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi/ namun

ia tidak mendha'ifkan sanadnya)e26

Asy-Syafi'i juga meriwayatkanhadits yang samahanya saja di dalam

riwayat Asy-Syafi'i tercantum dengan Laf azh " tadaa' ay aa daabb aah" dan

ia juga tidak mendha'ifkan sanadnya.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang memelihara

unta tersebut lebih kuat posisinya jika masing-masing pihak yang

bersengketa mengemukan bukti yang sama kuat. Demikian pendapat

Asy-Syafi'i, Malik dan ulama-ulama lainnya. Asy-Syafi'i berkata,

"Dikatakan kepada kedua pihak yang bersengketa: dakwaan dan bukti

kalian berdua sama kuatnya. Hanya saja karena unta tersebut berada

di tangannya dan dia yang memeliharanya maka posisinya lebih

kuat dari pada orang yang tidak memeliharanya." Lantas Asy-Syafi'i

menyebutkan hadits di atas.

Ad-Daraquthni (41209)

Al-Baihaqi (101256)
925
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Al-Hadi dan jama'ah Al-'Aali serta Ibnu Hanbal berpendapat kasus
mereka dirajihkan dengan mencari bukti khaarijyakni bukan bukti yang
berasal dari orang yang memeliharanya, sebab ia yang mengangkat
kasus ini. Adapun bagi yang mengingkarinya harus diambil sumpah,
berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

"Si terdakwa wajib bersumpah."ozz

Hadits ini menunjukkan yang tertuduh tidak tertuntut untuk
mendatangkan bukti.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi rhalib Radhiyallnhu Anhubahwasanya
ia berkata, "Jika barang tersebut di tangan orang yang terdakwa maka
orang tersebut tidak perlu menunjukkan bukti." perkataan Ali bin Abi
Thalib ini tercantum dalam Kitab AI-Bahr.

Pendapat di atas dibantah dengan pernyataan bahwa hadits
Jabir memiliki hukum yang khusus sementara hadits "si terdakwa

wajib bersumpah" memiliki hukum yang sifatnya umum. oleh karena
itu hadits yang khusus tersebut dalam kasus tertentu lebih kuat dari
pada hadits yang umum. Adapun mengenai perkataan Ali di atas,
sanadnya tidak shahitr, kalaupun shahih perkataan ini bertentangan
dengan hadits Rasulullah shallallnhu Alaihiws sallam yang lalu. Dengan
demikian sumpah diambil dari kedua belah pihak, sebab keberadaan
suatu barang di tangan salah satu pihak sudah cukup menjadi bukti dan
bukti ini sama kuatnya dengan bukti yang didatangkan oleh pihak yang
mengklaim bahwa barang itu adalah miliknya. Ada juga riwayat dari
Ali bin Abi rhalib Radhiyallahu Anhu yang isinya sama seperti pendapat
Asy-syafi'i. Adapun pendapat Madzhab Hanafi memberikan rincian-
rincian tersendiri hanya saja tidak bersandarkan dengan dalil.

+t; .;.-At rv.4t

(gr.-) Hadits ini shahih" dan takhrijnya baru saja berlalu.
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Dan dari Ibnu t.lmar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi shallallahu

Alaihi wa Sallam meminta sumpah lrang yang memiliki hak." (Kedua

hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan kedua

sanadnya dha'ifl oze

Penjelasan Kalimat
,'Dan dari lbnu Llmar Radhiyallahu Anhuma bahuta Nabi shallallahu

Alaihi wa Sallam meminta sumpah orang yang memiliki hak." Kedua hadits di

atas -yaknihadits ini danhadits sebelumnya- diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni

dan kedua sanadnya dha'if (penyebab dha'ifnya hadits ini berasal dari

Muhammad bin Masruq dari Ishaq bin Al-Furat). Muhammad bin

Masruuq tidak diketahui identitasnya dan para ulama berselisih

pendapat tentang Ishaaq bin Al-Furaat sebagaimana yang disebutkan

dalam Kitab Al-Mushannnf. Adz-Dzahabi berkata dalam Kitab Al-Kasyf,

"Ishaq bin Al-Furat Qadhi daerah Mesir ia perawi yang dikenal tsiqah.

Al-Baihaqi berkata, "Dalam kasus-kasus seperti ini, yang jadi pegangan

adalah hadits-hadits sumpah karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda kepada keluarga korban, " Apakahkalianmaubersumpah? " tetapi

mereka enggan untuk bersumpah. Kemudian beliau kembali bersabda,

"Lantas apakah orang Yahudi itu yang bersumpah?"e2e Hadlts ini hadits

shahih." Kemudian ia menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan

dengan hadits sumpah dan pengembalian sumpah kepada si penuduh,

lalu ia berkata, "Hadits-hadits inilah yang dapat dijadikan Pegangan/

yakni apabila yang tertuduh enggan untuk bersumpah maka sumpah

tersebut diambil dari orang yang menuduh'

Saya katakan, "Al-Baihaqi mengqiyas permasalahan ini. Hanya saja

menurut para ahli ushul, hadits yang menyebutkan sumpah tersebut

bertentangan dengan hukum qiyas. Oleh karena itu, hadits ini tidak

boleh diqiyaskan dengan kasus yang lain'

Tafsir Hadits

Hadits-hadits yang tertera dalam kitab dapat juga dijadikan dalil

adanya pengembalian sumpah kepada si penuduh. Maksudnya apabila

Ad-Daraquthni (. a I 213)

(e4 Hadits ini shahitu Al-Bukhari (7192) danMuslim (1669)
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orang yang tertuduh enggan untuk bersumpah maka sumpah tersebut
wajib diambil dari orang yang menuduh. Asy-Syafi,i dan ulama yang
lain berpendapat bahwa tidak ada keputusan hukum jika pihak tertuduh
enggan bersumpah kecuali apabila pihak pengugat menyatakan
sumpahnya. Adapun Al-Hadawiyah dan sekelompok ulama berpendapat
bahwa keputusan sudah dapat ditetapkan walaupun yang menuduh
tidak bersumpah. Al-Muayyid berkat4 "Hukum tidak dapat ditetapkan
hanya karena orang yang tertuduh tidak mau bersumpah. Akan tetapi
si tertuduh harus di penjara hingga ia mau bersumpah atau mengakui
tuduhan. Al-Hadawiyah berdalih bahwa enggannya orang yang tertuduh
mengucapkan sumpah menunjukkan bahwa ia mengakui tuduhan
tersebut. Mereka juga berdalil dengan praktek yang dilakukan oleh Umar,
Utsmary Ibnu Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallnhu Anhum.

Pendapatini dibantahkembali dengan pernyataanbahwa perbuatan
shahabat tidak dapat dijadikan hujjah. seandainya hadits Ibnu umar
Rndhiyallahu Anhuma itu shahih tentu hadits inilah yang lebih pantas
dijadikan untuk hujjah.

:ij \ rY \

,:? ,\'))';; l,-i -ri: );) ^:);
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1'321' Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "pada suatu hari
Rasulullah shallallahu Alnihi wa sallnm mnsuk ke rumahku dengan

wajah yang berbinar dan berseri-seri lalu beliau bersabda, ,,Tidakkah

kamu m eI ih at Mu j azziz AI - Mu dlij i, b ar u s an i a m elihat Z ai d b in H ar i t s ah

dan Usamah bin Zaid, lsntas ia berknta, " Knki mereka ini ada hubungan
nasab." (HR.Al-Bukhari dan Muslim) oao

Penielasan Kalimat

" D an dari Aisy ah Radhiv allahu Anha, ia berkata, " p adn suatu hari Rasuruflah

J:,
:;-\\-li L-:r- it i , ;-r-iLe

tc)

930 (g"^-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3555) dan Muslim (1459)
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Shallattahu Alnihi wa Snllam masuk ke rumahku dengan waiah yang berbinar

dan berseri-seri (dapat tergambar dari raut wajah seseolang. Kata asanriir

mufradnya sirrun, suruur bentuk jama'nya asraar asirrnh bentuk jamak

muntahal jumu'nya asaariir artinya berseri-seri dengan Perasaan suka cita)

Ialu b ersab da, " Tidakkah kamu melihat Mui azziz (dengan mendhammahkan

huruf jim dan mentasydid huruf zaiyang dibaris kasrahkan kemudian

disertai zai yang kedua. Kata ini mengikuti timbangan isim fa'il. Ia disebut

Mujazziz karena pada zarnan jahiliyah apabila ada yang tertawan maka

rambut bahagian ubun-ubun di iazza artinya dicukur baru kemudian

dilepas). Al-Mudliji maksudnya adalah nisbat kepada Bani Mudlij bin

Murrah bin Abdil Manaf bin Kinan ah). Barusan ia melihat Zaidbin Haritsnh

danLlsamahbin Znid,lantas iaberkata, "Kaki merekn ini adahubungan nasab."

Hadits riwatlat Al-Bukhsri dan Muslim.

Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi

wn Snllam bersabda,

o.i !'.ort ,' ",', ,'i';j it*i 
"i;J-; hlil\ \)'iJ 3i &i ?lJt A.Lbi L4<+l-9J \*-)1 ott*r \5,l J

.to ,oio . t ','-..rr.17 o,.,,,J, ,r,.:,.._i:r\i5 "r51t ora j! Jut (#lri\ t4)\:4;);)\+i,

"Tohuokoh kamtr bahwa toai mulorriz datang kemudian ia melihat Llsamah dan

Zaid. Pada saat itu kepala l.Isamah dan Zaid ditutup kain sedang kaki mereka

berdua kelihntan. Lantss Mujazziz berkata, " Kaki-kaki ini sama persis'"

Ketahuilah bahwa orang-orang kafir mencela nasab Usamah karena

warna kulitnya yang hitam legam sementara ayahnya Zaid berkulit

putih. Demikian yang disebutkan oleh Abu Dawud. Ibu Usamah

bernama Ummu Aiman seorang wanita Habsyahyangberkulit hitam. Di

dalam Kitab Shahilr tertera bahwa Ummu Aiman adalah seorang wanita

Habsyah pembantu Abdulah ayah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ada

yang mengatakan bahwa Ummu Aiman adalah salah satu hamba sahaya

yang berasal dari negeri habsyah yang dibawa ke Mekah pada tahun

gajah. Sebelum menikah dengan Zaid,IJrnmu Aiman pernah menikah

dengan Ubaid Al-Habsyi dan lahirlah Aiman. Oleh karena itu ia dikenal

dengan kuniyah Ummu Aiman, adapun namanya adalah Barakah.
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Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bolehnya menetapkan nasab dengan

pernyataan seorang Qafah. Qafah berasal dari kata Qaafa, qiyanfah.

Artinya seorang yang mahir melihat jejak dan dengan jejak tersebut ia

mengetahui kemiripan seorang anak dengan ayahnya, saudaranya dan

lainJain. Malik, Asy-Syaafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa

qafah dapat dijadikan standar dalam menetapkan berdalilkan dengan

hadits di atas.

Sisi pendalilannya melalui taqrir dari Nabi Sft a ll nllahu Al nihi zon S nll nm

karena taqrirbeliau merupakan hujjah di dalam hukum syar'i dan termasuk

salah satu dari sunnah beliau. Hakikat taqrit'beliau Shnllnllahtr Alaihi wa

Sallam adalah beliau melihat seseorang melakukan snatu perbuatan atatr

mendengar ucapan seseorang atau mengetahui perbuatan dan ucapan

tersebut dan tidak diketahui adanya pengingkaran dari beliau Shallall tthu

Alaihi wa Sallant, contohnya orang kafir pergi ke gereja. Atau beliau

bersikap diam bukan karena tidak sanggup mengingkari perbuatan dan

perkataan mungkar tersebut. Seperti tidak ada pengingkaran dari beliau

ketika menyaksikan langsung orang-orang kafir Mekah dan penyembah

berhala lainnya mengintimidasi kaum muslimin. Jika demikian, maka

hukum perbuatan atau perkataan tersebut adalah boleh. Bahkan dengan

berseri-serinya wajah beliau sebagaimana yang disebutkan dalam kisah

di atas, maka permasalahannya akan lebih jelas lagi. Sebab wajah beliau

berseri-seri karena mendengar ucapan Muj azzi tentane penetapan nasab

Usamah kepada ayahnya Zaid.Dengan demikian hal ini menunjukkan

persetujuan beliau Shallallahu Alaihi zaa Sallam bahwa pernyataan qafah

merupakan salah satu cara untuk mengetahui nasab seseorang.

Cara mengetahui nasab seperti ini boleh dilakukan berdasarkan

riwayat Malik dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya Umar bin Khaththab

Radhiyallahtt Anhu pernah menangani kasus anak-anak jahiliyah dan

orang-orangyangmengklaim bahwa anak tersebut adalah anak mereka

setelah agama Islam datang. Pada suatu hari datang dua orang laki-
laki yang masing-masing mengaku bahwa anak itu adalah anak isteri

mereka. Kemudian Umar memsanggil seorang qaif (ahli jejak). Setelah

memperhatikan kedua anak tersebut qaif berkata, "Kedua laki-laki ini
mirip dengan anak-anak ini." Lalu Umar memukulnya dengan sebuah
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alat, lantas ia memanggil ibu dari anak-anak tersebut dan berkata,

"Beritahu kepadaku bagaimana kisahmu sebenarnya!" Wanita tersebut

menjawab, "Dia ini dahulu menggauliku." Pada saat itu rvanita tersebut

sedang berada di tempat penggembalaan unta milik keluarganya. Laki-

laki itu terus menyertai wanita tersebut hingga diperkirakan bahwa

wanita itu mengandung. Kemudian laki-laki itu pergi dan tiba-tiba

wanita itu mengalami pendarahan. Kemudian datang laki-laki lain
menggantikan laki-laki yang pertama. Aku tidak tahu apakah anak ini
dari laki-laki pertama ataukah dari laki-laki kedua. Lantas qaif bertakbir

dan Umar berkata kepada si anak, "Terserah kamu kepada laki-laki
mana kamu menasabkan dirimu.'/e31 U'mar memutuskan perkara si

anak berdasarkan pernyataan qaif di hadapan para shahabat lainnya

dan tidak seorang pun dari mereka mengingkari keputusan tersebut.

Jadi kesepakatan ini menguatkan dalil tentang penetapan hukum
berdasarkan pernyataan ahli jejak atau qaaif.

Mereka juga mengatakan, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu

Abbas Radhiyallaahu Anhuma. Anas bin Malik dan tidak ada perselisihan

pendapat di kalangan shahabat tentang rnasalah ini. Dibuktikan lagi
dengan hadits li'ane32 dan sabda beliau Shallallahu Alaihi zta Snllam:

,t l. ',-. ,, I ,o t, ".. -, . o , - o

.i>t,.J *tS:ti,{ up -k ji r>,uiJ.+ Ut; lit zi- };"a rit- ;1

"1itca wnnita i,ti melahirt<'nn anak ynng'ciricirinyo begiri Ao, Argitu berart'i

nnak itu adslah nnak si .fulnn, dan apabila ciri-ciri anak tersebut begini dan

begitu maka anak tersebut adalnh anak si fulan,"
Ternyata anak yang lahir memiliki ciri-ciri yang tidak disukai dan

Nabi Shallallahu Alaihi zua Sallarn bersabda,

,tl , '. t :o
.iG di.J. "K ir^,"Yl ! ;J

"Seandahtya tidok karena sunrpah yang telah ia ucapkan, niscaya nku masih

punt/a urusan dengmt zuanita iht."

Sabda beliau, "., bernrti nnak itu adalah annk si fulan," merupakan

dalil diterimanya penetapan nisbat melalui penelitian qaif, hanya saja

Al - Muu, athth a' hlm. 467.
(€*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4747) dan Muslim (1496)
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karena sudah saling bersumpah maka anak tidak dinisbatkan kepada

yang menggauli wanita tersebut hingga hamil.

Menurut pendapat Al-Hadawiyah dan madzhab Hanafi: tidak
dibenarkan penetapan nasab melalui penelitian qaaif. Hukum anak

yang dipersengketaan adalah milik kedua suami, atau milik kedua

lakilaki yang membelinya, atau milik kedua orang yang berkongsi.

Al-Hadawiyah memiliki perincian pendapat yang makruf tentang dua

orang suami dalam kitab AI-Ftryu' dan menta'wil hadits Mujazziz di
atas. Mereka katakan hadits ini bukan hadits taqriri, karena Usamah

sudah dikenal dinasabkan kepada Zaid. Hanya saja orang-orang kafir
saat itu mencurigai status Usamah sebagai anakZaid karena perbedaan

warna kulit. Qiyafah merupakan hukum yang berlaku pada zaman

jahiliyah dan hukum ini dihapus setelah datangnya agama Islam

dan tidak adanya pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

terhadap pernyataan Mujazziz tidak termasuk t aqr ir daribeliau. Adapun

gembiranya Rasulullah Shallallahu Alnihi uta Sallam dengan pernyataan

Mujazzizmenguatkan posisi Usamah sebagai anakZaid dan membantah

tuduhan orang-orang yang mencurigai nasab Usamah. Oleh karena itu
hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk membolehkan penetapan

nasab melalui pernyataan qaif.

Saya katakary "Tidak dapat disangkal kalau jawaban ini berdasarkan

sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang pernah mengingkari

pernyataan qaif dan melarang penisbatan nasab melalui pernyataan

qaaif, sebagaimana pengingkaran beliau terhadap orang kafir yang pergi

ke gereja. Tentu hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil, bahkan dalil
tersebut merupakan argumentasi untuk pendapat yang berseberangan,

yakni sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam kisah li'an
yang telah Anda dengar. Dan hal ini juga dipraktekkan oleh Shahabat

setelah beliau meninggal. Penetapan nasab dengan cara demikian

menunjukkan tidak adanya pengingkaran dari Rasulullah Shallallahtr

Alaihiwa SaIIam.

Sabda beliau, "Anak adalah milik si empunya tilam.t/e33 Hal ini jika

diketahui si pemilik tilam dan hukum ini sudah diketahui secara pasti.

I

I

I

I

i
I

933 (e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2053) dan Muslim (1457)
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-&Adapun penetapan nasab melalui penelitian qaif dilakukan jika tidak

diketahui siapa pemilik tilam.

Kemudian bagi yang mengatakan boleh menetapkan nasab melalui

penelitian qaif berpendapatbahwa cukup satu qaif sajayangmenelitinya.

Ada juga yang berpendapat harus ada dua orang qaif . Akan tetapi hadits

diatas menunjukkan bahwa satu qaif saja sudah cukup.



KITAB AL-ITQ' (MEMERDEKAKAN BUDAK)

l-'Itqu artinya merdeka. Dikatakan 'ataqa 'itqan (dengan
mengkasrahkan atau menfathahkan huruf ' ain)'atiiq'aatiqun.
Dalam kltab An-Najm Al-Wahhab tercantum: al-,itqu adalah

membebaskan kepemilikan atas seorang manusia demi mendekatkan
diri kepada Allah Ta'ala. sunnah hukumnya memerdekakan hamba
dan di dalam kafarah hukumnya wajib. syariat Islam telah memberikan
dorongan yang kuat untuk membebaskan hamba sahaya sebagaimana
yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala:

ara 2,

){.,at
"(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan" (QS. Al-Balad: 13)

Tafsir ayat ini adalah memerdekakan seorang hamba dan banyak
hadits lain yang mencanfumkan tentang keutamaan memerdekakan
seorang hamba.

-*,- ;..-:-t-
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'l'322. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rssuruilah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Muslim mana saja

yang memerdekakan seorang muslim maka Allah akan membebaskan

anggota badannya dari api neraka sebanyak anggota badan hambn yang
ia merdekakan." (Muttafaq Alaih) e3a

.-.'..

hari (2517) dan Muslim (1547)

(Q14))

934 (e-) Hadits ini shahih, Al-Buk
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Penjelasan Kalimat

" D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhu, i ab erkst a, " Rasuruil ah sharl all ahu

Alaihi wa sallam pernah bersabda, "Muslim mana saja yong memerdekakan

selrang muslim maka Allah akan menjauhkan setiap anggotabadannya dari api
neraka sebanyak anggota badan hamba yang in merdekakan." Hadits riwayat
Al-Bukhari dan Muslim (Al-Bukhari mencantumkan kelanjutan hadits
ini):

:P:
" ...b ahkan kem al u anny a d e n g an kem slu an h amb a t er s eb u t.,'

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila orang yang memerdekakan
dan yang dimerdekakan beragama Islam maka mereka berdua akan
dibebaskan dari siksaan api neraka. sabda beliau, "akan membebaskan"

menunjukkan bahwa sebelumnya orang ini berhak masuk ke dalam
neraka. oleh karena itu beragama Islam merupakan syarat terbebasnya
orang tersebut dari api neraka. Jadi, apabilayangmemerdekakan adalah
bukan orang Islam, maka orang tersebut tidak akan terbebas dari api
neraka. Adapun maksud sebuah pernyataan: tidak ada qurbahe3s untuk
orang kafir, bukan berarti tidak sah jika mereka memerdekakan hamba,
memberi hibah, sedekah dan lain-lain. Maksudnya amalan qurbahnya
tetap sah dan berlaku, akan tetapi tidak bernilai pahala dan tidak dapat
membebaskan diri pelakunya dari siksaan neraka. Karena hadits hanya
mengkhususkan dengan memerdekakan hamba yang muslim saja maka
hal ini menunjukkan bahwa keutamaannya jugatidak akan didapatkan
kecuali dengan memerdekakan hamba yang muslim. walaupun
memerdekakan hamba yang kafir juga memiliki keutamaan tersendiri,
hanya saja tidak menyamai pahala dan keutamaan memerdekakan
hamba yang muslim.

Dalam riwayat Muslim tercantum dengan kata irbun (mengkasrahkan
huruf hamzah dan mensukunkan huruf ra') sebagai pengganti kata
'adhwun. Hadits ini juga menunjukkan bahwa memerdekakan seorang

935 segala perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah
Ta'ala.-pent.

't,o1 a/+; e....
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hamba yang memiliki anggotabadannya sempurna lebihutama dari pada

memerdekakan seorang hamba yang anggota badannya tidak sempurna.

Seperti hamba yang sudah dikebiri atau ada anggota badannya yang

buntung. Demikian juga semakin mahal harga hamba tersebut maka

semakin besar pula keutamaannya dan yang laki-laki lebih utama dari

padayangperempuan sebagaimana yang tertera dalam hadits berikut.

1323. Datam riwayat At-Tirmidzi yang ia shahihkan dari Abu Umamah

tercnntum, "Dan laki-laki muslim mana saja yang memerdekakan dua

orang wanita muslimah maka kedua wanita itu merupakan pembebas

dirinya dari api neraka."e36

Penjelasan Kalimat

"Dalam riwayat At-Tirmidzi yang ia shahihkan dati Abu Umaamah

tercantum, "Dan laki-laki muslim mana saja yang memerdekakan dua orang

wanita muslimah maka mereka berdus merupakan pembebas dirinya dari api

ner aka." (Memerdekakan seorang hamba peremPuan pahalanya setengah

memedekakanhamba laki-laki). Seorang laki-laki apabila memerdekakan

seorang hamba perempuan berarti ia telah membebaskan setengah

dirinya dari api neraka dan apabila seorang wanita memedekakan

seorang hamba perempuan berarti ia telah membebaskan dirinya dari

api neraka. Hal ini dapat difahami dari makna tersirat yang terkandung

di dalam hadits tersebut. Adapun dalil yang tersurat sebagaimana yang

tercantum dalam hadits berikut:

| ;l--1 ,lT I

1324. Dalam riwayat Abu Dautud dari hadits I(a'ab bin Murrah tercantum,

"Dan u)anita muslimnh mana saja yang memerdekakan satu orang

936 (€-) Hadits ini shahitu Shnhih At-Tirmidzi (1547)
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wanitn muslimah maka wanita itu merupakan pembebas dirinya dari
api neraka."e37

Penjelasan Kalimat

"Dalam riwayat Abu Darpud dari hadits Ka'ab bin Murrah tercantum,
"Dan wanita muslimah mana saja yang memerdekakan satu orang wanita

muslimah maka wanita itu merupakan pembebas dirinya dari api neraka."

(Mereka yang berpendapat: memerdekakan hamba laki-laki lebih
utama dari pada memerdekakan hamba perempuanberdalilkan dengan
hadits ini dan hadits sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai dan manfaat
seorang hamba laki-laki lebih banyak dan tidak didapati pada diri
seorang hamba perempuan). Contohnya: seperti dalam keperkasaary
persaksian, jihad, dalam pengadilan dan perkara lainnya yang khusus
hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, baik secara syar'i maupun
secara 'urfi. Alasan lain, terkadang setelah dimerdekakan, seorang

hamba perempuan malah terlantar tidak ada yang berminat dengan
dirinya. Berbeda halnya dengan hamba laki-laki yang dimerdekakan.
Sekelompok lain berpendapat bahwa hamba perempuan lebih utama
untuk dimerdekakan ketimbang hamba laki-laki. Alasannya apabila
hamba tersebut melahirkan maka status anaknya tersebut adalah
merdeka, baik status suaminya adalah seorang hamba ataupun seorang

yang merdeka.

Sabda beliau dalam riwayat lain:

.^*i;;i &
"...bahkan kemaluannya dengan kemaluan hamba rrrrrUur."

Menurut Ibnul Arabi ada kendala pada riwayat ini. Ia berkata,
"Kemaksiatan yang berkenaan dengan kemaluan adalah zina yang
merupakan salah satu dari dosa-dosa besar dan dosa besar tidak akan
terhapus kecuali dengan bertaubat. Kecuali jika dikatakan bahwa
apabila pahala memerdekakan hamba ditimbang dengan dosa berbuat
zina maka pahala memerdekakan hamba itu lebih besar. Namun bukan
berarti hal itu dapat menghapus dosa zina, membunuh atau lari pada
hari pertempuran.

937 (C.*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3967)
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Di dalam kitab An-Najm Al-Wahhai tercantum bahwasanya Nabi

ShaUallnhu Alaihi wa Sallam memerdekakan sebanyak enam puluh tiga

orang hamba. Bilangan ini sama dengan bilangan umur beliau' Lantas

penulis menyebutkan namanya satu persatu. Aisyah Radhiyallahu Anha

juga memerdekakan sebanyak enam puluh tujuh orang hamba dan ia

tutup umur pada usia 67 tahun. Abu Bakar juga banyak memerdekakan

hamba, demikian juga dengan Al-Abbas yang memerdekakan sebanyak

70 orang hamba. Berita ini diriwayatkan oleh Al-Hakim.e38 Utsman

memerdekakan hamba sekitar dua puluh orang, Hakim bin Hazam

memerdekakan seratus orang hamba yang diberi kalung perak. Abdullah

bin Umar memerdekakan seribu orang hamba, umrah seribu kali, haji

enam puluh kali, mewaqafkan seribu ekor kuda untuk jihad di jalan

Allah dan Dzul Kula'i Al-Humairi memerdekakan sebanyak delapan

ribu orang dalam satu hari. Dan Abdurrahmaan bin Auf memerdekakan

tiga puluh ribu orang hamba.

rt.
'i; r... o.
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1,'325. Dan dani Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, io brrkoto,, "Aku pernah

b ertany a kep ada N abi Shallallahu Alaihi w a Sallam tentang amalan y ang

p alin g b aik. L alu b eliau m enj ata ab, " B er im an kep ad a AII ah d an b er i ihad

di jalan-Nya." Kemudian aku bertanya lagi, "Hamba yang bagaimana

yang paling baik untuk dimerdekakan?" Beliau meniazaab, "Harnba

yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya."

(Muttafaq Alaih)e3e

Penjelasan Kalimat

"Dan dari AbuDzar Radhiyallahu Anhu, iaberkata: "Akupernahbertanya

kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang amalan yang paling baik.

938 Al-Mustadrak (1111363).

939 (y) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (2518) dan Muslim (84)
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Ltilu beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya."

Kemudian aku bertanya lagi: "Hamba yang bagaimana yang paling baik untuk
dimerdekakan?" Beliau menjarnab, "Hamba yang paling mahal harganya

(diriwayatkan dengan dua versi: dengan huruf 'ain dan huruf ghain), dan

paling berharga bagi pemiliknyn." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkanbahwa jihad adalah amalanbaik yang paling
utama setelah iman. Pada Kitab Shalat telah disinggung bahwa amalan
terbaik secara mutlak adalah shalat pada awal waktu. Telah disinggung
juga bagaimana cara mengkompromikan semua hadits-hadits tersebut.

Hadits di atas menunjukkan bahwa hamba yang harganya mahal
lebih utama dari pada hamba yang lebih murah harganya. An-Nawawi
Rahim ahull ah b erkata, " Mungkin m aksudnya adalah -All ahu a' I am- b agi
yang ingin memerdekakan seorang hamba. Adapun apabila seseorang

memiliki uang seribu dirham dan ia ingin membeli seorang hamba

untuk dimerdekakan lantas ia mendapatkan seorang hamba yang
harganya mahal yang mana harganya sebanding dengan harga dua
orang hamba maka memerdekakan dua orang hamba lebih utama dari
pada memerdekakan satu orang hamba walaupun harganya sebanding.
Berbeda halnya dengan binatang qurban. Satu ekor hewan kurban yang
besar dan gemuk lebih utama dari pada dua ekor hewan kurban dengan

harga yang sama. Perbedaannya terletak pada tujuan utama dalam
memerdekakan hamba yaifu untuk membebaskan manusia sebanyak
mungkin dari perbudakan, sementara tujuan utama dari hewan kurban
adalah untuk mencari daging yang terbaik.

Kaidah di atas tidak dapat diterapkan pada semua kasus. Karena
masing-masing hamba berbeda dalam penilaian. Contohnya: jika
seorang hamba memiliki posisi yang kuat dalam bidang ilmu dan amal
serta sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin maka memerdekakannya
lebih baik dari pada memerdekakan sekelompok hamba yang tidak
memiliki posisi hamba yang pertama. Jadi kriteria terbaik itu dinilai dari
besar kecilnya manfaat hamba tersebut.

Sab d a belia r " d an p alin g b erh ar g a b a gi p emil ikny a, " y aknihamba yang
paling mereka sukai, dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,
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"Kamu sekali-kali tidak sampai kepadn kebajikan (yang sempurna), sebelum

knmu menaftahkan sehahngianhartayangkamu cintaL" (QS. Ali Imran: 92)

1326. Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: "Rasulullah

Shallallahu Alaihi Loa Sallam pernah bersabda, "Barnngsiapa

memerdeknkan bagian kepemilikannyn pada seorang hnmba (yang

dimiliki beberapa orang) dnn ia memiliki uang sebanynk harga bnginn

hamba (yang masih dimiliki teman kongsinya), lnlu diperkirakan harga

(bagian tersebut) dan ia bayarkan kepada temnn kongsinyn, berarti ia

telah memerdekakan seorang hamba. Akan tetapi jika tidnk, maka yang

merdeka hanya sebatas bagian yang ia merdekakan saja," (Muttafaq
Alaih)eao

Penjelasan Kalimat

"Dan dnri lbnu Umnr Radhiyallnhu Anhumn, ia berkata: "Rasulullah

Shallallahu Alnihi wa Sallam pernah bersabda, "Barangsinpa memerdekakan

bagian kepemilikannya pada seorang hamba (yang dimiliki beberapa orang) dan

ia memiliki uang sebanyak harga bngian hamba (yang masih dimiliki teman

kongsinya), lalu diperkirakan harga (bagian tersebut) dan ia bayarkan kepada

teman kongsinya, berarti ia telah memerdekakan selrang hamba. Akan tetapi

jika tidak, (yakni apabila hartanya tidak mencapai harga siharnba) maka

yang merdekn hanya sebatas bngian yang in merdekakan saja," Hadits riwayat

Al-Bukhari dan Muslim. )

940 (C.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2502) dan Muslim (1501)
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Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa bagi siapa yang berkongsi

dalam memiliki seorang hamba dan ingin memerdekakan bagiannya,

jika ia dalam keadaan lapang maka ia harus memerdekakan bahagian

yang dimiliki rekan kongsinya itu setelah menetapkan perkiraan harga.

Jika ia tidak memiliki uang untuk memerdekakan bagian yang dimiliki
rekan kongsinya, berarti yang telah merdeka dari hamba tersebut hanya

sebatas bagian yang ia merdekakan saja.

Secara tekstual, hadits ini menunjukkan bahwa sahnya memer-

dekakan hamba walaupun hanya sebagian saja. Hanya saja ada

perselisihan di kalangan ulama tentang lafazh hadits tersebut. Ibnu

Wadhdhah berkata, "kalimat inieal bukan sabda Nabi Shallallahu Alnihi

wn Sallnm. Sebab kalimat ini diriwayatkan oleh Ayyub dari Nafi' ia
berkata, "Jika tidak maka yang dimerdekakan hanya sebatas bahagian

yangia merdekakansaja." Perawi hadits ini memisahkan kalimat ini dari
sabda Rasulullah Shnllsllnhu Alaihi wn Sqllsm dan tidak menjadikannya

termasuk ucapan Nabi. Ayyub pernah berkata, "Aku tidak tahu apakah

kalimat ini termasuk hadits ataukah ucapan Nafi'."

Ulama lain berpendapat bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Malik,
Ubaidillah Al-Umari dan mereka berdua menjadikan kalimat tersebut

termasuk sabda Nabi Shsllallahu Alaihinta Sallam. 'Iyaadh berkata, " Apa
yang dikatakan Malik dan Ubaidillah Al-Umari lebih kuat dan mereka

berdua telah meriwayatkannya dengan baik. Menurut para imam hadits,

Malik dan Ubaidillah lebih kuat dalam periwayatan dari Nafi' ketimbang

Ayyub, dan ternyata dalam hal ini Ayyub juga masih ragu sebagaimana

yang telah kita singgung. Para imam hadits telah merajihkan bahwa

riwayat yang ada tambahan kalimat ini benar dari sabda Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam.

Asy-Syafi'i berkata, "Aku yakin bahwa seorang alim dalam ilmu
hadits tidak akan ragu bahwa Malik lebih hafal dengan hadits Nafi' dari
pada Ayyub. Sebab Malik lama belajar dengan Nafi'. Bahkan kalaupun

kekuatan hafalan mereka sama, tetapi yang satu ragu dan yang satu

yakin maka yang yakin lebih kuat dari pada yang ragu.

941 Yakni kalimat "lika tidak, maka yang dimerdekakan hanya sebatas bahagian yang ia
merdekakatt saja."
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Tentang perkara ini para ulama memiliki beberapa pendapat dan

pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang cocok dengan isi

hadits ini, yakni seorang hamba tidak akan merdeka kecuali jika orang

yang ingin memerdekakannya membayar harga bagian yang dimiliki
oleh rekan kongsinya. Demikian pendapat yang masyhur dari Malik,
madzhab Zhahiri dan pendapat Asy-Syafi'i. Al-Hadawiyah dan lain-

lain berkata, "Si hamba sudah dianggap merdeka secara sempurna,

walaupun orang yang memiliki bagian yang sudah dimerdekakan tidak
memiliki uang untuk memerdekakan sebagian lagi. Caranya, rekan

kongsinya mempekerjakan si hamba hingga bahagian miliknya lunas.

Hal ini berdasarkan hadits berikut:

'.+"9 jt '-*; ' : . J,
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1327. Masih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu

Hur air ah Radhiy aII ahu Anhtt, ",.,kectt ali ap ab ila dip erkir akan b er ap a

harga bagian yang belum dimerdekakan IaIu si hamba disuruh untuk

berusaha melunasi harga yang belum dimerdekakan tersebut dengan

harga yang tidak rnemberatkan." e42 Dikatakan: kalimat disuruh untuk

berusaha ...." adalah ucapan perawi yang tersisip di dalam hadits.

Tafsir Hadits

Zhahir hadits menunjukkan, apabila rekan kongsi tidak memiliki
uang untuk membebaskan bagian yang belum terbebaskan maka si

hamba diperintahkan bekerja untuk melunasi perkiraan harga bahagian

yang belum terbebaskan tersebut.

Pendapat ini dibantah dengan argumen bahwa kalimat "si hamba

disuruh untuk berusaha" bukan dari perkataan Rasulullah ShaIIaIIahu

Alaihi wa Sallam, tetapi itu merupakan ucapan perawi yang tersisipkan

ke dalam matanhadits sebagaimana yang telah disinggung penulis (Al-
Hafizh Ibnu Ha;'ar).

942 (e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2492) dan Muslim (1502)
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Ibnul Arabi berkata, "Pata ulama sepakat bahwa lafazh istis'aa (si

hamba disuruh untuk berusaha) bukan sabda Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam. Kalimat itu adalah ucapan Qatadah perawi hadits ini.
Al-Isma'ili juga berkata bahwa kalimat tersebut adalah ucapan Qatadah
yang tersisipkan dalam periwayatan Hamam. Bahkan Ibnul Mundzir
dan Al-Khaththabi berani memastikan bahwa kalimat tersebut adalah

fatwa dari Qatadah.

Pernyataan yang mengatakan kalimat tersebut adalah kalimat
sisipan, dibantah dengan alasan: Al-Bukhari dan Muslim sepakat bahwa

hadits tersebut sanadnya marfu' dan derajat keshahihannya berada pada

posisi yang tertinggi. Kalimat tersebut juga tercantum dalam hadits

Sa'id bin Abi Urubah dari Qatadah. Abu Urubah adalah orang yang

paling mengetahui tentang hadits Qatadah. Ia lebih lama bermulazamah

dengan Qatadah dan lebih banyak mengambil hadits dari Qatadah dari
pada Hamrham dan murid Qatadah lainnya. Walau Hisyam dan Syu'bah

lebih kuat hafalannya dari pada Sa'id, hanya saja masa mulazamahnya

dengan Qatadah lebih lama dari pada mereka berdua. Oleh karena itu
apa yang diriwayatkan oleh Hisyam dan Syu'bah tidak bertentangan

denganapa yang diriwayatkanolehSa'id, hanya saja matanyang mereka

berdua riwayatkan itu lebih pendek dari pada riwayat Sa'id.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadits riwayat Sa'id

itu memiliki'illah karena di akhir usianya, Sa'id mengalami kekacauan

hafalan maka pendapatini tertolak sebab hadits Sa'id yang diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah periwayatan sebelum Sa'id

mengalami kekacauan hafalan. Yaitu yang diriwayatkan oleh Yazid

binZurai' dari Sa'id sebelum hafalannya kacau. Kemudian sanad yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui Jarir bin Hazim menunjukkan

bahwa tambahan kalimat tersebut tidak hanya dari jalur riwayat Sa'id

saja. Lantas Al-Bukhari juga memberi isyaratbahwa ada jalur sanad lain
yang menguatkan sanad Sa'id dan Jarir. Al-Bukhari berkata, "Syu'bah

meriwayatkan hadits ini dengan singkat." Seakan-akan Al-Bukhari
memberi jawaban terhadap pertanyaan: Bagaimana mungkin Syu'bah

perawi yang paling hafal dari hadits Qatadah tidak meriwayatkan

Lafazh istis'aa (yang menyuruh si hamba untuk berusaha)? Jawab: Hal
ini tidak menjauhkan derajat Lafazh tersebut menjadi dha'if, sebab
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Syu'bah hanya meriwayatkan secara ringkas, tidak mencantumkan

matannya secara lengkap. Matan yang dihafal orang banyak tentu lebih

kuat daripada yang dihafal satu orang.

Dari sini jelaslah kekeliruan Ibnul Arabi yang mengatakan, "Para
ulama sepakat bahwa kalimat "si hamba diperintah untuk berusaha"

bukanlah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Tafsir Hadits

Setelah masalah ini dipaparkan maka tahulah Anda adanya

perselisihan pendapat di kalangan para ulama hadits tentang tambahan

kalimat tersebut apakah dari Nabi ataukah tidak. Namun pada asalnya

sebuah hadits tidak dapat dikatakan mudraj (tersisip ucapan lain
selain sabda Nabi ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam) kecuali ada dalil yang
membuktikan hal itu. Sebaliknya bukti-bukti menunjukkan bahwa
kalimat tersebut benar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

sebab hadits yang bersanad marfu' pada asalnya tidak dapat dikatakan
mudraj. Tetapi masalahnya tambahan tersebut bertentangan dengan

riwayat yang mencantumkan: "... jika tidak, maka yang merdeka hanya

sebatas bagian yang ia merdekakan saja." Cara mengkompromikan kedua
hadits tersebut adalah sebagai berikut:

L Makna sabda beliau: ".,. jika tidak, maka yang merdeka hanya sebatas

bagian yang ia merdekakan saja" adalah memerdekakan bagian yang

ia miliki saja. Adapun bagian rekan kongsinya dapat dimerdekakan
dengan cara menyuruh si hamba untuk berusaha mencari uang
demi menebus bagian yang belum merdeka. Jika si hamba sudah

melunasi tebusan tersebut maka lengkaplah kemerdekaan si hamba.

Jadi posisi si hamba saat itu seperti hamba mukaatab.Ini pendapat

yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Dari sabda

beliau, "...dengan harga yang tidak memberatkan" dapat diketahui
bahwa apa yang dilakukan si hamba berdasarkan pilihannya
sendiri. Apabila dalam perkara ini si hamba dipaksa untukberusaha
mencari uang guna menebus bahagian yang belum merdeka,

tentunya akan memberatkan si hamba (dan bertentangan dengan isi

hadits.-pent). Sedangkan menurut jumhur ulama, hamba mukaatib
tidak boleh dipaksa dan tidak wajib baginya untuk memerdekakan
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dirinya. Demikian juga halnya untuk hamba yang masih merdeka

sebagiannya saja (ia boleh memerdekakan dirinya secara sempurna

tetapi tidak wajib.-pent).

Cara pengkompromian kedua hadits ini disetujui olehAl-Baihaqi dan

ia berkata, "Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan di antara

kedua hadits ini." Namun apabila si hamba lebih memilih untuk
tidak melunasi bagian yang belum merdeka maka statusnya masih

sebagai seorang hamba. Demikian juga halnya dengan hadits Abul
Mulaih dari ayahnya bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan

bagiannya yang ada pada seorang hamba yang dimiliki beberapa

orang. Kemudian ia mengemukakan niatnya kepada Nabi
Shnllsllahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau bersabda, "Tidak sda sekutu

bagi Allnh."ea3 Dalam riwayat lain disebutkan:beliau membolehkan

untuk memerdekakan bagian tersebut. Hadits ini diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dengan sanad yang kuat.eaa Hadits yang sama juga

diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadits

Samurah bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan bagiannya

yang ada pada seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang.

Lantas Nabi Shallallahu Alaihi u,a Sallam bersabda, "Berarti hsrnba

tersebut merdeka secara keseluruhan, sebab tiada sekutu bagi AIIah,"

Dengan metode yang telah disebutkan di atas maka hilanglah semua

pertentangan yang ada di antara hadits-hadits tersebut.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur

Malqam dari ayahnya bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan

bagiannya yang ada pada seoranghamba yang dimiliki olehbeberapa

orang. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak
membolehkannya. Sanad hadits ini hasan.eas Jawabannya: beliau

Shallallahu Alaihi wa Snllam tidak membolehkannya karena hamba

tersebut dalam keadaan yang sulit. Hal ini dapat dibuktikan dari
hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Umar dengan

Lafazh,

(g*") Hadits ini shahih, Shahih Abi Dazaud (3933
An-Nasa'i dalam Kitab AI-Kubra (III/186).
(,)44) Hadits ini dha'ii Dha'if Abu Daznud (3948)
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"Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang hamba yang

dimiliki oleh beberapa orang, jika ia melunasi seluruhnya maka hamba

tersebut dianggap sudah mer deka dan dialah y ang menaggung dan melunasi

bahagian yang masih dimiliki rekan kongsinya, sementara si hamba tidak

menan1yunS apapun."

il. Cara pengkompromian yang kedua yaitu: maksud dari I stis' aa adalah

si hamba terus melayani tuannya yang memiliki bagian yang belum

dimerdekakan. Dan makna dari kalimat: ".. ' dengan harga yang tidak

memberatkan" yakni si tuan tidak boleh membebani hambanya

dengan suatu pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan dan itu

melebihi bagian yang ia miliki. Dikatakan bahwa pengkompromian

seperti ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dan Al-Baihaqi dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani

Udzrah bahwasanya salah seorang mereka memerdekakan seorang

hamba yang ia miliki. Kemudian ketika ia hendak meninggal, ia

tidak memiliki harta lain selain hamba itu. Lantas Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam memerdekakan sepertiganya saja dan menyuruh

hamba tersebut berusaha menebus 213 yangbelum merdeka.ea6

Saya katakan, "Menurut pendapat yang memegang cara pengkom-

promian jenis kedua ini maka si hamba diperintahkan untuk

berkhidmat kepada tuannya sebatas 2/3 kePemilikan tuannya saja'

karena status hambanya hanya tingga2l3'

Penjelasan untuk mengkompromikan hadits-hadits tersebut adalah

sebagai berikut: yang dimaksud dengan sabda beliau, " '.'tidak ada sekutu

bagi Altah" ialah apabila pemilik yang belum memerdekakan bagiannya

adalah orang kaya. Seolah-olah hamba tersebut dimiliki oleh dua

pemitik. oleh karena itu jika si pemiliknya orang kaya maka ia harus

memerdekakan bagian yang ia miliki. Sementara maksud hadits istis'aa

ialah apabila si hamba mamPu melakukannya, sebagaimana yang

diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: "..'

946 Al-Baihaqi (X/283).
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dengan harga ynng tidak memberatkan." Adapun hadits: "...jika tidak maka

yang merdeka hanya sebatns bahagian yang dimerdekakan saja" maksudnya

apabila si pemiliknya adalah seorang yang fakir atau si hamba tidak
mampu menebus bagian yang tinggal.

Ketahuilah bahwa seluruh penjelasan ini berkenaan dengan seorang

hamba yang berada di bawah kepemilikan beberapa orang. Namun

apabila hamba itu hanya berada di bawah kepemilikan satu oran&
lalu tuannya memerdekakan sebagiannya saja maka jumhur ulama

berpendapat bahwa hamba itu sudah dianggap merdeka secara penuh.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan madzhab Zhahiriyah, yang
merdeka hanya bahagian yang dimerdekakan saja dan demikian
juga halnya dengan pendapat Thawus dan Hammad. Argumentasi

kelompok pertama adalah hadits Abul Mulaih dan lain-lain serta

pengkiasan terhadap kemerdekaan yang tidak penuh. Jika hamba

tersebut menjadi milik rekan kongsi secara penuh tentunya akan lebih
baik jika dimerdekakan secara penuh. Argumentasi kelompok lain

adalah memerdekakan sebagian akan memudaratkan rekan kongsinya.

Jadi, jika hamba tersebut berada di bawah kepemilikan rekan kongsinya
secara utuh tentu tidak akan memudaratkan rekan kongsinya tersebut.

Dengan demikian tidak perlu melakukan kias dan suatu hal yang tidak
diragukan lagi bahwa ini adalah pendapat yang bertentangan dengan

nas syar'i.

-^2 :
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1328. Dan dari Abu Hurairah Radhiynllahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alsihi wn Sallam pernah bersabda, " Seorang anak tidak skan

mampu membalas budi avahnyakecuali apabila ayahnya adakth seorang

harnba lnlu ia beli lantas ia merdeknkan." (HR. Muslim)ea'

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila si anak membeli orang

4:9
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947 (e^-z) Hadits ini shahih, Muslim (1510)
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tuanya yang masih berstatus hamba sahaya, tidak langsung dapat
dikatakan orang tuanya tersebut merdeka. Setelah membelinya, ia
harus memerdekakannya, barulah orang tuanya itu dikatakan merdeka.

Demikianlah pendapat madzhab Zhahiriyah. Menurut pendapat
jumhur ulama, jika si anak membeli orang tuanya maka secara otomatis
orang tuanya sudah dikatakan merdeka. Adapun lafazh," lantas ia
merdekakan" maksudnya pembelian tersebut adalah sebab orang

tuanya merdeka. Dengan demikian pembelian tersebut secara majaz
disebut memerdekakan. Memang benar bahwa asal dari setiap lafazh
bermakna hakiki. Tetapi untuk Tafazh ini, ada dalil yang menyebabkan

maknanya menjadi majaz, yaitu hadits Samurah berikut. Hadits di atas

juga menunjukkan kaitan merdeka dengan kepemilikan sebagaimana

yang akan dijelaskan nanti. Status merdeka disebut sebagai balas budi
terhadap si ayah karena kemerdekaan adalah sesuatu yang paling
berharga yang diberikan seseorang untuk melepaskan dirinya dari
perbudakan. Sehingga ia memiliki hak-hak orang merdeka seperti

perwalian, peradilan, persaksian yang sudah menjadi kesepakatan para

ulama. Hadits ini juga merupakan nas dalam memerdekakan seorang

ayah dan untuk seorang ibu melalui hukum qiyas. Demikianlah pendapat

para ulama selain Dawud Azh-Zhahirt.
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1329. DandariSanturahbinJundabRadhiyallahuAnhttbnhzL,aNnbiShallallnhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "BarangsinTta ntemiliki seorong hamba dnri

kalangan rnahramnyn mnka otonntis hantba tersebut merdeka." (HR.

Ahmad dan Al-Arba'ah. Sekelompok ulama penghafal hadits
merajihkan bahwa hadits ini adalah mauquf)qa8

948 (c"v) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (3949)
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Penjelasan Kalimat

" D an dari s amur ah bin I undab Radhiy allahu Anhu b ahtpa N abi shatlallahu
Alaihi wa s allam b ersab da, " B ar angsiap s memiliki seor an g hnmb a dari kalnngan

mahramnya maka otomatis hamba tersebut merdeka." Hadits riwaqat Ahmad
dan imnm yang empat. sekelompok ulama penghafal hadits merajihknn bnhwa

hadits ini adalah mauquf. Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad
marfu' dari riwayat Hammade4e dan dengan sanad mauquf dari riwayat
Sa'id dan berkata, "Sa'id lebih kuat hafalannya dari pada Hammaad.
Dengan demikian sanad yang mauquf lebih kuat dari pada sanad yang
marfu'. Abu Dawud juga meriwayatkan dari jalur Sa'id dari eatadah
bahwasanya Umar bin Khaththab pernahberkata, "B ar angsiapa memiliki
seorang ha mb a..." hadits.es. sanad ini mauquf kepada rJ mar Radhiy allahu
Anhu. Abu Dawud berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini
selain Hammad dan ia pun masih ragu dengan riwayat tersebut." Ibnu
Madini berkata, "Hadits ini mungkar." Al-Bukhari berkata, " Hadits ini
tidak shahih." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah" At-Tirmidzi
dan Al-Hakim dari jalur Dhamrah dari Ats-Tsauri dari Abdullah bin
Dinaar dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma.esl An-Nasa'i berkomentar,
"Hadits ini mungkar."

At-Tirmidzi berkata, "Sanad Dhamrah tidak dapat menguatkan
sanad hadits ini dan menurut pakar hadits, ada kekeliruan dalam
periwayatan hadits ini."

Ath-Thabrani berkata, "Dhamrah keliru dalam sanad ini, dan sanad
yang mahfuzh adalah sanad hadits: Rasulullah shallallahu Ataihi wa

Sallam melarang menjual wala' dan hibah." Al-Hakim juga menolak
sanad ini dan berkata, "Diriwayatkan melalui jalur Dhamrah dua hadits
dengan satu sanad." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm, Abdul
Haq dan Ibnu Qaththan dan mereka berkata, "Walau hanya Dhamrah
yang meriwayatkannya namunhal itu tidak mempengaruhi keshahihan
hadits. sebab ia seorang rawi yang tsiqah bahkan tidak ada seorang
Syam pun yang menyamai ketsiqahanrrya."

(C'*) Hadits ini shahitr" Shahih Abi Daznud (3951,(3952)
(q..i,-r) Hadits ini dha'ii Dha'if Abu Dawud (3950)
At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini setelah menyebutkan hadits samurah yang
Ialu, lantas berkata, "Sanad Dhamrah tidak dapat menguatkan sanad hadits ini
dan menurut pakar hadits: ada kekeliruan dalam periwayatan hadits ini.

949
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Saya katakan, "Sanad hadits ini dimarfu'kan oleh seorang yang

tsiqah, jika ada jalur lain yang mencantumkan dengan sanad mursal

maka hal itu tidak berpengaruh terhadap hadits tersebut sebagaimana

yang telah kita jelaskan."

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa barangsiapa memiliki hamba

sahaya yang berstatus mahram baginya maka secara otomatis hamba

tersebut merdeka. Seperti ayah, kakek dan terus ke atas, anak, cucu dan

terus ke bawah, saudara, keponakan dan paman. Adapun anak-anak

paman tidak termasuk (karena tidak termasuk mahram-pent). Pendapat

ini yang dipegang oleh Al-Hadawiyah danMadzhab Hanafiberdalilkan
dengan hadits yang tercantum di atas.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya hukum ini tidak berlaku

kecuali terhadap ayah dan anak. Hal ini berdasarkan nas pada hadits

pertama yang mencantumkan tentang ayah. Kemudian hukum tersebut

diqiaskan kepada si anak. Beliau mengqiyaskan hukum ayah kepada

anak karena menurut beliau hadits di atas tidak shahih. Kemudian

Malik mengqiyaskan hukum ayah tersebut kepada saudara laki-laki
dan saudara perempuan. Menurut pendapat Dawud Azh-Zhahiri,
hanya dengan dibeli saja si ayah belum dikatakan merdeka, berdasarkan

zhahir dari hadits Abu Hurairah Rndhiyallnhu Anhu yang lalu yakni,
"hingga iabeli dnn memerdekaknnnyn." Oleh karena itu, tidak ada seorang

hamba pun yang berubah statusnya menjadi merdeka kecuali setelah

dimerdekakan. Demikian menurut Dawud Azh-Zhahfti.

Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa hadits ini dishahihkan
oleh para imam dan tentunya berlaku untuk diamalkan. Makna zhahir
hadits ini, dengan membeli berarti sudah merubah statusnya menjadi
seorang yang merdeka dan kalimat hadits, "kentudian ia merdekaksn"

menunjukkan makna majazi sebagaimana yang telah disebutkan
oleh jumhur ulama. Dengan demikian, tidak ada lagi hujjah bagi

Dawud.



A;;,

.i, \

.cy'/-' tt q ( Men'ter dekakan BLt dak)

:L*&

1.330. Dan dari Inrran bin Hushnin Radhiyallahu Anhuma bahwa ketikn

s e 0 r an g I el nki s e d an g s ek ar at, i a m em er d ek akan h amb a mil ikny a s eb any ak

6 orang. Sementara ia tidak memiliki harta apapun selain hambs-hamba

tersebut. Kemudimt Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil

semua hambs tersebut dan membaginya menjadi tiga kelompok lalu

mengundinqa. Hnsilnya: dun orang dimerdekakan dan empnt orang lagi

tetap menjadi hamba. Lantas beliau bersabda kepada orang tadi dengan

perkatnan yang akup kerrzs. (HR. Muslim)e52

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Imran bin Httshnin ktdhiyallahu Anhuma bahuta ketika

seorang lelaki sedang sekarat, is memerdekakan hsmba milibrya sebanyak 6

0 r an g. S em e n t nr a i a t i d ak mem iliki hnr t a np np un s el sin h nmb s-l nmb a t er s eb u t.

Kemudian Rasulullah Slnllallnfut Alaihi ws Ssllam menmnggil semua hnmba

t er s eb u t d an nr enfu a gintl a m en j a di t ig a kel om p ok I sh t m en gun d i ny n. H as ilny a :

duc orang dinrcrdekaknn dnn empat orang Ingi tetap menjadi hambn. Lantas

beliau bersabdn kepadn orang tfidi dengan perkataan yang cukup kerls," yakni
sebagaimana yang tercantum dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud,

sabda Slmllallahu Alaihi wa Snllsm bersabda,

-d:.j /,6 €iJ! ;r :ii"ri p';V :i
" Seandainya nku menyaksikan sebelum ia dikebumikan, niscaya in tidak akan

dikuburksn di pekuburan kaum mttslimin,"osz (HR. Muslim)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum memberikan infak ketika

952 (e*) Hadits ini shahih, Muslim (1668)

953 (i.:") Hadits ini shahih, shohih Abi Dauvd (3960)
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dilakukan lebih dari 1.13 harta. Demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i

dan Ahmad. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang perkara

apakah 1/3 tidak diambil dari jumlah hamba ataukah melalui perkiraan

harga total dari seluruh hamba tersebut? Malik berkata, "Yangmenjadi

standar perhitungan adalah perkiraan harga seluruh hamba. Jika hamba

tersebut berjumlah enam orang maka yang diambil adalah 1,13 dari

harga total semua hamba, walaupun dengan harga tersebut hanya dapat

memerdekakan dua orang hamba atau kurang dari itu atau lebih dari

dua orang. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dijadikan standar

perhitungan adalah jumlah hamba tersebut tanpa perlu memperkirakan

harga seluruhhamba. Dengan demikian jika jumlah hambanya sebanyak

enam orang maka 1,13 darienam orang adalah dua orang. Lantas yang di

merdekakan sesuai dengan hasil undian.

Pendapat ini tidak disetujui oleh Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah.

Mereka berpendapat bahwa masing-masing hamba mendapat

kemerdekaan sebanyak 1/3 bahagian. Lantas masing-masing berusaha

menebus 213 bahagian lagi dan diberikan kepada ahli waris si mayit.

Mereka katakan hadits ini termasuk khabar ahad yang menyelisihi

kaidah ushul. Sebab tuan pemilik mereka telah memerdekakan semua

mereka. seandainya si pemilik hamba tersebut memiliki harta yang lain

tentunya stafus semua hambanya sudah merdeka menurut kesepakatan

para ulama. Berarti, apabila si pemilik tidak memiliki harta tentu boleh

dikatakan masing-masing hamba berhak merdeka sebanyak ll3bagian.

Kelompok ini mengatkan bahwa hadits ini menyimpang dari ushul

syar'i. Bagaimana mungkin hadits ini menyimpang dari kaidah dasar

syar'|? Seandainya alasan mereka karena hal itu dapat memudharatkan

hak orang lain lantas bukankah cara yang mereka tempuh itu justru

memudharatkan hak ahli waris? Contoh lain yang sama dengan kasus

ini misalnya: apabila seorang hamba berwasiat agar seluruh hartanya

diinfakkaru tentu tidakboleh mengeluarkan lebih dari 1/3 jika diizinkan

oleh ahli warisnya. Kemudian dalam membagian harta kepada orang-

orang yang mendapat waris, ditentukan dengan cara mengundi.
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133L. Dan dari Safinah Radhiyallahu Anhn, ia berkata, "Dulu aktt adalah

hamba milik Ummu Salamah, lalu ia berkata, "Aku merdekakan kamu

dengnn syarat kamu berkhidmat kepnds Rasulullah Shallallahu Alnihi

wn Ssllam selamahidupmu." (HR.Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i

dan Al-Hakim;ntn

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keabsahan berkhidmat sebagai syarat

memerdekakan hamba. Dan memerdekakan seorang hamba yang

dikaitkan dengan suatu syarat hukumnya sah. Dengan demikian

setelah si hamba merdeka ia wajib melaksanakan syarat tersebut.

Dalilnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui hal itu
dan membiarkannya berkhidmat setelah merdeka.

Diriwayatkan dari Umar bahwasanya ia memerdekakan hamba-

hambanya dengan syarat hamba-hamba tersebut berkhidmat kepada

khalifah setelahnya selama tiga tahun. Demikian yang tercantum

dalam Kitab Nihayatul Mujtahid. Para ulama tidak berselisih pendapat

bahwasanya apabila seorang hamba belum melaksanakan syarat

tersebut berarti kemerdekaannya belum sempurna kecuali setelah ia

berkhidmat sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepadanya.

Demikian pendapat Al-Hadawiyah dan Madzhab Hanafi.

+,r-..- J 'wi' Jt

. r.-^.,-\-:* -.; .,,.-{- ri) ; :

7332. Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anhn bahwa Rasulullah Shallnllahu

AI aihi ut a S all am p e r n nh b er s ab d a, " S e s un g guhr ty a w nl a' it u mil ik or an g

954 (;*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (3932)
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yang memerdekakan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana

hadits yang telah lalu)ess

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Aisyah Rndhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "sesungguhnya wala' itu milik orang

yang memerdekakan." Hndits riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana

hadits yang telah lalu, (yakni pada kisah penjual seorang sahabiyah

yang bernama Barirah dan sudah cukup penjelasannya). Kata innamaa

menunjukkan suatu batasan, yakni menetapkan wala' bagi orang yang

bersangkutan serta menafikan wala' untuk selain orang tersebut. Hadits

ini juga menjadi dalil bahwa tidak ada wala' dalam Islam' Hanya saja

pendapat ini tidak disetujui oleh Al-Hadawiyah dan Madzhab Hanafi.

J
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1,333. Dan dnri lbnu llmar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah

ShaU all ahu AI aihi w a S all am p er n ah b er s nb d a, " H ub u n gan k ar en a w al a'

s am a s ep er t i j alin an hub un gan kar en a ket ur un an, t i d ak d ap at dib eli d an

dihadiahkan " (HR. Asy-Syafi'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban,

A1-Hakime56 dan asalnya dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim

dengan Lafazh lain)esz

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Ibnu Llmar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Hubungan knrena zoala'

955 (g"-.r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (456), Muslim (1504)

956 (U*?) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (7157)

957 (e^p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2535) dan Muslim (1506) dari
Fadhiyallahu Anhuma dengan Lafazh: Rasulullah Shallallahu Alaihi
melarang menjual dan menghibahkan wala'.
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sama seperti luhmah (di dalam kamus tercantum kata luhmah dengan

mendahmmahkan atau menfathahkan huruf lam, artinya hubungan

nasab dan kain) sepertihubungan nasab tidak dapat dibeli dan dihadiahkan."

Hadits riwayat Asy-Syafi'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan

asalnya dari riwnyat Al-Bukhsri dan Muslim dengan Lafazh lain (maksudnya

di dalam riwayatAl-Bukhari danMuslim tercantum denganLafazh: Nabi

Shallallahu Alaihiwa Sallam melarang menjual atau menghibahkan wala').

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Dinar

dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dan Muslim juga meriwayatkan

melalui jalur ini. Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkata,

"Hadits hasan./'e58

Persamaan antara wala' dan nasab dalam perkara warisan, diibaratkan

seperti hubungan antara benang tenun dan kain hingga menjadi satu

kesatuan. Dpmikian yang disebutkan dalam Kitctb An-Nihaynh.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya menjual dan menghibahkan

wala'. Sebab wala' merupakan perkara yang abstrak seperti halnya nasab

yang tidak mungkin dipindah-pindahkan, seperti status ayah, saudara

yang tidak mungkin dipindahkan ke orang lain. Pada zamanjahiliyah
wala' dapat diperjual-belikan hingga akhirnya syariat Islam melarang

jual beli tersebut. Demikian pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari

sebagian salaf, bolehnya menjual wala' dan sebagian lain berpendapat

bolehnya menghibahkannya. Sepertinya mereka belum mengetahui

hadits larangan ini. Atau mungkin mereka berpendapat bahwa larangan

ini hukumnya makruh. Tentunya kesimpulan makruh menyelisihi

hukum asal dari sebuah larangan.

BAB MUDABBAR, MUKATAB DAN UMMU WALAD

Mudabbar dalam bentuk isim maf'ul yaitu hamb a yar.g akan dimer-

dekakan jika pemiliknya meninggal. Dinamakan mudabbar karena

pemiliknya melakukan dabbara (mempertimbangkan) urusan dunia dan

akhiratnya. Adapun urusan dunianya: ia masih mendapatkan pelayanan

958 (3'*") Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1236)
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dari si hamba, dan urusan akhiratnya: dengan memerdekakan seorang

hamba, ia akan mendapatkan ganjaran pahala.

Al-Mukatnb dalam bentuk isim maf'ul yakni seorang hamba yang

menjadi objek kit ab ah. Hakikat dari kitab ah adalah memerdekakan seorang

hamba dengan syarat si hamba memberikan sejumlah uang tebusan

kepada pemiliknya atau kepada orang yang bersangkutan. Bagi yang

berpendapatbahwa seorang hamba tidak mempunyai hak kepemilikan

mengklaim bahwa perkara ini bertentangan dengan hukum qiyas.

tlmmu walad telah disinggung definisinya dalam kitab jual-beli.

1334. Dari labir Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki Anshar berencana

akan memerdekakan seoranghamba miliknya setelah ia meninggal nanti,

hanya saja ia tidak memiliki harta selain hamba itu. Kemudian perkara

itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,Iantas

beliau bersabda, "Siapa yang mau membelinya dariku?" Maka, hamba

itupun dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 800 dirham."

Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.ese Dalam Lafazh Al-Bukhari

t er c ant um : " ... t e t ap i i a m as ih m emb u tuhkan hamb n itu. " D al am r iw ay at

An-Nasa'i tercantum: "...ia mempunyai hutang maka hamba itupun

dijual denganharga 800 dirhamlalu uang tersebut diberikankepadanya

dan beliau bersabda, "Lunasi dahulu hutangmu,"e6o

(g*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2141) dan Muslim (998)
An-Nasa'i dalam Kitab Sunan AI-Kubra (lIUl9Z).

959
960
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Penielasan Kalimat

" D ar i I ab ir Radhiy all ahu Anlut b ahw a s e 0r an g I el aki An sh ar (nama lelaki
ini telah dicantumkan dalam riwayat Muslim dan telah dicantumkan
namanya dalam kitab jual-beli yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
dan An-Nasa'i. Nama hamba tersebut adalah Abu Ya'qub). Berencana

akan memerdekakan seolang hantba miliknya (yang bernama Ya'qube61

sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Muslim). setelah ia
meninggal nanti, hanya saja ia tidakmemilikihartn selainhamba itu. Kemudian

perkara itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alcrihi uta SaIIam, lsntas

beliau bersabda, "Siapa yang nxau membelinya dariku?" Maka hamba itupun

dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan hnrga 800 dirham." Hadits riwayat

Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Lafazh Al-Bukhari tercantum: "...tetnpi ia

masih membutuhkan hamba itu." Dalam riwayat An-Nasa'i tercantum: "...

ia mempunyai hutang maka hamba itupun dijual dengan harga 800 dirham

lalu uang tersebut diberikan kepadanya dan beliau bersabda, "Lunasi dahultt

hutcngmu."

Tafsir Hadits

Hadits ini membuktikan bahwa syariat membolehkan melakukan
tadbiir (mengkaitkan kemerdekaan seorang hamba setelah si pemilik
meninggal). Para ulama telah sepakat bahwa perkara ini disyariatkan
di dalam Islam. Para ulama bersilang pendapat apakah hamba tersebut

tidak termasuk dalam 1.13 harta yang boleh diwasiatkan, ataukah

termasuk dari U3 harta tersebut? jumhur ulama berpendapat bahwa
hamba tersebut termasuk dalam 113 harta. Sekelompok ulama dan

madzhab Zhalnriyahberpendapat bahwa hamba tersebut tidak termasuk

dalam U3harta yang boleh diwasiatkan. Jumhur ulama mengqiyaskan
masalah ini dengan perkara wasiat, dengan alasan keduanya merupakan
harta yang dikeluarkan setelah meninggal. Jumhur ulama juga berdalil
dengan hadits Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumabahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mudsbbar termasuk dalam
hitungan 1. f 3 harta." e62

(3*-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3957)
Hadits palsu, Dha'if Al-laami' (5918)

961.

962
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Pendapat ini dibantah dengan alasan bahwa para imam hadits

sudah memastikan kedha'ifan dan kemungkaran hadits tersebut dan

sanadnya yang marfu' adalah sanad yang batil. Sebenarnya ucapan

tersebut adalah ucapan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma sebagaimana

yang disinyalir oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkanya dari Abu

Qilabah dengan sanad yang mursal: bahwasanya seorang laki-laki telah

memerdekakan hamba setelah ia meninggal. Lantas Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam mengkatagorikan hamba tersebut termasuk dalam U3
harta yang boleh diwasiatkan. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib dengan sanad yang mauquf.e63

Sebagian ulama lain ada yang mengqiyaskan perkara ini dengan

perkara hibah, yaitu harta yang dikeluarkan di saat pemiliknya masih

hidup.

Pendapat dua kelompok pertama dan kedua lebih kuat karena

dikuatkan dengan pengqiyasan terhadap hadits mursal dan mauquf.
Kemudian pengqiyasan hukumnya terhadap perkara wasiat lebih dekat

dari pada perkara hibah.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menjual hamba mudabbar

untuk memenuhi kebutuhan nafkah atau untuk melunasi hutangnya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa hamba mudabbar mutlak tidak
boleh dijual-belikan berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala:

;fiv\j6
"Penuhilah aqad-aqad itu." (QS. Al-Maidah: 1)

Namun pendapat ini dibantah bahwa hukum yang tercantum

dalam ayat dikhususkan dengan hadits yang tertera di atas. Imam Asy-

Syafi'i, Ahmad dan ulama lain membolehkan jual-beli hamba mudabbar

secara mutlak berdalilkan dengan hadits Jabir Radhiyallahu Anhu dan
mengqiyaskannya dengan perkara wasiat. Yaitu, orang yang berwasiat

boleh menjual apa yang telah ia wasiatkan baik ketika ia terdesak

oleh sebuah kebutuhan ataupun tidak. Mereka katakan bahwa hadits

tersebut tidak membatasi apakah orang tersebut menjualnya karena

butuh atau karena darurat. Karena kisah tersebut mencantumkan salah

963 Hadits riwayat Al-Baihaqi (Xl3I4).
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satu jenis perdagangan yang dibolehkan dan pengqiyaskannya terhadap

wasiat menunjukkan bolehnya menjual hamba mudabbar secara mutlak.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama.

:'-p-. . \ Yf c
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1335. Dan dnri Amr bin Syu'aib dari aynhnya tlari kakeknya Radhiyallahu

Anhum dari Nabi Shallallahu Alaihi uta Ssllam bnhwasarrya beliau

bersnbda, "Seornng mukatab tetap berstatus hamba sahaya walaupurt

pelunasannya masih tinggal satu dirlmm." (HR. Abu Dawud dengan

sanad yang hasan dan asalnya dalam riwayat Ahmad dan imam

yang empat serta dishahihkan oleh Al-Hakim)e6a

Penjelasan Kalimat

"Dsn dsri Amr bin Syu'aib dari ayahnya dnri knkeknyn Rndhiyallahu

Anhum dari Nabi Shallallahu Alaihi zus Sallam bahznasanya belinu bersabda,

" S eor ang mukaat ab te tap b er st stus hamb a s ahay nw al aupun p elunas an ny a masill

tinggal satu dirham." Hadits riwayat Abu Daznud dengan sanad yang hasan

dan asalnya dalnm riwnynt Afunad dan imsnt yang empat serta dishahihkan

oleh AI-Hakim." Hadits ini diriwayatkan dari berbagai sanad dan tidak
ada satu sanadpun yang shahih. Asy-Syafi'i berkomentar tentang hadits

Amr bin Syu'aib, "Tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan

hadits ini selain Amr bin Syu'aib dan tidak ada satu pun dari kalangan

ulama yang menshahihkan hadits ini." Demikian juga halnya dengan

pendapat para mufti lainnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seorang hamba mukatab tidak
mampu melunasi tebusannya maka status dan hukumnya masih tetap

sebagai seorang hamba. Demikian pendapat jumhur ulama seperti Al-
Hadawiyalu Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafili dan Madzhab Maliki.

964 (;*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (3926)
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Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di kalangan Para

ulama. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu bahwa

seorang hamba mukaatabah sudah disebut merdeka jika ia telah melunasi

harga yang telah ditetapkan kepadanya. Masih diriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib bahwa si hamba tersebut dimerdekakan sesuai dengan

persentasi harga yang telah ia lunaskan. Dalilnya sebagaimana yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur 'Ikrimah dari Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,

* r:,1 u') F\ \,. a",1 Y 

=5t3r 
6;11.

"Diyat selrang hamba mukatab sesuai dengan persentasi kemerdekaannya dan

selebihnya seperti diyat seorang hambn"^'o

Al-Baihaqi berkata, "sebagaimana berita yang sampai kepadaku

bahwa Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah menanyakan hadits ini

kepada Al-Bukhari. Lalu ia menjawab, "Sebagian orang meriwayatkan

hadits ini dari Ayyub dari Ikrimah dari Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam

dengan sanad yang mursal. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib

Radhiyallahu Anhu dengan sanad yang marfu' dan mauquf.e66

Saya katakan, "Berita ini ada asalnya dari hadits yang shahih, tetapi

bertentangan dengan hadits yang tertera dalam kitab. Jumhur ulama

berdalilkan dengan hadits ini walaupun sanad-sanad hadits ini tidak

ada yang bersih dari cacat. Tetapi hadits ini dikuatkan oleh pendapat

para Shahabnt dengan dalih bersikap hati-hati terhadap hak si pemilik

hamba. Oleh karena itu, si hamba tetap di bawah kepemilikannya kecuali

ia merelakan bagian yang belum dilunasi hambanya. Pendapat terkuat

adalah pendapat jumhur ulama.

(g*) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (4824)
Al-Baihaqi (x1325).
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1,336. Dan dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berknta, "Rssululltth

Shallallahu Alaihi wa Sallam perna'h bersnbda, "Apabila salah seorang

kalian ada memiliki seorang mukatab yang masih bersamantla dan

dalam proses pelunasan maka hendaklah dia berhijab dari mukaatnb

tersebut." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah serta dishahihkan oleh

At-Tirmidzi)e67

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan daiil untuk dua permasalahan:

1. Apabila seorang mukatab memiliki uang yang dapat melunasi harga

yang telah ditetapkan tuannya maka hukumnya berubah menjadi
seorang yang merdeka. Oleh karena itu, jika tuannya seorang wanita
maka tuannya wajib berhijab di hadapan hamba mukatib tersebut,

walaupun uang tersebut belum diserahkan kepada tuannya itu.
Hadits ini bertentangan dengan hadits Amr bin Syu'aib. Asy-Syaafi'i
mengkompromikan kedua hadits ini dan berkata, "Hadits ini
khusus untuk isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi ztta Sallam. Mereka
harus berhijab di hadapan mukatab yang telah memiliki uang untuk
melunasi harga yang telah ditetapkan, walaupun uangnya belum
diserahkan kepada mereka. Sebagaimana beliau menyuruh Saudah
jangan sampai terlihat oleh Ibnu Zam'ah, padahal beliau bersabda,

jt'A nr)\
" Anak milik si empunya firasy (isteri)."e'8

Saya katakan, "Anda juga dapat mengkompromikan kedua hadits
ini dengan cara: hadits Amr bin Syu'aib berlaku jika si hamba

mukatab belum mampu melunasi semua harganya, walaupun yang
tersisa hanya satu dirham saja. Sementara hadits Ummu Salamah

berlaku untuk hamba yang sudah memiliki semua uang yang akan

digunakan untuk melunasi harganya, walaupun belum diserahkan
kepada tuannya.

Adapun hadits Ummu Salamah yang isinya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya:

(.)*) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (1267)

ft.--) Hadits ini shahih, telah disebutkan takhrijnya.
967
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" Apabila salnh seorang di nntara kslian melakukan kitabah terhadap

h amb any a m aka p er h at ikan b er ap a s i s a y an g akan dilun nskan. I ika t er ny at a

hambanya telcth melunasinya maka janganlah ia berbicara dengan hamba

tersebut kecuali dari b alik t nbir. " Hadits ini adalah hadits dha'if, dengan

demikian tidak sebanding dengan hadits bab.

2. Hadits ini juga mengandung makna bahwa seorang hamba boleh

melihat tuannya walaupun tuannya itu seorang wanita, selama ia

bukan seorang hamba mukatab yang memiliki uang untuk melunasi

harganya. Hukum ini tercantum secara tekstual di dalam firman

Allah Ta'ala:

@ iili;K{,(5
"Atau budak- budak yang mereka miliki," (QS. An-Nuur: 31) dan juga

firman Allah dalam surat Al-Ahzab.

Demikian, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam

kepada Fathimah yang sedang menutupi kepalanya dengan kain. Jika

ia menutup kepala terlihat kaki dan jika ia tutup kaki telihat kepala.

Sabda beliau, "Tidak wajib bngimu untuk berhijab karena ia adalah ayahmu

danhambamu."

Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Mardawaih

dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu.e6e

Abdurrazaq meriwayatkan dari Mujahid ia berkata, "Para hamba

dibolehkan masuk ke rumah isteri-isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S all am y angmemiliki mereka. Dala m Kit ab T aisir AI-B ay ankary a.NI- Auza' i
tertera bahwa Asy-Syafi'i dengan terang membolehkan seorang hamba

laki-laki melihat tuannya yang perempuan. Kitab tersebut menjelaskan

bahwa pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama

bermadzhab Asy-Syafi'i. Lantas ia membantah pendapat tersebut.

Hanya saja apa yang disebutkan dalam Kitab Taisir AI-Bayan berbeda

969 ft"*) Hadits ini shahitu shahih Abi Dawud (41.06)
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dengan apa yang kami cantumkan pada hadits yang akan datang. Bisa

jadi pendapat itu memang pendapat Asy-Syafi'i.

Mayoritas ulama salaf dan Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya

seorang hamba melihat tuannya yang perempuan.

Al-Hadawiyah dan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang

hamba tidak boleh melihat tuannya yang perempuan seperti layaknya

seorang yang bukan mahram. Hal ini terbukti jika si hamba itu merdeka

ia boleh menikahi tuannya tersebut. Mereka membantah pendapat yang

pertama bahwa mafhum dari hadits tersebut tidak boleh diamalkan.

Adapun maksud firman Allah Ta'ala,

lA$ ln )) / 7 n.2, ,,
tir_\ rr... t{;\l r.$-L Lr

"Budak- budak yang mereka miliki," (QS. An-Nuur: 31) adalah hamba-

hamba perempuan yang dimiliki oleh wanita-wanita merdeka. Ayat ini
menyebutkannya secara khusus untuk menghilangkan kesan adanya

perbedaan hukum dengan wanita-wanita merdeka lainnya yang

tercantum dalam firman Allah Ta'ala:

@w5
"Atau wanita-wanita islam. "(QS. An-nuur: 31) Sebab hamba sahaya

perempuan berbeda statusnya dengan wanita-wanita lain.

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini adalah pendapat yang

lemah dan terlalu dibuat-buat. Jadi, kebenaranlah yang layak untuk
diikuti.

1.337. Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahws Nabi Shallallohu

Alaihi wa Sallsm bersabda, "Diyat mukaatab diberikan sesuai dengan

persentase kemerdekaannya dikalikan dengan diyat orang yang merdeka

dan juga disesuaikan menurut persentase kehambaannya dikalikan

:Jt" iJ* )
t
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(Q44)) SubulusSalamru
dengan diyat seorang hamba." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-

Nasa/i.e70

Penjelasan Kalimat

Dan dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Diyat mukaatab diberikan sesuai dengan

persentase kemerdekaannya dikalikan dengan diyat orang yang merdeka dan

juga disesuaikan menurut persentnse kehambaannya dikalikan dengan diyat

seoranghamba," Hadits riwaynt Ahmad, Abu Dawud dan An-Nssa'i (sebagian

syarah hadits ini ada yang tidak tercantum di dalam naskah).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang hamba mukatab memiliki

status hukum yang sama dengan seorang yang merdeka sesuai dengan

persentasi harga yang telah ia lunasi. Jika ia membunuh maka maka

diyat seorang merdeka dikalikan dengan persentasi harga yang telah ia

lunaskan. Demikian juga halnya dengan hukuman had dan hukuman-

hukuman lainnya. Demikian menurut pendapat Al-Hadawiyah. Ali bin

Abi Thalib Radhiyallahu Anhu dan Syuraih berpendapat bahwa seorang

hamba mukatab dianggap sudah merdeka apabila ia telah menyerahkan

sebagian harganya. Ada juga riwayat dari Ali yang berpendapat sama

dengan pendapat Al-Hadawiyah.

Bagi kelompok yang berpendapat bahwa hukum-hukum tidak

dapat di kurangi maka selama ia belum melunasi harga tersebut berarti

statusnya masih tetap sebagai seorang hamba. Mereka berdalilkan

dengan hadits Umar bin Khaththaab Radhiyallahu Anhu, "Seorang

mukatab masih berstatus hamba walaupun tersisa hanya satu dirham

saja." Hadits ini hadits mauquf. Ibnu Qani' meriwayatkannya dengan

sanad yang marfu' dan ia menyebutkan bahwa sanadnya terputus. Abu

Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkannya melalui jalur Amr bin Syu'aib

dari ayahnya dari kakeknya.eTl Akan tetapi Asy-Syafi'i berkomentar,

"setahuku tidak ada seorang ulama hadits Pun yang menshahihkan

hadits ini."

ft"--) Hadits ini shahitu Shahih Abi Dawud (458r)
(e*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4582)
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Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i telah meriwayatkan dari
hadits Ali Radhiyallahu Anhu dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma
dengan sanad yang marfu' y ungisinya:

.s|.c :a 3-Lt ^f; tu."t -;j 6f c ,k H;Kir
"Hamba *u*roO aimiraacatcan dan *rndopot *oriro, sesuai clengan

persentase harga yang telah ia lunasi dan ia juga menjalani hukuman sesuai

dengan persentase bagian yang telah dimerdekakan."eTz

Hadits ini tidak memiliki cacat dan menguatkan hadits yang
tercantum dalam kitab ini. Boleh jadi kedua hadits tersebut hanya
berbeda dalam Lafazh. Perkara ini telah kita jelaskan pada pembahasan
yang lalu dan telah dijelaskan mana pendapat yang paling kuat.

1.338. Dan dari Amr bin Al-Harits saudara lelaki luznairiyah L,Immul

Mukminin Radhiyallahu Anhu, ia berkata: "Ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, beliau tidak meninggalkan dirham,

dinar, hamba sahaya dan suatu apapun kecuali hanya seekor bighat
putih, senjata dan sebidang tanah yang telahbeliau sedekahkan." (HR.
Al-Bukhari)e73

Penielasan Kalimat

"Dan dari Amr bin Al-Harits (ia bernama Amr bin Al-Harits bin Abi
Dhirar. Ia terhitung di dalam kumpulan penduduk Kufah. Perawi yang
meriwayatkan darinya seperti Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah dan lain-
lain. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Kitab

At-T aqrib). s audar a lelaki I uzn airiy ah IJmmuI Mukminin Radhiy alkthu Anhu

(9.--) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4582)
(9.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2739)
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berkata: "Ketikn Rasulullnh Shnllallnhtt Alnihi wa Sallam zunfnt, belinu tidak

ada meninggslkrm dirhnrn, dinnr, hantbn snhnya dan suatu apapun kecuctli

hanya seeklr beghnl putih, sebilah senjata dan sebidang tnnnh ynng telah belintt

sedekahkan. " H ndits riw ny at Al-B ukhari.)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shnllallahu Alaihi wa

Sallam tidak pernah berambisi untuk meraih benda-benda dunia dan

semua imitasinya. Hatinya bersih tidak disibukkan oleh urusan dunia.
Beliau menghabiskan waktunya untuk menyampaikan segala sesuatu

yang telah diperintahkan Allah kepadanya, beribadah dan menyibukkan

diri untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan melaksanakan perkara-

perkara yang Dia ridhai.

Sabdanya, "Tidak ada hamba laki-laki maupun perempuan" telah

kita singgung bahwasanya Nabi Sfuallallahu Alaihi wa Sallam telah
memerdekakan sebanyak enam puluh tiga hamba. Dan ketika beliau

wafat tidak seorang pun yang tersisa dari hamba yang ia miliki. Adapun
sebidang tanah yang telah beliau sedekahkan adalah sebagaimana yang

dikatakan Abu Dawud, "Kebun kurma Bani Nadhir ialah kebun yang
khusus di berikan Allah untuk dirinya, firman Allah Tn'ala:

\i:7 r-J J \

"Apa sajn harta rampasnn (fni') ynng diberikan Allah kepada Rasul-Nyn (dari

hnrtabenda)" (QS. Al-Hasyr: 7)

Itupun sebagian besarnya beliau bagi-bagikan kepada para
muhajirin. Sehingga yang tersisa hanyalah sebidang tanah yang ada di
tangan bani Fathimah dan itu juga telah beliau sedekahkan.eTa

Dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Ibnu Syihaab diriwayatkan
bahwa Rasulullah Shnllnllahu Alaihi wa Sallam memiliki tiga bidang
tanah: di daerah Bani Nadhir, Khaibar dan Fadk. Adapun tanah beliau

yang ada di daerah Bani Nadhir beliau waqafkan untuk wakil beliau di
sana. Tanah beliau yang ada di daerah Fadk beliau waqafkan untuk ibnu
sabil dan tanah beliau yang ada di daerah Khaibar beliau bagi-bagikan

97a (3,'.'al Sanadnya shahih, Shnhih Abi Dawud (3004)
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kepada kaum muslimin dan salah satu bagian beliau tetapkan untuk
memenuhi nafkah isteri-isteri beliau dan sisanya diberikan kepada

orang-orang Muhajirin yang miskin.

c,;ij :j\

1,339. Dan dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Hamba wanita mana

saja yang melahirkan anak dari hasil hubungan dengan tuannya maka

secara otomatis akan merdekq setelah tuannya itu meninggal." (HR.
Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang dha'if. Sekelompok

ulama merajihkan bahwa perkataan ini adalah ucapan Umar)e75

Penielasan Kalimat

"Dan dari lbnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernahbersabda, "Hamba wanita mana saja yang

melahirkan anak dari hasil hubungan dengan tuannya maka secara otomatis

akan merdeka setelah tuannya itu meninggal." Hadits riwayat Ibnu Majah dan

AI-Hakim dengan sanad yang dha'if. (Sebab di dalam sanadnya terdapat
Al-Husain Abdullah Al-Haasyimi perawi yang sangat dh a'if). Sekelompok

ulama merajihkan bahwa perkataan ini adalah ucapan Llmar.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Ummu walad statusnya berubah
menjadi seorang merdeka setelah tuannya meninggal dunia. Kesimpulan
ini juga diambil dari hadits sebelumnya, dimana beliau bersabda, "..,

dan tidak juga seorang hamba perempuan.." sebab ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat beliau meninggalkan seorang hamba

perempuan Mariyah Al-Qibthiyah Radhiyallahu Anha ibunya Ibrahim
putra Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.Ia meninggal pada zaman
kekhalifahan Umar Radhiyallahu Anhu.Ini menunjukkan bahwa status

975 (Jr,-b) Hadits ini dha'if, Dha'if lbnu Majah (2562)
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Mariyah Al-Qibthiyah Radhiyallahu Anha berubah merdeka dengan

wafatnya Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam. Karena ada kaitannya

dengan hukum ini maka penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) menyebutkan

hadits tersebut. Adapun hukum-hukum yang berkaitan tentang ummu

walad telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab jual-beli.

1.
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1340. Dan dnri Sahl bin Hunaif Radhiynllahu Anhu bahwa Rasulullah

Sh all all nfu t Al aih i u a S all am p e r n ah b er s ab d a, " B ar an gs i np a m emb ant u

mujnhid fi sabilillah atnu melunasi hutang yang masih ditnnggung

keluarga ynng ditinggalkannya atau melunaskan mukaatab yang masih

belum terlunnsi mnks Allah akan memberinya naungan pada hari tidak

ndannungnn selnin naungan Allah." (HR.Ahmad dishahihkan oleh

Al-Hakim)e76

Penjelasan Kalimat

"Dnn dnri Sahl bin Htmaif Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallnllahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Barangsiapa membantu

mujnhid fi sabilillah ntau melunasi hutang yang masih ditanggung keluarga

yang ditinggalkannya (gharim artinya seorang yang bertanggung jawab

untuk melunasi hutang. Demikian yang tertera di dalam Kitab An-

Nihaaynh) ntnu melunaskan mukaatnb ynng masihbelum terlunasi mctka Allah

nkan m emb er iny a n aun g an p a d a h ar i t i d ak a d a n aun gan s eI ain n aun g an AII ah. "

Hndits rizuayat Ahmnd dishahihknn oleh Al-Hakim.)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkanbetapabesarnya pahala orang yang memberi

bantuannya kepada orang-orang yang tersebut di dalam hadits. Penulis

976 Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami' (5447)



.9{1-' t t q ( Me m er dekakan B u d ak)

(Al-Hafizh Ibnu Hajar) mencantumkan hadits ini karena ada kaitannya

dengan masalah mukatab.

Allah Ta'als berfirman tentang hal ini,

@: #,; G)i ;i Sc e Jiv,V e# af.;}K
"Hendaklah kamu buat perjanjinn dengan rnereka, jika knmu mengetahui nda

kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepndn merekn sebahagian dari hartn

Allah yang dikaruniakan-Nya kepadanm, (QS. An-Nuur: 33)

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Ali bin Abi Thalib

Radhiynllahu Anhu dengan sanad yang marfu' bahwasanya Rasulullah

Shallallahu Alaihi wo Sallam pernah bersabda tentang ayat ini, "Al-
mukatab mendapat diskon 25% (dari harganya)."

An-Nasa'i berkata, "Sanad yang benar adalah mauquf." Al-Hakim
berkomentar tentang sanad yang marfu', "Sanadrrya shahih."

Tafsir firman Allah Ta'ala:

=Y)i 
Jt

" d an ( me mer dekakan ) h amb a s ah ay o, " (QS. Al-B aqarah : 77 7 d an At-Taubah :

60) adalah menolong mukatab untuk melunasi harga yang telah

ditentukan tuannya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lairy dari Ali bin Abu Thalib

Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, "Allah Ta'aln memerintahkan

si pemilik hamba mukatab untuk memberi diskon sebanyak 25"h dari
harganya." Hanya saja, ini adalah pelajaran yang mengandung pahala

yang diberikan Allah Ta'ala bukan berupa kewajiban.

-o0o-



KITAB AL-IAMI'

f aami'yaitu yang merangkum masalah-masalah adab, akhlak, kebaikan,

,f n.rUr"gan silaturahim, zuhud, wara', dzikir dan doa.

1. BAB ETIKA

1341.. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuberkata, "Rnsulullah Shallallahu

Alaihi uta Sallam bersabda, "Hak seorartg muslim atas muslim yang

Iain ada enam: apabila engkau bertemu dengannya hendaklah engkau

memberiknn salam kepadanya, apabila ia mengundangmu hendaklah

engkau penuhi undangannya, apabila ia memhia nasihat kepadamu

hendaklah engkau menasehstirtya, apabiln ia bersin lalu mengucapkan

alhamdulill ah hen daklah en gkau men do akanny a, ap ab ila i a s akit hendakl ah

engkau menjenguknya, dan apabila ia mati hendaklah engkau mengiring

jenazahnya." (HR. Muslim)ez

Penielasan Kalimat
Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata:

Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hak seorang muslim

atas muslim yang lain ada enam:

(2r62)

(Q5D)

977 (g.^-) Hadits ini shahih, Muslim
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1) Apabilaengkaubertemudengannyahendaklahengkaumemberikan

salam kepadanya.

2) Apabila ia mengundangmu hendaklah engkau penuhi undangannya.

3) Apabila ia meminta nasehat kepadamu hendaklah engkau

menasehatinya.

4) Apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah hendaklah engkau

mendoakannya.

5) Apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya.

6) Dan apabila ia mati hendaklah engkau iringi jenazahnya. (Hadits

riwayat Muslim.)

Dalam Hadits riwayat Muslim yang lain: ada lima dan yang tidak

tercantum adalah apabila ia meminta nasehat kepadamu hendaklah

engkau menasehatinya.

Tafsir Hadits

Hadits ini mencantumkan hak seorang muslim terhadap muslim

lainnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang tidak

pantas untuk ditinggalkan dan hukumnya berbeda-beda, boleh jadi

wajib atau sunnah muakkad yang hampir sederajat dengan hukum

wajib. Penggunaan kata hak disini mengandung dua arti atau termasuk

bab mustarik dalam dua makna. Sebab kata hak dipergunakan untuk

makna wajib. Demikian yang disebutkan oleh Ibnul'Arabi.

L. Mengucapkan salam ketika bertemu

Berdasarkan sabda beliau, "Apabila engkau bertemu dengawtya

hen d akl ah en gkau memb er ik an s al am kep ad any a. "

Perintah di sini menunjukkan wajib hukumnya memulai mengucap-

kan salam. Hanya saja Ibnu Abdil Bar dan lain-lain menukil bahwa

memulai salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya

wajib. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan

bahwa perintah menyebarkan salam merupakan sebab timbulnya rasa

kasih sayang.eTs

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim

978 (6,a-) Hadits ini shahih, Muslim (54)
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disebutkan bahwasanya sebaik-baik amalan adalah memberi makan

orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan

yang tidak engkau kenal.eTe

Amar berkata, " Ada tiga perkara, jika ketiga perkara tersebut ada

pada diri seseorang berarti keimanannya telah sempurna:

1. Sikap inshaf terhadap diri sendiri.

2. Menebarkan salam ke seluruh alam.

3. Berinfak di saat sulit.

Sungguh di dalam ketiga kalimat ini telah terkandung semua

kebaikan.

As-Salaam adalah salah satu dari nama AllahTn'alayaitu penyelamat.

Ucapan assalaamu' alaikunt artinya semoga Allah menyelamatkan kalian,

yakni kalian di bawah penjagaan Allah. Sebagaimana dikatakan Allahtt

ma'aka artinya semoga Allah bersamamu.

Ada juga yang berpendapat as-snlnnm artinya keselamatan, yaitu

semoga Allah senantiasa menyelamatkan kalian.

Ucapan salam yang paling pendek adalah as-snlannru 'alnikum,

walaupun salam tersebut diucapkan kepada satu orang muslim saja, agar

malaikat juga termasuk dalam ucapan tersebut. Kalimat yang sempurna

adalah dengan menambahkan kalimat wnrahmatullnahi uts barakaatuh,

Boleh juga dengan mengucapkan as-salaamu' alaika dan salaanrun' alaika

dalam bentuk tunggal dan menakirahkan kata salam. Jika ucapan salam

ditujukan kepada satu orang maka wajib'ain baginya untuk menjawab

salam tersebut, dan apabila satu kelompok maka hukumnya fardhu

kifayah. Sebuah hadits mengatakan:

o t t 'i$;i ;.:j ii \,', \)Lyu.;-., _: iu f
"Apabila serombongan orang berjalan, maka cukup salah seorang saja dnri

tnereka ynng memberikan salnm."

Apabila sekelompok orang melintas maka cukup salah seorang

saja dari mereka yang memberikan salam. Untuk kondisi seperti ini
hukumnya sunnah kifayah. Ketika menjawab salam disyariatkan untuk

979 (7:'*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (12) dan Muslim (39)



segera menjawabnya. Jika orang yang memberi salam tidak berada
di tempat maka dibalas melalui surat atau melalui perantara utusan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.;SJr &,ryt]ju' .,tc;u' j;u' k s\}r j-(

.ru!
"langanlah kamu tebih dahulu memberi salam

Nasrani!"

4i1

"Hendaklah lrang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang
berjalan, orang yang berjalan kepada orang yang duduk dan rombongan yang
sedikit kepada rombongan yang banyak."

Dari sabda beliau: hak seorang muslim terhadap muslim yang lain,
menunjukkan bahwa salam yang diucapkan seorang kafir dzimmi tidak
wajib untuk dijawab. Rasulullah bersabda,

6)6\J t$t \);ri \
kepada orang Yahudi atau

Akan datang penjelasan tentang hadits ini.

Sabda beliau " jika kamu bertemu dengannyn" menunjukkan bahwa
salam tidak diucapkan ketika hendak berpisah. Hanya saja di dalam
sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

-: , t -; ' :" e o. . , o, r .r.:a\t / -*u.Jr!t *ru iu r:t r JJ!;.i5;i'i t,y

",+poalo ,oior, ,rororg kamu duduk (di majlisnya) maka hendaklah ia ucapkan

salam dan apabila ia bangkit (dari majlisnya) maka hendaklah ia mengucapkan

salam. Karena tidaklah ucapan salam yang pertama itu lebih wajib ketimbang
ucapan salam yang kedua."eso

Hadits ini tidak mengaitkan ucapan salam ketika bertemu. Kemudian
yang dimaksud dalam hadits: jika kamu bertemu dengannya adalah,
selama tidak ada yang memisahkan keduanya, seperti yang tertera di
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

980 (7:'-*) Hadits ini shahih, hasan Shahih At-Tirmidzi (2706)
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" Apabila salah seorartg di antnra kalian bertentu dengan saudaranya hendaklnh

ia mengucapkan salam kepadnnya. Apnbila mereka dipisahkan oleh sebatang

pohorr atnu dinding atau sebongkahbatu lalu inkentbalibertemu, makahendaklalt

ia kembali ntengucnpknn salam kepadanya."en

Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Dahulu shahabat

Rasulullah Shallallahu Alaihi zrtn Sallam jalan bersama dan apabila

dihadapan mereka ada sebatang pohon atau tempat sampah mereka

pun berpisah, sebagian ke kiri dan sebagian lagi ke kanan. Ketika mereka

bertemu kembali, mereka saling mengucapkan salam.

2. Apabila ia mengundangmu hendaklah engkau penuhi undangannya.

Zahir hadits menunjukkan wajibnya memenuhi setiap undangan,

terutama undangan walimah dan yang semisalnya, sebagaimana

yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat yang terkuat: memenuhi

undanganwalimahhukumnya wajib. Adapun selainundanganwalimah

hukumnya sunnah. Alasannya, karena adanya ancaman keras bagi yang

tidak memenuhi undangan walimah sementara undangan lainnya tidak
ada dalil yang memberikan ancaman.

3. Apabila ia meminta nasehat kepadamu hendaklah engkau mena-

sehatinya

Sabda beliau Shnllnllahu Alaihi utr Sallnm, "Hendaklah engkau

menasehntinya," menunjukkan wajib hukumnya memberikan nasehat

kepada orang yang meminta nasehat dan jangan malah menipunya.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa pada dasarnya memberikan

nasehat hukumnya tidak wajib kecuali jika diminta dan apabila tidak
diminta maka hukumnya sunnah. Karena hal ini termasuk dalam bab

seorang yang menunjukkan sebuah kebaikan.

4. Apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah hendaklah
engkau mendoakannya

Kata "Fnsammithu" dengan menggunakan huruf sin dan pada

hadits yang lain dengan menggunakan huruf syim. Tsa'labah berkata,

"Dikatakan, sammattul 'aathis artinya saya doakan dirinya semoga

981 (fr) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawutl (5200)
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mendapatkan hidayah dan memperoleh akhlak yang lurus." Ia luga
berkata, "Pada asalnya kata tersebut dengan menggunakan huruf sin

hanya saja boleh juga menukarnya dengan huruf syint."

Hadits ini menunjukkan wajibnya menjawab orang bersin yang

mengucapkan tahmid. Adapun kewajiban untuk bertahmid ketika

bersin tidak ada tertera di dalam hadits.

An-Nawawi berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa bertahmid

ketika bersin hukumnya adalah mustahab. Di dalam sebuah hadits

yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah
Radhiyallahtt Anhu mencantumkan tata cara bertahmid, tata cara bertasmit

dan jawaban atas ucapan tasmit tersebut. Rasululiah Shallallahu Alaihi

wn Sallnm bersabda,

i. ,: ;:L; ",1 ;;i t .W;; i-jr -W Vti ;*;,iy' , .r" 't
o/'1,. ttot.'n, t,z "'",!.i. i, j,t.o

.i5Jt F_, "il' F-ls" J4j;',t -):;i "J Ju r;"u

" Apabila salnh seorang dnri kalian bersin, hendaklah mengucapkan: " alhamdtr

lillah," dan hendaklah saudara stau temannya menjawabnya dengan ucnpan:

" y arh nmuk all ah, " j ika t e m at t ny a t e r s eb u t men g a t akm t " y nrh nmu lknll ah " msk n

hendaklah ia menjazoabnya dengan ucapan "yahdikumullahu wa yushlihtt

baalnkum."e82

Dalam riwayat Abu Dawud dan lain-lain dengan sanad yang

shahih terdapat tambahan yang tidak terdapat pada hadits Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu. Pada hadits riwayat Abu Dawud ini tertera

bahwasanya Nabi Shsllnllnhu Alnihi uta Sallam bersabda,

t. . .i t t; ot,o t t \ J- o to. t.t.i
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"Apabila snlah seorang dnri kalian bersin, hendaklah mengucapkan:

"alhamdulillah 'sla kulli haal," dan hendaklah saudara atsu tenmnnya

menj aw ab ny a den gan u c ap an : " y arhamukallah " makahendaklah iamenj aw abny a

dengan u cap an: " y ahdikumull nhu u, a y ushlifu t b aalnkum. "e83

(f*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6224)

(c.*) Hadits ini shahitr, shnhih Abi Dawud (5033)

982
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Maknabaalakum adalah keadaanmu. Jawaban yang tercantum dalam

hadits ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Ulama Kufah mengatakan bahwa Lafazh jawaban adalah

yaghfirullaahu lana zaalakum. Mereka berdalilkan dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

oleh Al-Bukhari dalam Kitab Adabul Mufrad dengan Lafazh jawaban:

y a ghfir ull aahu I nn a w al akum e8a

Ada juga yang berpendapat: boleh memilih Lafazh mana yang

disukai. Dan ada yang mengatakan kedua Lafazh tersebut digabung

menjadi satu kalimat.

Madzhab Zhahiriyah dan Ibnul 'Arabi memilih jawaban dengan

Lafazh tasmit.

Jawaban ini wajib diucapkan bagi setiap yang mendengarnya

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah

Ra dhiy all ahu At thu, Ra sulu l1 ah Sh all all ahu Al aihi w a S all am bersab d a,

ti ', l, :i t, - " t t t ' - t.t
4 JA ii'^;; J^J y J; \;-;K .irr -.,*; j €Gi pL r'y
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"Apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan tahmid

maka bagi setiap muslim yang mendengarrrya wajib untuk menjawabnya:

yarhamukallah.'e85

Ini adalah madzhab Abu Dawud di dalam kltab Sunan-nya. Ibnu

Abdil Bar telah meriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang

shahih bahwasanya tatkala ia berada di sebuah kapal, ia mendengar

seseorang di tepi pantai bersin. Kemudian Abu Dawud memberi

satu dirham agar ia dapat mendatangi orang yang bersin tadi dan ia

mengucapkan tasmit kepadanya. Lantas ia kembali berlayar. Kejadian

itu dipertanyakan kepadanya dan ia menjawab, "Mungkin ia seorang

yang memiliki doa yang makbul." Ketika penumpang-penumpang

kapal itu tidur, mereka mendengar suara yang mengatakan kepada

mereka bahwa Abu Dawud telah membeli surga dengan satu dirham.

984 Adabul Muf'rad halaman 274.

985 (O.*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6226)



Bisa jadi hal itu dilakukan Abu Dawud untuk meminta doa kepada

orang tersebut, walaupun ia tidak berpendapat bahwa menjawab tahmid
bersin itu hukumnya wajib.

An-Nawawi berkata, "Bagi yang mendengar seseorang bersin
namun tidak bertamid, disunnahkan untuk mengingatkannya agar

mengucapkan tahmid sehingga ia dapat menjawabnya dengan tasmid.

Karena perkara ini termasuk dalam bab nasehat dan perintah berbuat
ma'ruf.

Di antarc etika ketika bersin adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh A|-Baihaqidan Ahmad dari hadits Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu dengan sanad yang marfu':

tnrrgnnnya di zunjahnyn ngnr in dapat tteredam suarnnya."es6

Kemudian setelah kalimat al-hamdulillah hendaknya ia tambahkan
kalimat rabbil 'aalnrniin. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas Radhiyaltahu Anhttma Rasulullah
Shallallnhu Alaihi ws Sallam bersabda,

t' '- t ^ '? '. " ^ 
!-t ,:Jft riu .j*"lUl' -,, :,(:>l.^Jr cJu .n ii;r 
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"Apnbiln salah seornng dari kalintt bersin, henanknya ia mergurapko,
nlhamdulillah. Malaikat berknta, "Rabil'aalamiin." likn ia telah mengucapkan
Rabil'aalamiin maka para malaikat menjazuab, "Yarhamukallah.'ss7 Had.its ini
adalah hadits dha'if.

Jika seseorang bersin berulang-ulang maka disyariatkan juga untuk
mengucapkan tasmit kepadanya maksimal tiga kali, berdasarkan hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah Radhiyailahu
Anhu bahwasanya Rasulullah shallnllahu Alaihi wa sallam pernah
bersabda,

(.,*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lami '(685)
(r'r- -ii."z) Hadits ini sangat dha'if. Dha,if Al-laami, (895)
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"Apabila salah seorang kalian bersin, hendaklnh orang yang satu majlis

dengannyantengucapkatt tnsymit.likabersinnyalebih dari tigakaliberarti orang

tersebut sedatry flu. Lebih dari tiga kali tidak perht diucapkan tasyrnit."e88

Ibnu Abi Jumrahberkata, "Hadits ini membuktikanbesarnya nikmat
Allah Ta'aln terhadap orang yang bersin, karena dibalik bersin terdapat

kebaikan. Hadits ini juga menunjukkan betapa besar anugerah nikmat
Allah kepada hamba-Nya, karena dengan bersin dapat menghilangkan

hal-hal yang memudaratkan dirinya. Lalu Allah mensyariatkan untuk
mengucapkan tahmid setelah bersin agar ia mendapatkan pahala.

Lantas, setelah orang lain mengucapkan tasymit dan mendoakan

kebaikan untuk dirinya, maka yang bersin pun mendoakan kebaikan

untuk orang yang mengucapkan tasmit kepadanya. Dengan bersin

seseorang dapat merasakan nikmat dan manfaat dengan keluarnya

uap yang terhenti di otak. Seandainya uap tersebut tidak keluar tentu

hal itu akan menimbulkan berbagai penyakit yang akut. Oleh karena

itu disyariatkan mengucapkan nl-hamdulillah sebagai rasa syukur atas

nikmat bersin tersebut dan atas berfungsinya organ-organ tubuh seperti

semula setelah mengalami kegoncangan seperti goncangan gempa

bumi.

Darihadits di atas dapat difahami, bahwa tidakbolehmengucapkan
tasymit untuk orang non muslim. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain
meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shahih dari Abu Musa

Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Orang-orang Yahudi bersin

di dekat Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam dengan harapan agar

Rasulullah Shnllallahu Alaihi wa Sallam menjawabnya dengan ucapan

yarhakumullah, sehingga mereka dapat menjawabnya dengan ucapan

y ahdikumullaahu w ay ushlihu b aalakum. "ese Hadits ini menunjukkan apabila

seorang non muslim bersin dan mengucapkan tahmid maka dijawab

dengan tasymit.

988 (;.,*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (5035)

989 (g*-) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dau'ud (5Q38)
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5. Bila ia sakit, hendaklah engkau jenguk

Ini menunjukkanwajibnya mengunjungi seorang muslim yang sakit.

Bahkan Al-Bukhari berani memastikan hukum tersebut. Ada pendapat
yang mengatakan: ada kemungkinan hukumnya fardhu kifayah. Tetapi
jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan An-Nawawi
menukil bahwa para ulama sepakat mengatakan tidak wajib. Penulis

(Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Yakni tidak wajib ain."

Dengan demikian wajib bagi seorang muslim untuk mengunjungi

seorang muslim yang sedang sakit, baik ia kenal maupun tidak ia kenal,

baik kerabat dekat maupun tidak. Hukum ini umum untuk semua orang

sakit, kecuali sakit mata. Tetapi dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihiwa Ssllampenah menjengukku ketika aku sakitmata."eej Hadits ini
dishahihkan oleh Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam
kitab Adabul Mufr ad.eel

Zhalir hadits ini menunjukkan bahwa hukum menjenguk orang yang

sakit ini sudah berlaku sejak pertama kali orang yang sakit menderita

suatu penyakit. Hanya saja dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Anas

bin Malik Radhiynllahu Anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam tidak menjenguk kecuali pada hari ketiga.ee2 Namun
pada hadits ini terdapat seorang perawi matruk.

Dari hadits ini juga dapat difahami, bahwa kafir dzimmi yang sakit

tidak perlu dijenguk. Akan tetapi dalam sebuah hadits shahih beliau
pernah menjenguk pembantunya seorang kafir dzimmi dan masuk

Islam berkat jengukan beliau. Demikian juga beliau pernah menjenguk

pamannya Abu Thaalib ketika pamannya itu sakit yang menyebabkan

kematiannya. Pada saat itu beliau mengajaknya agar memeluk agama

Islam.

6. Jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya

Ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengiringi jenazah

muslim baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal.

(;*) Hadits ini hasan, Shahih Abi DawuLl (3102).
Adabul Mufr ad halaman 27 4.

(L:* y) Hadits palsu Dha'if lbnu Majah (7495)
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1,342. D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhu b erkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang keadaannya

b er ada dib aw ahmu dan j an ganlah engkau melihat or ang y angkeadaanny a

di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut sehingga engkau tidak

menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepadamu." (Muttafaq

Alaih)ee3

Penielasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiqallahu Anhu iaberkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi w a S allam b er s ab da, " Lihatlnh kep ada or ang y ang keadaanny a di b aw ahmu

dan jnnganlah engkau melihat ornng yang keadaannya di atasmu, karena yang

demikian itu lebih patut (kata ajdar dengan terdiri dari huruf jim, dal dan

huruf ra', artinya lebih patut), sehingga engkau tidak menganggap kecil

nikmat Allah yang diberikan kepadamu."

Tafsir Hadits

Hadits ini menganjurkan seorang hamba agar senantiasa mensyukuri

nikmat Allah Ta'ala. Maksud orang yang di bawahmu adalah dalam

urusan dunia. Seperti melihat orang yang menderita sakit, lalu ia
bandingkan dengan dirinya yang masih diberi kesehatan.Ia perhatikan

orang cacat seperti buta, tuli dan bisu, lalu ia lihat dirinya yang masih

sempurna tidak ada satu cacat pun pada tubuhnya. Ia lihat kepada

orang yang sangat cinta kepada dunia dan perhiasannya sehingga

ia enggan memberikan hak-hak orang lain yang seharusnya wajib ia
berikan. Dengan demikian ia mengetahui bahwa dirinya lebih baik
dalam memberikan hak orang lain ketimbang orang tersebut. Ia juga

mengetahui walau dirinya yang sederhana dan memiliki harta yang

sedikit memiliki nilai lebih dibanding orang tersebut. Ia lihat orang yang

tertimpa kefakiran dan menderita hutang selilit pinggang, sehingga

993 (e-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6490) dan Muslim (2963)



ia mengetahui bahwa dirinya terlepas dari dua perkara tersebut dan

dapat merasakan kenikmatan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah
kepada dirinya. Betapapun besar cobaan dunia, baik cobaan itu berupa

kesenangan maupun kesengsaraan, tidak ada satu cobaan pun kecuali

ada orang yang menderita cobaan yang lebih berat dari pada cobaan

yang ia derita. Dengan demikian ia dapat menghibur dirinya dan lebih

bersyukur kepada Allah karena ia tidak menderita seberat penderitaan

yang dialami oleh orang lain.

Dalam urusan keagamaan ia harus melihat ke atas, yaitu kepada

orang yang memiliki kualitas agama yang lebih tinggi. Dengan

demikian ia tahu betapa dirinya masih belum sungguh-sungguh dalam

melaksanakan agamanya.

Cara memandang yang pertama akan menimbulkan rasa

syukur kepada Allah Ta'als dan cara memandang yang kedua dapat

menimbulkan perasaan malu kepada Allah sehingga membukakan

kembali pintu taubat dan penyesalan atas maksiat yang telah ia lakukan.

Yang pertama menimbulkan perasaan puas terhadap nikmat yang telah

dianugerahkan Allah kepada dirinya dan yang kedua menimbulkan

perasaan malu di hadapan Allah.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

bahwasanya Rasulullah Shallsllahu Alaihi wn Sallam bersabda,

.t o, 1, ",t".i: 
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"Apabila salah seorang di antara kalian melihat seornng yang memiliki hsrta

dan anak lebih banyak dari pnda dirinya, maka lihatlah kepada orang yang ada

di bawahnyn"eea
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994 Telah berlalu takhrij haditsnya.
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1343. Dari An-Nawas bin Snm'an Radhiyallahu Anhu berknta, "AkLt bertanya

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang kebaikan

dan dosa, beliau bersnbda, "Kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan

ke j ah at an i tu a d al ah s e s u at u v an I men I g anj al d al am h atimu d an en gkau

tidak suka orang lain mengetahuinya." (HR. Muslim)ees

Penjelasan Kalimat

"Dari An-Nawas (dengan menfathahkan huruf nun, mentasydidkan

huruf nun dan diikuti dengan huruf sin), bin Sam'an (dengan

menfathahkan atau menkasrahkan huruf sin dan diikuti dengan huruf
'ain). Ayah Sam'an pernah mendatangi Nabi Shallnllahtr Alaihiwa SaIIam

agar beliau berkenan menikahi putrinya. Putrinya inilah yang pernah

mengucapkan ta'awwudz kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Nawwas tinggal di negeri Syam dan tergolong penduduk Syam. Di
dalam kitab Shahih Muslim tertera bahwa ia dinisbatkan kepada orang

Anshar. Ia berkata, "Aku bertatnla kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam tentnng kebaikan dan dosa, beliau bersahda, "Kebaikan itu adalah akhlak

yang baik dan kejahatan itu adalah sesuatu yang mengganjal dalamhatimu dan

engkau tidak suka orang lain mengetahuinya." Hadits riutayat Muslim.

Thfsir Hadits

An-Nawawi Rahimahullahberkata, " P at aulama mengatakan bahwa

kebaikan disini dapat diartikan sebagai menghubungkan tali silaturahmi,
jujur, lembut, bersikap bai( bergaul dengan cara yang baik dan dapat

diartikan juga dengan ketaatan."

Iyadh berkata bahwa kebaikan itu adalah berakhlak mulia terhadap

orang lain, mencintai dan menyayangi mereka, membantu dan sabar

atas gangguan mereka, tidak bersikap sombong dan tidak menganiaya

mereka, menghindari sikap kasar, marah dan memaafkan mereka.

Dikisahkan bahwa para ulama berselisih pendapat apakah hal itu
berkaitan dengan watak atau memang suafu usaha untuk mewujud-
kannya? Pendapat yang benar adalah ada yang merupakan watak dan

ada juga yang berupa usaha untuk berakhlak baik dan menjadi tauladan

buat orang lain.

995 (?.) Hadits ini shahih, Muslim (2553)



Asy-Syarif berkata dalam kitab At-Ta'rifaat, "Akhlak adalah tabi'at
yang terpendam kuat sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan

yang mulia yang dilakukan dengan mudah tanpa perlu berfikir dan

tidak membutuhkan dalil."

Ada yang mengatakan bahwa akhlak mulia terkumpul pada sabda

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam:

jr' # -',rAt 1"., ";i, 
ki ^-rst ii>,t

"Menunjukkor, .oion yang berseri', ,rennhrn diri agar tidak rnenyinggung

orang lain dan berusnhn berbunt baik merupakan nkhlak yang mulia."

Sabda beliau, " Sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan engkau tidak

suka orang lain mengetahuinya. Yakni terlintas dalam benakmu perasaan

ragu untuk melakukan atau meninggalkannya. Hati tidak tenang karena

khawatir akan mendapat celaan dari Allah Ta'aln atau dari orang lain.

Hati tidak tenang melakukannya karena hal itu perbuatan dosa. Jika
demikian, ketahuilah, bahwa sudah sepatutnya untuk meninggalkan

perkara yang masih diragukan antara boleh dan tidaknya (syubhat).

Yang semakna dengan perkara ini adalah hadits Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallant:

"Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjnkan apa yang engkau tidak

ragu."ee6

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Al-Hasary cucu Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam.

Hadits ini juga membuktikan bahwa Allah Ta' ala telah menanamkan

fitrah pada diri seseorang sehingga dapat membedakan perkara yang

tidak halal dan yang tercela untuk dilakukan.

996 (U4) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnidzi (2518) dan Al-Bukhari dengan sanad
mu'allaq dari Hasaan bin Abi Sinaan.
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1344. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "lika kalian bertiga maka

janganlah dua orang berbisik tanpa menyertakan yang satunya. Sampai

kalian bergabung dengan orang-orang, karena yang demikian itu dapat

membuatnyabersedih." (Muttafaq Alaih, lafazhdi atas adalah lafazh

riwayat Muslim)ee7

Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, "Jikakalianbertigamaka janganlah dua

orang berbisik tanpa menyertakan yang satunya, (munaajaat adalah berbisik

atau berbicara secara rahasia), sampai kalian bercampur dengan orang-

ornng. (Alasannya), karena yang demikian itu dapat membuatnya bersedih."

(Barangsiapa membuat orang lain sedih, maka ia pasti akan mendapat

perlakuan yang sama). Muttafaq Alaih, Iafazh di atas adalah lafazh riwnyat

Muslim.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila ada tiga orang maka yang dua

dilarang untuk berbisik tanpa mengikut sertakan yang ketiga. Namun

apabila mereka lebih dari tiga orang maka tidak mengapa kalau yang

dua berbisik, karena pada kondisi seperti ini tidak ada lagi alasan untuk
tidak dibolehkannya. Yaitu akan timbul perasaan sedih karena terasing

sendirian dan memberi kesan bahwa ia tidak layak untuk mendengar

rahasia tersebut atau mungkin timbul pra sangka bahwa dirinyalah

yang sedang dibicarakan. Jadi apabila mereka berempat maka hal-hal

seperti ini dapat dihindari dan dua orang dari mereka tidak terlarang

berbisik karena alasan larangannya sudah tidak ada.

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hukum larangan tersebut

bersifat umum, baik ketika mukim (menetap) maupun di saat musafir

(dalam perjalanan). Demikianlah pendapat Ibnu lJmar, Malik dan

997 (€,*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6290) dan Muslim (2184)
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jumhur ulama. Sebagian mereka ada yang mengklaim bahwa hadits ini
sudah mansukh, hanya saja tidak ada dalil yang membuktikan klaim
tersebut.

Adapun ayat yang tertera dalam surat Al-Mujadilah adalah larangan

yang ditujukan kepada orang yahudi, sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Abdullah bin Humaid dan Ibnul Mundzir dari Mujahid tentang
firman Allah Ta'ala:

@ {Aiq?i4dr\;{
"Apakah tidak kamu perhatikan orang-zrang yang telah dilarang mengadakan

pembicaraan rahasia." (QS. Al-Mujadilah: B)

Mereka berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi."

Diriwayatfcan oleh Abu Hatim dari Muqatil binHibban, ia berkata,

"Pernah terjadi perjanjian damai antara orang Yahudi dan Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Jika ada shahabat Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam yang melintas, mereka duduk dan saling berbisik di
antara mereka, sehingga seorang mukmin mengira bahwa mereka

berencana untuk membunuhnya atau melakukan sesuatu yang tidak ia
inginkan. Apabila seorang mukmin melihat mereka, muncul perasaan

khawatir dan melintas dari jalan lain hingga akhirnya Nabi Shallsllahu

Alaihi wa Sallam melarang orang-orang Yahudi untuk berbisik-bisik.

Namun orang-orang Yahudi tidak mengindahkan larangan Nabi

Shallallahu Alaihiwa Sallam tersebut hingga turunlah firman Allah Ta'ala:

"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan

pembicaraan rahasia." (QS. Al-Mujadilah: 8)

t

_, -iJ :-b L+;e "x' J- ) ,e _t\ _t o . \ \. t --

zj-a) r t -1, o -1, o -, lt - I{*--l->-, J L>- -' !> - ' i-.rL. ) . +l^' o

4:tt :r:" . \ "r,: *' n I o-t-.]^.ijnv),1)

1.345, Dari Abdullah bin Umar Radhiuallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "langanlah seseorarxg mengusir

orang lain dari tempat duduknya lalu ia duduk di situ. Akan tetapi

t\)
l{a--J; dJCr L: a,U' *

: z'r, t -:'-\ o .q-J -^-l->EJ d
\



SubulusSalam:@

hendsklah ia katakan: Berilah kelapangan dan berilah kelonggaran."
(Muttafaq Alaihi)ee8

Penielasan Kalimat

Dalam hadits shahih riwayat Muslim tercantum dengan Lafazh: Ia

yuqimanna dalam bentuk larangan yang lebih tegas. Lafazhkhabar yang
tertera dalam hadits yang dibawakan oleh penulis adalah Lafazhkhabar
yang berarti larangan. Barangsiapa yang lebih dahulu menempati
suatu tempat di masjid atau tempat lainnya untuk melaksanakan suatu
ketaatan maka ia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Bagi
yang datang belakangan haram hukumnya menyuruhnya bangkit dari
tempat tersebut. Hanya saja dalam sebuah hadits menyebutkan:

/ 2 / t$ | c / o

l.* ! frJ 4inl>r-. .t'.t* r

" B ar an gs i ap a b an gki t d ar i m aj lisny a kemu d i an ia kemb ali, m aka i a t eb ih b erh ak
untuk menempati tempat tersebut." Hadits riwayat Muslim.eee

Tafsir Hadits

Jadi apabila seseorang telah menduduki sebuah tempat di dalam
masjid atau di tempat lainya, lalu ia bangkit dan ketika kembali ia melihat
seseorang telah menduduki tempat tersebut maka ia boleh menyuruh
orang tersebut untuk bangkit dari tempatnya. Demikian madzhab Al-
Hadawiyah dan madzhab Asy-syafi'i. Menurut madzhab Asy-syafi'i:
jika hal itu terjadi di dalam masjid, baik orang tersebut meninggalkan
sajadahnya atau pun tidak, maka ia lebih berhak menempati tempat
tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa haknya hanya untuk
shalat yang dilakukan pada saat itu saja, tidak untuk shalat-shalat yang
lainnya.

Hukum yang tercanfum dalam hadits ini mencakup untuk semua
tempat khusus yang telah ditempati, seperti lapak untuk tempat
berdagang, tempat meletakkan buah-buahan dan lain-lain. Demikian
juga barangsiapa yang sudah terbiasa duduk di suatu tempat di dalam

998 (C.--") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5270) danMuslim (2127)
999 (g,--) Hadits ini shahih, Muslim (2179)

., ;i tqt t
ti
f



(( 769 ))

untukmasjid untuk memberikan pelajarannya maka ia lebih berhak

menempati tempat tersebut di bandingkan yang lainnya.

Al-Mahdi berkata, "Batas waktunya hingga sore hari." Al-
Ghazali berkata, "Ia lebih berhak selama di tempat tersebut, selama

ia tidak memukul." Namun apabila seseorang bangkit berdiri untuk
mempersilahkan orang lain duduk di situ, maka menurut zhahir hadits

hukumnya dibolehkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu

Anhu bahwasanya ketika seseorang bangkit dari tempatnya dan

mempersilahkan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menempati tempat

tersebut, beliau enggan untuk duduk disitu. Riwayat ini diartikan
bahwa beliau tidak mau menempati tempat tersebut karena sikap wata'

yang beliau miliki. Sebab bisa jadi orang tersebut bangkit karena merasa

segan terhadap Ibnu Umar, bukan karena ketulusan hatinya.

":i; jr# +il
1.346, Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallnhu Anhuma berkatn, "Rasuhdlalr

Shallallahu Alaihi w a S allam b er sab da, " I ika seseor ang dari kalian makan,

maka janganlah ia membnsuh tangannya sebelum ia menjilatinya atatr

dijilat oleh orang lain." (Multafaq Alaihi)1000

Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkatn, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "lika seseorang dari knlian makan

maka janganlah ia membasuh tangarutya sebelum ia nrcnjilatinya (yakni

menjilatinya sendiri) atau dijilat oleh orang lain." Muttafaq Alaih (kata

yang pertama dengan memfathahkan huruf mudharaa'ah darikatala'iqa
bentuk fi'il tsulatsi (kata yang terdiri dari tiga huruf) dan kata kedua

berasal dari kata al'aqabentuk fi'il ruba'i (kata yang terdiri dari empat

huruf)

I

I

I
I
I

I

L

1000 (C-'-^r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5456) dan hadits Muslim (2031)
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Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya tidak mencuci tangan setelah

makan dan boleh juga dengan cara mengelapnya. Hadits ini juga

menunjukkan wajibnya untuk menjilati jari sendiri atau dijilat oleh

orang lain. Alasannya, karena ia tidak tahu dimana letak keberkahan

pada makanan tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim

bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam memerintahkan agar

menjilat jari dan nampan tempat makary lantas beliau bersabda,

"Kalian tidok tahu dimana letak keberkahannya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam juga menyuruh untuk
memungut makanan yang terjatuh, membersihkan dan memakannya. Di

dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabd4

lu-..,:l.Gtirqsq, "tt::\" ry Vyia.a e;a,6Y

"Jika makanan salah seorang dari kamu jatuh maka hendaklah ia membuang

kotoran yang menempel padanya (Ialu makanlah) janganlah ia membiarkannya

dimakan oleh s etan. "1oo1

Menurut zhahir hadits, perintah beliau untuk menjilat jari atau

menyuruh orang lain untuk menjilatnya dan perintah untuk menjilat

nampan tempat makan hukumnya adalah wajib. Demikian pendapat

Abu Muhammad bin Hazm, ia berkata, "Hukumnya adalah wajib."

Berkah adalah pertumbuhan, pertambahan dan kebaikan. Maksudnya

makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan pada dirinya

dan dapat memperkuat dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada

Allah Ta'ala. Boleh jadi keberkahan ini didapatkan pada makanan yang

masih menempel pada jari tangan atau pada tempat makan atau pada

makanan yang terjatuh. Alasan lain mengapa makanan yang jatuh harus

dipungut dan dimakan ialah agar tidak dimakan oleh setan.

Yang dimaksud dengan sabda beliau: tangannya yaitu jemari yang

tiga. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu

.s)'f *.or,u i<l

1001 (e'.-^r) Hadits ini shahih, mk (2033)
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Alaihi wn Sallnm makan dengan tiga jari, tidak dengan empat atau lima
jari. Kecuali jika hal itu dibutuhkan. Seperti ketika menyantap makan

yang tidak bergumpal dan lain-lain.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur bahwasanya apabila Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam makan, beliau menggunakan lima jari.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seseorang meminta orang

lain untuk menjilat jarinya, seperti isteri, pembantu, anak dan lain-
lain. Jika makanan yang jatuh itu terkena najis maka makanan tersebut

dibersihkan dari najis yang menempel padanya. Jika tidak mungkin
untuk dibersihkan maka hendaklah ia memberikan makanan tersebut
kepada hewan. Jangan sampai ia membiarkannya dimakan oleh setan.

An-Nawawi berpendapat boleh memberikan makanan yang bernajis

kepada hewan. Dan menurut beliau, hal ini sudah menjadi kesepakatan

para ulama salaf dan khalaf sebagaimana yang pernah disinggung.

1;.

1347. Dari Abu HurairahRadhiyallahu Anhuberkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah lrang yang muda memberikan

salam kepadfi orang ytng tun, orang yarlg berjalan kepnda orang l/ang

duduk dan rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak."

(Muttafaq Alaih) 1002 Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Dan

olang yang berkendnraan kepada orang yang berjalan./'1003

Penielasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shsllallahu

Alnihi wa Ssllam bersabda, "Hendaklah orang yang muda memberikan salam

kepada orang yang tua, orang ynng berjalan kepada orang ynng duduk dan

rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak." Muttafaq Alaih.

1002 (U,'-e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6231) dan Musiim (2160)
1003 (C"'.-^r) Hadits ini shahih, Muslim (2160)
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Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Dan lrang ynng berkendarnan

kepada orang ynng berjalnn." Bahkan hadits ini juga diriwayatkan oleh

Al-Bukhari.looa

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Di dalam Shahih Muslim

tidak tercantum, "ynng kecil memberikan salam kepada yang lebih besar"

sehingga hadits ini tidak dapat dikatakan sebagai hadits Muttafaq

Alaih."

Tafsir Hadits

Zhahft hadits menunjukkan bahwa hukum memberi salam adalah

wajib. Al-Marwazi berkata, "Hukumnya mandub atau sunnah." Ia

juga berkata, "Jlka orang yang diperintahkan untuk terlebih dahulu

memberikan salam tidak melakukannya maka yang lain boleh

memulainya. Artinya orang pertama telah meninggalkan perkara yang

mustahab sementara orang kedua yang melakukannya berati telah

melaksanakan perkara yang sunnah.

Saya katakan, "Pada asalnya hukum perintah adalah wajib.

Mungkin yang mengalihkannya menjadi mustahab karena memulai

salam hukumnya tidak wajib."

Hadits shahih ini menunjukkan disyariatkannya yang lebih muda

untuk memulai salam kepada yang lebih tua. Ibnu Baththah dari Al-

Mahlab berkata, "Disyariatkan kepada yang lebih muda agar memulai

salam karena hal itu merupakan hak orang yang lebih tua. Di samping

itu, supaya yang lebih muda menghormati dan bersikap rendah hati

kepada orang yang lebih tua. Walaupun terkadang orang yang lebih

muda usianya lebih'alim dibandingkan dengan orang yang lebih tua.

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Tidak ada hadits yang

menunjukkan hal itu. Yang jelas, bahwa hadits menjadikan usia sebagai

standar hukum. Sebab makna zhahir lebih didahulukan dari pada makna

majaz.

Disyariatkan bagi yang berjalan agar memberikan salam kepada

orang yang sedang duduk. Al-Mazari berkata, "Karena boleh jadi akan

muncul niat buruk dalam hati orang yang sedang duduk terhadap

I

i

I

1004 (^-.v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6232)



orang yang melintas, terutama orang yang berkendaraan. jadi jika yang
melintas lebih dahulu memberikan ucapan salam maka mereka akan

merasa aman dari gangguan orang-orang sedang duduk. Alasan lain
karena orang yang sedang duduk sulit untuk memperhatikan banyak
orang yang melintas. Karena hal itu sulit bagi yang duduk maka mereka

tidak disyariatkan untuk memulai salam.

Disyariatkan agar kelompok yang jumlahnya sedikit lebih dahulu
memberikan salam kepada kelompok yang lebih banyak jumlahnrra.

Alasannya karena jama'ah vang lebih banyak memiliki keutamaan yang
lebih besar dari pacla jama'ah vang jumlahnya lebih sedikit. Demikian juga

apabila sekelompok orang lebih dahulu mengucapkan salam terhadap

satu orang maka dikhawatirkan akan tumbuh perasaan sombong di hati
orang tersebut. Untuk menghindari timbulnya kemungkinan ini maka

yang lebih sedikit hendaknya lebih dahulu dalam memberikan salam.

Apabila kelompok yang lebih banyak melintas di hadapan kelornpok

yang lebih sedikit atau yang lebih tua melintas di hadapan yang lebih

muda, siapa yang lebih dahulu memberikan salam?

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Tidak ada nas yang

mengatur tentang perkara ini." An-Nawau'i berpendapat bahwa yang

lebih dahulu mengucapkan salam adaiah yang melintas dan berkata,
"Yang berjalan lebih dahulu memberikan salam, walaupun yang duduk
itu usianya lebih muda atau lebih tua.'

Al-Mawardi berkata, "Bagi yang melintas di jalan-jalan umum seperti

pasar, maka ia tidak perlu mengucapkan salam kecuali hanya kepada

sebagian orang saja. Sebab apabila ia mengucapkan salam kepada setiap

orang yang ia jumpai, maka ia tidak akan dapat melaksanakan niat dan

tujuan utamanya pergi ke pasar bahkan jika hal itu dilakukan ia telah

menyalahi kebiasaan.

Syariat menetapkan agar yang berkendaraan lebih dahulu
memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Karena yang berkendaraan

memiliki kelebihan dibandingkan pejalan kaki dan untuk merrghindari

timbulnya perasaan sombong pada orang yang berkendaraan walaupun
ia memiliki dua keutamaan (seperti lebih tua atau lebih banyak
jumlahnya-pent).
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Namun apabila dua orang yang sedang berkendaraan atau berjalan

salingbertemu maka sebagaimana yang telah disinggung dari perkataan

Al-Mawardi bahwa orang yang lebih rendah kedudukannya dalam

agama hendaknya lebih dahulu memulai salam kepada yang lebih

tinggi, sebagai tanda hormat untuknya. Sebab di dalam kaca mata syariat

keutamaan dalam agama itu lebihmendapatkehormatan dari padayang

lainnya. Berdasarkan kaidah ini, apabila dua orang yang berkendaraan

saling bertemu, satu dari mereka mengendarai kendaraan yang lebih

mahal dari pada yang seorang lagi, seperti yang satu mengendarai seekor

kuda dan yang satu lagi mengendarai seekor unta, maka yang memulai

salam adalah yang mengendarai kuda, karena kuda lebih mahal dari

pada unta. Atau cukup dengan melihat siapa di antara mereka yang

lebih tinggi posisinya di dalam agama ini. Dengan demikian yang lebih

tinggi posisinya hendaknya lebih dahulu memberikan salam. Pendapat

yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang menjadikan

posisi dalam agama sebagai standar penilaian.

Jadi siapa yang lebih dahulu memberikan salam tidak dinilai dari

posisi atau kedudukan seseorang dalam hal keduniawian, kecuali

terhadap penguasa yang ditakuti. Apabila kedua belah pihak memiliki

kedudukan yang sama maka yang terbaik adalah yang lebih dahulu

mengucapkan salam, sebagaimana hadits yang mencantumkan tentang

dua orang yang saling memboikot. Al-Bukhari meriwayatkan dalam

kttab Adabul Mufrnd dengan sanad yang shahih dari Jabir Radhiyallahu

AnhuRasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda,

pt i r.futii.,4e tKlttil;:r;;rtt
"Dua orang yang sedang berpapasan maka yang paling baik di antara mereka

berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam."nqs

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang shahih

dari Al-Aghar Al-Muzani, ia berkata, "Abu Bakar pernah berkata

kepadaku, "Jangansampai orang lain lebih dahulu mengucapkan salam

kepadamu."l006

1,005 Adabul Mufrad halaman(292)
1006 Al-Mu' jam Al-Kabir (V300,(301).
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Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah Radhiyallahu

AnhuRasulullah Shallallahu Alaihi rua Sallam bersabda,

"Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang

lebih dahulu memberikan salam.//1007 At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini
adalah hadits hasan."

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam sebuah hadits: kami pernah

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihiwa 1allam, "Ya Rasulullah,

ketika kami saling bertemu, siapa di antara kami yang lebih dahulu
mengucapkan salam?" Beliau Shsllallahu Alaihi wa Sallam, "Yang lebih

ta'at kepada Allah."1oo8

J
t/

:*L* q 4ji; dJi\"' ,lj

1348. Dari AIi bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, " Apnbila serornbongan orang

berjalan maka cukup seorang saja dari mereka yang memberikan salam.

Dan cukup seorang saja dari merekayang menjawabnya. " (HR. Ahmad
dan Al-Baihaqi)looe

Penjelasan Kalimat

Dari AIi bin Abi Thalib (semoga Allah memuliakannya) berkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila serombongan

orang berjalnn maka cukup seorang saja dari mereka yang memberi salam. Dan

cukup seorang saia dari mereka yang menjautabnya." (HR. Ahmad dan Al-
Baihaqi)

1007 (e,.-?) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2694)

1008 (.j=/'r) Hadits ini dha'il Dha'if Allanmi (914)
1009 (c.*^r) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (5210)

+>'-.-\ .l
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-&Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwasanya cukup satu orang sebagai

wakil satu kelompok dalam memberikan salam atau menjawab salam.

An-Nawawi berkata, "Hukum umum dalam memulai salam

dikecualikan atas orang yang sedang makan, atau minum, sedang

berhubungan suami isteri, sedang berada di wc atau di kamar mandi,

sedang tidur, ngantuk, sedang shalat, atau sedang mengumandangkan

adzan. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang di kamar

mandi hukumnya makruh jika orang yang diberi salam sedang tidak
berpakaian. Jika ternyata yang diberi salam sedang berpakaian maka

hal itu tidak dimakruhkan. Adapun mengucapkan salam disaat khatib

sedang berkhutbah hukumnya makruh karena ada perintah untuk

diam disaat itu. Jika ada juga yang memberikan salam maka tidak wajib

menjawab salamnya bagi yang berpendapat bahwa diam ketika khatib

berkhutbah hukumnya wajib. Namun bagi yang berpendapat diam

pada saat itu hukumnya sunnah maka mereka mengatakan wajib untuk

dijawab. Walau demikian tidak layak menjawab salamnya lebih dari

satu kali.

Adapun bagi seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an maka

Al-Wahidi berkata, "Lebih baik mengucapkan salam kepadanya. Jika

ada yang mengucapkan salam maka cukup menjawabnya dengan

memberikan isyarat. Jika ia menjawabnya dengan ucapan maka ia harus

kembali mengucapkan ta'wwudz ketika hendak kembali membaca Al-

Qur'an."

An-Nawawi berkata, "Pendapat itu masih perlu ditinjau ulang.

Sebab zhahir hadits menunjukkan bahwa disyariatkan mengucapkan

salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an dan wajib bagi

orang yang diberi salam untuk menjawab salam tersebut."

Disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika seseorang masuk

ke dalam rumah walaupun rumah tersebut sedang kosong. Hal ini
berdasarkan firman Allah Ta'nla:

@ 6;i&WG.i,L16y
"Mnka apnbila kamu memasuki (sucttu rumnh dari) rumah-rumah (ini)
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hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang bersrti rnentberi

salam) kepada dirimtt sendiri." (QS. An-Nuur: 61)

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabril Mufrad dan Ibnu Abi
Syaibah dengan s anad yang shahih d ari Ibnu IJ mar Ra dhiy at I nhu AnltLtma,
ia berkata, "Jika di dalam rumah tidak ada orang, maka disunnahkan
untuk mengucapkan: ss-salaqmu 'olsina z,tta 'ala 'ibaadillaahish shaalihiin."
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas
Radhiyallahu Anhuma dengan ucapan yang sama.1010

Apabila seorang yang berjalan memperkirakan jika ia ucapkan salam
kepada yang sedang duduk tidak akan dijawab maka ia harus membuang
perkiraannya tersebut dan tetap mengucapkan salam. Karena boleh
jadi perkiraannya itu salah. Jika ternyata memang tidak dijawab maka
malaikatlah yang akan menjawab salamnya sebagaimana yang tercantum
dalam sebuah hadits. Adapun pendapai yang mengatakan tidak perlu
mengucapkan salam kepada orang ini karena akan menyebabkan orang
lain berdosa adalah pendapat yang tidak benar. sebab perintah syar'i
tidak boleh ditinggalkan dengan alasan seperti ini. An-Nawawi juga
memiliki pendapat yang semakna dengan pendapat ini.

Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, " Tidak pantas ia mengucapkan salam
dalam kondisi seperti ini, karena hal itu akan menjerumuskan muslim
lain ke dalam perbuatan dosa yang mana maslahatnya lebih besar dari
pada ucapan salam itu sendiri. Jadi pelaksanaan hadits Nabi shallallahu
Alaihi wa sallam yang memerintahkan untuk menyebarkan salam tidak
atau bukan dengan orang seperti ini."

Ada yang mengatakan: Lebih baik dikatakan kepadarrya, "Anda
harus jawab salamku karena hukumnya adalah wajib."

Dijawab: benar! Sikap demikian lebih baik karena termasuk dalam
amar ma'ruf dan melarang kemungkaran sehingga ia mau menjawab
salam tersebut. ]ika ternyata ia tetap enggan menjawabnya maka lebih
baik ia memaafkannya agar ia terlepas dari kewajiban untuk menjawab
salam.

1010 Ibnu Jariir Ath-Thabari dalam Kitab Tafsir (XVilUI74) sementara sampai sekarang
saya belum menemukan riwayat ini dalam Kitab Ath-Thabrani.



SubulusSalam

--1@*t L-
t o. -.,.'-^\+>ry

,-#' '-.ir: \ :**-. --i;
Il\ " r ^- ^ ^\o ':. ^ 6

€, e:'*" '--';" g \jr q .a)tJL.<,LJt o

lL:-: L;i d;,i

1349. Darinya (Abu Hurairnh) Radhiyallahu Anhu, berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "langanlah kamu mendahului

memberi salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Dan apabila kamu

bertemu dengan mereka di satu jalan maka desaklsh merekake jalan yang

paling sempit." (HR. Muslim)1011

Tafsir Hadits

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh mendahului orang

Yahudi dan Nasrani dalam memberi salam sebagaimana tertera dalam

hadits. Karena hukum asal dari sebuah larangan adalah haram.

Diriwayatkan dari sebagian ulama Asy-Syafi'iyah dibolehkannya

mendahului mereka dalam mengucapkan salam. Dengan syarat hanya

sebatas assalaamu alaikum saja. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu

Abbas dan lain-lain. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Qadhi Iyadh

dari sekelompok ulama tentang dibolehkannya memulai ucapan salam

kepada mereka jika dalam kondisi darurat dan diperlukan. Pendapat ini
juga dipegang oleh'Alqamah dan Al-Auza'i.

Bagi yang berpendapat tidak boleh, mereka katakan: apabila seorang

muslim mengucapkan salam kepada kafir dzimmi yang ia kira seorang

muslim, kemudian setelah itu ia ketahuibahwa orangitu seorangyahudi

maka ia harus katakan kepadanya, "Jawablah salamku." Diriwayatkan

dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumabahwasanya ia melakukan hal itu.

Maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya di antara mereka tidak

ada perasaan cinta suka. Diriwayatkan dari Malik bahwa dianjurkan

untuk memintanya menjawab salam tersebut. Demikian pendapat yang

dipegang oleh Ibnul Arabi.

Apabila seorang kafir dzimmi lebih dahulu mengucapkan salamnya

maka di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin

(C"*-l Hadits ini shahitu Muslim (2167)



Malik Rasulullah Shallallnhu Alsihi wa Sallam bersabda,
t . t l. t -'

W;:tlp.-((Jr ;"i

"Apabila ahli kitab mengucapkan salam krpodn*', mskn
/ alnikuftt. "1012

Diriwayatkan dari Ibnu Umar Rndhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

& rU,lr :Sti J";" r:V V+;r ,\l_p',A, ;t t & ,tt

',oi' . ",::24e):Ji3
" Ap nb il a ahl i kit ab n en gu ccpkan s sI am kep a d amu m ak a j aw abl al t : w a' al aikum.

lika merekn mengatakan as-saamu 'alaika makn jawnblah: wct /alaika,//1013

Berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama berpendapat adanya huruf
zoaw pada ucapan: wa'alaikunr. Sebagian ulama lain berpendapat tidak
adanya huruf zuaw karena untuk menghindari adanya kesamaan sifat.

Hal ini telah kita singgung pada pembahasan yang lalu, bahwa apa yang

tercantum di dalam nas lebih utama untuk diikuti.

Al-Khaththabi berkata, "Mayoritas ulama hadits berpendapat

adanya huruf waw pada ucapan: wn'alaikum. Namun Ibnu'Uyainah
meriwayatkan dengan tanpa huruf wazu dan inilah pendapat yang

benar."

Saya katakan, "Selama ada riwayat yang mencantumkanhttwf zuaw

dan riwayat yang tidak mencantumkan huruf wnzu maka kedua riwayat
tersebut boleh diamalkan.

Sabda beliau, " Maka j azoablah dengan ucapan: zta alaikum." Menunjukkan

wajibnya menjawab salam mereka, demikian pendapat sebagian ulama.

Sebagian lain berpendapat bahwa ucapan salam mereka tidak perlu

dijawab. Tentunya hal ini tertolak karena bertentangan dengan hadits

yang lalu.

Sabda beliau, "Desaklnh mereka ke jalan yang paling sempit"

menunjukkan wajibnya mendesak mereka jangan sampai berjalan di

1012 (i"2.-.') Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6258) dan Muslim (2163)

1013 (3v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6257) dan Muslim (2164)
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1350. D ariny a ( Abu Hur air ah) Radhiy allahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu

Alnihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Apabila salah seorang

dari kalian bersin hendaklah ia mengucapkan, "Alhamdulillah" Dan

hen d akl ah s au d ar any n b erkat a kep ad any n, " Y arh amukall ahu " ( s emo g a

Allah merahmati kamu). Dan apabila saudaranya itu berkata kepadanya

yarhamukallah, hendaklah ia membalasnya dengan mengatakan:

"Yahdiikumullah wa yushlihu baalakum (semoga Allah memberimu

p etunj uk d an m emp erb aiki ke ad a anmu ) . " (HR. Al-Bukhari) 1 0r a

Tafsir Hadits

Masalah ini telah kita bahas peda pembahasan yang lalu. Seandainya

penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) mencantumkannya pada awal bab

tentunya akan lebih apik.

iry z;\ q'€
1357. Darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah

Sh all all ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a, " J an g anl ah s es eor fln I dar i kamu

minum dengan berdiri." (HR. Muslim) 1015

Penjelasan Kalimat

Darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah

Shall all ahu AI aihi w a S all am b er s ab d a, " I an g anl ah s es e or an g d ar i kamu minum

1014 (e*?) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (6224

1015 (^.v) Hadits ini shahitr, Muslim (2026)

;.-o'ee\t"\ ' i ' '. ,' rt ..1 q d.l9 ,ll L, ,;$l \__:',u'J.rJ-''f t,.. \> -r')



dengan berdiri. " HR. Muslim. Hadits selengkapnya adalah:
o-:F# ? J*

"Barangsiapa yanI lupa, makn hendaklah ia nrcmuntalrt on yo.

Yastaqi'berasal dari kata al-qai', Diriwayatkan oleh Ahmad dari
jalur lain, yakni dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shcrllallahu Alaihi wa Sallnm pernah melihat seorang laki-laki sedang

minum sambil berdiri. Lantas beliau bersabda, "Mah!" Laki-laki itu
bertanya, "Mengapa?" Beliau berkata kepada laki-laki itu, "Apakah

kamu suka kalau kamu minum dengan kucing?" Laki-laki menjawab,

"Tidak." Lantas beliau kembali bersabda, "Sungguh telah minum
bersamamu makhluk yang lebih buruk dari kucing, yaitu setan." Pada

sanad hadits ini ada seorang rawi yang tidak diketahui identitasnya

tetapi di-tsiqahkan oleh Ibnu Ma'in.1016

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya minum sambil berdiri. Sebab

hukum asal dari larangan adalah haram. Demikian pendapat Ibnu Hazm

Rahimahullah.Jumhur ulama berpendapat sebaiknya duduk. Dan ulama
lainnya berpendapat bahwa minum sambil berdiri hukumnya makruh.

Mungkin hukum asal tidak diambil karena adanya hadits yang tertera

dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhtt, ia berkata,

"Aku pernah memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam air Zam-

zam lantas beliau minum sambil berdiri."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Ali bin Abi Thalib

Radhiyallahu Anhu minum sambil berdiri dan berkata, "Aku pernah

melihat Rasulullah Shallallahn Alaihi w a S allnmberbuat seperti perbuatan

yang telah kalian lihat dariku."r017

Dengan demikian, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

merupakan penjelasan bahwa larangan tersebut bukan menunjukkan

haram.

Adapun sabda beliau, " Hendaklah ia mttntahkan! " paraulama sepakat,

bagi yang minum sambil berdiri tidak perlu memuntahkan air yang ia

1016 Ahmad (III/301).
1,017 (e,"?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5615)

,1
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mereka berpendapat memuntahkan air tersebutminum. Sepertinya

hukumnya sunnah.
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1352. Darinya (Abu Hurairnh) Rndhiyallahu Anhu bahruasanya Rasulullah
shallallahu Alnihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang dari kamu
mennkai sandal, hendaklnh ia mulai dari yang sebelah kanan. Dan
npabila hendnk melepaskannya hendaklah ia mu.lsi clari yang sebelnh kiri.
Hendsklah bahagian sebelah kannn menjadi bahagian ynng pertanta knli
dipakni dan yang ternkhir ytla dilepas.,, (Muttafaq Alaihi) 1018

Penjelasan Kalimat

"Dnrinyn (Abu Hurnirah) Rndhiusilnhu Arthu bahwasnnyn Rnsultillnh
shallallnhu Alaihi zna sallnm bersabda, " Apabila seseorang dari kamu memakni
sandal hendaklah ia mulai dnri yang sebelah knnsn. Dan apabila hendak
melepaskanrtya (yakni sandal) hendakrah ia nrulai d.ari yang sebelnh kiri.
Hendaklah bahagian yang sebelah kanan rnenjadi bahagian yang pertama koli
dipakai dan yang terakhir putn ditepns. ") Muslim meriwayatkan hingga
Lafazh: apabila hendak melepnskannya hendaklah ia mulai dnri yang sebelah
kiri.Lafazh selebihnya diriwayatkan oleh oleh Malik, At-Tirmidzj dan
Abu Dawud.lole

Tafsir Hadits

Perintah ini menunjukkan hukum wajib. Hanya saja, Iyadh berkata,
"Para ulama sepakat bahwa hukumnya adarah mustahab.,, Ibnul ,Arabi

berkata, "Memulai dengan bahagian yang sebelah kanan adalah perkara
yang disyariatkan untuk semua amalan yang shaleh guna memberi
kesan kekuatan dan hukum syar,i-nya adalah mustahab..,,

Al-Hulaimi berkata, "Ketika melepas sandal disunnahkan agar

1018 (C-v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5855) dan Muslim (2098)
1019 (Ce) Hadits ini shahih, Shnhih Abi Dawud (41.39\
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memulai dari sebelah kiri sebab memakainya berarti sebuah penghormatan
dan sebagai tindakan penjagaan terhadap tubuh. Karena sebelah kanan
lebih mulia dari yang sebelah kiri maka kanan lebih didahulukan dari
sebelah kiri. Agar penghormatan tersebut bertahan lebih lama maka
ketika melepasnya didahulukan yang sebelah kiri."

Ibnu Abdil Bar berkata, "Baranesiapa memakai sandal dengan
mendahulukan bahagian yang sebelah kiri, berarti orang ini telah
berbuat suafu kejelekan, karena bertentangan dengan sunnah. Hanya
saja hukumnya tidak sampai menjadi haram jika ia mendahulukan
bahagian yang sebelah kiri."

Sebagian ulama berkata, "Apabila ketika memakai sandal dimulai
dari yang sebelah kiri, sepatutnya sandal tersebut dilepas kembali
dan dimulai dari yang sebelah kanan." Ibnu Abdir Bar berpendapat,
"Jika sandal tersebut sudah terlanjur dipakai dari sebelah kiri maka
tidak disyariatkan untuk melepasnya dan mengulangi kembali dengan
memakainya dari sebelah kanan. Alasannya karena tempat dan aturan
pemakaiannya sudah lew at."

Hadits ini juga mengandung faedah bahwa memakai sandal adalah
perkara yang dianjurkan oleh syariaf sebagaimana sabda beliau,
"Apabila salah seorang kalian memakai sandal..." Dan lebih jelas lagi, hal
ini tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

',ot'.-6/.0

;-,t." q,i its\ ,y7t";trp l3r q6'4;r.
" s er ing-serin glah memakai s andal, kar ena s eseor an g dikat akan b erkendar aan

selama ia memakai sandal."lozo

Seorang yang memakai sandal mirip dengan seorang yang sedang

berkendaraan karena sama-sama meminimalkan kesulitary keletihan
serta menjaga keselamatan kaki dari duri yang ada di jalan. Jadi
perintah memakai sandal, kalau tidak wajib berarti hukumnya adalah
mustahab.

L020 (eN) Hadits ini shahih, Muslim (2096)
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1353. Dan darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "langanlah seseorang dari
knmu berjalnn dengan memakai sandal sebelah. Tapi hendaklah ia pakai

keduanya atau ia lepaskan keduanya." (Muttafaq Alaih) 1021

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu bshwa Rasulullah

Shallallahtr Alsihiwa Sallambersabda, "langanlah seseorang darikamuberjalan

dengan memakai sandal sebelah, tnpi hendaklah ia pakai keduanya." (dengan

mendhammahkan huruf mudhaara'ah yang diambil dari kata an'ala

sebagaimana baris yang diberikan oleh An-Nawawi Rnhimahullah.Kata

gantihumamenunjukkan untuk kedua kaki. Walaupun tidak disebutkan
di dalam hadits, namun dapat difahami dari kata kedua kaki), atau ia
lepaskan kedunny n." (maksudnya: kedua sandal tersebut). Dalam riwayat
Al-Bukhari tertera: ntau ia bertelanjang knki. Muttafaq Alaih.

Tafsir Hadits

Zhahir hadits ini menunjukkan diharamkannya memakai sandal
sebelah. Jumhur ulama berpendapat: hukumnya makruh. Mungkin
hukum makruh ini tersirat di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari
Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Jika sandal Rasulullah ShaIIaIIahu

Alaihi wa Sallam putus, beliau berjalan dengan memakai sebelah sandal
hingga ia memperbaiki sandal yang putus tersebut."1O22 Hanya saja Al-
Bukhari mengatakan bahwa hadits ini mauquf pada perbuatan Aisyah
Radhiyallahu Anha. Razin pernah meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu

Anha, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Ssllsm memakai sandal sambil berdiri dan berjalan dengan sebelah

sandal.'1023

Para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan sebab larangan.

1021 (,,-",'-"") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5856) dan Muslim (2097)
1022 Hadits mungkar Dha'if At-Tirmidzi (1777)
1023 Aku belum mendapatkan Lafazh seperti ini.



Sebagian mengatakan bahwa dianjurkannya memakai sandal untuk
menjaga kaki dari hal-hal yang dapat menciderainya, seperti duri
dan lain-lain. Apabila salah satu sandal putus maka orang tersebut

memerlukan sandal lain untuk menjaga kaki yang tidakbersandal. Dan

ia juga tidak dapat berjalan seperti biasa bahkan dapat membuatnya

terjatuh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa berjalan dengan satu

sandal adalah cara berjalannya setan. Al-Baihaqi berkata, "Perbuatan ini
dimakruhkan karena termasuk pakaian syuhrah."

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi u,n Sallam bersabda,

W" .r i:'i_r- .g F .;\r 
€ fl i5 lwr tiy

"Apabila tali sa'rdal ,oloh'rr*org'af o'rrtoro kalian ptttus makn jangarilah ia

berjalan dengan memakai sebelah sandal hinggn ia memperbaiki sandal yang

putus tadi."toz+

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dari
Aisyah Radhiyallaltu Anha diatas. Dengan demikian, hukum memakai

sepasang sandal berubah menjadi mandub atau sunnah. Hukum ini
diqiyaskan dengan segala jenis alas kaki seperti sepatu, khuf, dan lain-

lain.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu HurafuahRadhiyallahu Anhu

bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam pernah bersabda,

.b\i 3; Or 6t-rr,p .,, ;Sk1-;..:; i
"langnnlah salalt seorang ai'ort:*, kalian oriirrrr- oZrmi ,r'urn ,or-oo, orou

berjalan dengarr memakai sebelah sepatu khuf."tozs

Muslim meriwayatkan hadits dari Jabir Radhiyallahu Anhu,r026

Ahmad dari hadits Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu1027 dan Ath-Thabrani

dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu AnhumalD28. Al-Khaththaabi berkata,

"Demikian juga dengan hukum memasukkan sebelah tangan ke lengan

1024(e*.?) Hadits ini shahitu Muslim (2099)

7025 (j*) I-Iadits ini hasan, Shahih lbnu Majah Q68a)
L026 (e^.?) Hadits ini shahih, Muslim (2099)
1027 Riwayat Ahmad (llll 42).
1028 AI - M u' i am AI - Kabir (XIl I 23, (24).
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baju sementara yang sebelah lagi tidak dimasukkan, atau menutupi sebelah

bahu dengan selendang sementara sebelah lagi dibiarkan terbuka.

Saya katakan, "Tidak diragukan lagi bahwa kesimpulan ini diambil

dengan cara qiyas. Hanya saja alasan larangannya tidak sama dengan

hukum asal. Oleh karena itu, lebih baik membatasi larangan tersebut

khusus untuk perkara yang tertera dalam hadits saja. Allahu a'lam.

.j :r :.- \ri(;*:.':-:
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1354. Dari Abdullah bin Umar Radhivallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Allah tidak melihat kepada

or an g y an I m e n j ul urkan p akai anny a den g an ke s omb on g an. " (Muttaf aq

Alaih) 1o2e

Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tidak melihat kepada orang

yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan," (khuyalaa' dengan

mendhammahkan huruf kha' dan mad, artinya sombong atau angkuh),

Muttafaq Alaih.

Tafsir Hadits

Allah tidak melihat artinya tidak merahmati. Yaitu Allah tidak

merahmati orang yang menjulurkan kainnya dengan kesombongary

baik pelakunya seorang laki-laki maupun seorang wanita. Demikian

yang difahami Ummu Salamah Radhiyallahu Anha ketika mendengar

sabda beliau ini. Kemudian ia tanyakan hal itu kepada Rasulullah, "Jika

demikian bagaimana dengan ujung kain para wanTta?" Rasulullah

bersabda, "Untuk wanita boleh memanjangkannya sejengkal." Kata Ummu

Salamah kembali, "Kalau begitu kakinya masih kelihatan." Beliau

bersabda kembali, "Panjangkan sehasta dan jangan lebih dari itu." Hadits
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa/i.1030

1029 (ev) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (783) dan Muslim (2085)

1030 (Ce) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dataud (1731)



Yang dimaksud dengan hasta disini adalah hasta tangan yang
panjangnya sekitar dua jengkal. Dan maksud menjulurkan pakaian
adalah menjulurkannya ke tanah. Yakni sebagaimana yang dijelaskan
oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

..,6, e)4,e,4, ,pic
"Kain sarung yang terjulur melebihi mata kaki tempatnqa di neraka.'1031

Dengan adanya pengkaitan hukum dengan sikap sombong maka
dapat difahami, bahwa bagi yang menjulurkan kainnya tanpa dibarengi
sikap sombong, tidak mendapat ancaman ini. Hal ini dengan jelas

tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu
Dawud dan An-Nasa'i bahwasanya ketika Abu Bakr mendengar sabda

Rasulullah Shsllallahu Alaihi wa SaIIam ini, ia bertanya, "Jika aku tidak
menjaga sarungku maka ia selalu melorot." Lantas Rasulullah Shallallahu

Alaihi ztta Sallam bersabda kepadanya, "Kamu tidak termasuk orang yang

mel akukanny a kar en a s omb on g. "1032

Pernyataan ini adalah salah satu kesimpulan yang diambil dari
tersirat dari hadits. Ibnu Abdil Bar berkata, "Orang yang menjulurkan
kainnya tanpa dibarengi sikap sombong juga termasuk dalam dalam
katagori melakukan perbuatan yang tercela. An-Nawawi berkata,
"Hukumnya makrutr, demikian yang dinyatakan oleh Asy-Syaf7'i."

Sunnah telah menyebutkan bahwa posisi kain yang terbaik adalah
setengah betis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan
An-Nasa'i dari Ubaid bin Khalid, ia berkata, "Ketika aku sedang berjalan
dengan mengenakan kain panjang yang terjulur, seseorang berkata
kepadaku, "Angkat kainmu, karena hal itu sikap yang lebih taqwa dan
lebih bersih." Setelah aku menoleh kepadanya ternyata ia adalah Nabi
Shnllallahu Alaihi uta Sallsm. Lalu aku berkata, "Ini adalah kain panjang."
Beliau bersabda, "Bukankah aku tauladan bagimu?" Setelah itu aku
melihat pakaian yang beliau kenakary ternyata panjang kain beliau
setengah betis.'1033

1031 (C-.v) Hadits ini shahifu Al-Bukhari (5787)
1032 (3*l Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3665)
1033 Hadits An-Nasa'i dalam Kitab Al-Kubra (v 1484) dan At-Tirmidzi dalam Kitnb Asy-

Syamaa'il(120)
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Tidak mengapa menjulurkan kain di bawah setengah betis selama

tidak melewati mata kaki. Apabila melewati mata kaki maka hukumnya
haram jika dibarengi dengan sikap sombong. Adapun jika tidak dibarengi

dengan sikap sombong maka An-Nawawi berkata, "Hukumnya makruh."

Kesimpulan ini akan lebih terarah jika dikatakan: jika panjang kain yang

ia pakai tanpa sengaja turun hingga di bawah mata kaki seperti yang

terjadi pada Abu Bakar maka tidak termasuk dalam ancaman. Namun
apabila ia sengaja memanjangkan kain yang ia pakai hingga melewati

mata kaki maka hukumnya terlarang dan haram hukumnya dilihat
dari beberapa sisi: dari sisi pemborosan, menyerupai kaum wanita dan

dikarenakan kainnya tidak akan selamat dari sentuhan najis.

Ibnul Arabi berkata, "Tidak boleh bagi seorang laki-laki menjulurkan

kainnya hingga melewati mata kaki." Jika seseorang menjawab, "Aku
melakukannya tanpa dibarengi sikap sombong. Karena larangan

diambil dari Lafazh hadist dan tidak boleh bagi orang mengambil

Lafazh hadits lantas menyelisihiLafazh tersebut. Karena hukum hadits

mendorongnya untuk mengatakan: aku tidak mau melaksanakannya.

Pernyataan seperti ini tidak dapat diterima. Bahkan memanjangkan kain
merupakan ciri-ciri orang yang sombong.

Kesimpulannya bahwa isbal berarti menjulurkan pakaian melebihi

mata kaki dan menjulurkan kain di bawah mata kaki adalah perbuatan

sombong walaupun si pemakainya tidakbemiat seperti itu. Diriwayatkan

oleh Ibnu Mani' dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu dengan sanad yang
marfu',

il+r:\ ,4 ,>,;:'y ,t;\t fj !$1

"Jangan sekali-kali kamu menjulurkan kainmu di bawah mata kaki.

Sesungguhnya lrang yang menjulurkan kain di bawah mata knki termasuk

orang yang sombong."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Abi Umamah, ia

berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam,

tiba-tiba Amr bin Zirarah memakai selendang dan kain sarung yang

isbal. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil ujung
kainnya dan merendahkan diri kepada Allah seraya bersabda, "Hamba-

Mu dan anak dari hamba-Mu." lJcapan beliau ini terdengar oleh Amr



lantas ia berkata, "Ya Rasulullah, kedua betisku kecil." Beliau kembali

bersabda, "Ya Amr! Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu

dengan sangat sempurna dan Allah tidak suka dengan seorang yang

musbil."1o3a

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Amr binZuraarch, di dalamnya

tercantum: "...lantas Rasulullah Shsllallahu Alaihi uta Sallam memotong

kain Amr empat jari dari bawah lutut dan bersabda, "Ya Amr, sebatas

inilah seharusnya panjang kain." Semua perawi yang tertera di dalam

sanad hadits ini tsiqah.

]enis pakaian lain hukumnya sama dengan hukum baju dan kain

sarung. Hal ini berdasarkan pertanyaan yang pernah ditanyakan

oleh Syu'bah kepada Maharib bin Datsar. Pertanyaannya: "Apakah

yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Ssllnm hanya kain saja?"

Maharib menjawab, "Hukum tersebut tidak hanya dikhususkan untuk
kain sarung dan baju saja." MaksudnyaLafazh kain yang tercantum

dalam hadits mencakup kain sarung dan lain-lain.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari

Ibnu Umar Radhiyallaahu 'Anhuma dari ayahnya Radhiyallahu Anhu

dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,
J.

i, pl ;>r; W tJL; J a,rJ*;lr, -e*;)rj r';)l ; jC1'

.o-"t31 ,'" ^)t
"Isbal itu pada sarung, pakaian dan serban, barangsiapa yang menjulurkannya

karena sombong maka Allah tidak skan melihatnya di hari kiamat kelak.t4o3s

Pada sanad hadits ini terdapat rawi yang bernama Abdul 'Azizbin
Abi Rawwaad yang ketsiqahannya masih diperbincangkan.

Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksud dengan serban yang isbnl

adalah menjulurkan ujungnya melebihi dari yang biasanya."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Amr bin Umayyah

bahwasanya Nabi Shallalltthu Alsihi wa Sallam menjulurkan ujung

serbannya di antara kedua bajunya.1036

1034 AlMu'jan Al-Kabir (VII|277).

1035 (C.'-?) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dazuud (4094)

1036 (6"--.a1 Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (536-1,)

1
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--@Demikian juga hatnya dengan memanjangkan ujung lengan baju

melebihi dari yang biasa sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian

orang-orang Hi1az. Perbuataan ini termasuk isbal yang diharamkan.

Dinukil oleh 'Iyaadh dari para ulama bahwasanya mereka benci

memanjangkan dan meluaskan pakaian melebihi dari yang biasanya'

Saya katakan, "Tentunyayangdimaksud dengan yangbiasa dipakai

adalah menurut ukuran yang dipakai padazaman RasulullahShallallahu

Alaihi wa Sallam."

.):.
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J J:
, li
D L.: iur-*|\ .)rt":

r , : r-
--i .,,

D tJe

1,355. Darinva (Abdullah bin llmar) Radhiyallahu Anhuma bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seseorang

dari kamu makan hendaklah ia makan dengan t angan kanan' D an ap abila

minum hendaklah ia minum dengan tangan kanan. Karena setan makan

dan minum dengan tangankiri." (HR. Muslim)1037

Tafsir Hadits

Hadits menunjukkan haramnya makan dan minum dengan tangan

kiri karena itu merupakan perbuatan dan perangai setan' Seorang

mukmin diperintahkan untuk menjauhkan dirinya dari jalur-jalur yang

dilalui oleh orang-orang yang fasiq, terutama jalur-jalur setan. fumhur
ulama berpendapat bahwa disunnahkan untuk makan dan minum

dengan tangan kanan, akan tetapi tidak berarti dengan tangan kiri

hukumnya haram. Nafi' menambahkan, "...demikian juga mengambil

dan memberi."

,,.JL*;

t,J

,["- o,u\ 1* ,U
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a,

1037 (e*e) Hadits ini shahih, Muslim (2020)
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7356. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (yakni Abdullah bin

Amr Radhiyallahtt Anhuma) bahwa Rnsulullah Shallallshu Alaihi wa

Sallsm bersabdtt, "Makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah

tanpaberlebih-Iebihan dan tanpakesombongan. " (HR. Abu Dawud dan
Ahmad.1038 Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari secara mu'allaq.103e

Penjelasan Kalimat

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (yakni Abdullah bin

Amr Radhiyallahu Anhuma) bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersab da, " Makan dan minumlah, berpakaian dan b ersedekahlah t anp a b erlebih-

lebihan dan tanpa kesombongan." Makhilsh dengan timbangan 'azhiimah

artinya sombong. HR. Abu.Dawud dan Ahmad. Diriwayatkan juga oleh

Al-Bukhari secara mu'allaq.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya perbuatan israaf (berlebih-

lebihan) dalam perkara makanary minuman, pakaian dan sedekah.

Yang dimaksud dengan israaf adalah setiap perkataan atau perbuatan
yang melampaui batas. Istilah israaf lebih di kenal dalam bab memberi
nafkah. Hadits ini diambil dari firman Allah Ta'ala:

rj,;3s;1;;6tlu,
"Makan dan minumlah, dan janganlahberlebihJebihan." (QS. Al-'Araaf: 31)

Hadits ini menunjukkan haramnya bersikap sombong dan

angkuh.

Abdul Lathif Al-Baghdadi berkata, "Hadits ini menghimpun

beberapa keutamaan seorang yang pandai dalam memenej dirinya
sendiri. Mampu melaksanakan hal-hal yang dapat bermanfaat untuk
dirinya dan tubuhnya semasa di dunia dan di akhirat. Sebab segala

sesuatu yang sudah melampaui batas akan menimbulkan efek negatif
terhadap tubuh. Dan sikap sombong akan membahayakan kesucian

1038 (j*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lamt' (4505)
1039 Al-Bukhari (V/2181).

1
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jiwa karena akan menimbulkan sikap kagum terhadap diri sendiri yang

pada gilirannya akan mencelakannya dirinya di akhirat nanti karena

telah berbuat dosa semasa di dunia. Sikap ini juga akan memudaratkan

dirinya semasa di dunia karena menimbulkan kebencian di hati orang

lain akibat sikap sombongnya tersebut.

Al-Bukhari mencantumkan sebuah hadits dalam kltab Shahihnya

den g an s an a d m u' al I aq d a ri Ibnu Abb as Ra dhiy all a ahu Anhu m a, " Silail.kan

makan dan minum semaumu tapi jangan sampai kamu dihinggapi sifat
israf dan sombong."

2. BAB AL-BIRRU (KEBAIKAN) DAN SHILAH (SILATURAHMI)

Al-birru dengan mengkasrahkan huruf ba' artinya banyak berbuat

kebajikan. AI-Barru artinya seorang yang banyak berbuat kebajikan. Al-
birru mentpakan salah satu dari sifat Allah Ta'ala.

Shilah dengan mengkasrahkan huruf shad, berasal dari washalahu,

seperti kata wa'adahu 'udatan Penulis kitab An-Nihayah menyebutkan

bahwa kata ini sering berulang-ulang disebutkan di dalam berbagai

hadits tentang silaturahmi. Ini merupakan kata yang mengungkapkan

perbuatan baik dan lemah lembut terhadap kerabat yang ada hubungan

darah, mertua dan memberikan perhatian kepada mereka. Walaupun
kerabat jauh dan telah berbuat buruk kepada dirinya. Lawan kata

silatur ahmi adalah q athii' atur -r ahmi.

t
',,'- tt' 't 
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1357 . D ari Abu Hurair ah Radhiy allahu Anhu berkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIambersabda, "Barangsiapa ingin rezekinya dilapangkan

dan umurnya dipanjangkan hendaklah ia menjalin hubungan

silaturrahim. " (HR. Al-Bukhari) 10a0

1040 (e.."r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2067) dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu
dan Muslim (2557) dari Anas bin Mallk Radhiyallahu Anhu.



Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa ingin rezekinya dilapnngkan

(yakni bagi yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala) dan

umurnya dipanjangkarz (bentuk katayunsa-a dengan huruf sin yang tidak
ditasydidikan. Bentuk k atany asama sepertikata yubsatha denganartinya
dipanjangkan) umurnyn (atsaarihi dengan huruf sta' diikuti dengan huruf
ra' artinya umur) lrcndaklah ia menjalin hubungan silaturrahim." Hadits

riwavat Al-Bukfuri.

Tafsir Hadits

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah Radhiyallahu

Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

:o t1 - o r o, oio $-. - t.Fl' rp ;t^; JtJr ,J ;t';- ,,t^Yr . i a;; e")t d-- it
. 7, Y v. ,.

" S e x r n g g uhny n ffi eny atnbun g t ali s il at ur ahmi d ap a t m e n u mb uhkan ke cin t a an

pada keltrarga, ntenambnh hnrta dan dapat memanjangknn umtff.t'1'041

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa
Rasulullah Shallallshu Alaihi rua Sallam bersabda,

/O

. ru.lYt € ow.i: ;u.it tr'"lfi )-r4\ Ft 'qlt ile
"silaturahmiio, pug)rla'n ya'ng baik dengan trrong[o dapat memak*rrt on

kampung dan menambah unutr."roaz

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Anas bin Malik, Rasulullah
ShaIIaIIalru Alaihi wa Sallam bersabda,

.;;\ + t4)'e"; /' :i.9,'a,ni a1,"^t-.1i't;r
"Sesungguhnya dengan sedeknh dan silaturahmi, Allah akan menambahkan umur

dan menghindarknn diri darikemstian yang jelek."le3 Sanad hadits ini dha'if.

1041 (C#) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (7979)

1042 (e*) Hadits ini shahih, Ahmad (VV159) dengan Lafazh..

14'*t,t';l';; -)'Y
"Silaturahmi, budi pekerti yang baik dan baik dalam bertetangga...." Shahih Al-Janti'
(3767)

1043 (-i.'-i) Hadits ini dha'il Dha'if Al-lami' (1489)

.'r l
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Ibnu At-Tiin berkata, "Zhahir hadits (yakni hadits riwayat Al-
Bukhari) bertentangan dengan firman Allah Ta'ala:

<r};r:,3-{'?u, 5iJ5-{ "6 tV tig
"Maka apabila Telnh datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya

barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS, Al: Araf:34)

Dan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut terdapat dua cara:

L. Tambahan umur yang dimaksud merupakan ungkapan penambahan

berkah pada umur dengan ia diberi taufiquntuk melaksanakan amal

ketaatan dan dapat mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna

untuk akhiratnya sehingga dirinya terjaga dari perkara yang tidak
bermanfaat. Pernyataan yang mirip dengan hadits ini seperti hadits

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa umur umat

beliau lebih pendek dari umur umat-umat sebelumnya sehingga

Allah memberinya lailatul qadar, Kesimpulannya bahwa silatu
rahmi merupakan sebab seseorang mendapat taufiq dari Allah yang
membuatnya mampu melakukan amal ketaatan dan menjauhkan

diri dari maksiat. Walaupun ia meninggal, namun kebaikannya
tetap dikenang orang, seolah-olah ia belum meninggal. Contoh
taufiq yang telah diberikan kepadanya seperti ilmu bermanfaat
yang pemah ia berikan kepada generasi setelahnya, berupa tulisan
atau yang lainnya, sedekah jariyah atau ia meninggalkan anak-anak

yang shaleh.

2. Tambahan umur yang hakiki. Hanya saja tambahannya menurut ilmu
yang diketahui oleh malaikat yang diwakilkan untuk menuliskan

umur. Adapun yang tercantum dalam ayat adalah ilmu yang ada

pada Allah. Seperti dikatakan kepada malaikat, "IJmur si fulan
seratus tahun jika ia menyambung tali silatur rahmi. Jika ternyata
ia memutus tali silatur rahmi maka umurnya hanya enam puluh
tahun. Akan tetapi Allah Ta'ala sudah mengetahui apakah si fulan
tersebut semasa hidupnya akan menyambung tali silatur rahmi atau

tidak. Demikianlah yang diisyaratkan pada firman Allah Ts'ala:

. 4.ir^5-6;'i'\;-3-



"Allslt menghapuskan apn yang dia kehendaki dan menetapkan (apa yang

dia kehendaki),.." (QS. Ar-Ra'd: 39)

Menghapus dan menetapkan taqdir sesuai dengan pengetahuan yang
ada pada malaikat dan apa yang tertulis di dalam ummulkitab. Adapun
yang ada pada ilmu Allah Ta'nla sama sekali tidak ada yang dihapus.
Ketetapan yang ada pada ilmu Allah di sebut dengan qadhna' al-mubrnm

sedang yang ada pada selain Allah disebut qadhaa'u nl-mu'nllaaq.

Cara pengkompromian yang pertama lebih sesuai, karena kenangan
akan senantiasa menyertai orangnya. Jadi, yang dimaksud dengan
tambahan umur adalah orang-orang mengenang kebaikannya setelah

ia meninggal. Pendapat ini dirajihkan oleh Ath-Thibbi di dalam kitab Al-
F aa' iq.Pendapat inijuga dikuatkan lagi denganhadits yang diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani dalam kitab Ash-Shaghir dengan sanad yang dha'if
dari Abu Darda' Rndhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pernah ditanyakan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallarn tentang menyambung
tali silatur rahmi yang dapat memperpanjang umur. Beliau shallallahu

Alaihi wa Sallam menjawab, "Sesungguhnya tidak ada tambahan dalam
perkara umur. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Maka apabila telah datang

waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak

dap at (puls) memaj ukanny a. " (QS. Al-'Araf: 34)

Tetapi maksudnya adalah ia memiliki keturunan shalih yang
mendoakannya setelah ia menin ggal",o*

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam kltab Al-Kabiir
dari jalur yang berbeda.1o4s Bahkan Ibnu Faurak berani memastikan
bahwa yang dimaksud dengan memperpanjang umur adalah seorang

yang berbuat baik, pemahamannya dan akal pikirannya tidak
berkurang. Selain beliau, ulama lain ada yang berpendapat lebih umum
dari pernyataan Ibnu Faurak yakni adanya pertambahan berkah pada
amalan dan rezeki.

Ibnu Qayyim berkomentar dalam kitabnya yang berjudul Ad-Daa'
usd Dawan'bahwa masa hidup seorang hamba sepanjang umurnya
hanya disaat hatinya menghadap Allah, senantiasa mengingat dan

Maj tna' Az-Zawaai d (VIII/153).
Maj ma' Az- Zaw anid (VIII/153).

1044
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menaati-Nya serta menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Inilah

umur dan kehidupan yang sebenarnya. Adapun hati yang berpaling

dari Allah, senantiasa berbuat maksiat, berarti orang ini telah menyia-

nyiakan umurnya. Berdasarkan hal ini, bagi orang yang menyambung

tali silaturahmi, Allah akan berikan kepadanya kehidupan umur yang

lebih panjang dengan selalu mengingat-Nya dan mengisi waktunya

dengan amal ketaatan. Mengenai penjelasan tentang silatur rahmi akan

di jelaskan di dalam penjelasan hadits berikut:

'*o *;jl *-- ;1b :--*,; ",=,r[;j-'..=-' 
''oj, i .;* j:*,t

1358. Dari lubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu berknta, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi zoa Sallam bersabda, "Tidak akan masuk surga

orang yang memutuskon, yakni memutuskan hubungan silatttrahim."

(Muttafaq Alaihi;to+o

Tafsir Hadits

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Bakrah bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

ii
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" T i d ak a d a s atu d o s a p un y an g p al in g p an t as dip er c ep at All ah T a' al a s iks a nnny a

semasa di dunia terhadap si pelaku dan siksaan yang telah disediaknn Allah

untuknya pada hari akhirat melebihi dosa memutus tali silaturrahmi."ljaT

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari

had its Abu Hurai r ah Radhiy all ahu Anhu, Rasulullah Sh all all ahu AI aihi w a

Sallam bersabda,
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1046 (U,.p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5984) dan Muslim (2556)

1047 (e,-p) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (4902)



"Sesungguhrtya amalnn umatku akan diajukan pada setiap kamis petang yakni

mnlam jum'at dan atnalan orang yang memutuskan tali silatur rahmi tidak
akan diterima.//1018

Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab tersebut dari hadits Ibnu
Abi Aufa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah
bersabda,

. !1 ri o o. oi i' 
t, o1 t.f 'eu U t, 'b 
Ji ) ii-ilr ;1

"Sesungguhnya rahmnt tidak akan turun kepada kaum yang di tengah-tengah

mereka terdapat seorang yang nrcmutusksn tali silaturnllmi.'t'104e

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa-
sanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.a!t eG ii3"^A; 
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"sesungguhnya pintu-pirttu langit'ditutui bagi orang yang menrutusknn tali
silaturahtni."ta5o

Ketahuilah bahwa para ulama berselisih pendapat dalam menentukan
batasan kerabat yang wajib untuk disambung tali silaturahminya
dan haram memutuskan hubungan silaturahmi tersebut. Ada yang
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah
kerabat yang haram dinikahi. Seandainya salah seorang mereka laki-
laki maka haram dinikahi dengan wanitanya. Berdasarkan pendapat
ini berarti anak-anak paman dan anak-anak bibi tidak termasuk dalam
kewajiban tersebut. Bagi yang berpegang dengan pendapat ini, mereka
berdalilkan hadits yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi
seorang wanita dan bibinya sekaligus, alasannya karena hal itu dapat
memutus hubungan silaturahmi.

Ada yang berpendapat bahwa kerabat di sini adalah kerabat
yang mendapat jatah harta waris. Pendapat ini berdalilkan dengan
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi zaa Sallam, "...kemudian yang terdekat

denganmu dan yang terdekat denganmtt."llsl

1048 Adabul Mufraad (1135,(36).

1.049 Adabul Mufraad (1135,(36).
1050 Mnjma' Az-Znz.uaaid (VIIV151).
1051 (C*) Hadits ini shahih, Muslim (2548)
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Ada juga yang berpendapat: semua yang ada hubungan kekerabatan,

baik yang termasuk ahli waris maupun tidak.

Adapun Al-Qadhi lyadh, beliau menyatakan bahwa hukum

silaturahmi memiliki tingkatan-tingkatary yang satu lebih tinggi

dibandingkan yang lain dan tingkatan yang paling rendah adalah tidak

memboikotnya dan menyambung silaturahmi dengan mengajaknya

berbicara walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Jadi perkara

ini berbeda-beda hukumnya sesuai dengan tingkat kemampuan dan

keperluan yang ada. Sebagian ada yang hukumnya wajib dan ada

pula yang hukumnya mustahab. Yakni andai kata seseorang telah

menyambung sebagian tali silaturahminya hanya saja sementara tujuan

silaturahmi tersebut belum tercapai, maka orang seperti ini tidak dapat

dikatakan sebagai seorang yang memutus hubungan silaturahmi.

Kemudian berkenaan dengan silaturahmi yang hukumnya wajib, jika

seseorang belum memenuhi kewajiban tersebut maka orang ini tidak

disebut sebagai seorang yang menyambungkan tali silaturahmi.

Imam Al-Qurthubi mengatakan, "Tali silaturahmi yang perlu untuk

disambung ada yang sifatnya umum dan ada juga yang sifatnya khusus."

Yang umum adalah tali silaturahmi antara sesama muslim. Wajib

menyambungnya dengan cara saling menyayangi, nasehat-menasehati,

bersikap adil, insaf, memenuhi hak yang wajib dan yang mustahab.

Adapun silaturahmi dalam arti khusus memberi nafkah kepada karib

kerabat, peduli dengan mereka dan saling melupakan akan kekeliruan

mereka.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Definisi yang paling komplek dalam

mencakup makna silaturahmi adalah memberikan kebaikan yang layak

untuk diberikan dan semaksimal mungkin mencegah segala bentuk

kejelekan sesuai dengan kemampuan yang ada. Ini semua berkaitan

dengan hak-hak sesama muslim. Adapun untuk orang-orang non

muslim dan fasiq maka wajib memutuskan hubungan dengan mereka

apabila dengan cara nasehat tidak lagi mampu merubah mereka.

Para ulama juga berselisih pendapat: kapankah seseorang dikatakan

telah memutuskan tali silaturahrnl? Az-Zainul Iraqi berkata, "Seseorang

dikatakan telah memutuskan tali silaturahmi ketika ia melakukan suatu

perbuatan jelek kepada kerabat." Ada juga yang berpendapat, "Ketika



ia tidak berbuat baik kepada kerabat, karena hadits-hadits yang ada

mencanfumkan perintah untuk menghubungkannya dan larangan untuk
memutuskannya, tidak ada alternatif lain selain kedua makna ini."

Menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu bentuk

perbuatan yang baik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama

dan memutuskannya berarti salah satu bentuk perbuatan yang buruk.

Yakni tidak berbuat baik kepada kerabat. Adapun yang diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi dari Rasulullah Shallsllahu Alaihi wa Sallam, beliau

bersabda,

"Tidaklah disebut menyambung silaturahmi jikn seselrang menyambung

tali persaudaraan yang memang masih tersambung, akan tetapi yang disebut

meny amb un g t ali s.il ntur ahmi adalah s es elr ang ffieny amb ung tali p er s nudar aan

y ang s emp at t erputus. " tos2

Zhahir hadits menunjukkan bahwa silaturahmi adalah menyambung

tali persaudaraan yang pernah putus. Sebab di dalam riwayat lain
tercantum dengan Lafazh qatha'at dalam bentuk kata aktif (ma'lum).

Ibnul 'Arabi di dalam syarahnya berkata, "Maksudnya adalah

seorang yang menyambung tali persaudaraan dengan sempurna." Ath-
Thibbi berkata, "Tidak disebut menyambung tali silaturahmi jika orang

lain menyambung silaturahmi kepada dirinya lantas ia menimpalinya

dengan perbuatan yang sama. Akan tetapi maksudnya adalah mereka

yang memberikan kebaikan yang lebih dibanding kebaikan yang telah

diberikan kepada dirinya."

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Tidak bersilaturahmi

bukan berarti orang tersebut telah memutus silaturahmi, sebab mereka

ada tiga tingkatan: 1) Waashil, 2) Mukaafi', 3) Qaathi'.

Waashil adalah orang yang memberikan kebaikan melebihi apa yang

dilakukan orang kepada dirinya.

Mtrkaafi' adalah orang yang memberikan kebaikan setara dengan

kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya.

1052 (e^-a) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1908)
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Qaathi'adalah orang yang memberikan kebaikan lebih sedikit dari

kebaikan yang telah ia dapatkan.

Syarih berkata, "Pendapat yang paling kuat tentang masalah

qaathi'adalah orang yang memberikan kebaikan lebih sedikit dari pada

kebaikan yang telah ia terima dan ia sendiri tidak pernah memberikan

sesuatu yang lebih.

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Sebagaimana yang terjadi

pada realita yang ada, bahwa silaturahmi terjadi pada kedua belah

pihak, demikian juga halnya memutus silaturahmi juga terjadi pada

kedua belah pihak. Barangsiapa yang memulai maka dialah yang disebut

pemutus tali silaturahmi. Bagi yang membalasnya dengan sikap yang

sama maka ia termasuk dalam kategori mukaafi'.

-r.'r P r'i l ; ---]-1, it. "rt--r,
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1.359. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallnhu Anhu dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi lr,a Sallam bersnbda, "Sesungguhnya Allah

mengharamkan atas kalian perbuatan dttrhaka terhadap ibu, mengubur

anak perempuan hidup -hidup dan menahan har ts namun terus meminta,

Dan Allah membenci atas kalian qiila dan qaala (kata si anu dan kata si

anu), banyak bertanya (banyak meminta) dan menyia-nyiakan harta."

(Muttafaq Alaihi; toss

Penjelasan Kalimat

"Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan

at as kali an p erb u at an durh aka t erh ad ap ib u, men gub ur anak p er emp u an hidup -

hidup dan menahan harta namun terus meminta. Dan Allah membenci atas

kalian qiila dan qaala (kata si anu dan kata si anu), banyak bertanya (banyak

1053 (e--e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3408) dan Muslim (593)



meminta) dnn menyia-ntliakan hzrta." Muttafaqun 'alnihi. Kata umnnhsst

adalah bentuk jamak dari kata Lmxtnu dan kata ummnhaat hanya

diperuntukkan kepada makhluk yang berakal saja. Berbeda halnya

dengan kata ummu yang mencakup semua makhluk.

Thfsir Hadits

Pada hadits ini dipakai kata Ltwnu untuk menunjukkan betapa

besarnyahak mereka yang harus dipenuhi, padahal durhaka juga haram

dilakukan terhadap sang ayah. Ketentuan durhaka yang diharamkan

tersebut sebagaimana yang telah disimpulkan dari Al-Balqini bahwa

durhaka adalah perbuatan yang pada umumnya tidak dapat dianggap
remeh dan dapat menyakiti kedua orang tua atau salah seorang dari
mereka. Dengan demikian jika si anakmenyelisihi perintahatau larangan

yang menurut pandangan masyarakat setempat tidak termasuk dalam

katagori perbuatan durhaka maka perbuatan tersebut tidak disebut
sebagai suatu kedurhakaan. Demikian juga halnya apabila seorang anak

mengadukan ke pengadilan bahwa orang tuanya berhutang kepadanya

atau ada hak syar'i yang tidak diberikan orang tua kepada si anak, maka

hal ini tidak dikatakan durhaka. Sebagaimana yang pernah terjadi pada

sebagian anak para shahabat yang melaporkan tindakan orang tuanya
yang mengambil harta si anak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi zaa

Sallam tidak menganggap perkara tersebut sebagai perbuatan durhaka
kepada orang tua.

Saya katakan, "Pernyataan ini perlu ditinjau ulang, sebab sabda

Rasulullah Shallallshu Alnihi wa Sallam, "Kamu dan hartamu adalah

milik ayahmu." Merupakan bukti yang menunjukkan larangan terhadap

seorang anak yang mencegah orang tuanya mengambil hartanya dan

mengadukan tindakan tersebut.

Penulis kitab Adh-Dhaabid berkata, "Berdasarkan ketentuan ini,
berartiyang disebut sebagai durhaka adalah seorang anakyangmenyakiti
salah seorang dari kedua orang tua dengan suatu perbuatan yang apabila

perbuatan itu dilakukan terhadap orang lain niscaya hukumnya haram

dan termasuk dalam katagori dosa kecil. Tapi jika hal itu dilakukan
terhadap kedua orang tua maka dosanya menjadi dosa besar. Atau
menyelisihi perintah dan larangan yang menimbulkan kekhawatiran
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mereka terhadap si anak yang mungkin akan membahayakan jiwa si

anak, atau dapat membuatnya cacat, kecuali ketika si anak diwajibkan
berjihad. Atau melakukan perjalanan yang dapat membuat orang tua

khawatir, padahal perjalanan tersebut tidak wajib untuk dilakukan si

anak. Atau kepergian si anak yang cukup lama tidak untuk mencari

ilmu yang bermanfaat atau tidak untuk mencari nafkah. Atau tidak
menghormati kedua orang tua. Atau tidak memberi sambutan ketika

salah seorang dari mereka datang atau tidak menunjukkan wajah yang

senang ketika mereka datang. Semua sikap ini jika dilakukan terhadap

selain orang tua maka termasuk perbuatan maksiat. Akan tetapi jika

dilakukan terhadap orang tua maka termasuk perbuatan durhaka

terhadap orang tua.

Sabda beliau, "wa'dul banaat" (mengubur anak perempuan hidup-
hidup) dengan mensukunkan huruf hamzah. Artinya menguburkan

anak perempuan dalam keadaan hidup. Ini adalah perbuatan yang

diharamkan. Hadits ini hanya menyebutkan anak perempuan karena

itulah yang terjadi pada bangsa Arab dahulu. Dan mereka melakukan

hal itu pada zaman jahiliyah karena mereka sangat benci terhadap anak

PeremPuan.

Dikatakan bahwa orang yang pertama sekali melakukannya adalah

Qais bin Ashim At-Tamimi. Ada juga orang arab yang membunuh

setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan karena takut
miskin dan khawatir semakin besarnya tuntutan nafkah yang harus

dikeluarkan.

Sabda beliau, "man'nn wa haat (menahan harta namun terus

meminta), " al -mon' u mashd ar kata m an a' a y amn a' u maksudnya menahan

sesuatu, sementara Allah telah memerintahkan agar jangan menahannya.

Hnat adalah ffil amr yang dijazamkary maksudnya larangan untuk
meminta sesuatu yang tidak pantas dipinta.

Sab d a belia u, " AII ah m emb enci at as kal i an q iil a d an q a al a, " dft iw ayatkan

dengan tanpa baris tanwin yang fujuannya menceritakan suatu

perbuatan. Dan ada juga hadits yang meriwayatkan dengan baris tanwin
yaitu yang tertera dalam hadits riwayat Al-Bukhari: qiilan wa qaalan,

yakni pemindahan dari fi'il ke isim. Hanya saja mayoritas riwayat yang
ada adalah riwayat yang tidak mencantumkan baris tanwin. Artinya



kata tersebut membawa berita yang ia dengar kepada orang lain

dan berkata, "Dikatakan begini dan begitu.' Tanpa memberitahukan

siapa yang berbicara. Seperti, si fulan berkata: begini dan begitu. Hal
ini dilarang karena termasuk dalam perbuatan menyibukkan diri
dengan sesuatu yang tidak penting. Perkataan seperti ini kemungkinan

mengandung unsur ghibafu ado domba dan dusta. Terlebih lagi orang

yang suka berbuat demikian jarang sekali terlepas dari tiga hal yang
jelek tersebut.

Al-Muhibbi Ath-Thabari berkata, "Kata ini terdapat tiga tinjauan:

1 ) Mashdar d arikata qaul, anda katakan, " Qultu qaulan w a qiilan. " Hadits
ini mengisyaratkan bahwa banyak berbicara hukumnya makruh.

2) Menceritakan omongan orang banyak serta mencari-carinya untuk

disampaikan kembali kepada orang lain. Seperti perkataan, "Si fulan

begini dan begitu. Larangan dalam hal ini ada kemungkinan sebagai

celaan terhadap orang yang banyak berbicara, atau dikarenakan

adanya unsur kebencian dari pihak orang yang menceritakan berita

tersebut.

3) Termasuk juga menceritakan tentang perpedaan pendapat dalam

urusan agama. Seperti perkataan: si fulan yang itu berkata begini dan

si fulan yang ini berkata begitu. Alasan dibencinya hal ini karena jika

terlalu banyak membicarakan permasalahan ikhtilaf dikhawatirkan
tidak dapat terlepas dari kekeliruan. Hal ini berkaitan dengan orang

yang selalu memberitahukan setiap berita yang ia dengar tanpa

diteliti terlebih dahulu. Perkara ini dikuatkan dengan hadits shahih

Rasulullah Shallallahu Alaihi zua Sallam bersabda,

"Cukuplah seseorang dikatakan berdosn akibat ia menceritakan setiap apa

yang ia dengar."1o5a

Saya katakan, "Bisa jadi maksud hadits tersebut mencakup tiga hal

di atas.

Sabda beliau: terlalu banyak suuaal, artinya banyak meminta-minta

atau banyak bertanya tentang berbagai permasalahan, atau mencakup

1,054 (e,'-?) Hadits ini shahih, Muslim dalam muqaddimah shahihnya.
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kedua perkara tersebut dan inilah makna yang lebih clidahulukan.

Telah berlalu pembahasan tentang haramnya meminta-meminta. Dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tertera larangan terlalu

banyak melakr-rkan kesalahan, yakni pada masalah yang para ulama

sendiri banvak keliru dalam berpendapat, sehingga menimbulkan

kekacauan dan fitnah di tengah masyarakat. Alasannya karena hal itu
tidak ada manfaatnya dalam agama. Bahkan hampir dapat dipastikan

bahwa perkara tersebut pada umumnya adalah perkara yang tidak ada

manfaatnya. Oleh karena itu banyak riwayat dari para salaf terdahulu

bahwa mereka membenci terlalu menyusahkan diri dalam perkara

yang biasanya tidak mungkin terjadi, atau sangat jarang terjadi. Perkara

seperti ini terlarang karena adanya unsur berlebihan. Di samping itu,

pembicaraan yang hanya berdasarkan dugaan pada gilirannya akan

menggiring pelakunya menuju kesalahan.

Acla juga yang berkata, "Terlalu banyak bertanya tentang berita

orang-orang dan kejadian-kejadian kontemporer. Atau bertanya-tanya

tentang diri seseorang dengan sangat rinci. Ini semua termasuk dalam

larangan terlalu banyak bertarrya.

Sabda beliau, "ntenyin-nyiakan hnrtn," makna yang dapat difahami

dengan kata menvia-nyiakan adalah menggunakannya tanpa ada

kepentingan agama ataupun dunia. Ada yang berpendapat bahwa

menyia-nyiakan harta maksudnya boros dalam membelanjakan harta.

Sebagian ulama ada yang mengaitkan dengan menafkahkan harta di
jalan yang haram. Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) merajihkan bahwa

yang dimaksud dengan menyia-nviakan harta adalah membelanjakan

harta ke jalan yang tidak diizinkan oleh syar'i baik untuk kepentingan

agama maupun dunia. Sebab Allah Ta'aln menjadikan harta tersebut

untuk memenuhi kemaslahatan hamba-hamba-Nya, sedangkan sikap

pemborosan jelas mengabaikan semua maslahat-maslahat tersebut, baik
maslahat si pemilik harta maupun maslahat untuk orang lain.

Kesimpulanrlya, ada tiga jalur yang ditempuh dalam menafkahkan

suatu harta:

1. Membelanjakan harta ke jalur yang dicela oleh syar'i dan tidak

diragukan lagi hukumnya, yakni haram.
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2. Menafkahkan harta ke jalur yang dipuji oleh syar'i dan ter-rtu tidak
diragukan lagi bahwa demikianlah yang diharap-rkan selama tidak
mengorbankan maslahat yang lebih besar.

3. Menafkahkan harta pada jalur yang hukumnva mubah atau boleh.

Jalur ini terbagi kepada tiga:

a. Nafkah tersebut sesuai dengan kondisi orang yang membelanja-

kannya dan sesuai juga dengan jumlah kekayaannya. Nafkah
seperti ini tidak disebut sebagai tindakan menvia-nyiakan harta
dan tidak juga dikatakan sebagai sikap pemborosan.

b. Nafkah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi dan
jumlah harta orang yang membelanjakannya. Apabila hal itu
ia lakukan untuk mencegah kerusakan yang sedang timbul
atau yang mungkin akan timbul, maka hal itu tidak dikatakan
sebagai sikap pemborosan. Jika tidak demikian maka jumhur
ulama mengatakan bahwa iral itu termasuk pemborosan.

Ibnu Daqiq AI-Ied berkata, "Jika ditirrjati dari kaca mata Al-Qur'an
maka hal itu termasuk pemborosan." Bahkan Al-Qadhi Husain di dalam
"Bab Macam-Macam Sedekah" berkata, "Itu termasuk perbuatan yang
diharamkan." Pendapat ini disetujui oleh Al-Gh azali dart ditegaskan

oleh Ar-Rifa'i dalam "Pembahasan Hutang." Al-Baji dari salah seorang

bermadzhab Maliki berkata, "Haram hukumrrya menyedekahkan

seluruh harta." Ia juga berkata, "Makruh hukumny'a terlalu banvak
membelanjakanharta untuk kemaslahatan dunia. Namun ticlak mengapa
jika hal itu untuk perkara-perkara yang jarang dilakukan. Seperti untuk
menyambut tamu, atau lebaran dan pesta pernikahan."

Makruh hukumnya membelanjakan harta untuk membangun
rumah melebihi kebutuhan, apalagi ditambah dengan hiasan-hiasan

yang mewah. Sebab hal itu akan membuat dirinya menjadi sangat lalai
karena sibuk dalam transaksinya. As-Subki dalam kitab Al-Halabirlnnt

berkata, "Para ulama berselisih pendapat dalam hal membelanjakan

harta untuk perkara menyenangkan yang hukumnya mubah. Hanya
saja zhahir firman Allah Tn'ala:

;;'r3-{,}f\-(sySjiStlv$-*s6.7(4J'6 j.i-{3
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"Danorang-ornngyangapabilamembelanjakan(harta),merekatidakberlebihan,

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara

yang demikian." (QS. Al-Furqaan: 67)

Menunjukkan, bahwasanya sesuatu yang berlebihan dan tidak
pantas untuk kondisi orangyang membelanjakary termasuk pemborosan.

Sebab, barangsiapa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk
membeli barang yang sedikit maka orang-orang yang berakal akan

mengatakannya sebagai orang yang menghambur-hamburkan uang."

Pada pembahasan zakat telah dibahas tentang hukum menye-

dekahkan seluruh harta dan kami kira hal itu sudah cukup.

:2;"

1360, Dari Abdullahbin Amr Al-Ash Radhiyallahu Anhuma dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Ridha Allah ada

d al am r i dh a ib u b ap a d an m urk a All ah ad a dnl am murka ib u b ap a. " (HR.

At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)105s

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan wajibnya seorang anak mencari

keridhaan orang tuanya dan haram hukumnya membuat mereka marah.

Sebab di daiam keridhaan orang tua terkandung keridhaan Allah dan

di dalam kemarahan orang tua juga terkandung kemurkaan Allah.
Bahkan keridhaan orang tua lebih didahulukan dari pada menjalankan

perkara yang hukumnya fardhu kifayah. Sebagaimana yang tercantum

dalam hadits Ibnu Amr, bahwa seorang laki-laki datang menghadap

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin untuk berjihad.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alnihi wa Sallam bertanya kepadanya,
" Apnkah kantu masih memiliki kedua orang tua? "

Laki-laki itu menjawab, " Ada."

1055 (C.-) Hadits ini shahih, Shnhih At-Tirmidzi (1899)

-
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berbakti)Beliau bersabda, "Berjihad (bersungguh-sungguhlah untuk

kep ada kedttany a. " 1os6

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Sa'id, bahwasanya

seorang laki-laki dari Yaman berhijrah ke kota Rasulullah SImIInIlahu

Alaihi wa Sallam (Madinah), ia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah

berhijrah." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki kelunrga ynng

tinggal di Yaman?" Laki-laki yang menjawab, " Ada, f aitu kedua orang

tuaku." Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah mereka mengizinkantnu?"

Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas beliau bersabda, "Kembalilah

kepadamereka, jika merekamentberi izin maka silahkanberjihad.lika tidakmaka

berbaktilah kepada kedunnya.illos7 Pada sanad hadits ini terdapat perawi

yang masih diperselisihkan.

Demikianlah hukum perkara-perkara wajib lainnya selain jihad.

Sekelompok ulama yangberpendapat seperti ini di antaranya Asy-Syafi'i

dan Amir Al-Husain, yang mana beliau telah menyebutkan pembahasan

ini dalam kltab Asy-Syiifa'.Mereka berkata, "Jelaslah bahwa jihad boleh

ditinggalkan apabila kedua orang tua tidak mengizinkannya, kecuali

perkara-perkara yang hukumnya fardhu 'ain. Seperti shalat fardhu
yang jelas lebih didahulukan dari pada berbakti kepada kedua orang

tua menurut kesepakatan para ulama.

Jumhur ulama berpendapat, boleh melakukan perkara-perkara

yang hukumnya fadhu kifayah, walaupun kedua orarrg tua tidak ridha,

selama mereka tidak mengalami kesusahan karena kehilangan anak.

Mereka mentafsirkan bahwa hadits di atas menunjukkan besarnya hak

kedua orang tua dan perintah untuk mencari keridhaan kedua orang

tua selama tidak dalam perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Allah Ts'ala

berfirman,

f4 fi "ft 4;;) A ( 
", 
lf J tF it'6 4i

@t6r*61i c(J;\i_,
"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah

1056 (c+-) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5972) danMuslim (2549)
1057 (c!!*) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (2530)



SubulusSalam:@

kamu mengikuti keduanya, dnn pergaulilah keduanya di dunia dengan

bnik." (QS. Luqman: 15)

Saya katakan, "Ayat di atas merupakan pedoman bagi seorang

anak apabila kedua orang tuanya mengajaknya untuk melakukan suatu

kesyirikan atau mengajaknya untuk melakukan perbuatan dosa besar.

Dan ini membuktikan bahwa seorang anak harus tetap menaati kedua

orang tua meskipun ia harus meninggalkan perkara yang hukumnya
fardhu kifayah dan fardhu'ain. Akan tetapi ijma' ulama mengecualikan

perkara-perkara yang hukumnya fardhu'ain. Adapun apabila terjadi

pertentangan antara perintah ibu dan ayah maka perintah ibulah
yang lebih didahulukan, sebagaimana yang tertera dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya seorang laki-laki berkata,

"Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan

kebaikan dariku?" Beliau menjawab, "Ibumn, ibumu, ibumu, kemudian

ayahmu."Ios*

Hadits ini membuktikan bahwa ridha ibu lebih didahulukan
ketimbang ridha ayah. Ibnu Baththal berkata, "Ketentuan hadits ini
menjelaskan bahwa kebaikan yang diberikan kepada sang ibu, tiga
kali lebih banyak dibandingkan kebaikan yang diberikan kepada sang

ayah. Mungkinhal itu karena seorang ibu harus melalui masa-masa sulit
ketika mengandung si anak, melahirkan dan menyusuinya.
Saya katakan, "Hal ini diisyaratkan Allah Tn'ala dalam firman-Nya,

@ Gf;#;) 65 A ;:t;7*y;^ti*i( cir;
"Kami perintahknn kepada manusia supaya berbuat baik kepnda dua orang ibu

baptakrrya, ibunyn mengandungtya dengan susah payah, dan melahirknrutya

dengan susah paynh (pula)." (QS. Al-Ahqaf : 15) dan firman-Nya, "Ibunya

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah." (QS.

Al-Luqman:14)

Al-Qadhi iyadh berkata, "Jumhur ulama menyatakan bahwa bakti
yang diberikan kepada seorang ibu lebih besar ketimbang bakti yang

diberikan kepada seorang ayah. Bahkan Al-Harits Al-Muhasabi telah

menukil bahwa hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama.

1058 (C.v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5971) dan Muslim (2548)



Para ulama berselisih pendapat tentang saudara dan kakek, mana

yang lebih berhak mendapatkan kebaikan. Al-Qadhi berkata, "Kakek

lebih berhak mendapatkan kebaikan yang lebih besar." Bahkan Asy-

Syafi'i berani memastikan hal ini. Famili yang memiliki dua jalur

kekerabatan lebih didahulukan ketimbang famili yang hanya memiliki
satu jalur kekerabatan, kemudian baru kerabat yang termasuk dzawil

arhsm. Kerabat yang termasuk mahram lebih didahulukan dari pada

kerabat yang tidak ada termasuk mahram, kemudian yang mendapat

bahagian ashabah, kemudian yang ada hubungan menantu atau mertua,

kemudian yang ada hubungan wala' dan terakhir yang ada hubungan

tetangga. Demikian tingkatan yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththaal,

jika kebaikan tidak dapat diberikan sekaligus secara merata.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i

serta dishahihkan oleh Al-Hakim tenang lebih mendahulukan suami

dari pada orang tua, yakni dari hadits Aisyah Radhiynllahu Anha, ia

berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Shnllctllahu Alaihi zua Sallam

tentang siapakah orang yang paling berhak terhadap diri seorang

wanita." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SsIIsm menjawab, "Suaminya."

Kemudian siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki, beliau

menjawab, "Ibunya." iosv

Mungkin apabila hak tersebut tidak memudaratkan kepada orang

tua. Tapi jika dapat memudaratkan kedua orang tua maka hak kedua

orang tua lebih didahulukan dari pada hak suami. Demikian cara

mengkompromikan kedua hadits tersebut.

a--t-'. 1

.JJ': :Ju +- 1 4s.' -*
.:aj | , :, ri , r

->q Lr a^;) 11 9-l-2-r --^>u-

136L. Dari Anas bin Mnlik Radhiyallahu Anlu dari Rasulullah Shallallahu

Alaihi uta SaIIam beliau bersabdn, "Demi Dzat yang jiwaku berada di

tangan-Nya, tidak sempurn& iman seorang hamba hinggn in menyukni

1059 Hadits Al-Hakim (lV 1793).
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u n t uk t e t a n g g nny n a t nu s m t d ar any a ap a - ap a y an I i a sukai untuk dir iny a

sendiri." (Muttafaq Alaihi) tooo

Penjelasan Kalimat

Dari Anas bin Malik Radhiynllahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam, beliau bersabdo, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,

tidak sempurna imnn seoratxg hnmbo hingga ia menyukai untuk tetangganya

ntau saudaranya apa-apa vnng ia sukai untuk dirinya sendiri." Muttafaq

Alnih. Dalam riwayat Muslim tercantum kalimat yang memberikan

kesan ragu, yakniliakhiihi azo lijaarihi dan pada riwayat Al-Bukhari tidak
mengesankan kaiimat ragu, yakni liakhiihi wa lijaarihi,

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan betapa besarnya hak tetangga dan

saudara. Dan hadits tersebut juga menafikan keimanan yakni tidak
menganggap iman seseorang sempurna bagi yang tidak mencintai

saudaranya dan tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Para ulamamenjelaskanmakna nafi yang tertera dalamhadits ini dengan

makna nafyul kamaal Alasannya sebagaimana yang telah masyhur di
dalam kaidah syar'i bahwasanya barangsiapa yang tidak memiliki sifat

yang tercantum dalam hadits tersebut tidak dikatakan telah keluar dari

ruang lingkup iman atau ia telah menjadi kafir. Hadits tersebut tidak
memberikan perincian tentang perkara apa yang disukai oleh seseorang

untuk dirinya sendiri. Akan tetapi di dalam hadits yang diriwayatkan
oleh An-Nasa'i tercantum dengan Lafazh:

*Ji"+'iYo,-,F
"..hingga ia mencintni kebaikan untuk saudaranyn sebagaimana ia mencintai

keb aik an t er s eb u t unt uk dir i ny a s e n dir i. " 1061

Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadits di
atas adalah ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Ibnu Shalah

berkata, "Perkara ini (yakni mencintai saudaranya seperti mencintai

dirinya sendiri-pent) termasuk perkara yang sulit dan tidak mungkin

1060 (C"-.-.") Hadits ini shahih, Al-Bukhari (13) dan Muslim (45)

1061 (--e-r') Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'l (5033)



dilakukan. Hanya saja bukan demikian yang dimaksud oleh hadits.

Maksud hadits: tidak sempurna keimanan salah seorang kalian hingga
ia menyukai kebaikan untuk saudara seagamanya seperti ia menyukai
kebaikan tersebutuntuk dirinya sendiri, prakteknya adalahia suka kalau
saudaranya mendapatkan hasil seperti hasil yang ia dapatkan selama

tidak berbenturan. Artinya nikmat yang diberikan kepada saudaranya

tidak mengurangi nikmat yang ada pada dirinya. Pemilik hati yang
bersih akan mudah melaksanakan hal ini dan sulit bagi yang hatinya
kotor. Semoga Allah memaafkan kita dan seluruh saudara-saudara kita.

Demikian komentar para ulama tentang masalah mencintai saudara.

Adapun mengenai mencintai tetangga, hukumnya mencakup tetangga

yang muslim dan kafir, kawan dan lawan, kerabat dan yang bukan
kerabat, tetanggayang dekat dan tetanggayangjauh. Bagi yang terhimpun
pada dirinya seluruh kriteria di atas maka ia adalah orang yang paling
berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut, kemudian setelahnya

dan setelahnya hingga pada tetanggayanghanya memiliki satu kriteria
saja. Dengan demikian masing-masing tetangga mendapatkan haknya

sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada dirinya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Jabft Radhiyallahu

Anhu:

"Tetangga itu ada tiga tingkatan:

1) Tetangga yang hanya memiliki satu hak saja, seperti tetangga musyrik
yang mendapatkan hak sebagai tetangga saja.

2) Tetangga yang memiliki dua hak, seperti tetangga muslim yang

mendapatkan hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim.

3) Tetangga yang memiliki tiga hak, seperti kerabat muslim yang menjadi

tetangga. Ia mendapatkan hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang

muslim dan hak sebagai kerabat.t'1062

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adnbul Mufrad dan
At-Tirmidzi serta beliau menghasankannya, dari Abdullah bin
Umar bahwasanya ia pernah menyembelih seekor kambing lantas

menghadiahkan kepada tetanggany a y angberagama Yahudi.1063

1062 (J.-b) Hadits ini dha'il Dha'if Al-laaml (2674)
i063 (g"'.-a) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1943)
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Apabila tetangganya adalah saudara seagama, maka ia suka

memberikan kepadanya sesuatu yang ia sukai untuk dirinya sendiri.

Jika tetangganya seorang yang kafir, maka perkara pertama sekali yang

ia sukai adalah agar tetangganya tersebut masuk ke dalam agama Islam

disertai perasaan suka supaya ia mendapatkan manfaat seperti manfaat

yang telah ia dapatkan dengan syarat keimanan. Syeikh Muhammad

bin Abi Jamrah berkata, "Menjaga hak tetangga merupakan tanda

kesempurnaan iman, dan menyakiti mereka merupakan salah satu dari
perbuatan dosa besar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shnllallahu

Alaihi ua Sallanr:
t

.ir; +ti>u;{r pfr; n!.r! ts t
"Barangsiapa yatlg beriman kepada Allah dan'hari'akhirat maka ianganlah ia

meny akit i te t an g gany a. " 1o6a

Ia berkata, "Tentunya ada perbedaan kondisi antara tetangga

yang shalih dan tetangga yang tidak shalih. Untuk mencakup semua

itu dapat dilakukan dengan keinginan yang baik, nasehat yang baik,

mendoakannya semoga mendapat hidayah serta tidak menyakitinya.
Terkecuali pada tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk
menyakitinya melalui perbuatan dan perkataan. Demikianlah sikap

terhadap tetangga yang shalih. Adapun sikap terhadap tetangga yang

tidak shalih adalah mencegahnya agil tidak menyakiti orang lain dan

menyuruhnya untuk berbuat kebajikan sesuai dengan tingkatan kaidah

amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun tetangga yang kafir, hendaknya ia

diajak untuk memeluk agama Islam dan memberinya dorongan dengan

cara yang lemah lembut. Tetangga yang fasiq diberi nasehat dengan

cara yang lembut dan sesuai dengan kondisinya serta merahasiakan

kesalahan yang pernah ia perbuat. Atau melarang perbuatan mungkar

yang ia lakukan dengan cara lemah lembut. Jika langkah seperti ini
tidak membuatnya berubah maka dibolehkan untuk memboikotnya

dengan maksud untuk memberinya pelajarary tentu dengan adanya

pemberitahuan kepadanya bahwasanya boikot tersebut dilakukan agar

ia menghentikan perbuatan mungkarnya.

1064 (C*.c) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6018) dan Muslim (47)
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1362' Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyailahu Anhu berkata, ,,Aku 
pernah

bertanya kepada Rssuruilah shartailahu Alaihi wa sailam tentang dosa
apakah yang paling besar?', Beliau menjazoab, ,,Engkau 

menjadikan
s eku tu b a g i Ail ah s e d an gkan D i a-t ah y an g m e n c ip t akamu.',,, Kem u di an
apa lagi?" tanyaku. Beliau bersabdn, ,,Engkau 

membunuh anskmu
karena takut ia akan makan bersamamu.,, ,,Kemudian 

apa lagi?,,
tanyaku. Beliau bersabda, "Engkau berzina dengan isteri tetanggamu.,,
(Muttafaq Alaih)1067

!999 lq:l_nadits ini shahih, Al_Bukhari (6020)
1066 Fathul Baari (X1448).
1,067 (U",-c) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4767) danMuslim(86)

Jika kebaikan kita hanya cukup untuk satu tetangga saja maka yang
paling berhak adalah tetangga yang paling dekat pintu rumahnya,
Berdasarkan hadits Ai syahRadhiyailahu Anha, ia berkata, ,,ya Rasuluilah,
aku memiliki dua tetangga, mana di antara mereka yang paring berhak
menerima hadiahku?,, Beliau menjawab, ,,yang puil; dekat pintu
rumahnya." Hadits diriwayatkan oleh Al_Bukhari.1065

Hikmah yang terkandung dalam hadits ini adalah tetangga yang dekat
akan melihat setiap hadiah yang diberikan kepadu tetur.,ggunya yang
lebih jauh sehingga ia juga mengharapkan hadiah tersebut, sementara
apabila hadiah tersebut diberikan kepada tetangga yang paring dekat,
tidak akan terlihat oleh tetangga yang lebih jauh. sebelumnya telah
dikemukakan bahwa batasan tetangga adalah empat puluh rumah ke
kiri, ke kanan, ke muka dan ke belakang. Diriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalib, ia berkata, ',Barangsiapa yang mendengar kumandang adzan
berarti ia tetangga (masjid;.- rooa
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--^.e -'.]'1 -.J ,\-'
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Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiynllnhu Anlru berkata, "Aku pernah

bertnnya kepnda Rasulullah Shallnllahu Alnihi wa Sollam tentang dosa apnkah

yang paling besar? " Belinu menjawnb, "Engkau menjadikan sekutu bngi AIIah

sedangkan Dia-lah vang menciptnkamu." "Kemudian apa lngi?" tanynku.

Beliau bersabda, "Engkau mentburruh anakmu knrena takut in aknn makan

bersnmamu." " KemtLdian npalagiT " tanyaku. Belinubersabda, "Engkauberzina

dengan isteri (hnliilnh dengan huruf ha' artinya isteri) tetanggamu."

Allah T a' nls berfirman,

@ (, ;:\:' "piv {'rJ h\YA <)'3

"Knrena itu janganlnh kanru ntengndakart sekutu-sekutu bagi Allolt, padnlnl

kamu ntengetahui," (QS. Al-B aqar ah: 22)

Dan firman-Nyu, "Dan janganlnh kanm mentburnth anak-mmk knrnu

karena tnkut jatuh niskin...." (QS. Al-An'aam: 151)

Dalam surat lain Allah Tn'ala berfirman, "Knrena takttt keniskinnn."

(QS. Al-Isra':31)

Tafsir Hadits

Sabda beliau: "Engkau berzinn dengnn isteri tetanggamu." Hal ini

diungkapkan dengan kata tuzaani sebab perzinaan dilakukan atas dasar

suka sama suka. Hadits ini mencantumkan bagaimana kekejian yang

terkandung di dalam perbuatan zina yang dapat merusak hubungan

seorang isteri dengan suaminya serta merusak hatinya agar tertarik

kepada orang lain. Semua ini adalah tindakan yang keji. Karena yang

menjadi korban adalah tetarrgga sendiri maka dosanya akan berlipat

ganda. Sebab, seseorang akan berfikir bahwa tetangganya akan

membela dirinya dan keluarganya, ia merasa kalau tetangganya tidak

akan tega mencelakakannya serta ia bisa mendapatkan perlindungan

dari tetangganya. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memberikan

hak-hak tetangga dan bersikap baik kepada mereka. Apabila ini semua

dibalas dengan melakukan zina dengan isterinya, merusak hubungan

suami dan isteri tetangganya karena sebagai tetangga hanya ia yang

mungkin untuk melakukannya. maka perbuatan ini jauh lebih keji



dibandingkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan wanita yang

bukan tetangga.

Hadits ini merupakan bukti bahwa maksiat yang paling besar adalah

melakukan kesyirikan, kemudian membunuh dengan tanpa alasan

syar'i. Dan Asy-Syafi'i dengan lugas menyatakan hal ini. Mengenai dosa

besar mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat kerusakan

yang ditimbulkan.
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1,363. Dari Abdullsh bin Amru bin Al-Ash Rndhiyallahu Anhuma bahzoa

Rasulullah Shsllsllshu Alaihi w a SnIImn b ersab dn, " T er m asuk perbuatnn

dosa besar adalah seseorang memaki kedtta ornng tuanya sendiri." Adn

yang bertanya: "Mungkinkah seseorang mennki kedun ornng tuanya

sendiri? " Rasulullahberkata: "Yn, ia nrcmaki ayah orang lain lnlu orang

itubalas memaki ayahnya. Dan ia memnki ibu orang lain lalu orang itu

belas memnki ibunya." (Muttafaq Alaihi)toes

Tafsir Hadits

Sabda beliau: " Mem akikedua or ang tua sendiri," artinya si anak menjadi

penyebab kedua orang tuanya mendapatkan cacian dari orang lain.

Kalimat ini disebut majnz mursal yaitu menempatkan posisi musabab

sebagai penyebab. Perkara ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa

SaIIam dengan j awaban: ya!. Hadits ini menunjukkan haramnya seorang

anak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kedua orang tuanya

disakiti dan dimaki orang lain serta menjerumuskan orang lain pada

perbuatan dosa dengan mencela kedua orang tuanya.

Ibnu Baththalberkata, "Hadits ini merupakan asal kaidah dasar dalam

1058 (C#) Hadits ini shahite Al-Bukhari (5973) dan Muslim (90)
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melakukan tindakan preventif. Dari hadits ini juga dapat disimpulkan

bahwa sesuatu yang menjurus pada perbuatan haram maka sesuatu itu

hukumnya juga haram walaupun ia tidak berniat melakukan perbuatan

haram tersebut.

Perkara ini juga dapat dibuktikan dari firman Allah Ta'ala:

/ \ 7 -z ,lz

\ey. . . * h ui':f1J.:* iJ gi' u.tli <tti\#S;
v./-z'2

" D an j nn g anl nh k nmu m em aki s emb ah an - s emb ah an y an g m er eka s emb ah s el ain

AIIah, karenn mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetahunn " (QS. Al-An'aam: 108)

Al-Mawardi mengambil kesimpulan hukum ini dari hadits yang

mencantumkan larangan menjual kain sutra kepada seorang laki-laki

yang dipastikan akan memakainya. Atau menjual budak atau budak

kecil kepada orang yang dapat dipastikan akan berbuat keji kepada

mereka. Atau menjual anggur kepada orang yang dipastikan akan

membuatnya menjadi khamr'

Hadits ini juga merupakan dalilbahwa hukum diambil dari kejadian

yang biasanya terjadi. Sebab boleh jadi ada orang yang tidak balas

mencela jika ayahnya dicela oleh orang lain. Akan tetapi biasanya jika

ayah seseorang dicela maka ia akan balas mencela ayah orang yang telah

mencela ayahnya.
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1364. Diriwnyntkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah

shallallahu Alaihi wa s allam b ersab da, " Tidak halal b agi seor ang muslim

mendiamkan saudaranya seiman lebih dari tigahari. Keduanyabertemu

akan tetapi yang satu berpaling dan yang lain jugaberpaling' Dan yang

pating baik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan

salam." (Muttafaq Alaihi)106e

1069 (7:a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6077) dan Muslim (2560)
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Thfsir Hadits

Tidak halal berarti hukumnya adalah haram. Artinya seorang

muslim diharamkan mendiamkan muslim yang lain lebih dari tiga hari.
Dari hadits ini juga dapat difahami bahwa hal itu masih dibolehkan jika
kurang dari tiga hari. Hikmah yang terkandung dari balik dibolehkannya
mendiamkan saudaranya kurang dari tiga hari adalah karena manusia

memiliki sifat marah, sifat jelek dan sifat yang semisalnya. Sehingga

waktu tiga hari tersebut merupakan dispensasi untuk seorang insan

sebagai proses untuk meredakan kemarahannya dan mencegah dirinya
agar tidak memudaratkan saudaranya. Pada hari pertama merupakan
proses peredaan amarah. Hari kedua emosinya kembali tenang seperti

semula dan pada hari ketiga: ia memaafkannya. Jika lebih dari tiga hari
berarti ia telah memutus hak-hak persaudaraan.

Kata "anyahjura" yang tercantum dalam hadits ditafsirkan dalam
sabda beliau: keduanya bertemu akan tetapi yang sattr berpaling dan yang

Iain jugaberyaling. Demikian sikap yang biasa dilakukan oleh dua orang

yang tidak saling bertegur sapa.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa mengucapkan salam merupakan

tanda berakhirnya saling mendiamkan. Demikian menurut pendapat
jumhur ulama, Maliki dan Asy-Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur Yazid bin Wahb
paman Ibnu Mas'ud dengan sanad yang mauquf. Pada hadits tersebut

tercantum: "...tanda berakhir saling mendiamkan adalah ia mendatangi
saudaranya tersebut dan mengucapkan salam kepadanya."

Ahmad dan Ibnul Qaasim Al-Maliki berkata, "Apabila perkara yang
membuatnya sakit hati karena ia tidak mau berbicara dengannya, maka

menjawab salam saja tidak cukup, akan tetapi ia harus bersikap baik
dengannya seperti sedia kala."

Ada yang mengatakan: dilihat bagaimana kondisi orang yang
didiamkan. fika menjawab salam dan berbincang dengannya dapat

membuat hatinya kembali baik dan menghilangkan pengaruh emosi yang

ada di dalam hatinya, berarti menjawab salam dan berbincang-bincang
merupakan sikap yang terbaik untuknya dan jika hal ini tidak dilakukan
berarti ia masih dikatakan mendiamkannya. Akan tetapi jika orang yang
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didiamkan tidak perlu diperlakukan seperti itu, maka mengakhirinya

cukup dengan cara menjawab salamnya saja.

Adapun berkenaan dengan pemboikotan lebih dari tiga hari, Ibnu

Abdil Bar berkata, "Para ulama sepakat boleh mendiamkan seseorang

lebih dari tiga hari, jika berbicara dengannya dapat berdampak negatif

atau memudaratkan dirinya atau dunianya. Boleh jadi memboikot

lebih baik dari pada bergaul dengan orang yang berbahaya seperti ini.

Adapun mendiamkan seorang muslim yang dilarang oleh syariat Islam

telah berlalu pembahasannya.

Sikap saling mendiamkan atau tidakbertegur sapa juga pemah terjadi

di kalangan beberapa orang tabi'in atau shahabat. syarih menyebutkan

beberapa nama mereka dan rasanya tidak mungkin kalau tindakan-

tindakan seperti ini muncul dari mereka dan tentunya dengan alasan

yang mereka sebutkan. Isya Allah merekaberada pada posisi udzur dan

tentu sikap yang harus dipilih adalah mereka terjauh dari sikap-sikap

seperti ini, walaupun ada kemungkinan dugaan tersebut salah.

Adapun komentar Adz-Dzahabi, "Apabila penyebutan cacat

seseorang berasal dari ulama yang selevel, terutama yang terjadi di

kalangan ulama salaf terdahulu maka informasi tentang cacat tersebut

tidak dapat diterima. Dan batasan kaidah ini hanya untuk ulama-ulama

yang hidup hingga abad ketiga Hijriyah'" Kami telah menjelaskan

kekeliruan perkataan Adz-Dzahabi tersebut dalam kltab Tsamaraatin

Nazhar fi Ilmil Atsar. Beliau banyak menukil tentang kejadian-kejadian

tersebut di dalam kitab Syarahnya, hanya saja sebenarnya hal itu tidak

baik untuk disebutkan. Jika sesuatu itu kurang baik untuk disebutkan

tentunya tidak baik juga untuk disebarluaskan.

:€.\rio
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1365. Dari labir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "setiap perbuatan ma'ruf itu adalah sedekah." (HR.

A1-Bukhari)1070

l

1070 (U.v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6021)
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Penjelasan Kalimat

Dari Jabir Radhiyallaltu Anhu bahwa RasubilIah Shallallahu Alaihi wa

Sallambersnbda, " Setiapperbuntanmn'ruf itu adalahsedekah." HR. Al-Bukhari.

Lawan dari perbuatan ma'ruf adalah perbuatan mungkar. Ibnu Abi

Jumrah berkata, perbuatan ma'ruf adalah perbuatan yang baik menurut
dalil-dalil syar'i, baik amalan tersebut stldah biasa dilakukan ataupun
tidak. iika amalan tersebut disertai dengan niat yang ikhlas maka dapat
dipastikan si pelaku akan mendapatkan pahala.

Sedekah adalah sesuatu yang diberikan hanya mengharapkan
ridha Allah semata, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah.

Pemberitahuan bahwa perbuatan ma'ruf adalah sedekah termasuk
dalam bab Tasybih Al-Baaligh1q71 yakni pemberitahuan bahwa hukumnya
sama seperti hukum bersedekah. Seseorang tidak boleh meremehkan

perbuatan baik sedikit pun dan juga tidak boleh bersikap bakhil. Di
dalam hadits disebutkan:

J., ' - o. /.rt, . ro1. !:, . ,6.",, o,i. !i, . o. a t e

.as-te fv.Jt A ue': aire J:F\ "'lj a5.:-e ;'J-Kt _l( ;l
"sesungguhyr rrriop takbir adalah sed'ekah, am'ar ma'ruf oaatal, sedekah dan

melnrnng kemungknran itu juga sedekah."1Q7z

Rasulullah Shallnllahu Alaihi wa Sallam bersabda,

" Mendat angi isteri j u ga sedekah.' 
t 1D73

Beliau Shallallafut Alnihi zaa Sallnmjuga bersabda,

€fi&

"A4enahan diri dari perbuatan jahat juga sedekah."1D7a

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankan

dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah
Alaihi wa Ssllam bersabda,

1071 Tasybih yang tidak menggunakan huruf tasybih-pent.
1072 (e,,-?) Hadits ini shahih, Muslim (720)

1073 (C.v) Hadits ini shahih, Muslim (1006)

1074 (e) Hadits ir-ri shahih, Al-Bukhari (1445) dan Muslim (1008)

hadits ini,
Shallallnhu
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"Senyuman yang engkau berikan kepada saudaramu adalah sedekah darimu,

perbuatan ma'ruf yang engkau perintahkan dan kemungkaran yang engkau

larnng termasuk sedekah yang engkau berikan, engkau menunjukkan jalan

kepada orang yang sedang tersesat juga termasuk sedekah darimu, engkau

menyingkirkanbatu, duri dan tulang dari jalan juga termasuk sedekah darimu

dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember temanmu juga termasuk

sedekah dlrimu.t'1o7s

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya.

Tafsir Hadits

Hadits ini mengisyaratkan bahwa wujud sedekah tidak terbatas

hanya dalam bentuk makna asal saja, yakni tidak hanya dilakukan
dengan cara memberikan materi yang disunnahkan saja. Demikian
juga, sedekah tidak hanya dapat dilakukan oleh orang kaya saja.

Tetapi sedekah dapat dilakukan oleh semua orang dan dalam kondisi

bagaimanapun. Sebab segala yang dilakukan oleh seorang insan baik

berupa perbuatan yang baik ataupun perkataan yang baik, akan tertulis
sebagai sedekah yang telah ia berikan.

1,366. Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shnllsllshu

Alnihi zoa Sallam bersabdn, "langanlah kamu menganggap remeh apa

snja dari kebaiknn. Meski hanya engkau bertemu saudaramu dengan

w aj ah y an g b er ser i- s er i, " 1076

1075 (e,,-e) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1956)

1.076 (Ue) Hadits ini shahih, Muslim (2626)
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1077 (e,,,a) Hadits ini shahitu Muslim (2625)
1078 (e^-a) Hadits ini shahih, Muslim (2699)
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"Darinya (Abu Dzar) Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu
Alaihi wa snllnm bersabdn, " Apabila engkau memasak lauk maka bnnyakkanlah

kuahnya dan hadiahkanlah kepadn tetanggamu."lo77 Kedua hadits di atas

diriwayatkan oleh Muslim.

Tafsir Hadits

Kedua hadits di atas memberikan dorongan untuk berbuat
ma'ruf, walaupun hanya sekedar menunjukkan wajah yang berseri
dan tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Hadits ini juga
mengingatkan akan hak jiran tetangga serta memperhatikan mereka
walaupun hanya sekedar menghadiahkan kuah gulai.
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1367. Dari Abu Hurairnh Radhiyallahu Anhu, is berkata: Rasulurlah

Shallallahu Alaihi wn Sallam bersabda, "Barangsiapa melepaskan

seorang muslim dari sebuah kesttsahan dari kesusahsn dunia niscayn

Allah akan melepaskannya dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan
barangsiapa memberikan kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya

Allah memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan
barangsiapa menutup aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup
aibnya di dwis dan di akhirst. Dnn Allah senantiasa menolong seorang

hamba selarua hamba itu menolong saudaranyn, " (HR. Muslim) toze
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Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullnh ShnIInIIahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melepaskan (dalam riwayat

Muslim tercantum dengan Lafazh man farraja) seorang muslim dari

sebuah kesusnhan dari kesusahan dunia niscaya Allah nkan melepaskannya

d ar i ke su s ah an-kes u s ah an akhir a t. D an b ar an gs i ap a memb er ikan kelo n g g ar an

kepada orang yang susah, niscaya Allah memberikan kelonggaran baginya di

dunin dan di akhirat. (Dalam riwayat Muslim tidak ada tercantum kalimat

ini sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Hanya saja selain Muslim

ada yang meriwayatkan kalimat tersebut).1D7e Dan bnrangsiapa menutup

aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.

Dnn Allah senantiasa menolong selrang hamba selama hamba itu menolong

saudarany a. " Hadits riway at Muslim,

Dalam hadits yang mulia ini terkandung beberaPa permasalahan:

1. KeutamaanyangdiberikanAllahkepadaseseorangyangmelepaskan

kesusahan dunia yang membelenggu seorang muslim. Caranya

dengan memberikan sejumlah uang jika kesusahannya berkaitan

dengan kebutuhan sehari-hari. Atau bersedia mencarikan seorang

yang mau menolong atau menghutangkan uang kepadanya. Jika

kesusahan tersebut karena terani aya, caranya berusaha membelanya

atau paling tidak memperingan penganiayaan tersebut. Jika

kesusahan tersebut berupa penyakit, maka ia menolongnya dengan

memberikan obat atau menolongnya untuk mencarikan obat yang

berkhasiat guna menyembuhkan penyakitnya. Kesimpulannya

bahwa melepaskan seseorang dari belenggu kesulitan merupakan

perkara yang sangat luas yakni menghilangkan atau meringankan

setiap musibah yang menyusahkan seorang muslim.

2. Memberi kemudahan terhadap orang yang sedang dirundung

kesulitan. Hal ini juga termasuk melepaskan kesulitan dari diri
seseorang dan perkara ini lebih mengena serta sifatnya juga lebih

luas seperti memberi tenggang waktu untuk seorang yang berhutang

atau menganggapnya lunas, atau memberinya uang untuk

melunasi hutangnya dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan

1079 (e",-e) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4946)
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memudahkan urusan orang yang mau memberikan kemudahan buat

saudaranya. Memudahkan urusan akhirat maksudnya meringankan

segala urusan yang sulit di akhirat kelak. Seperti menjadikan amal

kebaikannya lebih berat dari pada perbuatan jeleknya. Atau di ahirat

kelak Allah akan melembutkan hati si pemilik hak yang pernah ia

ambil sehingga orang tersebut mau memaafkannya dan lain-lain.

Dari hadits ini dapat diambil makna sebaliknya bahwa barangsiapa

menyusahkan saudaranya maka Allah akan membuatnya susah di
hari akhirat kelak. Hadits ini juga mengandung pengertian bolehnya

mempersulit orang yang mampu membayar hutang tetapi enggan

uniuk melunasinya. Sebab orang yang mampu membayar hutang,

namun ia menunda-nunda pelunasannya adalah orang yang zhalim
yang boleh dipermalukan dan diberi hukuman.

3. Barangsiapa mengetahui kesalahan dan aib seorang muslim, kemudian

ia merahasiakSnnya maka orang ini akan mendapatkan pahala dari
sisi Allah Ta'ala. Hal ini dapat difahami dari sabda beliau: maka

Allah akan menutupi aibnya semasa di dunia dan di hari akhirat

kelak. Menutupi aibnya semasa di dunia misalnya ia tidak pernah

melakukan kesalahan yang ia tidak suka jika hal itu diketahui orang

lain. Jika ternyata kesalahan tersebut pernah ia lakukan maka tidak
ada seorang pun yang mengetahuinya. Adapun menutupi aibnya

di akhirat kelak dengan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang

pernah ia lakukan, atau dengan cara tidak menunjukkan perbuatan-

perbuatan jelek yang dulu pernah ia lakukan dan lain-lain. Oleh

karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallarn memberikan

dorongan agar kita senantiasa merahasiakan aib seorang muslim.

Beliau pernah bersabda kepada Ma'iz, "Mengapa tidak kamu

rahasiakan saja apa yang telah kamu lakukan itu, ya Hazzalt't1080

Para ulama berpendapat bahwa menutupi aib hukumnya mandub

atau sunnatU tidak wajib dan boleh hukumnya atau ia tidak berdosa

jika ia mengangkat kasusnya tersebut ke pengadilan.

Saya kata kan, " B uktinya Ra su lu llah Sh al I all nltu AI aihi w n S all am tidak
menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Hazzal tersebut dan beliau

1080 (..Ll;) Hadits ini dha'if, Dhn'if Abu Dawud (4377)
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juga tidak menyatakan bahwa ia telah berbuat dosa. Akan tetapi

beliau menganjurkan: seharusnya ia rahasiakan saja aib yang telah

ia perbuat. Jika ternyata ia sudah taubat dan tidak lagi melakukan

kesalahan tersebut, maka haram hukumnya mengungkit-ungkitnya

serta wajib untuk merahasiakannya. Demikianlah sikap terhadap

seorang pelaku dosa yang belum diketahui membuat kerusakan

dan tidak terus-menerus melakukannya. Akan tetapi apabila orang

yang sudah dikenal suka melakukan tindak kejahatan, maka tidak

dianjurkan untuk merahasiakan perbuatannya' Bahkan harus

dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Syaratnya apabila

kerusakanyang dilakukantidakberkurang dandenganmerahasiakan

perbuatannya akan membuatnya semakin berani menyakiti orang

lain serta merangsang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan

yang sama. Demikian sikap yang harus dilakukan jika tindak

kejahatan itu terjadi. Adapun jika tindak kejahatan tersebut sedang

berlangsung maka wajib diingkari dan ditindak sesegera mungkin

sesuai kemampuan yang ada serta tidak boleh ditunda-tunda. Sebab

perkara ini termasuk dalam bab mengingkari suatu kemungkaran.

Oleh karena itu, kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan apabila ia

mampu untuk menindaknya.

Apabila seseorang mencuri harta si Zaid, apakah wajib hukumnya

untuk memberitahukan hal itu kepada siZaid ataukah perbuatan si

pencuri tersebut harus dirahasiakan?

Hukum yang rajih, wajib untuk memberitahukan hal itu kepada si

Zaid,karena merahasiakan perbuatan tersebut berarti membantu si

pencuri dalam melakukan perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman,

" D an j an g an t ol o n g-m enolon g d al am b erb u a t do s a d an p eI an g g ar an"' (QS.

Al-Maa'idah:2)

Adapun menceritakan aib para perawi hadits, orang yang

ditugaskan untuk menjaga harta waqaf dan zakat dan lain-lairy

termasuk dalam perkara menasehati kaum muslimin dan hal itu

wajib dilakukan bagi setiap orang yang mengetahuinya. Tindakan

ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan oleh syariat, demikian

menurut kesepakatan kaum muslimin.



4. Hadits di atas menyebutkan bahwa Allah senantiasa menolong

seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadits ini
menunjukkan bahwa seorang yang berusaha membantu memenuhi

kebutuhan saudaranya dan memenuhi kebutuhannya sendiri,
maka Allah akan memberinya pertolongan lebih besar dari pada

pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang tidak membantu

saudaranya. Sebab Allah Ta'ala tetap menolong hamba-Nya dalam

setiap urusan-urusan mereka, akan tetapi jika hamba tersebut

menolong saudaranya maka pertolongan yang diberi Allah kepada

dirinya akan lebih besar. Oleh karena itu, seharusnya seorang hamba

berusaha membantu saudaranya dalam memenuhi kebutuhan yang
ia butuhkan dan lebih ia kedepankan dari pada kebutuhannya

sendiri, agar ia memperoleh pertolongan yang sempurna dari Allah
Ta' ala dalam memenuhi kebutuhannya.

Demikianlah kesimpulan yang dapat dipetik dari hadits di atas. Ini
semua menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada

seorang hamba sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh

hamba tersebut. Barangsiapa yang merahasikan aib saudaranya maka

Allah juga akan merahasiakan aibnya. Barangsiapa yang memudahkan

urusan saudaranya maka Allah juga akan memudahkan urusannya.

Barangsiapa yang menolong saudaranya maka Allah juga akan

menolong dirinya. Kemudian berkat karunia dan kemurahan-Nya,

Allah akan memberikan ganjaran di dunia dan akhirat kepada orang
yang memudahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan

merahasiakan aib seorang muslim. Bagi yang melepaskan seseorang dari
kesusahan, maka Allah akan melepaskan dirinya dari kesusahan pada

hari kiamat. Ganjaran ini ditunda hingga hari kiamat karena kesusahan

pada waktu itu jauh lebih besar. Dari hadits di atas juga dapat diambil
pengertian bahwa Allah akan melepaskan kesulitan yang ia jumpai

semasa di dunia. Hanya saja hal ini tidak disebutkan di dalam hadits,

tetapi disebutkan perkara yang lebih penting.
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1368. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menuniukkan

kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang

mengerj akanny a. " (HR. Muslim) 1081

Tafsir Hadits

Hadits ini membuktikaru bahwa seorang yang menunjukkan orang

lain kepada sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti

orang yang mengerjakannya. Isi hadits ini sama seperti sabda Rasulullah

Shallall ahu Alaihi w a S allam:

4,,Y' ; ;ri';;1 t 'jG 
t)*)' e"^c ": ; ;

"Borongririo yong *rtot ukan sunnah yang baik di dalam Islam maka ia akan

memperoleh pahalanya dan pahala orang yang melaksanakannya."ros2

Kata " menunjukkan " y ang tercantum dalam hadits merupakan isyarat

bahwa orang tersebut tidak melakukannya. Ia berusaha mendapatkan

kebaikan dengan cara menunjukkan orang lain kepada kebaikan

tersebut. Demikian juga halnya memberikan nasehat dan mengingatkan

seseorang untuk berbuat baik atau dengan menulis buku-buku yang

berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Katakebaikanyangtertera di dalam hadits mencakup semua kebaikan

dunia dan akhirat. Betapa dalam dan luasnya kandungan makna ucaPan

Nabi dan alangkah jelasnya landasan dan petunjuknya dalam meraih

kabaikan dunia dan akhirat.

1081 Muslim (1893)

1082 (C^.,) Hadits ini shahih, Muslim (1018)



1,369. Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallnm, belisu bersabda, "Siapa saja yang

meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nams Allah maka

linfumgilah, Siapa saja yang meminta kepadamu dengan menyebut

nama Allah maka berilah. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu maka

balaslah. lika kamu tidak memiliki (sesuatu untuk membalnsnys) mska

doakanlah ia." (F{R. Al-Baihaqi) 1083

Penielasan Kalimat

D ari Ab dullah b in Umar Radhiy allahu Anhuma dari Rasulullah Shallallahu

Alaihi ws Sallam beliau bersabda, "Siapa saja yang meminta perlindungan

kepadamu dengan menyebut nama Allah maka lindungilah. Siapa saja yang

meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah maka berilah, Siapa saja

yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. lika kamu tidak memiliki (sesuatu

untuk membalasnya) maka doakanlah ia." Hadits riwayat Al-Baihaqi. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam Ki tab Shahih-

nya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dengan tambahan:

'i [y i :'y i'{K vi'; el;t u: i:fi o! lrr;ir o
.?#UG :; 6\ rr:r,r ;; I rr|,">u

"Barangsiapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama

Allah maka lindungilah ia. Dan barangsiapa yang memberimu sebuah kebaikan

makabalaslahkebsiknn tersebut. lika engkau tidak mampu membalasnya maka

doakan dia hingga engkau metasa bahtaa engkau telah membalas kebaikan

tersebut."

Dalam riwayat lain

-tl,zt o z
4Jt9!\r ',9

l-J
ri2 t'".

c-*r aljl
-to . o .

lve oP

'j";4,
" I ika engkau tidak mampu memb alasny a maka doakan dia hingga engkau merasa

bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah

sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur."

tercantum:

;ti rS ;;li r','>v

1083 (Ce) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dautud (1.672)



SubulusSalam

-qgllIflSEt
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini hasan

gharib." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

,2: o'-: ,ii ", :,: ?,?: " , oi o,- ,.i: '',1 2,,' ''5^:- rli -j\ :; rp ,S ? t j": i, * ;y;v; :4 :;
.r:: i; -*Yi 

'J,s'^L:;l q f ;: i"S t Ji
z'

"Barangsinpa yang diberi hadiah maka balaslah hadiyah tersebut. Barangsiapa

yang tidnk mampu membalasnya maka pujilah orang tersebut, sebab dengan

memuji orang tersebut berarti ia telah berterima kasih kepadanya dan barangsiapa

yang merahasiakan pemberian tersebut berarti ia tidak mensyukurinya.

Barangsiapa berpakaian yang tidak layak untuknya sama seperti seorang yang

m em akai p akai nn p al sv. " t oat

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang meminta perlin-

dungan darimu dalam suatu kasus yang sebenarnya bukan kewajibanmu

maka jangan sampai kamu tidak memperkenankan permintaan tersebut.

Sebab wajib hukumnya memperkenankan pemintaan seseorang yang

meminta dengan menyebut nama Allah. Walaupun di dalam sebuah

hadits ada tercantum bahwa tidak boleh meminta sesuatu dengan

nama Allah kecuali meminta surga. Barangsiapayar.g meminta kepada

seseorang dengan menyebut nama Allah maka wajib hukumnya untuk

diberikan. Kecuali jika orang tersebut meminta sesuatu yang terlarang

dalam syariat.

Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits yang perawi-perawinya

shahih kecuali gurunya sendiri (ia adalah seorang yang tsiqah walaupun

ada yang masih mempertanyakannya) dari Abu Musa Al-Asy'ari
Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah

Shallallahu Alaihi ws Sallam bersabda,

t' -' .I Y ^Xl- ;t ": ,irt a-* i fi
I L_ \- J' t)

d -o 1 t "oo . _ o rtl / t , ti. o / . o rtl

_t J-*: a})l aty J\- J'. JJtI.l

''#t*
"Terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dan

1084 (;*) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (2024)



terlaknatlnh olang ynng diminta dengan menyebut narna AIIah kenrudian ia

tidak ntentperkenanknn permintaan tersebut, selsma tidak untuk hujran."toes

Hujrandengan mendhammahkanhuruf ha' dan mensukunkan huruf
jim, artinya perkara buruk yang tidak layak diperkenankan.

Dapat juga diartikan: selama ia tidak meminta dengan cara yang

buruk, yakni dengan ucapan-ucapan yang buruk. Akan tetapi para

ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh. Bisa jadi yang dimaksud

adalah orang yang terpaksa. Dengan demikian bagi yang tidak
memperkenankan permintaan orang yang meminta dengan menyebut

nama Allah adalah perkara yang lebih buruk. Kemudian laknat yang

ditujukan kepada si peminta diartikan bahwa ia meminta dengan cara

merengek-rengek sehingga mengganggu orang yang diminta.

Hadits di atas juga menunjukkan wajibnya membalas kebaikan

orang lain denganbalasanyangsetara. Jika ia tidakmampu membalasnya

dengan balasan yang setara maka hendaklan ia mendoakan orang

tersebut. Dengan mendoakan orang tersebut berarti ia telah membalas

kebaikannya, baik orang itu puas dengan balasan tersebut ataupun

tidak. Demikianlah makna zhahir dari hadits di atas.

3. BAB ZUHUD DAN WARA'

Zuhud adalah kurang berambisi terhadap sesuatu. Atau mungkin
anda artikan: membenci sesuatu.

Menurut istilah orang-orang hakikat: membenci dan berpaling dari
kemikmatan dunia.

Ada juga yang berpendapat: meninggalkan kesenangan dunia demi

meraih kesenangan akhirat.

Ada yang mengatakan: meninggalkan kenikmatan dan syahwat

dunia demi mendapatkan kenikmatan dan kelezatan akhirat.

Pendapat lain: mengosongkan hati seperti mengosongkan apa yang

ada di kedua tangamu.

Pendapat lain: mengorbankan apa yang kamu miliki dan tidak
terpengaruh dengan apa yang telah berhasil kamu peroleh.

1085 (:r*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lami' (5890)
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Pendapat lain: tidak kecewa terhadap sesuatu yang tidak dimiliki

dan tidak terlalu gembira terhadap sesuatu yang telah dimiliki.

Demikian yang disebutkan oleh Al-Manawi dalam kitabnya AF

Ta'rifaat.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits.Abu

Dzar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S allam pernah bersabda,

J,;;\A)\ -<': Jt-:l\ a;vf {; Jv;i, ffr 4 ';i' C i;;}rYl 
f -.' t ' . ).' t.'.'o.^ o,

?\; e tr<; titiur .s!.5, u-. s;; tt.rp r; rr<r'i;i Fir
7, . t 

--: 
.. 

. 
.t

.-:u J;di ,61 i W *ri A *i gi 
';r 

*=-jtr

"Zuhud terhadap Auniabutcanberarti m'engharamt o, yo,ghalal dan menyia-

nyiakan harta, tetapi zuhud adalah kamu lebih mempercayai apa yang ada di

tangan Allah daripada apayang ada di tanganmu. Kamu menginginkanpahala

musibah yang sedang menimpamu sehingga kamu ingin kalau musibah tetap

menimpamu."1086

Demikian tafsir zuhud yang diambil dari hadits.

Di dalam kitab At-Ta'rifuat karya Al-Manawi disebutkary wara'

adalah menghindarkan diri dari keinginan hawa nafsu karena takut

terjatuh pada perkara yang diharamkan. Pendapat lain: meninggalkan

apa yang kamu ragukan dan menghindar dari perkara yang membuat

aib pada dirimu.

Pendapat lain: mengambil yang paling kuat dan bersabar dalam

menghadapi perkara yang tersulit.

Pendapat lain: memperhatikan makanan dan pakaian serta

meninggalkan sesuatu yang hukumnya syubhat.

Pendapat lain: menjauhkan diri dari syubhat dan berhati-hati

terhadap larangan-larangan.

j,,

1 l 1.. .... .: ....:.-,

1086 (l-r* -i:*) Hadits ini dha'if sekali, Dha'if At-Tirmidzi (2340)



. t;

-;.

(!.,.: 'l:rr

1370. Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam birsabda -An-
Nu'man memasukkan dua jarinyake dua telingannya-, " Sesungguhnya

perknrayanghalal itu jelas danperkarayangharam juga jelas. Di antara

keduanya terdapat perkara syubhat, tidak diketahui hukumnya oleh

kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhi perkara syubhat berarti ia

telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya. Barangsiapa

jatuh dalam perkara syubhat bersrti ia telah melakukan perkara yang

harqm. Seperti seorang penggelnbala yang menggembala di sekitar batas,

dikhawatirkan ia akan masuk ke dalam daerah larangan. Ketahuilah

bahwa setiap raja pasti memiliki daerah larangan. Dan ketahuilah bahwa

daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.

Ketahuilah bahwa pada setiap jasad terdapat sekerat daging. Jika baik

niscaya baik pula seluruh jasad dan jika rusak maka akan buruk pula

seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." (Muttafaq Alaihi)1087

Penjelasan Kalimat

Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuberkata, " Akt4 mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -An-Nu'man memasukkan

dua jarinya ke dua telingawtya-, "Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas

dan perkara yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkarn

syubhat (ada hadits yang mencantumkan dengan lafazh musyabbihaat

)

1087 (e^-e) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (52) dan Muslim (1599)
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dengan mendhammahkan huruf mim dan mentasydidkan huruf ba'.

Lafazh musyabihaat lrya dengan mendhammahkan huruf mim dan

tidak mentasydidkan huruf ba', tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan

m anusi a. B ar nn gsiap a m eni auhi p erkar a sy ubhat (is t ab r a- a did ahului dengan

huruf hamzahber asal d.arikala al-b ar aa',artinya ia terlepas dari kewajiban

syar,i dan telah menjaga kehormatannya dari celaan manusia), berarti

ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinyn. Barangsiapa jatuh

dalam perkara syubhat berarti ia telah melakuknn perkara yang haram (yakni

dikhawatirkan terjerumus dalam perkara yang haram. Pernyataan ini

dihapus karena dapat difahami dengan kalimat berikutnya'

Apabila maksud lafazh ll)aqa'a fil haram benar-benar terjerumus

kepada perkara yang haram, berarti syubhat termasuk dalam kelompok

al-h ar aamul b ay y inun ( y an g h ar am i tu i el as ) p ad ahal Rasulullah shall all ahu

Alaihi wa S allamtelah mengelompokkan perkara syubhat pada kelompok

tersendiri). Hal ini dijelaskan pada sabda beliau: Seperti seorang

penggembala yang menggembala di sekitar batas dikhawatirkan ia akan masuk

ke dalam daerah larangan. Ketahuilqh bahwa setiap raia pasti memiliki dnerah

larangan. Dan ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah perkara-perkara

yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa pada setiap iasad terdapat sekerat

d a gin g. I ikn b aik nis c ay a b aik p ul a s elur uh i as ad d an i ika r us ak m aka akan b ur uk

pula seluruh jasad. Ketahuilahbahwa ia adalahhati." (Muttafaq Alaihi.)

Para ulama sepakat betapa agungnya makna hadits ini, karena

merupakan sumber dari landasan-landasan penting agama Islam.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa hadits ini merupakan sepertiga

agama Islam karena hukum-hukum Islam berada di seputar hadits ini,

dan hadits,

:6t Jr-!r
"sesungguhnya setiap amalan itu harus disertai dengan niat"'r088

Dan hadits,

ot

u

\^Jl

o

U

1088 (C-.-r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1) dan Muslim (1908)



" Di antara perkar a y ang menunj ukkan kesempurnaan Isl am p ada diri seseor ang

adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak penting,"llge

Ini tiga buah hadits yang menunjukkan landasan hukum Islam.

Adapun hadits yang ke empat adalah:

"Tidakberiman salah seorang kamu hingga ia mencintai saudaranya seperti ia

mencintai diriny a setTdiri.'/10e0

Ada yang mengatakan bahwa hadits ke empat adalah:

.,-t6\ i)rJ u;lt 5al €g i)t:'at !firlr ; *i;r
"Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah akan mencintai dirimu dan

zuhudlahkamu terhadap apaynng dimiliki oleh lranglain niscaya mereka akan

mencintaimu,"loel

Sabda belia u, y an g har am itu j eI as, artinya Allah T a' ala dan Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjelaskan kehalalannya dengan

menyatakan bahwa hal itu halal, sebagaimana yang tercantum dalam

firman Allah Ta'sla:

@ 4i3-z"tr-j;
"Dihnlalksn bagimu binatang buruan laut." (QS. Al-Maidah: 96)

Dan firman Allah Ta'ala: "Makn mnkanlah dari sebagian rampasan

perang yang Telah kamu antbil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik..."

(QS.Al-Anf aal:69)

Atau Allah tidak menyirggrrg hukumnya dan tidak mengharamkan

hukum asalnya. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan

bahwa hal itu halal. Atau diungkapkan dengan istilah karunia Allah dan

rasul-Nya maka ini semua menunjukkan bahwa hal itu hukumnya halal.

Sabda beliau; (yang haram itu jelas) artinya Allah Ta'ala telah

menjelaskannya di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Nabi-Nya
Shallallahu Alnihi wa Sallam. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala:

:;",- {:*i ci,t

1090 (e*-p) Hadits ini shahilu Al-Bukhari (13) dan Muslim (45)

1091 (C#) Hadits ini shahih, Shahih Ibntt Majah \4177)

1089 (C--p) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2318)
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" D ihar amkan b a gimu ( mem akan) b angkai... " (QS. Al-Ma' idah: 3)

Atau dengan cara melarangnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

nntara kamu dengan jalan yang bathil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Pemberitahuan tentang perkara yang halal merupakan penjelasan

bahwa menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat

hukumnya juga halal, sebagaimana pemberitahuan tentang perkara

yang haram merupakan penjelasan agar hal itu dihindari.

Sabda beliau " di antar akeduany a ter dap at p erkar a syubhat, tidak diketahui

hukumnya olehkebanyakan manusia," maksudnya perkara yang tidak ada

penjelasan mengenai penghalalannya atau pengharamannya, sehingga

orang banyak yang nota benenya adalah orang jahil tidak mengetahui

apakah hukumnya halal atau haram. Perkara ini tidak diketahui

kecuali oleh para ulama yang mampu memahami nash. Apabila suatu

perkara tidak ada dalilnya maka merekalah yang akan berijtihad dan

mengelompokkan hukum perkara tersebut, apakah dengan cara qiyas,

istishnab dan lain-lain. Apabila hukumnya masih belum jelas maka

sebaiknya ditinggalkan. Sikap seperti ini termasuk dalam sabda beliau,

"Bnrnngsinpa menjauhkan diri dari perkara yang syubhat berarti ia telah

menj ngn agamany a dan kehormatanny a. "

Apabila dalil yang mengharamkan atau dalil yang menghalalkan

tidak jelas bagi seorang alim, maka perkara tersebut dianggap

termasuk dalam perkara yang tidak ada hukum syariatnya. Bagi yang

berpendapat bahwa hukum tidak boleh ditetapkan secara akal maka

mereka akan berpendapat bahwa perkara tersebut tidak ada hukumnya.

Karena hukum merupakan ketetapan syariat, jadi seharusnya perkara

itu dikatakan: tidak diketahui hukum syar'inya dan tidak ada putusan

hukum melalui dalil akal.

Bagi yang berpendapat bahwa hukum juga dapat ditetapkan melalui

akal, untuk perkara ini mereka memiliki tigakesimpulan: haram, mubah

(boleh) dan waqf (tidak menetapkan hukumnya). Mereka berselisih

pendapat tentang perkara syubhat dari sisi: apakah syubhat itu adalah



perkara yang belum jelas hukum haramnya ataukah perkara yang ada

kemiripan dengan perkara yang jelas keharamannya.

Para muhaqiq merajihkan pendapat yang kedua, yakni perkara
yang ada kemiripan dengan perkara yang jelas keharamannya. Misalnya
sebagaimana yang terjadi pada kasus 'Uqbah bin Al-Haarits bahwa
seorang hamba sahaya yang berkulit hitam mengabarkan bahwasanya
ia dahulu pernah menyusui 'Uqbah dan isterinya. Lantas 'Uqbah
menanyakan kasusnya dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
uta Snllnm, "Mau bagaimana lagi, sedangkan hal itu telah dinyatakan."r0e2

Dalam hukum syar'i dijelaskan bahwa nikah dengan saudara
perempuan sesusuan hukumnya adalah haram, akan tetapi ada ketidak
jelasan apakah status isterinya memang menjadi saudara perempuan
sesusuannya ataukah tidak?

Perkara ini sama seperti kasus kurma yang ditemukan Rasulullah
Shallallahu Alaihi ztta Sallam di tengah jalan, lantas beliatr bersabda,

t-#{ ;t{ )t ,, t";t;i -*i 
"l 

t i
" seardainya aku tidak khawatir kalau kurma irri iur*o zakat, niscaya aku akan

memakannya."loe3

Dalam hukum syariat telah ditetapkan bahwa haram bagi beliau
memakan harta zakat, hanya saja status kurma tersebut tidak jelas

apakah kurma zakat atau tidak.

Adapun sesuatu yang tidak jelas apakah Allah mengharamkannya
ataukah tidak, maka berdasarkan beberapa hadits dinyatakan bahwa
hal itu dianggap halal. Di antaranya hadits Sa'ad bin Abi Waqqaash,

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

ae: yt , # iT; ?,s y j:(" c s.,I:"^l-::i' pr ,t
"Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan kaum muslimin
adnlah or ang y ang bertany a tentang sesuatu y ang b elum dihar amkan, kemudian

dihar anrkan akib st p er t any aanny a. " 10e4

1092 (e^-e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (88)

1093 (C,v) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2055) dan Muslim (1071)
1.094 (e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7289) dan Muslim (2368)
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Dari hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa sebelum di

tanyakan perkara itu hukumnya halal, akan tetapi karena hukumnya

tidak jelas bagi si penanya, akhirnya perkara tersebut diharamkan akibat

dari pertanyaannya.

Hadits lain, seperti sabda Rasulullah ShaIInIIahu Alaihi wa Sallam:

/ /' .
C-\- l-"

"Apa yang Allah diamkan, berarti termasuk perkara yang dimaaftan.t'|jes

Hadits ini memiliki jalur sanad yang cukup banyak. Dan dikuatkan

oleh firman Allah Ta' aln: " dnn menghalalkan bagi mereka segala yang baik. "

(QS. Al-'Araaf:157)

Setiap perkara-perkara yang baik dan tidak ada hukum pengha-

ramannya maka hukumnya halal, walaupun tidak jelas bagi kita hukum

pengharamannya.

Yang dimaksud dengan ath-thnyyib (yang baik) adalah sesuatu

yang dihalalkan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Shnllallahu Alaihi

uta Snllam atau sesuatu yang tidak ada komentar tentang hukumnya.

al-khabiits (yang buruk) adalah sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala,

walaupun hawa nafsu menganggapnya baik seperti khamar. Menurut

ungkapan bahasa arab jahiliyah dahulu, khamar merupakan salah satu

dari dua benda yang baik.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang,halal adalah hasil usaha dengan cara

yang baik dan hukumnya murni halal. Dan menurut kami mutasyaabih

adalah hal-hal yang hukumnya masih berada di seputar perkara yang

halal dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan di selain tempat ini
dan telah disinggung oleh penulis kitab Tondhiidul Mazdhab fit Targhiibi

fish Shndaqnti yang dinukil oleh As-Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-
Wazir. Dan kami sendiri telah meneliti perkara ini dalam kitab yang

kami beri nama Al-Qaulul Mubiin dan hasilnya: perkara musytabihat

termasuk dalam kelompok al-halnalul bayyin (ya.g halal itu jelas).

Al-Kaththabi berkata, "Musytabihah adalah sesuatu yang masih

kamu ragukan, sikap yang terbaikadalahmenjauhinya." Adatigahukum
yang berkaitan dengan sikap ini; haram, mustahab dan makruh.

jo. . .t ,t .J: to, '.,
.a-9 6t-9 b ."(, 4-:t AlJl

1095 (j*) Hadits ini hasan, Shahih AI-lami' (31.95)
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Wajib hukumnya menjauhinya jika sesuatu itu dapat menjurus
kepada perkara yang diharamkan. Mandub atau sunnah hukumnya
untuk tidak bermu'amalah dengan oran65-orang yang mayoritas harta-
nya diperoleh dengan cara yang haram. Dan makruh hukumnya apabila

tidak mengambil dispensasi yang diberikan oleh syariat.

Di dalam kitab Stlnrah-nya, Al-Khaththabi mengatakan, "perkara

yangmandub atau sunnah masih dapat dibantah, sebab apabila mayoritas
harta seseorang diperoleh dari jalan yang haram maka kesimpulan yang
lebih kuat adalah wajib untuk menghindarinya. Demikianlah pendapat
Al-Hadawiyah dalam bermu'amalah dengan orang-oran g y angzhalim.
Sebab sesuatu yang pada umumnya didapatkan dengan cara yang

haram maka kemungkinan hukumny a jugaharam."

Masalah ini telah kami jelaskan dalam kltab Hizonnsyi DlntL-irt Nahnar.

Al-Ghazali membagi sikap wara' kepada tiga bahagian:

1. Wara' para shiddiqiin, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas

kehalalannya.

2. Wara' orang-orang muttaqim, yaitu meninggalkan perkara halal yang

dapat menjurus kepada perbuatan yang haram.

3. Wara' orang-orang shalih, yaitu meninggalkan sesuatu yang ada

kemungkinan hukumnya haram. Syaratnya kemungkinan tersebut

adalah kemungkinan yang mungkin terjadi.

Selain yang tiga ini berarti wara'nya termasuk sikap orang-orang
yang was-was.

Al-Bukhari mencantumkan bab tersendiri tentang perkara rni: Bnlt

Msn Lam Yaral Wiswaasafi Asy-Syubhttat (Bab yang Berpendapat bahwa
Tidak Ada Was-Was dalam Perkara Syubhat). Contohnya seperti

mereka yang enggan makan daging hewan buruan dengan alasan:

jangan-jangan hewan tersebut kepunyaan seseorang yang lepas. Atau
yang enggan membeli sesuatu yang ia butuhkan dari orang yang tidak
ia ketahui identitasnya, dengan alasan ia tidak tahu apakah barang

tersebut diperoleh dari cara yang halal ataukah haram. Padahal tidak
ada bukti kalau harta tersebut adalah harta yang haram. Atau seperti

tidak mengkonsumsi suatu makanan berdasarkan hadits yang para
ulama telah sepakat akan kedha'ifannya. Dengan demikian bukti-bukti

I

i

i
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yang menunjukkan halalnya perkara ini lebih kuat, adapun penetapan

hukum selain itu adalah sikap terlarang dan jauh dari kebenaran.

Sebenarnya pembicaraan masalah ini sangat luas dan kita cukupkan

pembahasan ini sampai di sini.

Sabda beliau "setiap raja memiliki daerah larangan," memberitahukan

tentang kondisi raja-raja Arab terdahulu, yakni masing-masing mereka

memiliki areal terjaga dan tidak boleh dimasuki orang lain. Barangsiapa

yang memasuki daerah tersebut maka ia akan mendapat sangsi hukum.

Bagi mereka yang ingin menyelamatkan dirinya pasti tidak akan berani

mendekati daerah terlarang tersebut karena khawatir terjerumus. Beliau

menyebutkan hal ini sebagai perumPamaan untuk orang yang diajak

bicara. Kemudian beliau mengabarkan bahwa daerah terlarang milik Allah

adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya kepada para hamba.

Sabda belia u, " b ar nngsiap n y ang terj atuh kep ada perkar a syubhat... " y aitu

terjerumus ke dalam perkara syubhat karena telah mendekati batas areal

terlarang, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan.

Hadits ini menganjurkan agar menjauhkan diri dari perkara-perkara

yang dapat menjurus kepada perbuatan haram walaupun perkara itu

tidak diharamkan. Karena dikhawatirkan ia akan terjerumus pada

perbuatan yang haram. Oleh karena itu, ia harus bertindak hati-hati

dengan cara menjauhi perkara syubhat tersebut agar tidak terjerumus

pada perkara maksiat.

Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan dengan

gamblang, bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Dikatakan

segumpal daging karena bentuknya kecil dapat dimasukkan ke dalam

mulut. Namun begitu posisi daging ini sangat penting karena berkaitan

dengan baik dan buruknya tubuh. Jika daging ini baik maka seluruh

tubuh akan baik dan apabila daging ini rusak maka seluruh tubuh juga

akan rusak. Lantas beliau mengatakart, "Ketahuilah bahwa dnging itu

adnlah hati,"

Al-Ghazali memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan

hati disini bukan hati yang merupakan organ tubuh manusia, sebab hati

ini juga ada pada tubuhhewanternak dan dapat dilihat olehmatakepala.

Tetapi maksud hati disini adalah benda abstrak yang berkaitan dengan

nurani yang mana pada hati nurani inilah hati jasmani bergantung dan
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disinilah letak hakikat seorang insan. Hati inilah yang dapat mengetahui

sesuatu dan dapat berfikir pada diri seorang manusia. Hati inilah
yang mendapat perintatu dihukum dan mendapat tuntutan hukum.

Oleh karena itu, hati nurani ini sangat berkaitan dengan hati jasmani.

Semua panca indra dan organ tubuh berada di bawah perintah hati ini.
Demikian juga halnya dengan perasaan batin vang posisinya sebagai

pelayan bagi hati ini, dialah yang menguasai dan mengatnr organ tubuh
lainnya yang memang diciptakan untuk tunduk terhadap hati. Tidak

ada satu organ pun yang dapat melakukan suatu hal yang bertentangan

dengan kehendak hati. Jika ia perintahkan mata agar terbuka maka

matapun akan terbuka. Jika ia perintahkan kaki untuk bergerak maka

kakipun akan bergerak. jika ia perintahkan lidah untuk berbicara maka

lidahpun akan berbicara, demikian seterusnya terhadap seluruh organ

tubuh yang lain.

Kefundukan seluruh anggota badan dan panca indra persis seperti

kefundukan para malaikat kepada Allah Ta'ala. Mereka memang

diciptakan untuk menaati Allah Ta' alay angmana mereka tidak mungkin

dapat menentang perintah tersebut. Hanya ada satu perbedaan, yaitu
malaikat merupakan pelaku ketaatan dan pelaksana perintah-perintah

Allah. Adapun kelopak mata terbuka dan tertutup secara otomatis

sesuai dengan kemauan hati. Kelopak mata tidak dapat memilih apakah

ia harus menentang kehendak hati ataukah ia harus mentaatinya. Dan

hati membutuhkan anggota, di mana ia membutuhkan kendaraan dan

perbekalan makanan untuk menempuh perjalanan menuju Allah Tn'ala

danharus melewati berbagai tempatuntuk dapat bertemu dengan Allah.
Untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan hati. Firman Allah Ts'alo:

@rr,+1- $AU|;A tt;_y,,
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia rnelainkan supnlla nrcrekn

mengabdi kepada-Ku. " (QS. Adz-Dzariyaat: 56)

Tubuh merupakan kendaraan bagi hati, perbekalannya adalah ilmu
dan amal shalih merupakan sarana untuk mendapatkan perbekalan dan

memungkinkannya untuk mempersiapkan perbekalan tersebut."

Kemudian Al-Ghazaali melanjutkan komentarnya yang mungkin
mencapai satu buku kecil. Kami mengisyaratkan kepada komentar
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Al-Ghazali untuk mengetahui betapa dalamnya makna ucapan Nabi

laksana lautan yang curahannya tidak akan pernah kering. Adapun

perkara apakah hati merupakan tempat akal fikiran ataukah otak, tidak

termasuk dalam bidang ilmu atsar hingga tidak perlu sibuk memikir-

kannya dan menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini.

137 1,. D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhu b erkat a, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernahbersabda, "Merugilahbudak dinar, dirham dan

qathifah (pakaian). lika diberi ia akan ridha dan jika tidak diberi ia tidak

ridha." (HR. Al-Bukhari) 1oe6

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu

Atnihi wa Sallam bersabda, "Merugilah (di dalam kamus bahasa Arab,

kata ta'is seperti kata sami'a dan mana'a, jika engkau berbicara kepada

seseorang maka engkau katakan: tn'asa sepetti kata mana'a dan apabila

kamu menceritakan sesuatu maka engkau katakan: ta'isa sepetti kata

fariha, artinya celaka, binasa, hancur, jahat, jauh dan kemunduran)budak

dinar, dirham dnn qathifah (qathifah adalah jenis pakaian yang ada bulu-

bulunya). lika diberi ia akan ridha dan jika tidak diberi ia tidak ridha." HR.

Al-Bukhari.

Tafsir Hadits

Yang dimaksud dengan hamba dinar dan dirham adalah orang

yang menjadi budak dunia demi mendapatkan dinar dan dirham'

Dengan demikian pelakunya mirip seperti budak dinar dan dirham.

Uang mengaturnya seperti raja mengatur bawahannya, demi meraih

kesenangan dunia dan ia pun bergelimang dengan syahwat dunia. Hadits

menyebutkan dinar dan qathifah hanya sebagai PerumPamaan saja.

I

I

1096 (e*-e) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2886)



sebab dunia di sini berupa apa saja yang memperbudak diri seseorang
hingga ia terjauh dari perintah Allah ra'ala, ridha dan benci tergantung
kepada terpenuhi atau tidaknya keinginan dirinya. Di antara manusia
ada yang diperbudak oleh cinta kekuasaan, ada juga yang diperbudak
dengan rupa dan bentuk dan ada juga yang diperbudak oleh sebidang
tanah.

Ketahuilah bahwa perkara yang dicela di dunia ini adalah apa
saja yang dapat menjauhkan diri seorang hamba dari Allah, sehingga
melalaikan dirinya dari kewajiban yang wajib ia lakukan, melalaikan
dirinya dari ibadah yang wajib ia laksanakan. Adapun urusan dunia
yang dapat membantunya dalam melaksanakan amal shalih maka
urusan tersebutbukanlah urusan yang tercela, bahkan dianjurkan untuk
mencarinya dan memperolehnya.

Sabda beliau, "ia akan ridha" artinya ia senang dan ridha kepada
Allah karena ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan.

Sabda beliau, " dan tidak ridha jika tidak diberi" maksudnya tidak
ridha terhadap Allah dan tidak ridha terhadap nasibnya sendiri, hingga
membuat dirinya jengkel. Demikianlah yang dimaksud dengan kata
ta'is,karena ia akan ridha kepada Allah jika ia memperoleh kesenangan
dunia dan ia akan benci kepada-Nya jika ia tidak memperoleh dunia.
Hadits ini persis seperti firman Allah Ta'ala:

^'i-X,3 
3t :erfiA 7 L6 t9'"1- ii"'fr, ::,:, ;,4vi,1,

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di
tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadnan itu, dan

jika ia ditimpa oleh sustu bencana, berbnliklah ia ke belakang.,.," (eS. Al-Hajj:
11)
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1372. Dari Abdultnh bin llmar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

ShaUallahu Ataihi wa Sallam meraih pundakku lalu berkata, "ladilah

engkau di dunia seperti seorang asing atau selrang pengembara."

Dan Ibnu Llmar berkatn, "Apabila engknu mendapati u)aktu sore maka

janganlah tunggu zlaktu pagi. Apabila engkau mendnpati waktu pagi

maka janganlah tunggu waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu

sebelum datang masa sakit dan masa hidupmu sebelum datang masa

kematian." (HR. Al-Bukhari) 1oe7

Tafsir Hadits

Yang dimaksud denga n ghariib adalah seseorang yang tidak memiliki

tempat tinggal untuk berteduh, tidak ada tempat yang menenangkan

hatinya dan tidak ada negeri tempat ia menetap. Sebagaimana yang

dikatakan terhadap Al-Masih bin Maryam: bahagialah Al-Masiku ia

pergi berkelana, ia tidak punya anak yang akan meninggal dan tidak

punya bangunan yang akan rubuh.

Athaf kata ' abiri sabiil kepada kata ghaarib dengan kata aubukan athaf

taraqqi, akan tetapi athaf lit takhyiir (pilihan) atau ibaahah (kebolehan).

Adapun perintah yang tercantum dalam hadits sebagai pengajarary

maknanya: posisikan dirimu seperti orang asing atau seperti pengembara.

Boleh jadi arti kala au adalah "akan tetapi". Maknanya:jadikan dirimu

seperti seorang pengembara. Sebab boleh jadi orang asing berdomisili di

suatu negeri. Berbeda dengan seorang pengembara yang tidak memiliki

tempat untuk berdomisili, sebab tujuaan utamanya adalah bagaimana

caranya agar iadapat menempuh perjalanan agar ia sampai pada tujuan'

Tujuan yang dimaksud adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala:

6Ifre;,tyats
"Dan bnhwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu)," (QS' An-

Najm:42).

,1.. I
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Ibnu Baththal berkata, "Orang asing jarang bergaul dengan

masyarakat, bahkan biasanya mereka menjauhkan diri dari mereka dan

tidak dapat bergaul rapat karena memang tidak ada seorang pun dari
mereka yang ia kenal. Dengan demikian ia merasa dirinya rendah dan

ada perasaan takut yang menggelayut. Demikian juga halnya dengan

seorang pengembata, ia tidak akan mungkin menempuh perjalanan

kecuali dengan kekuatan fisik dan dengan meringankan dirinya dari
beban berat yang mungkin akan menjadi kendala ketika ia menempuh

perjalanan tersebut. Ia juga harus menyediakan perbekalan dan

kendaraan untuk menyampaikan dilinya ke tempat tujuan akhir."

Hadits ini mengisyaraikan agar bersikap zuhud terhadap dunia

dan mengambil perbekalan dunia sekedarnya saja. Sebagaimana

halnya seorang musafir tidak memerlukan bekal melebihi keperluaan

semasa di perjalanan. Demikian juga halnya seorang mukmin, ia tidak
membutuhkan dunia kecuali sekedar untuk menyampaikan dirinya ke

tempat tujuan.

Kalimat hadits, "Ibnu Umar berkata,. .. " sebagian ulama berpendapat

bahwa ucapan Ibnu Umar ini bersumber dari hadits marfu', yakni tidak
terlalu berangan-angan dengan kehidupan dunia. Seorang yang berakal,

jika ia memiliki tugas di waktu sore maka tidak layak ia menunggu

hingga waktu subuh menjelang dan apabila ia memiliki tugas pada

waktu subuh, tidak layak ia menunggu hingga datang waktu sore. Ia

senantiasa mengira bahwa ajalnya terus mengintai dirinya, hingga tidak
sempat melakukan tugas tersebut.

Pada ucapan Ibnu Umar Radhiyaltahu Anhu tersebut mengabarkan

bahwa setiap orang pasti akan merasakan sehat dan juga merasakan

sakit. Oleh karena itu, hendaklah ia pergunakan waktu sehat tersebut

dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan perbuatan-perbuatan

baik yang bermanfaat untuk dirinya. Karena ia tidak mengetahui

kapan waktu sakit itu tiba, yang mungkin akan membatasinya untuk
melakukan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut. Apabila ketika sehat ia

manfaatkan untuk berbuat ketaatan maka di saat menderita sakit,ia akan

mendapatkan pahala ketaatan sama seperti pahala yang ia dapatkan

ketika ia sedang sehat.
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"Masa hidup sebelum masa kematian," artinya pergunakan masa-

masa sehatmu dan masa hidupmu sebagai bekal untuk masa setelah

kematianmu. Lakukan apa saja yang bermanfaat sebagai bekal setelah

kematianmu. Pernyataan ini persis seperti hadits Rasulullah Shallnllshu

Alsihi wn Sallnm:

w} )\ \?a "f
1',a,, ,i.'o, t14tLJr S -P f

" S eger alahb er amnl seb elum datang tuj uh p erkar a: ap akah kamu nkan menunggu

hin g gnkamtt j atuh miskin y an g memb uatmu lup a? At au menun g guhinggakamu

menjadi orang kayn yang durhnkaT Atau menunggu hingga kamu menderita

sakit kronis? Atau menunggu hinggn kamu menjadi renta dan pikun? Atau

hingga datang kematian yang sudah dipersinpkan? Atau hingga datang Dajjal

yang kejahatannya selaht mengintai? Atau menunggu hingga hari kiamat,

padahalharikianmt itu sangat dahsyat danpnhit." (Hadits diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu HurairahRadhiyallahu Anhu)r1e8

;1 ,* t,,,'tt tr# b \"t lujlt' \i,(.
tt' i. o". i', o 

'

ip lrjl\ )i Q:i G"; ,r \"JA G'f "ri ('*!,
,.i_ .oi !,,'o,,1.il9 3.:1 arLJG

1.373. Dari Abdullahbin Umar Radhiuallahu Anhuma, iaberkata, Rasulullah

Sh all all ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a, " B ar an gsi ap a meny er up ai su at u

kaum maka ia termasuk golongan mereka," (HR. Abu Dawud dan

dishahihkan oleh Ibnu Hibban) tooo

Penjelasan Kalimat

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: Rasulullcth

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyerupai suatu kaum

maka ia termasuk golongan merekq," Hadits riwayat Abu Dawud dan

dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Pada sanad hadits ini terdapat seorang

1098 (.4+) Hadits ini dha'il Dha'if At-Tinnidzi (2306)

1099 (3€) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4031)
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perawi yang dha'if, hanya saja dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Ya'la dengan sanad yang marfu' dari hadits Ibnu Mas'ud,
"Barangsiapa yang ridha terhadnp perbuatan suatr.t kaurn mnka ia snmn seperti

1ngygfut,"1t0o

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, bahwa siapa saja yang menyerupai orang
fasik, atau orang kafir, atau pelaku bid'ah maka ia termasuk golongan
mereka. Penyerupaan ini berkaitan dengan apa saja yang sudah menjadi
ciri khusus mereka, baik dalam perkara pakaian, kendaraan atau
penampilan. Jadi apabila seseorang menyerupai orang kafir, baik dari
segi penampilan, atau keyakinan maka orang tersebut berubah menjadi
kafir. Namun apabila dalam perkara aqidah atau keyakinan maka para
ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukumnya. Bagi yang
mengklaim orang tersebut sudah kafir, berarti ia berdalilkan dengan
zhahir hadits. Ada juga yang berpendapat: tidak diklaim kafir akan
tetapi ia diberi hukuman dan pelajaran.

.-Lr o

.]:-'*--

737 4. D ir iw ay ntkan d ar i Ab dull ah b in Abb as Ra dhiy al I ahu Anhu m 6, i a b erkat a :

" Suatu hari aku membonceng dibelakang Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam, beliau berknta, "Hai snak ttudfi, sesungguhnya nkLt akan

m en g aj arkanmu b eb er ap a kalim at : I a g al ah ( p e r i n t ah d an I ar an g an ) All sh

niscay a Allah akan memelihar amu. I agalah (perintah dan lar angan) Allah
niscaya engkau akan dnpati Dia di hadapanmu. Jika engknu meminta

makn mintalah kepada Allah dan jika engkau minta bantuan mintalah

kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini hasan

shahih."; ttor

1100 Lihat FathulBaari (XIIV38).
1101 (C'*) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2516)
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Penjelasan Kalimat
,, suatlt hari aku membonceng di belnkang Rasulullah shallallahu Alaihi wa

Sallam, beliau berkatn, " Hai nnak ntuda, peliharnlah (perintah dan larangan)

Allah, niscaya Allnh akan memelihnrnmu, (kata ynhfazhka dijazamkan

sebagai jawab fiil amar). Peliharnlah (perintah dan larang an) Allah niscnyn

engknu akan dnpatiDia dihndapanmu. (Hadits riwayat lain mencantumkan

dengan Lafazh wijnahaka dan tujnahaka kedua kata ini bersinonim yang

artinya di hadapanmu).lika engkau meminta (suatu keperluan baik dunia

maupun akhirat) maka mintalah kepada AIInh (karena di tangan-Nya lah

semua urusan dunia dan akhirat) dan jika engkau mints bantuan mintalah

kepnda Allnh." Hadits riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits ini hasan

shahih."

Hadits selengkapnya adalah sebagai berikut:

il ! ,-*- J ,,"A t #, "tl J; --^tr ; *ir-t t '\' o* '. r
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"Ketahuilnh sekiranya umnt inibersatu untukmemberimu suatu manfant mnka

manfaat tersebut tidak akan sampaikepadamukecuali npayang telah ditaqdirkan

Allah atas dirimu dan npabila umat ini berkospitasi untuk mencelakan dirimu,

makn mer ekn tidnk nkan mampu melakukanny a kecuali ap a y ang telah ditetapknn

Allah terhadap dirimu. Pens (takdir) telah mengering danlembaran (tnkdir)pun

telnh digulung."

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas

Radhiy all aahu Anhumadengan laf a zh, " T atkala aku berboncengan dengan

Rasulullah Shallallahu Alnihi wa Sallam, beliau bersabda,
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"wahai anakmuda (stau) wahai anakkecil! Mauknhkamu aku ajarkankepadnmu

beberapa kalimat, semoga Allah memberimu manfaat melalui kalimat-kslimat
itu." Aku katakan, "Tentu!" lantas belinu bersabda, "lagalah Allah niscaya Dia
akan memeliharamu. lagalah Allah, kamu nknn mendapati-Nya di hadapanmu.
Ke n alil ah AII ah di s aa t kamu d al am ke a d a an I np an g, p as t i D i a ak an m e n g en almu
di saatkamu dalamkeadaan sulit. Jikakamu memohon, mohonlahkepada AIIah.
Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Arlah. sungguh penn
(takdir) telah kering untuk menuliskan segala yang ada. seandainya seluruh
makhluk sepakat untuk memberikan manfaat kepada dirimtr sementara Allah
tidak menuliskan hal itu pada dirimu, niscayn mereka tidak akan mampu
melakukanny a. s e andainy a s elur uh makhluk s ep akat untuk m emu dh ar atkan
dirimu sementara AIIah tidak menuliskan hal itu pada dirimu, niscaya mereka

tidak akan mampu melakukannya. Ketahulah bahwa bersabar atas sesuatu yang
tidak kamu senangi akan mengandung kebaikan yang bnnyak. sesungguhnya
pertolongan akan datang jika dibarengi dengan kesabsrnn. sesungguhnya di
balik kesusahan ada kesenangan dsn di balik kesttlitnn ada kemudahan./'1102

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan Lafazhyang lain.

Tafsir Hadits

Hadits ini mengandung maknayang sangat agung sampai-sampai
sebagian ulama madzhab Hanbali menulis satu buku khusus tentang
hadits ini karena di dalamnya terdapat wasiat-wasiat yang agung.

Maksud sabda beliau, "jagalalr, Allah" adalah jagalah hukum-Nya,
perjanjian-Nya dan perintah-perintah-Nya serta jagalah larangan-
larangan-Nya. Menjaga di sini adalah melaksanakan seluruh perintah-
Nyu, menjauhi larangan-larangan-Nya, menjaga batasan hukum-
Nya jangan sampai melewati dan melampaui batasan perintah-Nya
sehingga terjerumus pada perkara yang diharamkan. Dengan demikiary

1102 Hadits riwayatAhmad (U307),
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melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi semua larangan termasuk
dalam kategori menjaga hak Allah. Allah Ta'ala berfirman,

i7 ))t
...4.111 )J+

"dan yang memelihnra hukum-hukum Allah... "(QS. At-Taubah: 112.)
Allah Ta'alaberhrman,

Wv6&6);jc(i
"Inilah yang dijnnjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu

kemb ali (kep adn AllaD lagi memelihar a ( semua per atur an-p er atur an-N y a). "

(QS. Qaaf:32)

Para ulama menafsirkan kata hnfiizh dengan orang yang menjaga

seluruh perintah Allah. Ada juga yang menafsirkan hafiizh dengan

seorang yang menjaga dosanya hingga ia bertaubat. Lantas Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menjaga hak Allah
yang berarti termasuk perkara-perkara yang telah disebutkan dengan

rincian-rinciannya yang luas.

Sabda beliau, " Engkau akan mendap atkan D ia ada di hadap anmu," dalam
laf azh lain, " y ahf azhukn (menj a gamu ) " kedua laf azh ini memiliki makna
yang hampir sama, yakni: Engkau akan dapati Dia ada di hadapanmu
guna menjagamu dari keburukan dunia dan dan akhirat sebagai balasan

yang setimpal untukmu. Perkara ini termasuk bab: firman Allah Ta'ala:

@) 'Fn+ju+'e)t#v
" D an p enuhil ah j anj imu kep a d a- Ku, nis c ay a Aku p enuhi j an j i- Ku kep a d am u.. .. "
(QS. Al-Baqarah:40)

Allahmenjaga dirinya dari keburukan dunia agar tidakbergelimang
dengan dosa dan menjaga dirinya dan keturunannya dari perkara-
perkara yang tidak dinginkan. Allah Ta'sla berfirman, "sedang nyahnya

ndalah seorang ynng snleh." (QS. Al-Kahfi: 82)

Sabdabelia u, " Memohonlahkep ada Allah, " perintahuntukmengesakan
Allah ketika memohon dan meminta dipenuhinya hajat dan keperluan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi, Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Snllam pernah bersabda,

': - o1

.Ju--, ;i t t t(.i , o ', o ' t
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"Mohonlah karunia kepada Allah, sesungguhnya Allah suka jika ia dijadikan
tempat memohon."1lo3

Dalam hadits Abu Hur air ah Radhiy all ahu Anhu. Rasulullah shall nllahu
Alaihi wa Sallam bersabda,

o',' o 1?."., 1 '
^* ;*>t" nr Jq ! J;

"Barangsiapa yang tidak memohon kepada Atlah maka Ailah akan murka
kepadanya."lloa

Dalam hadits lain beliau bersabda,

.,G'-,sr U G{A\ 3;ar ,it

"Sesungguhnya Allah suka terhadap lrang yang gigih dalam berdoa.,,1ros

Dalam hadits lain tercantum,
'.o

.'^.Lir rir i.tj *, ZL t., L ,o
"salah seorang kalian memohon semua hajatnya kepada Rab-nya, sampai-
sampai ia memohon kepada-Nya ketikn tali sandalnya pnttrs,',1106

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam sendiri pernah membaiat
sekelompok para shahabat untuk tidak meminta apapun dari manusia.
Di antara mereka adalah Abu Bakar Ash-shidd iq AbuDzar dan Tsauban,
sampai-sampai jika cambuknnya jatuh atau tali kekang untanya, mereka
tidak meninta tolong kepada orang lain untuk mengambilkannya.lloT

Mengesakan Allah Ta'ala dalam memohon segala kebutuhan,
bukan kepada makhluk-Nya dapat dibuktikan dengan dalil akal dan
syar'i. sebab ketika meminta sesuatu, seseorang harus mengorbankan
perasaan malunya dan merendahkan diri di depan orang yang dimintai
pertolongan. Tentunya hal itu tidak layak ditujukan kepada selain Allah
Tn'ala. sebab Allah AzzazpalallaMahaBerkuasa atas segala sesuatu dan
Dia mutlak Mahakaya, berbeda dengan hamba-Nya. Di dalam sebuah
hadits Qudsi yang tercantum dalam kitab shahih Muslim dari Abu Dzar
Radhiy all ahu Anhu, Allah T a' aI a berfirman,

1103 (.-ia*) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (3577)
1104 (j€) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (3373)
1105 (77ay) Hadits ini palsu. Dha'if Allaami, (1710)
1106 (c#) Hadits ini shahih" shahih Al-laml (4946)
1107 Lihat Shahih Muslim ('1043)
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" W ahai hamb aku ! | ika or an g y an g t e r d ahul u d an o r an g y an g t er akhir d ar i kali an

baik dari golongan jin dan manusia seluruhnya mereka berada di bumi yang

satu lalu mereka memohon kepada-Ku lantas Aku akan memenuhi permohonan

setiap orang, hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada pada-Ku melsinkan

hanyalah seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan,"1'108

At-Tirmidzi meriwayatkan denga n laf azh tambahan:

6tt'k c-,\is
{ , n,, t/
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"Yang demikian itu karena Aku adalah Maha Pemberi, Maha pemurah, Maha

Agung dsn Aku melakukan apa saja yang Aku kehendaki. Pemberian-Ku cukup

dengan kata-kata, siksaan-Ku cukup dengan katn-kata, jika Aku mengendaki

suatu urusan maka cukup aku katakan, "ladilah!" maks sesuatu itupun
terjadi."1loe

Sabda beliau, "Apabila kamu minta pertolongan maka mintalah kepada

Allah," pernyataan ini berasal dari firman Allah Ta'ala,

J',#lUL'
"Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." (QS. Al-
Faatihah:5)

Artinya, kami mengesakan-Mu dalam memohon pertolongan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamjuga memerintahkan agar meminta

pertolongan hanya kepada Allah semata. Mengesakan Allah Ta'ala

dalam meminta pertolongan mengandung beberapa kesimpulan:

1108 (C.-.-.") Hadits ini shahih, Muslim (2577)

1109 (..i:,.;) Hadits ini dha'if, dha'if At-Tirmidzi (2495)

|k ;r& .*ri G 1;i '-c\ :>. 't,
t J. t ./ / t1 ,,.if* 3r I Jyi *p L+j,



1. Seorang hamba tidak mampu mengandalkan dirinya sendiri dalam
melaksanakan suatu ketaatan.

2. Tidak ada yang menolongnya dalam melakukan perbuatan yang
diridhai Allah kecuali Allah Ta'ala.

Barangsiapa yang mendapat pertolongan dari Allah maka ia
pasti mampu melakukannya, dan barangsiapa yang tidak mendapat

pertolongan dari Allah berarti ia adalah orang yang terhina.

Di dalam hadits shahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda,

";i t, n! ;irj tX" v J; _.r\.
"Berusahalah melakukan npa saja yorg'beimaifant untuk dirimu, mohintah

pertolongan kepada Allnh dan janganlah kamu bersikap lemafu."ttto

Rasulu ll ah Shall all ahu Al aihi w a S aII am jugamengaj arkan para hamba

ketika khutbah nikah dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah dan

hnny a kep a d n-N y a ki t a m emin t a p er t olo n g an.' / 11'7L

Beliau juga mengajarkan Mu'adz bin Jabal Radhiynllahu Anhu doa
sehabis shalat dengan ucapan:

.L\i;v:,*)j t*; !-rt J; ;,1 '&u,

"Ya Allah bantulah aku untuk'srlol, *rnginfor-ru, *rrryut uri ntikmat,Mu

dan melaksanakan ibadah yang bnik kepadn-My."tttz

Seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan dari Rabbnya

dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhkan diri dari larangan-
Nya serta memohon limpahan kesabaran dalam menghadapi taqdir
yang telah ditentukan-Nyu.

Nabi Ya'qub berkata dalam mengungkapkan kesabarannya:

@t#'\i.t"itgi^(r
"Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu

ceritakan." (QS. Yusuf: 18)

1110 (C*.r) Hadits ini shahih, Muslim (2664)

1111 (Ce) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2778)

1,1,12 (eN) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (1522)
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-eNamun demikian wasiat-wasiat yang disebutkan Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam ini bukan berarti tanpa melakukan sebab.

Karena melaksanakan sebab termasuk perkara yang dimohonkan
kepada Allah Tn'ala. Bagi yang memohon rezeki dari Allah dengan

suatu sebab yang diidzinkan oleh Allah maka ia akan mendapatkan
rezeki itu dengan cara yang ia mohonkan dan itu semua berasal dari
Allah. Jlka ternyata apa yang ia mohonkan itu tidak terkabul, itu demi
kemaslahatan dirinya yang tidak ia ketahui. Seandainya ia diberitahu
tentang kemaslahatan tersebut tentunya ia akan mengetahui bahwa tidak
dikabulkannya permintaannya lebih baik baginya dari pada permintaan
tersebut dikabulkan.

Suatu usaha akan mendapatkan pujian dan pahala apabila dilak-
sanakan dengan sebab-sebab yang diidzinkan oleh syariat. Apa yang
ia usahakan pasti akan mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan
orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jika ternyata
berlebih, ia boleh gunakan untuk hal-hal yang benar seperti melakukan
silaturahmi, menuntut ilmu dan bentuk kebaikan lainnya. Namun jika
ia pergunakan hanya untuk kepentingan dunia maka akan terbuka
untuknya pintu kecintaan terhadap dunia yang merupakan sumber dari
segala kesalahan. Di dalam sebuahhadits disebutkan, "Berusaha dengan

cara yang halal hukumnya adalah wajlb." Hadits ini diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani, Al-Baihaqi dan Al-Qadha'i dari Ibnu Mas'ud dengan

sanad yang marfu'.1r13 Pada sanad hadits ini terdapat seorang perawi
yang bernama Ibad bin Katsir dan ia adalah salah seorang perawi yang

dha'if.

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Anas yang diriwayatkan oleh

Ad-Darimi yang isinya, "Mencari rejeki yang halal hukumnya adalah

wajib."ttt+ Dan dikuatkan juga oleh hadits Ibnu Abbas Radhiyallnahu

Anhunn dengan sanad yang marfu', "Mencari rezeki yang halal adalah
jihad." Diriwayatkan oleh Al-Qadha'i.1115 Demikian juga yang tertera

dalam kitab Al-Hilyah dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma.

1113 (..ia*) Hadits ini dha'il Dha'if Al-laami' (3620)

11.14 (.-b.,-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-laami' (3622)
1115 (.ji*) Hadits ini dha'il Dha'if Al-laami' (3679)



Para ulama berkata, "Mencari rejeki yang halal hukumnya sunnah
atau wajib. Kecuali bagi seorang alim yang waktunya habis untuk
mengajar, atau seorang hakim yang seluruh waktunya tersita untuk
menegakkan syariat. Barangsiapa yang memangku jabatan sebagai

imam tertinggi atau pemerintahan tertinggi maka usaha untuk mencari
rejeki lebih baik ditinggalkan, karena waktunya habis tersita untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. Ia mendapat
gajiyang telah disediakan negara untuk kemaslahatan umat.
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1.375. Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Dntang seorang

lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallnm dan berksta, "Wahai

Rasulullsh, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang apabila aku

kerjakan maka aku akan dicintni AIIah dan manusia," Rasulullah

ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam berkatn, "Zuhudlah engkau di dunia,

niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa

yang ada di tangan orang lain niscaya manusia akan mencintaimu."
(HR. Ibnu Majah dan lainnya, sanadnya hasan) 1116

Penjelasan Kalimat

Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Datang seorang lelaki

kepada nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah,

t unj ukkanl ah aku kep a d a su at u am al nn y an g ap ab il a aku ker j akan m ak a aku ak a n

dicintai Allah dan manusia." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SsIIam berkata,

"Zuhudlah engkau di dunia niscaya Allah nkan mencintaimu, Dan zuhudlah

engkau terhadap apa yang ada di tangan orang lain niscaya manusia akan

mencintaimu." Hadits riwayat Ibnu Majah dan lainnya, sanadnya hasan.

1116 (e,,-c) Hadits ini shahih, Shahih lbnu Majah 9177)
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--1@Dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama

Khalid bin Umar Al-Qurasyi, para ulama hadits telah sepakat bahwa

ia adalah perawi yang matruk (haditsnya tidak terpakai) karena ada

penisbatan hadits palsu kepada dirinya. Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah dari Mujahid dari Anas

bin Malik dengan perawi-perawi yang tsiqah.11r7 Hanya saja tidak ada

informasi bahwa Mujahid pernah mendengar hadits ini dari Anas.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad yang mursal. An-Nawawi

menghasankan hadits ini dengan penguat-penguat tersebut.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sikap zuhud

terhadap dunia, karena hal itu merupakan penyebab kecintaan Allah

terhadap hamba-Nya dan pernyebab timbulnya kecintaan manusia

kepada dirinya. Bagi siapa saja yang bersikap zuhud terhadap apa

yang dimiliki oleh orang lain maka mereka akan mencintai dirinya.

Sebab sudah menjadi tabiat manusia akan merasa berat jika ia terbebani

dengan kebutuhan makhluk dan ingin mendapatkan apa yang dimiliki
orang lain.

Hadits ini juga menunjukkanbolehnya kita berusaha agar orang lain

cinta kepada kita. Bahkan hal itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam sebagaimana yang dalam sabda beliau:

t ,, t, oJ oJ / o'

.r-r.k ? \rF ! or* _i
"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalian tidak dikatakan beriman

hin g ga kalian s aling mencint ai. " 1118

Beliau juga memerintahkan umat Islam untuk menebarkan salam,

karena hal itu merupakan sebab timbulnya kasih sayang di antara kaum

muslimin. Demikian juga halnya dengan saling memberikan hadiah.

a

- , lt
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l1I7 Hilyatul Auliy a' (VIII/41).
1118 (C.*.p) Hadits ini shahih, Muslim (54)
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1,37 6. D ar i S a' d b in Ab i W a q q ash Radhiy all ahu Anhu b erk at a, " Aku m en d en g nr

Rasulullah Shallallahu Alnihi w a S allam b er s ab da, " S esun g guhny a Allah

menyukai hamba yang bertakwa, berkecukupan dan tersentbunyi. " (HR.

Muslim) 111e

Penjelasan Kalimat

Dari Sa'adbin AbiWaqqash Radhiyallahu Anhuberkata, "Aku mendengar

Rasulullah Shallsllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah

menyukai hamba yang bertakwa, berkecukupan dnn tersembunyi," Hadits

riwayat Muslim. Para ulama mentafsirkan kalimat: "Allah mencintsi

hamba-Nya" dengan arti kehendak Allah untuk memberikan kebaikan,

hidayah, rahmat dan taufiq kepada hamba-Nya. Lawannya adalah

kemurkaan Allah.

At-taqiy adalah orang yang melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepada dirinya dan menjauhkan apa yang diharamkan kepada dirinya.
Taqwa itu memiliki beberapa tingkatan-tingkatan.

Al-ghina adalah seorang yang kaya hati. Kekayaan seperti ini
merupakan kekayaan yang dicintai Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

|o3t 4t ,-A
yang disebutkan

kaya adalah lrang yang kaya hatinya."1l2o

Iyadh memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kekayaan di

dalam hadits di atas adalah kaya harta. Boleh jadi makna ini juga benar.

Al-khafi dengan huruf kha' danfa'artinya seorang yang menyisihkan

waktunya untuk beribadah kepada Allah dan sibuk mengerjakannya

secara pribadi. Sebagian perawi Muslim mencantumkan kata ini dengan

huruf ha, demikian yang disinggung oleh Al-Qadhi Iyadh. Maksudnya

1119 (C,*.a) Hadits ini shahih, Muslim (2965)

1,120 (e,*-,") Hadits ini shahitu Al-Bukhari (6446) dan Muslim (1051)

"Tidak dikatakan kaya dikaretmkan banyaknyn harta.
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menyambung tali silaturahmi, bersikap lembut kepada mereka dan

kepada orang-orang yar.g lemah. Hadits ini juga merupakan dalil
keutamaan mengasingkan diri dan tidak bergaul dengan masyarakat.

.'*,i .-r,

.-r*Ll *l :ro

1.377. Diriwayatkan dari Abu Hurairsh Radhiyallahu Anhu, ia berkata:

Ras ulull ah Shall all ahu Al aihi w a S all am b er s ab d a, " T er m ns uk keb aikan

Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berfaedah

baginya." (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini hasan.") 1121

Penjelasan Kalimat

Diriznayatknn dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, iaberkata: Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Termasuk kebaikan Islam seseorang

adalah meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya." (Makna kata

ya'niihi adalah yang tidak penting untuk dirinya. Kata ini berasal dari
kata' anaa, yu' niihi dan yu' nuuhu artinya sesuatu yang dianggap penting).
HR. At-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits ini hasan."

Tafsir Hadits

Sabda Nabi "yang tidak berfaedah baginya," yaitu yang tidak penting
dan tidak bermanfaat. Hadits ini termasuk jawaami' al-kalim nabawi

(sabda nabi yang mengandung makan yang sangat dalam dan luas).

Hadits ini bersifat umum, mencakup seluruh perbuatan dan perkataan

yang tidak berfaedah.

Diriwayatkan bahwa di dalam shuhuf Ibrahim Alsihissalam tercantum:
"Barangsiapa yang memperhitungkan amalannya termasuk ucapannya

maka ia akan meminimalisir ucapannya kecuali untuk perkara yang
penting saja!' Dengan demikian tujuan hadits juga mencakup seluruh
perbuatan-perbuatan secara umum, termasuk di dalamnya tidak
bermegah-megah dalam kehidupan dunia, tidak berambisi untuk

\-t 4

lI21 (g+N) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2317)



mendapatkan jabatary kepemimpinan dan pujian-pujian dari orang lain
serta hal-hal lainnya yang sebenarnya tidak berguna untuk kebaikan
agama dan untuk urusan dunianya.

Adapun kesibukan para ulama dalam membahas masaa'il fardhiyah
(masalah-masalah yang diwajibkan), ada yang berpendapat bahwa
hal itu bukan termasuk pekerjaan yang tidak penting. Bahkan mereka
mendapatkan pahala dalam melakukan pembahasan tersebut. sebab
melalui berita-berita yang tercantum di dalam hadits-hadits Nabi,
mereka mengetahui bahwa pada akhir zaman kelak ilmu akan semakin
minim dan tersebarnya kejahilan. Berdasarkan pertimbangan ini mereka
melakukan ijtihad pada perkara-perkara yang seandainya terjadi pada
akhir zaman, atau karena pertimbangan bahwa hamba-hamba Allah
yang terlahir pada zaman itu lemah dalam melakukan pembahasan
sendiri dan sangat membutuhkan pengetahuan tentang hukum-hukum
syar'i tersebut. Mereka telah melakukan pembahasan yang melelahkan,
telah mengeluarkan hukum seputar permasalahan-permasalahan yang
seandainya terjadi dan tentunya semua amalan itu seusai dengan niat
yang ada di dalam hati.

Saya katakan, "Tidak diragukan lagi bahwa membahas perkara
yang belum terjadi bukanlah ilmu yang terpuji. Sebab ucapan yang
disinggung-singgung oleh para mujtahid tentang perkara ini, bukanlah
pendapat mereka sendiri dan pendapat ini juga tidak perlu untuk
dikeluarkary karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
sebab, mereka yang memberikan kesimpulan hukum terhadap perkara
yang seandainya terjadi itu, bukanlah seorang mujtahid dan tidak
boleh bertaklid kepada orang seperti ini. Karena yang pantas untuk
diikuti adalah seorang mujtahid yang adil dan yang mengeluarkan
"permasalahan andai" juga bukan seorang mujtahid. Adapun perkiraan-
perkiraan yang mereka letakkan merupakan salah satu dari jenis dari
perkara yang diandaikan dan biasanya jawabannya berasal dari orang
yang membuat perkara yang diandaikan tersebut.

Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Ilmu itu hanyalah satu titik, akan
tetapi orang-orang jahil membuatnya menjadi bertitik-titik..

Bahkan masalah yang diandaikan ini akan memalingkan orang
dari mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Akhirnya ia menghabiskan
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umurnya untuk menjawab permasalahan yang statusnya masih

seandainya. Sekelompok para muhaqqiq telah memberikan kometar

sangat tegas dan mencela kesibukan seperti ini. Karena kasus seperti

ini ada pada masing-masing madzhab.
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1,378. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata: Rasulullah

ShaIIaIIahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada tempat yang diisi

sampai penuh oleh bani Adam yang lebih buruk daripada perutnya."

(HR. At-Tirmidzi dan ia menghasankannya) 1122

Penjelasan Kalimat

Diriznayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata: Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam pernah bersabda, "Tidak ada tempat yang diisi
sampai penuh oleh bani Adam yang lebih buruk daripada perutnya." Hadits

riwayat At-Tirmidzi dan ia menghasankannya (serta diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban dalam Kitab Shahihnya.rl23 Hadits selengkapnya adalah sebagai

berikut):

.a)t;-l.i y"6 og or;1# ffi be i:r rJr

"Cukuplah untuk onok Ado* *otm sekedar untuk *rrrgokko,
punggungnya. Kecuali jika ia melakukannya tanpa dapat terelakkan."

Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh:

'.nr : it a c tr .ro, o lt: t ro,l 
" 

,io o /.u;t 'l.j $l .>Xj ^'t'bJ JJ:t 4:n i:Yt c-iE ;p
"Apabila,rirrnf orok Adam tiaot *r*i, mengendalikan dirinya *ikoboto'"i
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk

nafasnya."112a

1122 (e,,-c) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2380)
1123 Ibnu Hibban (Ill449).
1124 (e^-a) Hadits ini shahih, Shahih lbnu Majah Qa12)
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Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan celaan terhadap orang yang suka berlebihan
dalam perkara makan, atau celaan terhadap orang yang kekenyangan
dan memenuhi perutnya dengan makanan. Hadits juga mengabarkan
efek negatifnya terhadap agama dan badan. Karena makan yang
berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit dan dapat menghalangi
seseorang dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Rasulullah

, Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberi petunjuknya yang terbaik
untuk seorang insan bahwa kapasitas makanan terbaik yang masuk ke

dalam lambung hanyalah U3. Dengan ukuran ini dapat meringankan
kerja lambung, bermanfaat bagi tubuh dan dapat menguatkan badan
serta menjauhkannya dari berbagai macam penyakit.

Banyak hadits-hadits yang mencela seseorang yang makan hingga
kekenyangan. Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar
dengan dua sanad. Salah satunya ia riwayatkan dengan sanad yang
marfu' dan perawi-perawi yang tsiqah:

yqti';G"; #'Fi Fi' C t5 ,6r gi
"Orang yang palingbanyakkenyang semasa di dunia adalah orang yang paling
banyak mengalami kelaparan di hari kiamat kelak.'t112s

Sabda di atas diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam

kepada Abu Juhaifah R adhiyallahu Anhuyangpada saat itu mengeluarkan
suara sendawa. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallnm:

z // t. _ot
.aj-, j;)vu -[,:-.

"Perutku belum pernah penuh sejak tiga puluh tahui lalu."

Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang
hasan isinya:

.:i\t €tu gF J;l s v'n\ €4 Jti
"Orang-orang yang biasa kekenyangan semasa di dunia sdalah orirg-orong
yang kelaparan di hari akhirat esok."

Al-Baihaqi menambahkan:

o t :'

Ab; t). t:i

11,25 (C,.-p) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (1799)
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--!@.:6, ";; ti;l' .,*- 6i'
"Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir."ttz'

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang bagus bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat seorang laki-laki

yang memiliki perut yang sangat gendut, kemudian beliau berkata

sambil memberikan isyarat dengan jari-jarinya:

.,tr \F iKj r*; * e \i r\t j
" Seandainya perutmu tidak segendut ini tentulah lebih baik bagimu."1r27

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan ini lafazh hadits

Al-Baihaqi.1128

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan lafazhyang ringkas

yakni sebagai berikut:
t . . t'-o i o

7u.i ^1r 
't:-'j;li +:/r Jrrdr lll,,-pJlq L..t;';,:;""#e-' ,-- --. -t' ' l": f,-, . . \r' Q"r'

C7 iqt& & 5"),i ,E'ottriVr.a+';
"Pada hari kiamst kelak akan dihadirkan seorang yang bertubuh besar, tinggi,

banyak makan dan minum akan tetapi di sisi Allah tidak lebih berat (tidcrk lebih

bernilai) dari pada sayap nyamuk. Jika engkau mau silahkan baca: Kami tidak

mengadakan suatu penilaian bagi (nmalan) mereka pada hari kiamat." (QS.

Al-Kahfi: 105).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwasanya Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah menderita kelaparan, lantas beliau mengambil

sebongkah batu lalu beliau letakkan di perut beliau seraya berkata:

?.* Uvl .i;qarr iitrc ktr rjr' ? e( akv ,* i)'ti
z, , i " z / t / t

$ /t,,i.t. ',', o.iA, W f ) ^*t j"$ -lj ii W,4 ;j "a
"Ketahuilah, trrkoiorg orang rrrf *rui, enak semasa di dunia ot on *irioa'i
lapar dan telanjang di hari kiamat kelak. Ketahuilah, terkadang seorang yang

1126 Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Kitab Syu'abil Imaan (Y 136).

1127 AlMu'jamul Kabiir (1U284).

1128 (3v) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (2407)



dirinya mulia tetapi akan nrcnjadi hina di hari kiamat kelak. Ketahuilah, terkndang

selrang yang dirinya hina namurt akan mulia di hari kiamat kelak./'1'12e

Dalam sebuah hadits shahih tercantum:

.4ir u ;s $e cr .:r-\t ;.,,
"Termasuk disebut pemborosan jikn kamu memakan segala ,onf ,nfOoi
ittginkan."l13o

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang di dalamnya
terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah dari Aisyah Radhiyallahu

Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi ws Sallam pernah melihatku
yangpada saat itu aku makan dua kali sehari, lantas beliau bersabda,

toi t- . noJ ,,.-t- , o'. t., ,.

i r r AtJ _5Yr \eG; Yi _h; S .:*( Y ii jj^r Yr la:rLe tj
t

'J.rP/l +i'i 'ki, -t;f' t
"Ya Aisyah, apakah ksmu suka jika kanru tidak purtya kesibukan tain selaii
urusan perttt? Makan duakali sehari termasttkpemborosan dan sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros."1131

Dalam sebuah hadits shahih tercantum:

y \ ) :\;\ f e:r*.r\ ) t rl;t, tr{
"Makzn, minum dnn berpakaianlah kamu! Tetapi jangnn boros dan jangan

b er sikap s omb on g. "1137

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ath-Thabrani
bahwasanya Rasulullah Shsllsllcrhu Alaihi uta Sallnm pernah bersabda,

t'4t itlt orlr o';'4, l;ul,'rtji ,Si :;i ,4i*r'r'f6
,l '. .a

.ei ),; skJ"rj 1>,rir ? ilit " s +et ,:tr|iv, ..r,
"Kelak akan muncul para laki-laki dari umatku makan dengan berbagai mecam

jenis makanan, ninum dengan berbagai tnacam jenis minutnan, memakai

1129 (J+-b) Hadits ini dha'if, sekaii. Tercantum dalam Kitab Dha'if Al-laami' (2171)
1130 (L*),) Hadits ini palsu, Dha'if Al-laami (1995)
1131 Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Kitab Syu'abil Imaan (Y126). Hadits hasan Shahih

An-Nasa'i (2558)

'1132 (j*) Hadits ini hasan, Shahih An-Nasa'i (2558)



SubulusSalam@

berbagai macam mode pakaian dan terlalu besar ceritanya. Mereka adalah

s eb ur uk-b ur uk um atku.' / 1133

Luqman pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apabila

lambung sudah penuh maka pikiran akan tertidur, tidak dapat mendengar

hikmah dan anggota badan pun menjadi sulit untuk beribadah."

Pengosongan perut dari makan mengandung berbagai faedah

dan pemenuhan perut memiliki efek negatif. Perut yang lapar dapat

membersihkan hati, menghilangkan sifat jelek dan dapat membuat

cerdas. Adapun perut yang kenyang akan membuat otak menjadi bodotu

membutakan hati, memperbanyak penguapan pada lambung dan otak

seperti seorangyang sedangmabukdanhalitumengakibatkantertutupnya

fikiran sehingga hati menjadi berat ketika dibawa untuk berfikir.

Di antara faedah perutyang lapar adalahmelemahkan doronganhawa

nafsu untuk melakukan perbuatan maksiat dan sanggup mengendalikan

nafsu yang senantiasa menyuruh orang berbuat buruk. Sebab seluruh

kemaksiatan bersumber dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat
dan unsur yang dapat memperkuat syahwat tersebut adalah makanan.

Dengan meminimalisir makanan berarti dapat melemahkan dorongan

hawa nafsu. Kehidupan sejahtera akan didapatkan oleh seseorang

apabila ia mampu mengendalikan nafsunya. Adapun kehidupan yang

celaka akan didapatkan oleh seorang yang tidak mampu mengendalikan

hawa nafsunya.

Dzan Nun berkata, "Aku tidak berbuat maksiat atau muncul keinginan

untuk melakukannya kecuali di saat perutku terasa kenyang."

Aisyah Radhtyallahu Anha berkata, "Bid'ah pertama yang muncul
setelah Rasulullah ShaIIaIIahu Alaihi wa Sallam wafat adalah bid'ah
kekenyangan. Apabila suatu kaum berada dalam keadaan perut kenyang

maka hawa nafsu mereka akan memberikan dorongan yang sangat kuat
untuk meraih dunia."

Dikatakanbahwa lapar merupakan salah satu perbendaharaan milik
Allah Ta'ala. Ketika perut lapar maka yang pertama sekali melemah

adalah nafsu seks dan nafsu berbicara. Jika perut seseorang sedang lapar

maka tidak ada gerakan nafsu dan keinginan untuk berbicara, sehingga

1133 (j*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lami' (3663)



orang tersebut terhindar dari kesalahan lisan. Dalam keadaan seperti

ini, nafsu sex juga akan melemah sehingga orang tersebut terhindar dari
perbuatan-perbuatan yang terlarang.

Di antara faedahnya yang lain adalah akan mengurangi tidur.
Sebab seorang yang makan dan minum dengan jumlah yang banyak
maka tidurnya juga akan semakin lama dan tentunya banyak tidur
menimbulkan kerugian di dunia dan diakhirat serta akan terluput dari
semua manfaat agama dan dunia.

Di dalam kitab Al-Ihyaa', Al-Ghazali mencantumkan sepuluh faedah

dalam mengurangi makan dan sepuluh efek negatif akibat banyak
makan. Oleh karena itu selayaknya seorang hamba tidak melakukan hal
ifu, karena akan mendorong dirinya untuk bersikap rakus dan ia akan

merasa kesulitan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, dari awal
harus dilakukan tindakan preventif, karena mencegah lebih mudah

dari pada menghilangkan efek negatif yang telah timbul. Pembicaraan

perkara ini tidak perlu diperpanjang lagi karena hal ini dapat diketahui
dari pengalaman dan masing-masing orang pasti pernah mengalaminya.
Pengalaman merupakan salah satu bukti yang harus diperhitungkan.
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1379. Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alsihi

wa Sallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti bersalah dan sebaik-baik

orang yang bersalah adalah yang selalu bertaubat." (HR. At-Tirmidzi
dan Ibnu Majah, sanadnya kuat) 1134

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi

Wasallam pernah bersabda, "Setiap anak Adam pasti bersalah dan sebaik-baik

orangyangbersalah adalahyang selalubertaubat." Hadits riwayat At-Tirmidzi

1134 (;r*) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (2499)
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dan Ibnu Majah, sanadnyakuat. (Khaththaauun artinya banyak melakukan

kesalahan, ini adalah bentuk kata sighah mubaalaghah)

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang insan pasti tidak akan

pernah terlepas dari kesalahan, karena manusia memiliki tabiat yang

lemah dan ada kecenderungan untuk tidak mematuhi aturan yang

telah diperintahkan Allah serta ada keengganan untuk meninggalkan

larangan-Nya. Akan tetapi berkat rahmat-Nya, Allah membukakan

pintu taubat untuk para hamba dan mengatakan bahwa sebaik-baik

orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat dan senantiasa bertaubat

dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

Hadits di atas juga merupakan bukti bahwa apabila seorang hamba

melakukan perbuatan maksiat, lantas ia bertaubat maka Allah pasti

akan menerima taubatnya dan demikian seterusnya. Tidak ada seorang

pun yang sangat giat melakukan ketaatan kepada Allah kecuali ia jenuh

sendi ri. Y ahy a bin Z ak ar iy a Al aihi s s s al am dll<husu skan d a ri keumu m an

hadits ini, karena diriwayatkan bahwa ia tidak pernah memiliki
keinginan untuk berbuat kesalahan.

Diriwayatkan bahwa suatu kali Nabi Yahya Alaihissalaan bertemu

dengan Iblis yang sedang membawa alat-alat pengait. Lalu beliau

bertanya kepada Iblis tentang alat-alat tersebut. Iblis menjawab, "Ini
adalah syahwat yang aku jadikan sebagai alat untuk mengait anak

Adam." Nabi Yahya bertanya, "Apakah aku juga terkena alat tersebut?"

Iblis menjawab, "\a, caranya ketika kamu kekenyangan maka kami

akan membuatmu lalai dari mengerjakan shalat dan dzikir." Nabi Yahya

bertanya lagi, " Apakah ada selain itu?" "Tidak!" jawab lblis. Lantas

Nabi Yahya berkata, "Demi Allah aku tidak akan pernah membuat

perutku kenyang selamanya." Iblis berkata, "Demi Allah aku tidak akan

memberikan nasehat kepada seorang muslim selamanya."113s

;i " 
1, l-7i 

"

1135 Bahwa dalam Kitab Syu'abul Imaan (Y 141).
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1,380. Dari Anasbin Malik Radhil/allshu Anhuberknta, " Rasulullnh Shsllalkthu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Dinm adalnh hikmah, aknn tetapi sangat

sedikit orang ynng melnkuknnnya." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab Asy-

Syu'ab dengan sanad dhaif. Dan ia menshahihkan riwayat yang

mauquf dari perkataan Luqman Al-Hakim)

Penjelasan Kalimat

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhuberkata, "Rnsulullah Shallallahu

Alnihi wa Sallam bersabdn, "Diam adalah hiknmh, akan tetapi sangat sedikit

orang yang melakttkannrla." Dirituayatkan oleh Al-Bnihnqi dalam Kitnb Asy-

Syu'ab dengan sanad dhaif, Dnn ia menshahihkan rizttnynt yang mnuquf dori

perkntaanLuqman Al-Hakim. (Sebabnya karena Luqman datang menemui

Nabi Dawud Alaihissctlam. Saat itu ia melihat Dawud sedang membuat

baju besi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Muncul perasaan

kagum pada dirinya dan ingin bertanya tentang baju besi tersebut. Tetapi

karena hikmah ada pada diri Luqman, ia mengurungkan niatnya untuk
bertanya. Setelah Nabi Dawud selesai ia pun memakainya, ia berkata,

"Sungguh baju besi yang sangat bagus untuk berperang." Luqman

berkata, "Sikap diam merupakan suatu hikmah." Al-Hadits.

Ada yang mengatakan bahwa Luqman sering bolak-balik mendatangi

Dawud selama setahun, namun ia tidak pernah bertanya tentang hal itu.

Tafsir Hadits

Hadits di atas merupakan dalil baiknya sikap diam dan pujian ter-

hadap sikap tersebut. Maksud diam di sini adalah tidak mengeluarkan

ucapan yang tidak berguna. Banyak hadits-hadits yang memuji sikap diam

dan sikap ini juga dipuji oleh orang-orang cerdik pandai dan para syair.

Di dalam sebuah hadits tercantum, "Barnngsiapa Uang diam maka ia

pasti akan selamat. 
/'1136

1136 (ve) Iladits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2501.)
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Uqbah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

"Ya Rasulullah. Bagaimana cara mendapatkan keselamatan?" Beliau

menjawab, " Tahan lidahmu! " Hadits1137

^*tt JkiF:rf;.;r|p< A
"Barangsiapa yang berani memberikan jaminan kepadaku bahrna ia dapat

menjaga rrya yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara

dua kakinya maka aku jamin orang tersebut masuk sl4rga."1738

Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

"Wahai Rasulullatr, apakah kami akan dituntut disebabkan apa yang
telah kami katakan?" Beliau pun bersabda,
t.,
r,t,\;; \! tf6 & ,6, € u6, e y;'t; U j-ii tK

,o,

f i er"-ii
"Demi ibumu, celakalah kamu! Bukankah orang-orang diseret pada hidung

mereka ke dalam neraka disebabkan ulah lisan merekaT 
ilt13e

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.el ,i,i_rr+ -{ \ rA,iiu ,; tn ,',
"Barangsiapi yang brrimai, kepada Attah dan' hori ot lrirot lrrnaoitol, ia berkata

benar atau hendaklah ia diam.'l|ao

Luas sekali hadits-hadits dan ucapan salaf yang menjelaskan tentang
keutamaan bersikap diam.

Ketahuilah bahwa ucapan-ucapan yang tidak berguna itu banyak
sekali dan tidak terbatas. Akan tetapi itu semua dapat dihimpun di
dalam firman Allah Ta'ala:

@ ..:j;'#u,{,La-'{rr
kebanyakan bisikan-bisikan mereka." (QS. An-"Tidak ada kebaikan pada

Nisaa': L14)

ll37 (U*?) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2406)

1138 (C^.r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6474)

11.39 (e*?) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2616)
1140 (C"..-r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6019)



Kesalahan-kesalahan dalam ucapan juga tidak terbatas jumlahnya

dan termasuk di dalamnya adalah pembicaran-pembicaraan batil seperti

menceritakan perbuatan maksiat, bergaul dengan para wanita, cerita

tentang majlis minuman khamar dan perbuatan orang-orang fasig
kemewahan orang-orang kaya, perdebatary senda gurau, pertengkaran,

mencela, mengeluarkan ucapan keji dan kotor, menghina orang lain,

mengutuk, menganggap remeh orang lain, berdusta dan lain-lain. Al-
Ghazali mencantumkan di dalam kitabnya Al-Ihyaa'sebanyak dua puluh
macam kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Lalu beliau memberikan

komentar singkat tentang masing-masing ucapan tersebut, ditambah

dengan solusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang ada.

4. BAB PERINGATAN TERHADAP AKHLAK YANG TERCELA

-i ": -! -Jl ')-

!n

o *'g] :*L*;

.!it:

Dha'if Abtt Dawud (4903)

Dha'if Ibnu Majah (4285)

'r"1,.!;r

1381.. D sr i Ab u H ur air ah Radhiy nll ahu Anhu b erk at a, " R nsul ull ah Sh all all ahu

Alaihi wa SaIIam bersabda, "lauhilah sifat hasad ksrena hasad dapat

memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar."

(HR. Abu Dawud) ltal

1382. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Anas dengan makna yang

sama.1742

Tafsir Hadits

Kata iy y aakum adal ah dhamir (ka ta ganti) yang dinashabkan den g an

tujuan men-tahdziir (peringatan atas suatu bahaya) dan yang ditahdzir

11.41. (.-b+.b) Hadits ini dha'if,
71.42 (J*) Hadits ini dha'if,
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adalah sifat dengki. Banyak sekali hadits dan atsar dari para salaf

yang mencela sifat dengki. Disebutkan bahwa maksiat pertama yang

dilakukan terhadap Allah disebabkan oleh sifat dengki. Saat itu Allah
memerintahkan kepada Iblis agar sujud kepada Adam. Namun iblis
enggan melakukannya karena adanya sifat dengki yang bersarang di
dadanya dan akhirnya Allah mengusirnya. Dari pengusiran ini bermula

berbagai bala dan bencana terhadap Nabi Adam dan seluruh manusia.

Perasaan dengki tidak akan muncul kecuali dikarenakan adanya

anugerah nikmat. Apabila salah seorang hamba mendapat anugerah

dari Allah berupa nikmat maka ada dua perasaan yang timbul pada

dirimu:

1) Kamu benci terhadap nikmat tersebut dan kamu suka kalau nikmat
tersebut hilang. Sikap seperti inilah yang dinamakan dengki.

2) Kamu tidak suka kalau nikmat tersebut hilang dan kamu juga tidak
benci kalau rrikmat tersebut tetap ada. Hanya saja kamu memiliki
keinginan mendapatkan nikmat yang sama. Sikap seperti ini disebut

ghibthnh.

Sikap pertama dalam kondisi bagaimanapun hukumnya tetap haram,

kecuali nikmat yang didapatkan oleh orang-orang kafir dan pelaku maksiat

yang menggunakan nikmat tersebut untuk membuat kerusakan, fitnah,

merusak perShnhabalan dan perdamaian serta mengganggu hamba-

hamba Allah. Kebencian semacam ini dan keinginan agar nikmat orang

seperti ini pupus tidaklah mengapa. Sebab titik kebencian bukan terletak

pada nikmat yang telah diberikan kepada mereka, tetapi kebencian itu
timbul karena nikmat tersebut digunakan untuk merusak dan berbuat

semena-mena. Jadi, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai hadits

bahwa haram hukumnya bersikap dengki dikarenakan adanya perasaan

benci terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepada seseorang.

Sungguh indah ucapan seseorang yang isi ucapannya:

Ketahuiloh. Kntnkan kepada lrang yang dengki kepadaku,

Tahukah knmu kepnda siapa sikap jelekmu itu ditujukan.

Sebenarnya sikap jelek itu engkau tujukan kepada Allah,

Seltab ettgkau tidok ridha terhadap apa yang telah Dia berikan kepadaku.



,r-

Karena perbuatanmu aku diberi baktsnn dengnn bertnmbahnya nikntnt

kepadaku.

Dan pintu permohonan yang engkau hantarkan menjndi tertutttp.

Apabila terlintas dibenak seseorang untuk berbuat dengki

kemudian ia berusaha untuk menghilangkan kedengkian tersebut maka

orang ini tidaklah berdosa. Bahkan boleh jadi ia mendapat pahala atas

upayanya tersebut. Namun apabila ia memperturutkan keinginannya

untuk menghilangkan nikmat yang telah didapatkan oleh saudaranya

atau berusaha mencari jalan bagaimana agar r-rikmat tersebut habis,

berarti ia telah bertindak zhalim terhadap saudaranya. Apabila ia

sudah upayakan, lantas ia urungkan niat tersebut karena memang ia

tidak sanggup melakukannya, dimana jika ia sanggup niscaya telah ia

lakukan, maka orang seperti ini mendapat dosa. Akan tetapi apabila

pengurungan tersebut muncul karena ketaqwaan atau karena kesadaran

maka orang seperti ini tidaklah mendapat dosa. Sebab seseorang tidak
mungkin menghilangkan lintasan-lintasan yang ada di dalam hatinya.

Oleh karena itu, cukup baginya untuk tidak melaksanakan apa yang

terlintas di dalam hatinya dan tidak bertekad untuk melakukannya.

Di dalam kitab Al-lhyna'tercantum: jika seandainya urusan itu secara

penuh dilimpahkan kepadanya dan diserahkan menurut keinginannya,

lantas ia pasti akan menghilangkan nikmat yang diberikan kepada

saudaranya tersebut maka sikap seperti inilah yang disebut sebagai

sifat dengki yang tercela. Namun jika hal itu tidak ia lakukan karena

ketaqwaan yang ada di dadanya maka apa yang terlintas di dalam hatinya

mendapat kemaafan dari Allah, walau bagaimanapun kebencian yang

ada di dalam hatinya menurut pertimbangan akal dan agamanya.

Perincian seperti inilah yang diisyaratkan dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Abdur Razaq dengan sanad yang marfu' Rasulullah

Shallctllahu Alsihi wn Ssllam bersabda,

tl' J-j
.i: ),tt
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"Ada tigahat tidak adaseorangpunyangmampu terlepas dari tigahal tersebut:

sifat salah, buruk sangka dan dengki." Dikatakan, "Lantas bagaimana jnlan

keluarnya Yn Rasulullah?" beliau meniaulab, "Apabila kamu salnh maka

jangan ulangi! jika muncul perasaan buruk sangka maka jangan kamtt teliti

kebenarannya! dan apabita muncul perasaan dengki maka jangan diper-

turutkgn!"1143

Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkanbahwa Rasulullah Shallallnhu

Alaihi wa Sallam bersabda,

,p il l4t,e ? u:i; r-t; fi'tt\';; r;r J1

lt.
"setiap anak Adnm itu pasti memiliki sifat dengki. Namun perasaan dengki itu

tidaklah berdosa selama tidak ia ucapkan dan tidak ia laksanakan."ll'44

Pada hadits-hadits lain yang semakna tidak ada yang terlepas dari

cacat.

Di dalam kitab Al-zawaaiir karya Ibnu Hajar Al-Haitsami termaktub

bahwasanya dengki itu memiliki tingkatan-tingkatan:

1. Perasaan dengki yang menginginkan agar suatu nikmat terpupus dari

seseorang, walaupun nikmat tersebut tidak berpindah pada dirinya.

Ini merupakan tingkatan dengki yang tertinggi.

2. Atau disertai keinginan agar nikmat tersebut pindah kepada dirinya.

3. Atau disertai dengan keinginan untuk mendapatkan nikmat yang

serupa.

4. Atau ada perasaan senang jika nikmat tersebut hapus agar tetap ada

perbedaan antara dirinya dan orang tersebut.

5. Atauadaperasaandengki.Namuniatidaksukakalaunikmattersebut
terhapus dari orang tersebut.

Tingkatan dengki yang terakhir ini adalah tingkatan yang mendapat

kemaafan dari Allah, itupun jika berkaitan dengan perkara dunia.

Namun jika berkaitan dengan perkara akhirat maka hal itu merupakan

salah satu perkara yang dianjurkan.

1,143 (J+-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-laami' (2526)

1.1.44 (J*) Hadits ini dha'ifl Dha'if Al-laam{ (4222)

tt
t5

L
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Tingkatan terakhir ini disebut dengan istilah ghiirah (ke cembu ruan).

Apabila ghiirah tersebut hanya berkaitan dengan masalah-masalah

agama, maka sikap seperti ini sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar

Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallnllnhu Alnihi wa Sallnm

bersabda,

;*tr;(tr#' ;Cr i)\'r6;rpr .irr ;uT ,y', ,f' f {l 1;1
.r.w ;ur, -wt ;a :j;t * lc,irr ;uT "v;;

"Tidak dibenarkan iri kecuali kepada dua hal; 1) seorang yang menclapat

anugerah dari Allah berupa Al-Qur'an lahr ia membacanya di waktu malant

dan siang. 2) seorang yang mendapat anugernh dari Allah berupa harta lantas

ia menginfakkannya di waktu malam dan siang."tlas

Maksudnya ia merasa cemburu dengan kedua sifat ini sehingga

muncul keinginannya untuk mentauladani sifat tersebut. Mungkin sifat

ini disebut sebagai dengki dari sisi makna mazaj.

Hadits di atas menunjukkan haram hukumnya bersikap dengki

dan hal itu termasuk salah satu dari dosa besar. Sebab makna memakan

kebaikan adalah menghapusnya dan tidak ada yang menghapus

kebaikan kecuali jika dosa tersebut termasuk salah satu dari dosa besar.

Adapun kata memakan disini adalah kata majaz isti'arah.

Sabda beliau, "Sebagaimana api melahap kayu bakar," ini merupakan

penegasan tentang musnahnya kebaikan karena sifat dengki tersebut

diumpamakan seperti api melahap kayu bakar dan gejolaknya memus-

nahkan seluruhnya.

Ketahuilahbahwa cara terapihati dari penyakit dengki adalah orang

yang memiliki kedengkian ini harus mengatahuibahwa kedengkiannya

itu tidak berbahaya terhadap orang yang menjadi objek kedengkiannya,

baik untuk urusan agama maupun dunia. Bahkan bahaya dunia dan

akhiratlah yang akan mengincar si pelaku, karena nikmat tersebut

tidak akan hilang. Apabila karena kedengkian seseorang lantas Allah
menghilangkan nikmat orang yang menjadi objek kedengkian, niscaya

1145 (g3p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5025) dan Muslim (815)
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nikmat iman pun mungkin akan pupus. Karena orang-orang kafir

ingin agar keimanan tersebut pupus dari diri kaum mukminin. Tetapi

realitanya malah sebaliknya, orang yang menjadi objek kedengkian

akan merasakan kegembiraan karena kebaikan orang yang dengki

akan diberikan kepadanya. Alasannya karena si pelaku telah bertindak

zhalim terhadap dirinya, apalagi kedengkian tersebut dilontarkan

dengan mengeluarkan ucapan-ucapan penghinaan, menggunjingnya

dan menyebarkan aibnya. Di hari akhirat kelak Allah akan menjadikan

dirinya sebagai seorang yang bangkrut karena kebaikannya habis

diberikan kepada orang yang pemah ia zhalimi dan ia juga tidak akan

mendapatkan kenikmatan pada hari akhirat, di antaranya tidak akan

mendapatkan kesucian hati, tidak dapat merasakan ketenangan dan

ketenteraman jiwa. Apabila seseorang memperhatikan perkara ini maka

tahulah ia bahwa kedengkian hanya akan menyeret dirinya ke lembah

malapetaka dan kesengsaraan dunia dan akhirat.

-',,..4.

*';,-..*,

1. .- F r
-j -J r l /r

.1.-.- L;' .-; *- .

1383. Darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu, ia berknta: Rasulullah

shallsuahu Alaihi wa sallambersabda, "orangkuat itubukanlah orang

yang jago bergulat. Akan tetapi lrang kuat adalah orang yang dapat

menahan dirinyaketika marah." (Muttafaq Alaihi) 1146

Penjelasan Kalimat

Darinyn (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullnh

ShallallahuAlaihiwasallambersabda, " Orangkuatitubukanlahorangyang jago

bergulat. (Shura'ah dengan mendhammahkan huruf shad, menfathahkan

huruf rn' dandiikuti oleh huruf 'ain, menutut timbang anhumazah dalam

bentuk mubaalaghah, yakni selalu menang dalam bergulat), akan tetapi

orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah." Muttafaq

Alaih.

,1,
It

1,146 (e4) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6114) dan Muslim (2609)
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Tafsir Hadits

Maksud kuat yang tercantum dalam hadits adalah kekuatan

maknawi, yakni kesungguhan dalam menahan diri dari perbuatan buruk,

mampu mengendalikan anggota badan agar tidak menyerang seseorang

yang membuatnya emosi. Sebab menghadapi hawa nafsu sama seperti

menghadapi sekian banyak musuh. Jika kamu mampu mengendalikan
dorongan hawa nafsu berarti kamu disebut sebagai orang kuat yang

mampu mengalahkan sekelompok orang yang ingin mengalahkanmu.
Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa berjihad melawan hawa nafsu

lebih sulit dibandingkan berjihad melawan musuh. Alasannya karena

Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam menyebutkan orang yang mampu

menguasai hawa nafsunya sebagai manusia yang paling kuat. Hakikat
marah adalah gejolak emosi yang mencuat ke jasad yang siap untuk
menyerang.

Hadits ini menganjurkan agar kita berusaha mengendalikan dan

menahan dorongan nafsu apabila ada sesuatu yang membuat kita marah

sehingga muncul dorongan kuat untuk segera menyerang. Sebab marah

merupakan salah satu sifat yang sudah menjadi tabiat manusia, jika ada

yang mengusik-usiknya maka gejolak amarah akan bangkit. Geiolak

ini akan terlihat dari warna wajah dan kedua mata yang memerafu

urat-urat menegang dan sebagian tubuh juga berubah menjadi meratr,

karena saat itu kulit akan memperlihatkan warna lapisan yang ada

di bawahnya. Hal ini terjadi jika amarahnya tertuju kepapda sesuatu

yang rendah dan ia sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Apabila
orang-orang atasan yang mengusik marahnya dan ia tidak kuasa untuk
melampiaskan amarahnya maka aliran darah di daerah kulit akan

tertahan dan mengalir ke dalam jantung sehingga warna kulit berubah

menjadi pucat karena adanya rasa takut. Adapun amarah terhadap

orang yang seimbang kekuataannya maka aliran darah berbolak balik
antara mengalir dan tidak mengalir sekitar daerah kulit. Oleh karena itu
kulit terkadang berwarna pucat dan terkadang memerah.

Kemarahan akan merubah kondisi lahir dan batin seseorang seperti

ada perubahan pada raut muak, gemetarnya anggota badary munculnya

tindakan-tindakan tanpa kontrol dan tingkah laku yang aneh. Sehingga

apabila seorang yang sedang marah melihat sendiri bagaimana
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keadaan dirinya ketika marah, niscaya akan hilang amarahnya karena

merasa malu melihat bentuk rupanya dan keanehan tingkahnya. Ini
yang berkaitan dengan perubahan pada bentuk lahiriyah. Adapun
perubahan batin lebih buruk dari pada perubahan lahiriyah. Karena

akan menimbulkan perasaan dendam di dalam hati dan memendam

berbagai rencana jahat. Bahkan perubahan secara batin lebih cepat dari
pada perubahan yang ada pada lahiriyah, karena perubahan lahiriyah

merupakan efek dari pada perubahan batin. Seperti efeknya terhadap

lidah yang mengucapkan cacian dan makian. Efek terhadap perbuatan

seperti memukul, membunuh dan lain-lain.

Beberapa hadits memberikan terapi penyakit marah ini. Diriwayatkan

oleh Ibnu Asaakir dengan sanad yang marfu' bahwasanya Rasulullah

Slmllallnhu Alnihiwa SaIIam pernah bersabda,

';ttL'tlt,

"Mnrnh ituberasal dari setnn dan setan diciptakan dari api rrrrrTroro air dapat

memadamkan apL Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah maka

hendgklah i a man di, " 1 1 a7

Di dalam riwayat lain disebutkan: ("*;;i1) "Hendaklah iaberwudhu!"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang marfu'
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda,

ttl i , \ t ,: o / t t,i . : .:..a--ae;S- ;t-U::^,ll j/ .iit{ >V\ :Ju; Foi }; t;1

"Apabila snlah seorang di antara kalian sedang marah lalu ia birkata',

" A' u dzub ill ahi m in asy sy aith aan ( aku b erlin dun g kep ada AII ah dar i g an I gu an

setan)." pasti marahnrla akan reda."rla9

Dlriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang marfu'bahwasanya
Rasulullah Shallallaht Alaihi zpa Sallam bersabda

1147 (J4-b) Hadits ini dha'il Dha'if Al-laanti' (3933)

lI48 (e,.-p) Hadits ini shahih, shahih Al-lami' (695)

,1t, - '-r t.

rlJl '-J , ol-lJa)v J-At

;t:*i

;t:*i
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"Apnbila salah seorang di antnra kalian nnrah maka hendnklah in diofl."114e

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban bahwa-

sanya Rasulullah Shnllallshu Alaihi wa Sallam bersabda,

o ,' o o' or,. ! . ,or, 9o, o ' o' t t .i . : .:,"# )!; --;;Jl c.p ,--o: ip _"*l;It }i-r-i -;i- t;r

"Apnbiln rirorr rrororlg kalinn seclang ntaralr makn henclnklah in auan, lit,
emosi belum juga reda maka hendaklah in berbaring."1l5o

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh bahwasanya Rasulullah Shallallahu

Alnihi wa Sallnnr bersabda,

, . t- . t' r , o , 
" , ".i:LJL> oJ->r j:j _.1**,\,

"Marah itu berssal dsri setsvt, apnbila salah seorsng di nntarn kalisn nnmutl

kemarahsnnya di saat ia berdiri maka hendaklah ia duduk dan apabila munuil

kemarahannya dalam keadann duduk mnkn hendaklah ia berbnrhtg."

Marah yang terlarang adalah marah yang tidak syar'i. Adapun
marah yang syar'i adalah sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-
Bukhari dalam kitab Shahihnyn: Bab Dibolehkawrya Marah Dan Bersikap

Keras Untttk Melaksanakan Perintah Allah. Allah Tn'ala berfirman,

"Hai nabi, berjihadlah (melnzoan) orang-lrang kafir dan orang-orang munafik

itu, dan bersikap keraslah terhndap mereka. " (QS. At-Taubah: 73)

Lantas Al-Bukhari menyebutkan lima buah hadits yang masing-

masing hadits tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahtr

Alaihi wa Sallam marah karena beberapa sebab yang berbeda. Yang pada

intinya semua kemarahan beliau disebabkan oleh perintah Allah Tn'aln

dan kemarahan yang beliau perlihatkan adalah penegasan terhadap

perintah tersebut. Allah Ta'rils menyebutkan kisah kemarahan Nabi

Musa 'Alaihis Salaam di dalam Al-Qur'anul Karim: "Sesrdah amarah

Musa menjadi reda." (QS. Al-A'raaf: 154)

1149 (eN) Hadits ini shahih, Shnhih Al-lami' (693)
1150 (C..-^r) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (4782)
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1 38 4. D ir iu) ay a tkan d nr i Ab d ull nh b in U m ar Radhiy all ahu Anhum a, i a b erkat a :

Rnsulullnh Shnllnllahtr Alaihi wa Sallam bersabda, "Kezhaliman itu

nd nl ah ke gel np nn p n d a h nr i ki am at. " (Muttaf aq Alaihi) 11s1

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya berbuat zhalim karena hal itu
merupakan perbuatan yang buruk baik ditinjau dari sisi syariat maupun

akal. Pengharamannya mencakup semua aspek, baik dari segi harta,

jiwa dan kehormatan, terhadap orang-orang mukmin maupun terhadap

orang fasiq.

Rasulullah Shnllallnhu Alnihi wa Sallnm mengabarkan bahwa ke-

zhaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Mengenai hal ini para

ulama memiliki tiga pendapat:

1. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan dalam makna yang

hakiki, yakni si pelaku akan mengalami kegelapan pada hari kiamat

kelak. Ia tidak mengetahui ke mana jalan yang harus ia tempuh,

sementara orang-orang yang bertaqwa dapat mengetahui arah jalan

karena di depan dan di sebelah kanan mereka terdapat cahaya yang

menerangi jalan mereka.

2. Maksud kegelapan di sini adalah dahsyatnya bencana yang akan

menimpa. Allah Ta'ala berfirman,

" Katakanlah, " S iap akah y an g dap at meny elamatkan kamu dar i b encana di

darat dan di Inut," (QS. Al-An'am: 63)

Makna zhrilttmantil barri wnl bahri dahsyatnya bencana daratan dan

lautan.

3. Maksudkegelapandisiniadalahsiksaandanhukumandiharikiamat
kelak.

1151 (3"*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2447) dan Muslim (2579)
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1385. Diriwayatkan dnri labir Rndhirlallaltu Anlttt, in berkntn: Rasulullnh

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "lmthilnh kezhalintan,

karens kezhslimsn itu adalnh kegelapnn padn hnri kiamnt. lntthiltth
sifat kikir karenn kikir itulah yang memhinasnknn orang-orang seltelum

ksmu." (HR. Muslim)'1s2

Tafsir Hadits

Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang perbedaan antara

syuhhaa danbakhil.

Ada yang mengatakan bahwa sifat syuhln itu lebih kikir dan lebih

pelit dari pada sifat bakhil. Pendapat lain mengatakan bahwa sifat

syuhhah itu adalah sifat kikir yang disertai dengan ketamakan. Ada jr-rga

yang berpe ndap at b akhil adalah kikir pad a perkara-perkara tertentu saj a,

sementara syuhha itu kikir dalam segala hal. Ada lagi yang mengatakan

bahwa bakhil hanya kikir dalam masalah harta dan syuhhn kikir dalam

masalah harta dan perbuatan baik iainnya. Pendapat lain menyatakan:

syuhha adalah kikir terhadap sesuatu yang bukan miliknya dan bskhil

adalah kikir terhadap harta yang ia miliki.

Sabda beliau, "ksrena kikir itulnh yang tnembhtasaknn ornng-lrang

sebelum kannL " ada kemungkinan maksudnva kebinasaan duniawi. Hal
ini ditafsirkan oleh kelanjutan hadits:

rt

.4rg t jljlt;j;u, \"5);
"Sifat itu telah ntenjerurr'urkon umat sebelt,tnt kaliart ke

pertumpahan darah dan rnerusak kehormatan mereka."

Kelanjutan hadits ini menunjukkan bahwa kebinasaan yang

dimaksud adalah kebinasaan duniawi. Sifat bakhil mendorong mereka

untuk terus berambisi dalam mengumpulkan dan menambah harta serta

't . ^ tjt .JI'-;{rl;
dalnm kancah

1152 (ev) Hadits ini shahih, Muslim (2578)
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menjagany a agar tidak berkurang karena nafkah-nafkah yang harus ia

keluarkan, hingga akhirnya mereka mengambil harta olang lain dengan

cara-cara yang tidak halal. Kemudian hal itu mendorong mereka untuk

melakukan pembunuhan dan menghalalkan yang haram.

Kemungkinan lain dari maksud hadits adalah kebinasaan akhirat

akibat tindakan zhalim yang mereka lakukan semasa di dunia. Tetapi

Zhahir hadits di atas mengandung kedua maksud yang telah disebutkan.

Ketahuilah b anyak sekali had its-ha dits Rasulul lah Sh all aII ahu Al nih i

wn sallam yang mencela sifat bakhil dan kikir ini. Adapun celaan dari

Al-Qur'anul Karim adalah sebagai berikut:
Allah Ta'nlaberhrman,

,H\,33i'o:FYj{'}*-rii
,,(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir." (QS.

An-Nisa':37)

Firman-Nya, "Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir

terhadap dirinya sendiri." (QS. Muhammad: 38), "Sekali-kali janganlah

orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah beriknn kepada mereka dari

karunia-Nya menynngka, bahwa kebakhilnn itu baik bagi mereka, sebenarnya

kebakhilan itu ndalah buruk bagi mereka." (QS. Ali Imraan: 1'80), "Dan

siapa yang dipetihnra dari kekikiran dirinya, mereka Itulah 0ran8 oranS yanS

beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9)

Rasulullah Shallallahu Alaihi ws Snllam bersabda,
o. or, 

o, o t- t , a , s.tt ,,, t,,'I ! I t,),ol " -:;
.+\', *\:;i _|-f 

jtii\}!* u*t i\1" - :oLQ-" .:,,15

"Ada iign put oro yang dapnt membinasakan: sifnt bakhit yang diikuti,

hnzoa nafsu yang diperturutkan dan seseorang yang merasn kagum dengan

pemikirannya sendiri." Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam

kitabnya Al-Ausath dan ada sedikit tambahan.rl53

Di dalam doa Nabi Shnllnllahu Alaihi wa Sallsm tercantum:

F,r,l;Sllrj {tt cof)tjo j rr'
C ''^-*.Jl q

1153 (;.*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lam{ (3045)
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"Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal yang)

menyedihkan dan menyusahkan,lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan
hutang dan penindasalx orang." Hndits diriwnyatknn oleh Al-Bukhari dan

Muslim.l15a

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Snllam bersabda,

!; i;; Ir.; e F, e;7
"Sifat yang pating buruk pada diri ,rr*ron, naAof,rr,,nlrr,,,",, ,ronrr'11s6 dnl.L

j ub nun kha ali 
/ 11s7 .' 

t 1'1s8

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabnya At-Taarikh dan
Abu Dawud dari Abu Hurairah Radhiyallahu Atthu. Adapun ucapan-

ucapan Shahabat tentang celaan terhadap sifat bakhil juga tidak kalah
banyaknya.

Apabila anda bertanya, "Bagaimana sebenarnya hakekat dari sifat
bakhil yang tercela? Sebab masing-masing pasti merasa bahwa orang

lainlah yang bakhil sementara dirinya tidak memiliki sifat bakhil. Bisa

jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, orang-orang berbeda

penilaian tentang orang tersebut. Sekelompok orang ada yang menga-

takan bahwa orang itu bakhil dan sebagiaiz lain mengatakan tidak bakhil.
Lantas apa definisibakhilyang dapat membinasakan seseorang? Dan apa

definisi yang layak diberikan kepada seorang hamba bahwa ia adalah

seorang dermawan dan apa pula pahalayang akan ia dapatkan?"

Dermawan adalah seorang yang memberikan nafkah yang wajib ia

berikan. Nafkah yang wajib ia keluarkan ada dua macam:

1. Wajib syar'i yakni yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk
dikeluarkan seperti zakat, nafkah kepada orang-orang yang wajib
ia nafkahi dan lain-lain.

2. Wajib muruuah dan kebiasaan.

Seorang disebut dermawan jika ia memberikan nafkah waiib syar'i

7754(e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2893)
1.755 SVuhh adalah kebakhilan disertai dengan sifat rakus.
1.756 Haali'adalah selalu berkeluh kesah.
'1.'1.57 lubn khaali' adalah sangat pengecut, seolah-olah jantungnya copot saking

takutnya.
1158 (i"^.2) Hadits ini shahitr, Shahih Al-lami' (3709)
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dan wajib muruah dan kebiasaan. Jika salah satu kewajiban ini ada yang

enggan untuk iabayar maka orang tersebut disebut bakhil. Hanya saja

yang enggan membayar nafkah wajib syar'i lebih bakhil dari pada orang

yang enggan membayar nafkah muruah dan kebiasaan.

Barangsiapa yang membayar zakat hartanya, menafkahi keluar-

ganya dengan kerelaan hatinya dan tidak memilih-milih harta yang

buruk untuk memenuhi hak Allah maka orang ini disebut dermawan.

Dermawan dari segi murunh adalah meninggalkan perkara yang

susah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap rendah serta

dianggap buruk oleh masyarakat. Ada perbedaan dalam menentukan

standar penilaian bahwa sesuatu itu rendah. Hal ini tergantung pada

situasi dan kondisi serta individunya. Masalah ini memiliki rincian yang

terlalu panjang jika dibahas. Hanya saja bagi yang berminat mengetahui

rinciannya dan pembahasan yang bagus, silahkan ia baca kitab Al-Ihyaa'

karya Al-Ghazali.

Ketahuilah bahwa bakhil adalah salah satu penyakit dan Allah tidak

akan menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan juga penawarnya.

Ada dua faktor yang menyebabkan terjangkitnya penyakit bakhil ini:

1. Cinta terhadap syahwat dan cinta ini tidak akan dapat diraih kecuali

melalui harta dan angan-angan yang panjang.

2. Cinta yang sangat terhadap harta sehingga ia tidak ingin berpisah

dengan harta tersebut, contohnya uang. Dengan uang orang dapat

mendapatkan semua yang ia butuhkan dan apa saja yang diinginkan

oleh hawa nafsunya. Karena dengan uang ia dapat melampiaskan

hawa nafsunya maka jadilah uang itu sesuatu yang sangat ia cintai

dan sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada kelezatan

maka sesuatu itu juga rasanya lezat. Tentu ini merupakan kecintaan

yang menyesatkan. Karena sebenarnya jika diperhatikary tidak ada

perbedaan antara batu dengan emas kecuali karena dengan emas

seseorang dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Ini sebabnya

mengapa tumbuh kecintaan terhadap harta yang pada gilirannya

akan menumbuhkan sifat bakhil.

Untuk mengobati penyakit ini harus dilakukan kebalikannya. Terapi

penyakit hawa nafsu adalah harus rela dan sabar dalam menjalani pola
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hidup yang sederhana. Terapi cinta harta dan panjang angan-angan

dapat dilakukan dengan cara senantiasa mengingat kematian dan

mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang yang berusaha habis-

habisan untuk mengumpulkan harta lantas harta tersebut tersia-siakan

dan tidak bermanfaat sedikitpun bagi pemiliknya. Bahkan ia nanti akan

dihisab dan mendapat siksaan. Terkadang pendorong munculnya sifat

bakhil adalah demi kemakmuran anak keturunannya. Untuk itu ia harus

memahami bahwasanya Allahlah yang telah menciptakan mereka dan

Dia jualah yang akan memberi mereka rezeki. Kemudian ia lihat kepada

dirinya sendiri yang mungkin tadinya tidak mendapat warisan dari
ayahnya sepersenpun. Lantas ia lihat kepada orang yang menjauhkan

dirinya dari sifat pelig ia menginfakkan hartanya ke jalan yang diridhai
Allah dan lihat juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang senantiasa

memberikan dorongan untuk selalu menderma dan melarang sifat kikir.
Coba perhatikan juga dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyakit

kikir semasa di dunia, karena bagaimanapun ia mengumpulkan harta

dan menjaga simpanan-simpanan harta karunnya namun ia pasti akan

tertimpa penyakit yang mau tidak mau ia harus tetap mengeluarkan

hartanya.

Kedermawanan merupakan sikap yang terbaik selama tidak boros

yang terlarang dalam agama. Allah Ta'ala berfirman,

t1V 4tyi <i. L(1_, W. {3 t}/. { 6:\ rsy6ji3

"DAnornng-orangynngapabilamembelanjakan(harta),merekatidakberlebihan,

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara

yang demikian." (QS. Al-Furqaan: 67)

Jadi sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Yakni tidak kikir
dan juga tidak boros.

Kesimpulannya, apabila seseorang memperoleh harta maka

hendaknya ia menafkahkan harta tersebut di jalur yang ma'ruf dan

baik. Hendaknya apa yang ada di sisi Allah lebih ia harapkan dari pada

apa yang sedang ia miliki. Jika ia tidak punya harta maka hendaklah ia

bersikap qana'ah dan merasa cukup serta tidak tamak terhadap harta

yang tidak ia miliki.



SubulusSalam:r@

1,386. Diriwayatkan dari Mahmttd bin Labid Radhiyallahu Anhu ia berksta:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya

perkara ynng paling nku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yakni

riya." (HR. Ahmad dengan sanad hasan)rlse

Penielasan Kalimat

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid (bin Rafi' Al-Anshari Al-
Asyhali, Iahir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan
ia telah meriwayatkan beberapa hadits. Al-Bukhari berkata, "Ia adalah

seorang shahabat." Abu Hatim berkata, "Tidak ada bukti kalau ia adalah

seorang shahabat." Muslim mengkatagorikannya ke dalam kelompok

para tabai'in. Ibnu Abdil Barr berkata, "Yang benar adalah seperti

yang dikatakan oleh Al-Bukhari." Ia termasuk salah seorang ulama

yang meninggal pada tahun 76 Hijriyah) Radhiyallahu Anhu ia berksta:

Rasulullah Shnllallahu Alaihi wn Sallam bersabda, "Sesungguhnya perkarn

yang paling aku takutknn atas kalian adalah syirik kecil." Hadits riwayat

Ahmad dengan sanad hasan.

Kata riyaa' berasal dari dari kata ra-a dan masdharnya mengikuti
timbangan mafaa'ilah dan fi'aal. Kata ini juga disebut dengan istilah
mahmuzz 'ain (kata yang pada 'ain fi'il-nya terdapat huruf hamzah),

karena asalnya dari kata ru'yah. Dan boleh juga diringankan dengan

cara merubahnya menjadi h:uruf ya'.

Tafsir Hadits

Secara bahasa riya' adalah memperlihatkan kepada orang lain

sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya.

Ditinjau dari istilah syar'i, riya' adalah melaksanakan suatu ketaatan

dan meninggalkan suatu kemaksiatan untuk mendapat perhatian selain

1159 (6.*) Hadits ini shahih, Ahmad (V1428) dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam
Kitahnya Shahih Al-lami '(1555)



dari Allah. Atau keinginan agar orang lain mengetahui ketaatan yang ia

lakukan demi mendapatkan benda keduniaan dan lain-lain. Ini semua

haram untuk dilakukan. Allah Ta'ala telah mencela sifat ini dalam kitab-

Nya dan menyebutkan bahwa sifat seperti itu adalah sifatnya orang-

orang munaafik. Allah Ta'ala berfirman

@ ..J"(1i'bi6.
"Mereko bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia." (QS. An-

Nisaa': 142)

Firman-Nya,

G) fff -.r, t q;n;\J At 1i j:$ .;; :E\Fr.tfu
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendctklah ia

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia memperselantukan seorangpun

dalem beribedat kepada Tuhannya. " (QS. Al-Kahfi: 110)

'i ti( @ s;^c tF ;" "i tJ ( @ <1*!t'3:+
@o'ir;

"Mnka kecelskannlah bagi lrang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang

lslai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya." (QS. Al-Maa'un: 4-6)

Banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan betapa besarnya

hukuman yang akan diperoleh si pelaku riya yang mana sebenarnya

ia telah menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadits

Qudsi Allah Ta'ala berfirman,
' o1 t

^$ !'rt\ >6; l* ;
'Aootl,

.a f4'

"Barangsiapa yang merulektttukan Aku dalam amalannya, maka amalannya

ttntuk apa yang in sektftuksn, adapun Aku berlepas diri dsrinya karenn Aku

adnlah Dzat ynng paling tidak membutuhknn seklttu."1160

Ketahulah bahwa riya juga dapat diungkapkan melalui aktivitas
jasmani, Seperti memperlihatkan tubuh yang kurus dan pucat untuk
memberikan kesan kepada orang-orang bahwa hal itu dikarenakan

, .,1;. .?1.'io" ,jo /+. ti,tl o o1

-* e!c)l .J:el Ul ,q-, * UIJ 4J * ,S*

1160 (Ci#) Hadits ini shahih, Muslim (2985)
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kesungguhannya dalam beribadah atau karena kesedihan dalam

memikirkan agama dan takut terhadap hari akhirat. Adapun tubuh

yang kurus untuk memberikan kesan bahwa makannya sedikit. Rambut

yang tidak tersisir dan pakaian yang kotor untuk memberikan kesan

seolah-olah ia adalah orang yang menumpahkan seluruh perhatiannya

kepada agama sehingga lupa untuk mengurus kerapian dan kebersihan

pakaian. Banyak lagi jenis-jenis riya yang tujuannya agar terlihat sebagai

seorang yang shalih dan ahli agama.

Riya yang muncul dari perkataan seperti: ketika memberikan

nasehat tentang beberapa sikap dan kisah-kisah orang shalih, untuk

menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang menguasai kisah-kisah

orang-orang salaf terdahulu atau untuk menunjukkan dalamnya ilmu
yang ia miliki, atau memberi kesan seolah-olah ia sangat menyayangkan

kemaksiatan yang sudah tersebar di tengah masyarakat, atau melakukan

amar makruf dan nahi mungkar di hadapan orang ramai. Jadi riya

dengan ucapan itu tidak terbatas ruang lingkupnya. Boleh jadi amal

tersebut dilakukan di hadapan teman-teman atau di depan pengikut

dan murid, hingga dikatakan, "Si fulan itu seorang yang pantas diikuti
dan dijadikan suri tauladan."

Pintu riya itu sangat luas. Jika hal itu anda ketahui maka sebngian

pintu riya ada yang lebih besar dari pada pintu riya yang lain karena

adanya perbedaan jenis riya itu sendiri atau karena adanya perbedaan

pada rukun riya tersebut. Rukun riya ada tiga:

1. Muraa's bihi: amalan yang dilakukan dengan riya

2. Murnn'a linjlihi: sebab terjadinya riya.

3. Qashdu riyaa: maksud riya itu sendiri.

Maksud orang yang melakukan amalan riya tidak terlepas dari dua

kemungkinan adalah: ingin mendapatkan pahala atau disertai dengan

keinginan lain. Jika ada keinginan lain selain keinginan mendapatkan

pahala maka tidak akan terlepas dari kemungkinan: keinginan untuk

mendapatkan pahala lebih kuat dari pada keinginan yang lain, atau

mungkin seimbang, bahkan boleh jadi keinginan untuk mendapatkan

pahala itu lebih lemah.

Dengan demikian ada empat bentuk:



2.

a
J.

1. Mengerjakan shaiat dengan tujuan agar dilihat orang lain bukan untuk

mendapatkan pahala. Oleh karena itu jika dalam keadaan sendiri,

ia tidak mengerjakan shalat. Atau ia bersedekah agar orang tidak

mengatakan ia adalah seorang yang pelit. Jenis pertama ini adalah

jenis yang paling berat dan paling keji. Orang ini sama artinya

menyembah orang lain.

Ada keinginan mendapatkan pahala, hanya saja keinginan itu lebih

lemah, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan

amalan tersebut kecuali riya, akan tetapi ia masih menginginkan

pahala. Jenis ini sama dengan jenis sebelumnya.

Kedua keinginan tersebut sama kuat. Artinya kedua keinginan

tersebutlah yang mendorongnya untuk melakukan suatu amalan.

Apabila salah satu dari keinginan tersebut tidak terwujud maka ia

tidak akan melakukan amalan itu. Pada jenis ini seimbang antara

niat yang baik dan niat yang buruk. Mungkin orang ini yang disebut

pulang modal, tidak rugi dan tidak pula beruntung.

Semangatnya akan bertambah jika amalan tersebut dilihat oleh orang

banyak. Jika ternyata tidak ada orang lain, ia tetap mengamalkan

ibadah tersebut.

Al-Ghazali berkata, "Menurut perkiraan kami -Allahu a'lam- bahwa
jenis amalan ini tidak menghapuskan seluruh pahalanya. Akan tetapi

pahalanya berkurang dan akan dihukum sesuai dengan kadar riya yang

ada pada diri pelakunya dan mendapat pahala sesuai dengan kadar

keinginannya untuk mendapatkan pahala. Adapun hadits Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam:

.1"A,;r ,q;!r ;; Cl

"Aku Aku adalah Dzat yang pating tidak membutrt t or rrt uiu.l'

Mungkin dapat diartikan apabila kedua niat tersebut seimbang atau

niat riyalah yang lebih mendominasi.

Adapun tnu r aA' a b ihi y akni amalan- amalan ketaatan yang dilakukan
dengan riya terbagi menjadi dua:

4.
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1. Riya pada pdnsip dasar ibadah.

2. Riya pada tata cara pelaksanaan ibadah.

Perkara ini memiliki tiga tingkatan:

- Riya yang berkaitan dengan keimanan: yaitu berpura-pura

mengucapkan dua kalimat syahadat padahal di dalam hatinya ia

mendustakan kalimat tersebut. Orang seperti ini kekal di dalam neraka

yang paling bawah. Mengenai jenis orang seperti ini, Allah Ta'ala

berfirman,

Ar4 6'1, &-{16 ;'i 3;j ay:;p\}(''briiSi 3;v,61-
ffi..\\J/

"Apabila orang-orang nnrnafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami

mengaktti, bahwa sesungguhntla kamu bennr-benar Rasul Allnh". dan Allnh

mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benrry-benar Ranil-Nya... " (QS. Al-
Munaafiq:1)

Kelompok yang mirip seperti ini adalah kelompok bathiniyah yang

seolah-olah memiliki aqidah yang benar, namun di dalam hati mereka

kebalikannya. Demikian j u ga halnya dengan kelompok raafidhah dengan

cara taqiyafu mereka memperlihatkan kepada setiap kelompok seolah-

olah mereka termasuk dalam kelompok tersebut, padahal tidak.

- Riya'yang berkaitan dengan ibadah. Sebagaimana yang telah kita
singgung bahwa hal itu akan menghapuskan pahalanya jika memang

itulah niatnya. Namun apabila riya' itu timbul seusai pelaksanaan

ibadah, maka riya' tersebut tidak berpengaruh sedikit pun pada ibadah-

nya. Kecuali jika ia memang melakukannya karena orang lain atau

menceritakannya kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallqm bersabda,

J; 'tri"+rr *. )$ >\t tr ",1r 
:r; 54 fr ,\;; .fr t:; tt

?r q. :f +.,1t ;<, ;e 6t; +* 3;i ?, e & :,'e
t/

.;\:"rqry.fi,,
"Sesungguhnya seseorang yang melakukan amalan dengan carn sembunyi-

sembunyi maka tertulislah di sisi Allah dengan amalan yang tersembunyi.



Lantas setan tertts menggodanya hingga ia menceritakan amalsn yang telah

ia lakukan dengan cara sembunyi, maka pahala tersebut dihapus dan dicatat

sebagai amalanyang dilakukan dengan caraterang-terangan. Apabilaiskembali

menceritakannya maka amalan sembunyi dan terangan-terangan tersebut

dihapus dan dicatat sebagai amalan yang dilakukan dengan riya'.'nrct

Apabila ibadah tersebut diamalkan atas dorongan riya dan dorongan

untuk mendapatkan pahala, kemudian di tengah-tengah pelaksanaanya

muncul penyesalan dalam dirinya maka sebagian ulama berpendapat

bahwa orang iniharusmengulang kembali ibadahnya, karena yang telah

ia kerjakan itu tidak sah. Sebagian lagi berpendapat: diulang seluruhnya

kecuali takbiratul ihraam. Pendapat lain mengatakan: ibadahnya sah

karena yang dinilai adalah akhir dari ibadah tersebut. Sebagaimana

halnya apabila suatu ibadah diawali dengan keikhlasan, namun pada

akhirnya muncul riya'.

Al-Ghazali berkata, "Pendipat yang kedua dan ketiga tidak sesuai

dengan kaedah qiyas."

Dalam kitabnya Asb aabun N uzul, Al-Wahidi meriwayatkan jawaban

yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada |undab bin
Zuhair ketika iabertanya, "Sesungguhnya aku melakukan suatu amalan

yang membuatku senang jika diketahui orang lain." Lantas Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab:

:,;?
"Tidak ada sekuttt bagi Allah dalam peribadatan kepada-Nya.

Dalam riwayat lain tercantum:
/t16/\a

.y !t- t1 #i ! ;rl1 dl

"Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah yang di dalamnya

terdapat unsur kesyirikan." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu

Anhuma dan diriwayatkan dari Mujaahid bahwasanya seorang lakilaki
datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,lalu ia berkata,

"Sesungguhnya aku bersedekah, menyambung tali silaturahmi dan

tidaklah itu semua aku lakukan melainkan karena Allah. Akan tetapi jika

ei,ait

1161 (e,.-a) Hadits ini shahih, Muslim (2985)
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amalan tersebut disebutkan kepadaku maka timbul perasaan gembira

dan kagum dihatiku. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berkomentar

sedikit pun hingga turun firman Allah Ta'ala:

CD\'fr .e tq,:nj\J$ti i::$-;;:E:,Ft a(p
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia

mengerjakan amal yang saleh dan ianganlah ia mempersekutukan seoranS pun

dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi: 110)

Hadits shahih ini menunjukkan bahwa perasaan senang ketika

amalannya diketahui oleh orang lain termasuk dalam kategori riya'.

Akan tetapi perkara ini bertentangan dengan apa yartl diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu HurairchRadhiyallahu Anhu, ia berkata,
,,Aku bertanya: Ya Rasulullah tatakala aku shalat di rumahku tiba-tiba

Seseorang masuk ke rumahku dan aku merasa senang karena ia masuk

di saat aku dalam keadaan yang ia lihat." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi

wa sallambersabda, "Kamu mendapat dua pahala." At-Tirmid ziberkata,

"Hadits ini adalah hadits gharib."

Di dalam kitab Al-Kasysyaf diriwayatkan dari hadits Jundab

Radhiyaltahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi zaa Sallam

bersabda kepadanya, "Kamu mendapat dua pahala, pahala amalan

yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi dan pahala amalan yang

dikerjakan dengan terang-terangan." Pendapat ini dapat diperkuat

dengan zhahir firman Allah Ta'ala:

3l*Y\#) *$\,At fi. -Ut J sG'li G'
@ . . $:)\ +(;\.1,i $t ^*. 

.#
,,Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada ornngyangberimankepada Allah

danhari Kemudian, dan memandang apayang dinaftahkannya Gi jalan Allah)

itu, sebagai jalan untuk mendekatkannyakepada Allah dan sebagai jalan untuk

memperoleh doa rasul.. .." (QS. At-Taubah: 99)

Ayat di atas menunjukkan bahwa keinginan untuk mendapatkan

pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi w a S allamiugatidakbertentangan

dengan nilai keikhlasan dan tidak termasuk riya'. Berarti hadits yang

pertama dapat dipahami bahwa maksud perkataan: (Aku senang jika



ternyata amalanku diketahui seseorang) karena ia suka jika dipuji atas

amal yang dilakukan. Dengan demikian riya' itu terletak pada perasaan

sukanya ketika mendapat pujian tersebut, walaupun amalan yang ia
lakukan tidak keluar dari katagori ikhlas. Dan makna hadits shahih

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bukan berarti

ia suka mendapat pujian dari orang yang mengetahui amalannya, tetapi

perasaan sukanya terletak pada amalan yang sedang ia lakukan di saat

orang lain melihatnya. Kemudian perkataan: (timbul perasaan kagum

dihatiku) dapat ditafsirkan bahwa ia merasa kagum ketika ada orang

lain yang menyaksikan amalan shalih yang ia lakukan. Tafsiran ini
berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi zua Sallam:

.q)\\ :i
"Kalian sdalah pnra saksi Allah yang ada di bLoni.t/1162

Al-Ghazali berkata, "Adapun sekedar perasaan senang ketika orang

lain mengetahui amalannya dan tidak sampai berpengaruh pada amalan

yang dilakukan maka tidak dapat dikatakan bahwa hal itu bisa merusak

ibadah."

1.387. DsriAbtrHurairahRadliyallahuAnlruberkatn,"RasulullahShallallahu

Alnihi wa Sallam pernah bersnbda, "Ciri-ciri lrang munnfik adn tiga:

lika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia pungkiri dan jika diberi amanat

ia khianat." (Muttafaq Alaih)tro:

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiasllahu Anhu berknta, "Rasulullah Shnllallahu

Alaihi uta Sallam pernah bersabda, "Tanda-tanda orang munffi (yakni ciri-
ciri sifat seorang munafik) ada tiga: lika berbicara ia berdusta, jikn berjanji

ia pungkiri dan jika diberi amannt in khianaL" Muttafaq Alaih. Al-Bukhari

1.1.62 Al-Firdaus Bi Ma'tsuuril Khithaah (11192).

11.63 (eN) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (33) dan Muslim (59)
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dan Muslim juga meriwayatkan ciri munafik yang keempat, yaitu dari

hadits Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma:

"Dan apabila bersengketa ia berlaku jahaf ."ttet

Munafik adalah seorang yang berpura-pura beriman dan menyem-

bunyikan kekafirannya.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa barangsiapa yang memiliki
salah satu sifat dari sifat-sifat ini berarti ia memiliki salah satu sifat

orang munafik. Apabila semua sifat tersebut ada pada dirinya berarti ia

adalah seorang munafik yang tulen, walaupun ia meyakini kebenaran

syariat Islam. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi

uta Sallam:

*\ q rW: -U ot:

"Walaupun ia shalat, puasa dan mengaku bahwa ia seorang muslim./t1'1'6s

Akan tetapi ada kendala dengan hadits ini. Sebab terkadang sifat-

sifat ini ada pada seorang mukmin yang menjalankan syariat Islam. Oleh

karena itu, para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan hadits

ini. An-Nawawi berkata, "Para muhaqqiq perbendapat (inilah pendapat

yang terpilih dan paling kuat) bahwa sifat-sifat ini adalah sifat seorang

munafik. Apabila seorang mukmin memiliki salah satu sifat munafik
ini berarti ia menyerupai orang munafik dan ia disebut munafik dalam

makna majaz. Sebab makna hakiki dari munafik adalah memperlihatkan

sesuatu yang berbeda dengan apayang ada di dalam batin. Jadi sifat ini
ada pada seorang mukmin yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yaitu ia

bersikap munafik terhadap orang yang ia ajak bicara, terhadap orang

yang ia beri janji, terhadap orang yang telah memberinya amanah,

terhadap orang yang bersengketa dengannya dan terhadap orang yang

telah mengikat perjanjian dengannya. Bukan berarti ia diklaim sebagai

seorang munafik dalam arti berpura-pura islam padahal dalam hatinya

kafir.

1164 (g..4) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (34) dan Muslim (58)

1165 (U*) Hadits ini shahih, Muslim (59)
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Ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut menceritakan tentang

orang-orang munafik yang hidup pada zarltar. Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam. Mereka mengatakan beriman padahal mereka dusta.

Mereka dipercaya sudah beriman, akan tetapi kepercayaan tersebut

mereka khianati. Mereka berjanji untuk membela agama Islam, akan

tetapi janji itu mereka langgar sendiri. Mereka berbuat jahat terhadap

orang-orang yang bersengketa dengan mereka. Ini adalah pendapat

Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Al-Bashri yang sebelumnya

berseberangan dengan pendapat ini. Pendapat ini juga diriwayatkan
dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma,Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma

dan kami juga meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam tersebut dari Ibnu Umar. Iyadh berkata, "Banyak para ahli fikih
yang condong kepada pendapat ini." Al-Khaththabi menukil perkataan

sebagian mereka, "Hadits ini ditujukan kepada orang tertentu, karena

terkadang Nabi Shallallahu Alsihi wa Sallam memberikan nasehat kepada

seseorang tanpa menyebutkan nama orangnya dalam nasehat tersebut,

seperti ucapan: si fulan munafik. Akan tetapi beliau hanya memberikan
isyarat-isyarat tertentu. "

Al-Khaththaabi juga menyebutkan bahwa hadits tersebut mengi-
ngatkan kepada kaum muslimin akan bahayanya sifat-sifat tersebut yang
mungkin akan menjerumuskan seorang muslim kepada kemunafikan

yang sebenarnya. Penyataan ini didukung oleh kisah Tsa'labah yang
diisyaratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya,

W tA;r6 6i\)ig q. il|A ; Jy. fut OGti 
"#L'6

<rb*\j,r>
"Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada

waktu mereka menemui Allah, Karena mereka Telah memungkiri terhndap

Allah apa yang Telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga Karena mereka

selalu b er dusta. " (QS. At-T antbah: 77)

Akibat menyelisihi janji dan ucapan dusta menyeretnya kepada

kekufuran. Kesimpulannya hadits ini mengingatkan akan bahayanya

sifat-sifat tersebut karena dapat menyeret pelakunya kepada kemunafikan

yang hakiki.



n.i
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1388. D ari Ab dull ah b in Mas' u d Radhiy all ahu Anhuma b erkat a, " Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mencaci orang muslim adctlah

perbuatan fasik dan membunuhny a ndalah p erbuatnn kufur. " (Muttafaq

Alaihi)1166

Penjelasan Kalimat

"nari aUAullah bin Mns'ud Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shnllallahu Alaihi wn Sallam bersabda, "Mencaci orang muslim adalah

perbuatan fasik dnn membunuhnya adalah perbuatan kufur." Muttafaq

Alaih. Dari segi bahasa as-saabbu artinya mencaci-maki atau mencela

kehormatan seseorang . Kata fusuuq adalah mashdar kata fas aq a, dari segi

bahasa artinya keluar dan dari istilah syar'i artinya keluar atau tidak taat

kepada Allah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menyebutkan larangan mencela seorang muslim, berarti

hukumnya boleh jika yang dicela itu adalah orang kafir. Apabila orang

kafir tersebut adalah kafir mu'ahad (orang kafir yang telah mengikat

perjanjian dengan kaum muslimin) maka mencela mereka termasuk

dalam hukum menyakiti dan syariat melarang menyakiti mereka. Oleh

karena itu kafir mu'ahad tersebut termasuk dalam pengertian kebalikan

dari hadits. Apabila kafirnya kafir harbi (orang kafir yang bertempur

melawan kaum muslimin) maka dibolehkan mencela mereka karena

tidak ada kehormatan yang patut diberikan kepada mereka. Para

ulama berbeda pendapat tentang bolehnya mencela orang fasiq yang

melakukan perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat boleh

mencela mereka karena yang dimaksud tidak boleh mencela seorang

muslim adalah muslim yang sempurna, sementara orang fasiq bukanlah

seorang muslim yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alnihi wa Sallam

bersabda,

11.66 (e*a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (48) dan Muslim (64)



.rt-l' ;):X" 5 ^? L^, 3*,uJr fr{\i
"silahksn sebut keburuknn orang fnsiq agar *onf.ionf *n OoO, terhadap

diriny6."ttoz

Hadits ini dha'if. Dan Ahmad mengatakan hadits ini adalah hadits

mungkar. Al-Baihaqi berkata, "Tidak dapat dijadikan pegangan.

Seandainya hadits ini adalah hadits shahih maka maksud hadits adalah

pelaku kejahatan yang terang-terangan melakukan tindak kejahatan.

Atau orang tersebut datang memberikan persaksian atau orang tersebut

dijadikan sebagai pegangan, sehingga perlu penjelasan tentang siapa

orang itu sebenarnya. Agar persaksian orang itu tidak diambil dan tidak

dijadikan sebagai pegangan." Sekian komentar Al-Baihaqi. Hanya saja

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya Al-Ausath dengan

sanad yanghasan dan semua perawinya tsiqah. Beliau juga meriwayatkan

dalam kitabnya Al-Kabiir dari hadits Mu'awiyah dan Haidah, ia berkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihinta Sallam pernah memberikan khutbah di
tengah-tengah mereka. Pada khutbah tersebut beliau bersabda,

.16' tt5".- i,K-' fr-tJr -5; t ir;i ,- ;
"sampai kapan kalisn menahan airi tiaat<'*rniOurUon keburukan seorang

penjahat? Silahkan sebut keburukannya agar lrang-orang bersikap zuaspada

pada perbuatan jahat 0rang tersebut./'1168

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu

dengan sanad yang dha'if:

{ * x 'q;' ;ri* -tl :;
"Barangsiapa yang membuang rasa malunya maka tidak mengapa digun-

jing"'ttos

Dalam riwayat Muslim tercantum:

.;;t--lt

1167 (J*-b) Hadits ini dha'il Dha'if Al-faami' (104) dan Lafazh haditsnya: "Silahkan

s eb u t keb ur ukan s e o r an g faaj ir (p e nj ah at )...'
1168 Al-Mu' jam Al-Kaabir (XIX/418), Al-Ausath (lV 1339) dan Ash-Shaaghier (11358).

1169 (Ja,-b) Hadits ini dha'if, dha'if Al-Jaamf (5483)
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-gIll.IC&Il
"Masing-masing umatku nkan mendapat kemaafan kecuali para

mujaahiriin."llTo

Mujaahiriin artinya orang-orang yang melakukan kemaksiatan

dengan cara terang-terangan. Mereka berani menyingkap kemaksiatan

mereka yang telah dirahasiakan Allah Ta'ala. Mereka membeberkan

keburukan mereka sendiri tanpa ada kepentingan sedikitpun.

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya mengatakan kepada seorang

yang fasiq dengan sebutan "ya faasiq" atau "hai perusak". Demikian
juga dibolehkan menggunjing mereka dengan niat sebagai nasehat untuk
dirinya dan orang lain, atau untuk menjelaskan kondisi orang tersebut

atau sebagai celaan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Tentunya

dengan niat yang lurus, tidak dengan maksud untuk mencemarkan

nama baiknya. Kecuali jika ada seseorang yang lebih dahulu mencaci-

makinya maka ia boleh menjawab cacian tersebut sebagai pembelaan

terhadap dirinya. Allah Ta'ala berfirman,

,W i F*6 A$6 -45's. Gl yJ5
"Dan sesltngguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak

ada satu dosa pun terhadap mereka. " (QS. Asy-Syuur a': 41)

Dan atas dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam:

.i"tlb;t rr" 
oU 

\, s;:Ut ts lti u ;tj-u:^3r

"Dua orang yang saling mencela akan menanggung dosa apa yang mereka

katakan. Dan dosanya atas yang memulainya selamapihakyang teraniaya tidak

melampaui b atas. " (HR. Muslim)1l71

Akan tetapi, tidak boleh mencela dengan celaan yang melampaui

batas dan tidak boleh melontarkan celaan yang dusta. Sebagian ulama

berpendapat, apabila yang dicela membela diri berarti ia telah melakukan

tindakkezhalimanyang sama. Jadi orangyangmemulai sudahmendapat

imbasnya, tinggal ia menanggung dosa dari sisi ia yang memulainya

dan dosa tersebut kembali pada hak Allah.

Ada juga yang berpendapat bahwa apabila cacian tersebut sudah

lI70 (e4) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (6069) dan Muslim (2990)

1171 (e*a) Hadits ini shahih, Muslim (2587)



dibalas maka keduanya tidak lagi mendapat dosa. Hanya yang
tinggallah sesalan dan celaan tertuju kepada yang memulai. Celaan

boleh dilontarkan apabila kemarahan tersebut karena Allah. Hal ini
berdasarkan firman Allah Ta'als:

.tt /'*c*
"Sesungguhnya pada dirimu masih ada sifut jahiliyah."ttzz

Demikian juga halnya dengan perkataan Umar pada kisah Hathib,
"Ya Rasulullah biarkan aku memenggal batang lehernya."

Dan ucapan Usaid kepada Sa'ad, "Kamu ini adalah seorang

munafik. Kamu mendebat unfuk membela orang-orang munafik." Saat

itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallsm mendengarnya dan beliau
tidak mengingkari ucapan tersebut.

Sab{a beliau "memeranginya adalah perbuatan kafir," menunjukkan
bahwa barangsiapa yang memerangi seorang muslim tanpa alasan yang
haq maka orang tersebut telah kafir. Z}":rahir hadits juga menunjukkan:
barangsiapa yang menganggap bahwa membunuh atau memerangi

seorang muslim karena telah memeluk agama Islam hukumnya adalah

halal berarti ia telah kafir. Adapun apabila memerangi muslim bukan
dikarenakan ia telah memeluk agama Islam maka si pelaku disebut kafir
dalam makna majaz. Maksudnya adalah kufur nikmat, atau kufur atas

kebaikary atau kufur atas ukhuwah islamiyah, bukan kufur juhud (kafir
yang keluar dari agama Islam atau murtad). Dinamakan kafir karena

boleh jadi perbuatan tersebut akan menyeretnya kepada kekafiran sebab

kemaksiatan yang ia lakukan akan menyebabkan berkaratnya hati si

pelaku hingga hatinya menjadi buta tidak dapat menerima kebenaran.

Tentunya hal ini dapat menjerumuskannya kepada kekafiran. Atau
perbuatannya ini seperti perbuatan orang kafir yang memerangi kaum
muslimin.

+
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ll72 (e,e) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (30) dan Muslim (1561)
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-&L389 , Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhubahwasanya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "lauhilah prasangkn knrena prasangkn adalah

perkntaan yang paling dusta." (Muttafaq Alaih).1173

Tafsir Hadits

Peringatan yang dimaksud dalam hadits adalah peringatan agar

tidak berburuk sangka terhadap seorang muslim sebagaimana firman

Allah Ta'ala:

"]PiGWij*r
"lauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan). .." (QS. Al-Hujaraat: 12)

Zhan adal.ah sesuatu yang terbetik di dalam fikiran yang ada

kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, namun hal ini
dijadikan alasan untuk menghukum dan dijadikan pegangan. Demikian

tafsir hadits yang tercantum dalam Kitctb Mukhtashar An-Nihaayah. Al-
Khaththaabi berkata, "Maksud prasangka di sini adalah tuduhan, dan

larangan tersebut terletak pada tuduhan tanpa bukti. Seperti seorang

yang dituduh melakukan perbuatan keji sementara tidak ada satu bukti
pun yang menunjukkan bahwa ia melakukannya. An-Nawawi berkata,

"Maksudnya adalah menyelidiki secara terus menerus akan kebenaran

suatu tuduhan dan tetap meyakini akan kebenaran tuduhan tersebut.

Jadi larangan tersebut bukan hanya sekedar lintasan kecurigaan

kemudian hilang. Sebab jika hanya lintasan kecurigaan tidak dinilai
sebagai kesalahan sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Snllam bersabda,

r I[2tJ

" Allah memaalkan sesuatu y an g terlint as di dalam b enak umat (hamb a), selama

tidak ia ucapkan atau ia lakukan."l'174

Hadits ini dinukil oleh Iyadh dari Sufyan.

Hadits di atas ditujukan kepada orang yang tidak nampak kejahatan

dan perbuatan keji yang ia lakukan. Kemutlakan hadits di atas dikaitkan
hukumnya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam:

1,1,73 (e,,-?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5143) dan Muslim (2563)

1174 (U,..?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2528) dan Muslim (127)
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"Waspadalah kalian berburuk sangka kepada orang-orang.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya Al-Ausath, Al-
Baihaqi dan Al-Askari dari hadits Anas bin Malik dengan sanad yang
matfu'.1175 Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan melalui
jalur perawi yang bernama Baqiyah. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhudengan sanad yang mauquf : "Teguhkan
hati dengan cara berburuk sangka."1176

Al-Qadha'i meriwayatkan secara marfu' dari Abdur Rahman bin
Aidz dengan sanad yang mursal. Semua jalur hadits ini dha'if, hanya saja

yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Hal ini menunjukkan
bahwa hadits ini ada asalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallam

pernah bersabda,

"SaudaramLt yang sulung jangan dipercayn."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya Al-Ausath dari
Umar bin Kaththaab dan diriwayatkan oleh Abu Dawud1177 dari Amr
bin Al-Faghwa'.

Zamakhsyari membagi prasangka pada beberapa bahagian: buruk
sangka yang wajib, mansub atau sunnah, haram dan mubah. Prasangka

yang wajib contohnya berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala.

Prasangka yang haram contohnya berburuk sangka terhada p AllahT a' ala

dan terhadap kaum muslimin yang secara lahiriyahnya baik. Inilah yang
dimaksud dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihinta Sallam, "Jauhilah

prasangka..." Prasangka yang mandub atau sunnah seperti berprasangka
baik terhadap kaum muslimin yang secara lahiriyahnya baik. Adapun
prasangka yang hukumnya mubah atau boleh seperti ucapan Abu
Bakar kepada Aisyatr, "Dia ini saudara laki-lakimu dan dua saudara
perempuanmu." Perkataan ini beliau ucapkan ketika terlintas di dalam
hatinya bahwa janin yang ada di dalam kandungan isterinya adalah bayi

1,175 (J*) Hadits ini dha'ii sekali Dha'if Al-laami' (I82)
71,76 (.).,-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-laami' (2779)
1,177 (J'.-b) Hadits ini dha'if, sekali Dha'if Abu Dawud (486I)
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perempuan. Demikian juga tidak diharamkan berburuk sangka kepada

orang yang dikenal sukabergaul denganorang-orangyangmencurigakan

dan dikenal sebagai orang yang terang-terangan berbuat keji. Sebab

orang yang bersangkutan sendiri telah memperlihatkan keburukannya

dan seorang yang tidak merahasiakan keburukannya tentu tidak perlu

berbaik sangka kepadanya. Barangsiapa yang berbuat jelek maka orang

itu pantas untuk dicurigai dan barangsiapa yang membuka keburukan

dirinya sendiri maka kita akan berburuk sangka kepadanya. Suatu hal

yang dapat membedakan antara prasangka yang wajib untuk dijauhi

dan prasangka lainnya adalah semua orang yang tidak diketahui

adanya ciri-ciri kejahatan dan sebab-sebab kejahatan yang nampak pada

dirinya maka haram hukumnya berburuk sangka kepadanya bahkan

wajib hukumnya untuk tidak berburuk sangka terhadap orang seperti

ini. Demikian juga halnya tidak boleh berburuk sangka terhadap orang

yang merahasiakan keburukannya dan orang yang terkenal baik, serta

orang yang secara lahiriyah memegang amanah. Adapun selain mereka

yang telah disebutkan maka boleh hkumnya berburuk sangka kepada

mereka. Pengertian seperti ini tercantum dalam kitab Al-Kasysyaf.

Sabda beliau, "Karena prasangka adalah perkataan yang paling dLtsta,"

prasangka disebut sebagai perkataan karena prasangka adalah perkataan

yang terlintas di dalam hati. Prasangka disebut sebagai perkataan

yang paling dusta, karena dusta itu adalah sesuatu yang bertentangan

dengan kenyataan tanpa ada bukti dan alasan yang benar. Jeleknya

perbuatan dusta sudah sangat jelas sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Adapun prasangka itu sendiri seolah-olah si pelakunya sudah memiliki

bukti-bukti yang jelas, sehingga si pendengar mengira memang benar

demikian, padahal itu hanya sangkaan belaka yang pada umumnya

adalah berita bohong. Oleh karena itulah prasangka disebut sebagai

perkataan yang paling dusta.

*-1,- :-.i.-' 6r-- " -::G
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7390. Dari Ma'qal bin Yassr Rndhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengnr

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersnbda, "Tidaktnh selrang

hamba yang Allnh percayakan ia untuk memimpin rakynt lalu ia mati

dalam keadaan menipu rakyntnya melainkan Allah harnmkan surga

untuknya," (Muttafaq Alaih; trzs

Penjelasan Kalimat

"Dari Ma'qal bin Yasar Radhiyallahu Anhu berkatn, "Aku mendengar

Rastilullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba

yang Allah percnyakan ia untuk memimpin rakyat lalu ia mati dalnm keadaan

menipu rakyatnya melainkan Allah haramkan surgn untuknya." Muttafaq
Alnihi. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Al-Hasan)

Tafsir Hadits

Pada hadits ini tertera sebuah kisah bahwa Ubaidullah bin Ziyad
pergi menjenguk Ma'qalbinYasar yang sedang sakityang menyebabkan
kematiannya. saat itu ubaidullah memangku jabatan sebagai gubernur
di wilayah Bashrah pada masa pemerintahan Mu'awiyah dan anaknya
Yazid. Dalam kitabnya Al-Kabiir, Ath-Thabrani meriwayatkan jalur
lain dari Al-Hasary ia berkata, "UbaidullahbinZiyad datang ke daerah
kami sebagai gubernur yang baru saja diangkat oleh Mu'awiyah. Ia
seorang diktator yang banyak menumpahkan darah. Di antara kami
ada Ma'qal Al-Muzani. Suatu hari Ma'qal mendatangi Ubaidullah dan
berkata, "Jangan kamu lakukan lagi perbuatan yang pernah aku lihat."
Llbaidullahberkata, "Memang apa urusanmu?" Lantas Ubaidullah pergi
ke masjid lalu kami berkata kepada Ma'qal, "Bagaimana tanggapan
anda tentang ucapan si diktator itu di hadapan orang banyak?" Ma'qal
berkata, "Sebenarnya aku memiliki satu ilmu yang ingin aku sampaikan
di hadapan orang banyak sebelum aku menin ggal." Ketika Ma'qal sakit,
datanglah Ubaidullah menjenguknya dan pada kesempatan itu Ma'qal
bin Yasar berkata kepadanya, "sesungguhnya aku akan mengabarkan
kepadamu sebuah hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,

11,78 (U,.-..) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7151) dan Muslim (142)
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aknn tetapi ia tidak pernah memberikan nnsehnt kepnda rakyatnya melainkon ia

tidak nknn pernah menciuttt aroma sLftga."117e

Lafazh yang dibawakan oleh penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar)

adalah salah satu laiazh yang diriwayatkan oleh Muslim. Muslim juga

rneriwayatkan dengan lafazh:

'o."- ot.. o to, ^'.5. t ",, ..t1 t. / o

.ai;r :* y+t )1 a--," ) & r-ej..."I j;J::l,';\ J ;"i ,ru
"Tidaklnh seorang pentimpiin vnng mengurr,ri ,,rr-rin kaum *uOi^, oUo,

tetapi in tidnk berusnln untuk meluruskan merekn dan menasehati mereka

rnelninkatt is tidak nknn mnsuk surga bersatta mereka."1180

Ath-Thabranil18r juga meriwayatkan lafazh ini, akan tetapi ada

tambahan:

",', o t)v.Y
"Seperti is mennselmti diritryn sendiri."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang hasan,

Rasulullah Shallallafut Alaihi rua Snllam bersabda,

Ir.o,, "i- 

t'n, 
3 ' -.^ t'.'

i,Jt +lt-l iur r.? )l *"r,J ttV it:,* .-! -[ Jl; )J ,,t-1 a,, t,
' " 

,'r," -o o- -." , o "-,.-:, -o, t.,tor',.i"'
.vv Jp :ry q yY, (r- E_/" wf )

" T idnk adn seor ang p en1 impin pun y nng melezo ati satu malnm y ang kelam dalnm

keadnan meniptt rakyatnya melahtkan Allah akan mengharamkan baginya

surgn, padahal di hari kiannt nanti arorna strga itu sudnh bisa tercium sejauh

t uj ult puluh t ahun per j alanan. "1182

Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang ia shahihkan dari Abu
Bakar Rndhiyallnltu Arthu bahwasanya Nabi Shallallnhu Alnihi utn Snllam

bersabda,

1179 Al-Mu'innr AI'Knbir (X1207).

1180 (Clv) Hadits ini shahih, Muslim (142)
7"187 Mtt' jnmu Ash-Slnghir (Vl2B2)
1182 (r€-b) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-lami' (5149)
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" B ar an gsiap ct y an g m erne ga t r g t nnty rk kep eT rir, rp i, r nr t kn unr nt t sl i t nin, t n, rt ns

ia mengangkat seseorang untuk meninrytht nrcrekn hnrryn knrenn nlnsnn in

menyukninya makapemimpin ini nkan ntendnpntkutukmt dnri Allnh dan tidak

akan diterinm nmalan apapun darinya hinggn in dinnsttkkau ke dnlnm nernka

jahannam."\183

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dan ia menshahihkannl,a

dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallnlru Anlunln, ia berkata, "Rasulullah

Shallnllalru Alsihi wa Sallam pernah bersabda,

411 jLr

"Barangsiapa yang mengangkat seorat'Lg petnirrpirt tuttuk kntmt muslintirt

karenasikap ta'ashub (fanatik)pndahal ditengah-tengnhnrcrekn adn orangrlnng

Iebih diridhai Allah, berarti in telnh mettgkhianati Allah, rastLl-Nqn dmt selurtLh

or ang-or ang mukmin. t'1184

Di dalam sanad ini terdapat seorang perawi yang dha'if, hanya saja

Ibnu Numair mendha'ifkannya dan hadits-haditsnya dihasankan oleh

At-Tirmidzi.

Ran'i arttnya pengurus yang mengurusi kemaslahatan apa yang diurus.

Sabda beliau (pada hari kematiannya) maksudnya ketika meninggal

dunia ia sedang menipu rakyatnya dan belum sempat bertaubat kepada

Allah. Ghisysyu dengan mengkasrahkan huruf ghain, artinya menipu,

lawan dari nasehat. Ghisy ini akan terbukti jika mereka menzhalimi

dan mengambil harta rakyat, menumpahkan darah mereka, mencoreng

kehormatan mereka, tidak peduli akan kebutuhan mereka, tidak

memberi mereka subsidi dari harta yang telah diberikan Allah, tidak
membimbing mereka untuk mengetahui urusan agama dan dunia

1183(.,ia*) Hadits ini dha'ii Al-Hakim (IV1104) dikarenakan adanya seorang rawi
yang bernama Bakar bin Khunais, ia adalah seorang shaduq tetapi sering keliru.

1"184(J!-a) Hadits ini dha'if, Dha'if Allaam'' (5401)
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mereka, tidak menerapkan hukum islam, tidak memberantas pelaku

kerusakary tidak menegakkan jihad dan urusan-urusan lain yang

mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

Hukum ini juga mencakup pengangkatan seorang yang tidak
mampu mengurus dan mengawasi mereka dalam menjalankan perintah

Allah. Dan termasuk juga mengangkat seseorang, padahal di antara

mereka ada yang lebih ridhai oleh Allah.

Hadits di atas menunjukkan haramnya melakukan penipuan dan

ini termasuk salah satu perbuatan dosa besar, karena adanya ancaman

yang ditujukan kepada pelakunya. Demikian juga ancaman tidak
dimasukan ke daiam surga merupakan ancaman yang sering ditujukan
kepada orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

7zfq ii '' 7' -1/ tt1 -4 / -a:. t. . . zL:+Jl lJIe 4rl lF rie
"Maka pasti Allah menghararnkan kepadanya surga..." (QS. Al-Maaidah:

72)

Pendapat inilah yang dipegang oleh kelompok yang mengatakan

bahwa pelaku dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal

selamanya. Adapun kelompok yang tidak berpendapat pelaku dosa

besar akan kekal di neraka, mereka mengatakan bahwa arti diharamkan

surga untuk mereka maksudnya sebagai celaanyang keras. Ibnu Baththal

berkata, "Ancaman keras ini ditujukan kepada para pemimpin yang
zhalim dan untuk mereka yang menyia-nyiakan masyarakat yang telah

diamanahkan Allah kepadanya, atau mengkhianati dan menzhalimi

mereka. Di hari kiamat kelak ia harus membayar seluruh perbuatan

zhalim yang pernah ia lakukan semasa di dunia. Tentu tidak mungkin
ia mampu menebus kezhaliman yang pernah ia lakukan kepada ummat

manusia yang demikian banyak.

Makna, "Allnh mengharnmknn baginya surga" adalah Allah benar-

benar akan melaksanakan ancamannya dan Dia tidak akan pernah ridha
terhadap kezhaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zhalim.

' -: :
\i- d'I r - lr-
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7391. Dari Aisyah Rndhiyallahu Anha, in berkata, "Rasulullah Shallnllahtt

Alaihi wa Sallambersabda, "Ya Allah, barnngsiapa diamanahi mengatur

urusan umatku lalu ia buat mereka susnh, maka susahknnlah ia." (HR.

Muslim)1185

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anhn, in berkata, "Rasulttllnh Shallallnfut

Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, barangsiapn diamannhi mengntur

L4rusan umatku lalu iabuat mereka susah maka susahknnkth in." Hsdits riwqyst
Muslim.

Syaqqa'nlahim artinya memberatkan mereka, yakni memudaratkan
mereka. Rasulullah Shallallnhu Alaihi wa Sallam berdoa agar si pelaku
juga mendapatkesusahan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan

yang ia lakukan. Kesusahan ini mencakup kesusahan dunia dan akhirat.
laf azh hadits selengkapnya adalah,

ofo,l o .'.,:1,1 "; ';.i, -"tu 1 .y? 
-4: 

+.i r\ ,_, Jj U':
"Barangsiapa diamanahi mengahu t,trusan umntkrr Inlu is rnemt nittu trterekn

makabsntulah ia."

Diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab Shnhihnya dengan

lafazh,

. t ., \ ,/ , t

,nr JF, (-:rlr;' ;,' .f* .l;W S-* *; 1;;" j:C':
, ,,^. :

."ill ;i :Ju f.lrr il{ ui
" B arangsiap a y ang dinmanahi men gatur urusnn rlmatku lal u ia membu nt nt er eka

sttsah maka untuknyabahlah Allah." Parn Shahabat bertanya, "Ys Rssulullah

npa yang dimaksttd dengnn bahlah AIIah?" Belicru menjawab, "Yaitu laknat

All&h,'1186

1185 (C-,.-^,) Hadits ini shahih, Muslim (1828)
1186 Musnad Abu'Awaanah (7023)
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Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwasanya didalam menjalankan tugas-

tugasnya, seorang pemimpin wajib bersikap lembut terhadap orang yang
ia pimpin, suka memaafkary lapang dada terhadap mereka, memberi

mereka dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan

agar mereka tidakmerasa terbebani danmemperlakukanmereka dengan

perlakuan yang dicintai oleh Allah Ta'ala.

\r1\

1,392. Dnri Abu Hurnirah Rndhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah

Shallallahu Aktihi ws SaIInm bersabda, "lika salah seorang di antara

kalian berkelnhi, lrcndaklah ia menghindari memukul wajah. " (Muttafaq

Alaih) 1187

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurnirah Radhiyallahu Anhu, iaberkata, "Rasulullah Shallallnhu

Alaihi wa Sallam bersabda, " lika salah seorang di antnrakalian berkelahi (yakni

berkelahi dengan orang lairy dapat diketahui dari bentuk kata faa'ala)
h e n d akl ah i a men gh in d ar i m emukul w aj ah . " Mutt af n q Al aihi. Dalam riw ayat

l ain tercantu m: " Ap ab il a s al nh s eo r an g di ant ar a kali an hen d ak memukul. t' 1188

Dalam riwayat latn: " I angan menaftrp arwttj ah. "ttsv

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya menampar wajah, karena wajah

harus dijaga tidak boleh dipukul dan tidak juga ditampar, walaupun
pukulan tersebut merupakan hukuman syar'i atau disaat berjihad.
Karena wajah adalah anggota tubuh yang halus, menghimpun segala

keindahan dan merupakan anggota tubuh yang paling berharga,

bahkan kebanyakan panca indra terletak di wajah. Bisa jadi dengan

pukulan akan merusak panca indra tersebut atau akan mengurangi daya

1187 (C*?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2559) dan Muslim (2612)

1188 (^"^.a) Hadits ini shahih, Muslim (2612)

1789 (C,.-.a) Hadits ini shahih, Muslim (2612)
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sensitifitasnya, bahkan dapat membuat wajah menjadi cacat yang tidak
dapat ditutup-tutupi. Pada umumnya pukulan yang mendarat di wajah

akan menimbulkan cacat. Larangan yang tertera di dalam hadits ini
bersifat umum untuk semua jenis pukulan atau tamparan baik dengan

maksud mendidik maupun tidak.

J.

1,393. Dari Abu Hurairah, bahwa seoraflg lelaki berkata, "Wnhai Rnsulullah,

berilah aku nasehat." Beliau Shallallahu Alaihi wa ScrIIam bersnbds,

"langan marah!" Ia terus mengulangi pertnnynantryn dnn Belinu tetap

menj azu ab, " I nngan mar ah," (HR. Al-Bukhari) 11e0

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki berkata: "Wahni Rasulullah,

berilnh aku nasehat," Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "langan

marah!" Ia terus mengulangi pertanyaannya dan Beliau tetap menjawab,

"Jangan marah." Hadits riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ahmadllet

disebutkan bahwa yang datang adalah Jaariyah bin Qadaamah dan

hadits lain menyebutkan Sufyaan bin Abi Abdullah Ats-Tsaqafi berkata,

"Aku berkata, "Ya Rasulullah beritahukan kepadaku suatu ucapan yang

dapat bermanfaat untuk diriku." Beliau Shsllallahu Alaihi wa Ssllant

menjawab,

.iA,$').tX;
"langan marah niscaya kamu akan masuk surga."

Hadits semacam ini juga diriwayatkan oleh perawi lainnya dari
beberapa orang shahabat.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan larangan marah sebagaimana

1190 (C*-^r) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6116)
1191 Al-Musnad (V/34).



SubulusSalam:@

yang disinggung oleh Al-Khaththabi, "Larangan mendekati hal-hal

yang menyebabkan timbulnya kemarahan atau hal-hal yang dapat

memancing kemarahan. Adapun marah itu sendiri bukanlah sifat yang

dilarang, karena marah merupakan sifat yang sudah ada pada diri setiap

manusia.

Ulama lain berpendapat bahwa larangan itu terletak pada perkara

yang terjadi sejenak sebelum kemarahan mencuat. Ada juga yang

berpendapat: larangan terletak pada efek negatif yang mungkin timbul
dari kemarahan tersebut. Contohnya seperti sikap angkutr, sikap ini
muncul apabila ada yang menyelisihi urusannya sehingga karena

keangkuhannya menyeret dirinya pada kemarahan. Namun bagi

yang tawadhu' akan menghilangkan keangkuhan diri dan tidak akan

terpancing oleh amarahnya.

Ada pendapat lain yang mengartikary "Jangan kamu perturutkan
nafsu amarahmu."

Pendapat lain: Rasulullah Shsllallahu Alaihi wa Sallam mencukupkan

dengan satu nasehat ini karena si penanya adalah seorang pemarah dan

Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallam memberikan fatwa sesuai dengan

perkara yang paling dibutuhkan oleh masing-masing orang.

Ibnu Tin berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah
menghimpun semua kebaikan dunia dan akhirat pada sabdanya:

"jangan marah!" sebab marah akan menyeret seseorang untuk memutus

tali silaturahmi, tidak mampu bersikap lembut dan akan menyeretnya

untuk menyakiti orang yang memancing kemarahannya dengan

cara yang tidak dibenarkan, sehingga akan mengurangi nilai agama

seseorang. Boleh juga ditafsirkan bahwa larangan ini merupakan

larangan untuk perbuatan yang ringan, sebagai peringatan terhadap

perbuatan terlarang yang lebih besar sebab marah berasal dari hawa

nafsu dan setan. Barangsiapa yang mampu mengendalikan gejolak

amarahnya dan mampu mengobatinya, berarti ia akan lebih mampu

untuk mengendalikan dirinya terhadap perkara-perkara yang lain.

Adapun pembahasan tentang marah dan terapinya telah kita singgung

pada hadits-hadits yang lalu.
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L394. Dari Khaulah Al-Anshariyahlle2 Radhiaalltthu Anha, io berkata,

"Rasulullah Shallallshu Alaihi wa Sallam bersabda, "sesungguhnya

ada beberapa orat'tg yang menggunnkan harta Allah tanpa hak. Maka

bagi mereka neraka pada Hari Kiamat." (HR. Al-Bukhari) 11e3

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya menggunakan harta Allah bagi

orang yang tidak berhak mengambilnya, sebab Allah sudah mengatur
siapa saja yang berhak untuk mengambil dan memiliki harta tersebut. Itu
merupakan perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan seseorang

ke dalam neraka.

Sabda beliau (tatakhaww nduutt) menunjukkan bahwa menggunakan
harta tersebut dengan cara yang berlebih-lebihan atau di luar kebutuhan
adalah perbuatan yang tercela. Jika yang menggunakannya adalah orang

yang memang ditunjuk untuk itu maka ia boleh menggunakannya,

itupun sebatas keperluan pribadi saja, tidak lebih dari itu. Mengenai
masalah ini telah disinggung pembahasannya.

L;j J*r,r -i\ ,l -r

! ^"i-

1-"1i,
.lr'?I
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t9--5* . ".iLr- \-, :

- 'l -. I ^.',-.

1192 Nama lengkapnya Khaulah binti Tsamir Al-Anshariyah, Ibnu Abdil Bar berkata:
" Ada yang mengatakan bahwa ia adalah puteri Qeis bin Qahd, Tsamir adalah
julukannya. Pendapat inilah yang dipilih oleh penulis dalam kitab llsudul Ghabah,
berarti ia berasal dari suku Najjar dari kampung Bani Malik bin An-Najlar, diberi
kunyah Ummu Muhammad. Ia adalah isteri sayyid syuhada' Hamzah bin Abdil
Muththalib. Ketika Hamzah gugur dalam peperangan Uhud ia dinikahi oleh An-
Nu'man bin Al-'Ajlaan Al-Anshari Al-Zarqi.

1.1.93 (erc) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6117)
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1395. Dnri Abu Dznr Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallnhu

Alnihi wa Sallnm rlnng belinu rizt,ayntkan dari Rabbnyn bahwa Allah

Subhnnahu wa Tn'aala berkata, "Hai hamba-hnmba Ku, sesungguhnya

Aku telah mengharantkan kezhaliman pnda diri-Ku dan Aku haramkan

juga di antnrn kamtt msktt jangnnlah kalian snling menzhnlimi." (HR.

Muslim)11ea

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Dzar Rndhivnllahu Anhu, dnri Rasulullah Shallallahu Alaili
it,n Snllnm ynng beliart riwtyntknn dnri Rnbbnrta (hadits ini termasuk

hadits qudsi) bnhwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai homba-

hombn-Ktt, sewnggtthnya Aku telnh mengharnmkart kezhaliman pada diri-Ku

(Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan melakukan kezhaliman,

sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

r@)9Ju r6"4'c:
"Dm sekali-knli tidnklah Rnbb-nru menganiaya hamba-hambaNya." (QS.

Fushshilat: 46))

"Dnn Aku haramknn jugn di antara kalian, makn janganlah kalian saling

menzhalimi. " (HR. Muslim).

Tafsir Hadits

Ditinjau dari sisi bahasa, tahriim artinya melarang sesuatu. Dan

ditinjau dari istilah syar'i artinya: sesuatu yang layak mendapat

hukuman jika dilakukan. Tentunya makna ini tidak layak untuk Allah

Ts'nln. Maksudnya adalah Allah Tn'nln bersih dari sifat zhalim dan hal

ini disebut haram karena mirip dengan suatu yang terlarang. Jadi Allah
Ta'nlnmustahil memiliki sifat zhalim, sebab menurut makna'urfi, zhalim

adalah tindakan diluar wewenang, atau tindakan yang melampaui batas.

Tentunya kedua hal ini berada di bawah hak Allah Tn'ala, sebab Dialah

Pemilik seluruh alam ini dan Dialah yang Maha Berkuasa mengatur dari

yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.

Sabda beliau (janganlah kamu saling menzhalimi) sebagai penegas

dari sabda beliau: Aku haramkan juga di antara kalian. Secara akal,

1,1,94 (^-".'-.") Hadits ini shahih, Muslim (2577)
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zhalim adalah perbuatan yang buruk dan hal ini disetujui oleh syar'i
sehingga menjadikan perbuatan zhalim tersebut sebagai suatu hal yang
lebih buruk serta mendapat ancaman adzab dari Allah rn'nla. Allah
Ta'ala berfirmary

G)ffFiy4,L^6
"Dan sesungguhnya telah merugilah ornng yang melakuknn keznrimnn." (es.
Thaha: 111)

1'396. Dari Abu Hurairah Radhiyallnhu Anhu bahzuasanyn Rasulttllalt

shall all ahu Al aihi zo a s nll sm b er s ab d a, " T shtrkah kal i nn ap n i tu ghib nh ? "
Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nyn yang lebih mengetahtti."
Rasulullah berkata, "Engkau menyebut snudaramu dengan sesuattt

yang tidak ia sukai." Mereka berkata: "Bagaimana jika npn yang aku

katakan itu benar-benar ada padn dirinyn?" RasulrilInh menjawab,
"lika apa yang engkau katakan memang bennr nda berarti engknu telnh

menggunjingnya dan jika tidakberarti engkau telahmembuat kedustaan

atasny a. " (HR. Muslim)11e5

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallnhu Anhu bahwasanya Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam bersnbda, "Tahuknh kalian npa itu ghibah?"
(dengan mengkasrahkan huruf ghain) Mereka menjawab, "Allah dan

Rasul-Nya ynng lebih mengetahui." Rasulullah berkatn, "Engkau menyebut

saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai." Mereka berkata, "Bagaimann

jika apa yang aku katakan itu benar-benar sda pnda dirinya?" Rasurullah

menjnwab, "lika apa yang engkau katakan memang benar ada berarti engkatr

1195 (Cr.-.") Hadits ini shahih, Muslim (2589)
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telah menggunjingnya dan jika tidakberarti engkau telah membuat kedustaan

atasnya," (Bahattahu dengan menfathahkan huruf ba' dan ha' dari kata

buhtaan). HR. Muslim.

Tafsir Hadits

Sepertinya hadits ini disebutkan untuk mentafsirkan ghibah yang

dimaksud dalam firman Allah Ta'ala:

@ ..\:;;#*-j;
" dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." (QS. Al-Hujuraat: 12)

Dan hadits ini telah menjelaskan makna hakiki dari ghibah. Di

dalam kitab Arl-Nihayah tercantum, ghibah adalah kamu menceritakan

tentang kejelekan seseorang ketika orang tersebut tidak ada, walaupun

kejelekan tersebut memang benar ada.

An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adzkaar mengikuti penjelasan

dari Al-Ghazali bahwa ghibah adalah menceritakan kejelekan seseorang,

baik yang berkenaan dengan bentuk fisiknya, agamanya, dunianya,

dirinya, perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, isterinya,

pembantunya, gerak-geriknya, senyum atau cemberutnya, atau hal-hal

lainnya yang berhubungan dengan sebutan yang buruk. Baik hal itu

disebutkan dengan lisan maupun dengan kode atau isyarat.

An-Nawawi berkata, "Demikian juga kalimat-kalimat yang dipakai

oleh para penulis, seperti perkataan: berkata orang yang mengaku

berilmu, berkata sebagian orang yang menyatakan dirinya shalih, atau

bentuk perkataan lainnya yang dapat difahami oleh pendengar, maksud

dari perkataan tersebut. Atau setelah menyebutkan perkataan di atas

lantas penulis mengatakan: semoga Allah memaafkan kita semua, atau

semoga Allah menerima taubat kita, atau kita mohon keselamatan

dari Allah dan iainlain. Semua pernyataan ini termasuk dalam ruang

lingkup ghibnh.

Sabda beliau, "Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak

ia sukai," mencakup apakah orang yang bersangkutan hadir di tempat

tersebut ataupun tidak. Demikian madzhab sebagian kelompok ulama.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini merupakan penjelasan

ghibah menurut makna syar'i.



Adapun makna ghibah dari segi bahasa adalah diambil dari kata
ghaib. Jika kita tilik dari makna bahasa maka tidak dikatakan ghibah
kecuali apabila pembicaraan itu pada saat yang bersangkutan tidak
hadir di tempat. Sekelompok ulama merajihkan bahwa makna syar'i
sesuai dengan makna bahasa dan mereka menyebutkan dalil dari sabda

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

.^* t;i t;i
"Apa saja yang kamu tidak suka jika sesuatu itu aiorolrt o,, Iorrgrrrng [rpoa,
saudaramu berarti hal itu disebut sebagai ghiball."ttso

Jikahadits ini shahihberartihadits ini sebagai pengkhususan hukum
yang ada di dalam hadits Abu Hurairah. Berikut beberapa tafsiran para
ulama tentang definisi ghibah:

Sebagian berpendapat bahwa ghibah adalah menyebutkan aib

seseorang yang tidak ada di tempat pembicaraan. Sebagianlagiberpen-
dapat: kamu menyebut-nyebut kejelekan seseorang di belakangnya,
walaupun kejelekan tersebut memang nyata ada pada dirinya.

Dengan demikian menyebutkan aib seseorang dihadapannya secara

langsung hukumnya juga haram, karena dapat menyakiti hati orang
yang bersangkutan walaupun tidak hal itu termasuk ghibah.

Sabda beliau (saudaramu) maknanya saudara seagama. Ini
merupakan bukti bahwa ghibah boleh dilakukan terhadap orang-orang
non muslim. Dan masalah ini telah berlalu pembicaraannya. Ibnu
Mundzir berkata, "Hadits ini menunjukkanbahwa apabilabukan saudara
seagama seperti orang yahudi, nashrani dan agama-agama lainnya atau
orang-orangyang keluar dari agama Islam karena kebid'ahan yang ia
lakukary tidak mengapa dighibahi.

Kata (saudaramu) yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi roa

SaIIam mencegah seseorang untuk tidak menggunjingi orang yang akan
ia gunjingi, karena orang yang digunjingi itu adalah saudaranya sendiri.

]adi selayaknya ia menaruh kasihan kepada saudaranya, merahasiakan
aib dan kejelekannya, bukan malah disebar luaskan.

1.196 Faidhul Qadir (Y 1463).
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-&Sabda beliau, "yrng ia benci" dapat dipahami bahwa apabila orang

yang bersangkutan tidak membenci kejelekan yang diceritakary maka

tidak termasuk ghibah. Seperti pelaku-pelaku cabul atau orang-orang

gila.

Haramnya perbuatan ghibah sudah menjadi hukum yang telah

disepakati oleh para ulama. Hanya saja para ulama berselisih pendapat

apakah ghibah termasuk dosa besar ataukah dosa kecil? Al-Qurthubi
menukil bahwa para ulama telah sepakat bahwa ghibah termasuk salah

satu dosa besar. Mereka berdalilkan dengan hadits shahih:

s,.'")"1- ")i,,,i,,)',,,i ' o

.it7 i$s. -1rr:i, &,?i: isi,v> ty

" Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta benda kalian haram

(dirusak orang Iain)."

Menurut pendapat Al-Ghazali dan penulis Al-'Umdah dari
kelompok ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, ghibah termasuk dalam

kategori dosa kecil. AI-Adzra'i berkata, "Tidak ada ulama lain yang

dengan terang-terangan mengatakan bahwa ghibah termasuk dosa

kecil selain mereka berdua." Al-Mahdi berkata, "Bagiulama yang tidak
dapat memastikan bahwa ghibah itu dosa besar, boleh jadi menurutnya

ghibah itu dosa kecil, sebagaimana pendapat orang-oran g Mu' tazilah."

Az-Zarkasyi berkata, "Aneh sekali ucapan seorang yang mengatakan

bahwa memakan bangkai termasuk dosa besar sementara ghibah ia
katakan sebagai dosa kecil. Padahal Allah Ta'ala menggolongkan ghibah

seperti memakan daging bangkai manusia."

Hadits ini melarang perbuatan ghibah dengan larangan yang cukup

luas. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya larangan melakukan ghibah

tersebut.

Ketahuilah bahwa para ulama mengecualikan haramnya ghibah

pada enam perkara:

1. Terjadinyapenganiayaan.Seorangyangteraniayabolehmengatakan,
"Si fulan menzhalimiku dengan mengambil hartaku." Atau "si fulan

seorang yang zhalim" tapi dengan syarat laporan itu diceritakan

kepada orang yang mampu menghapus atau menghilangkan atau

mengurangi tindakkan kezhaliman tersebut. Dalilnya ketika Hindun



2.
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isteri Abu Sufyan melaporkan tindakan Abu Sufyan kepada Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam, Hindun berkata, "Abu Sufyan adalah
seorang yang kikir."

Meminta tolong untuk mengatasi sebuah kemungkaran kepada
orang yang diperkirakan mampu untuk mengatasinya. Ia boleh
mengatakan, "Si fulan telah melakukansuafu kemungkaran." Hal ini
bagi orang yang tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan.

Meminta fatwa. Seperti perkataan, "Si fulan telah menganiaya diriku
dengan cara berbuat demikian kepadaku. Bagamana caranya agar
aku bisa terlepas dari penganiayaan tersebut?" Ia tidak mampu
melepaskan diri dari tindak kezhaliman si fulan kecuali dengan cara

menyebutkan apa yang terjadi.

Mengingatkan kaum muslimin agar waspada kepada seseorang sgar
mereka tidak tertipu. Seperti menyebutkan aib seorang perawi hadits,

atau cacat seorang saksi atau seorang yang memberi pelajaran atau

memberi fatwa sementara ia tidak punya ilmu tentanghal itu. Dalilnya
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

" S ej elek-j elek t eman b er gau1. "t"'
Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adapun Mu'awiyah,
ia adalah seorang yang miskin."

Ucapan ini beliau sampaikan ketika Fathimah binti Jahsyin ketika
ia datang untuk meminta idzin dan meminta pendapat Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan
Abu Jahm yang datang melamarnya. Beliau bersabda,

/ o/ t.,iic ?;6 tt"* e j ei','i lc t irtS *.s6
t 't 2o '.' ,a

.U),r.t .j,-sit :JG i_i

"Adapun Mu'awiyah adalah seorang miskin yang tidak punya harta.

Sedangkan Abu lahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat pemukulnya

dari pundaknya." Lantas belisu bersabda, "Nikahlnh dengan si fulan.'nsa

1197 (e4) Hadits ini shahitr, Al-Bukhari (6032) dan Muslim (2591)
1198 (C+r) Hadits ini shahih, Muslim (1480)

t;1
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--1@5. Menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang secara terang-

terangan telah melakukan perbuatan maksiat atau bid'ah. Seperti

para penipu dan para pejabat yang telah berbuat maksiat secara

terang-terangan. Masalah ini telah kita singgung dalilnya dalam

hadits: " sebutkanlah tentang keberadaan orang-orang yang jahat itu.t'r7ee

6. Menyebutkan cacat seseorang sebagai identitasnya, seperti si buta

sebelah, sipincang, si rabun dan lainJain. Cacatitu disebutkanbukan

untuk menghina orang tersebut tetapi hanya sebagai identitas.

Keenam poin ini dikumpulkan oleh Abu Syariif dalam sya'irnya:

Tidaklah tercela berbuat ghibah pada enam tempat.

Orang yang teraniaya, sebagai sebutan identitas dan untuk mewaspadai

seseoranS,

Orang yang terang-terangan berbuat kefasikan dan orang yang minta fatwa

Dan orang yang memintn pertolongan untuk mengatasi sebuah

kemungkaran.

, .-, ,c' i
J

I i *<-;

:-, .;\*, J). tl* t),'*i i$ L^ .5+i .J;;, \' .

. .i , .i -: l , .i ., :p**\*rc -*J^J _Li,***" -.'--i .:-.- -'' ',*tt' 
*-. J,-\

. r ! .:

. :l;-: * ,z\ .4*2 f ) i\, ),...: it;

1.397. Dari AbuHurairahRadhiyallahu Anhu, iaberkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki

mendengki, janganlah kalian saling melakukan najasy atau penipuan,

janganlah kslisn saling membenci, janganlah kalian saling berpaling

dan janganlah sebagian kalian menzhalimi sebagian yang lain. Jadilah

kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah

s au d ar a b a gi mu sl im I ainny a. T i d ak b ol eh i a m enzh aliminy a, tidak b ol eh

1199 Telah berlalu takhrilnya.



menelantarkanny a dan tidak b oleh men ghinakanny a. T akrp a itu I e t akny a

di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuptah

seseorang itu disebut jahat apabila ia menghina saudarsnya sesama

muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya,

hartanya dan kehormatannya." (HR. Muslim) tzoo

Penielasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah

shallallahu Alaihizna sallsmbersabda, "Janganlahkalian salinghasad, jangan-
lah kalian saling melakukan najasy atau penipuan (dengan huruf jim dan
syin) janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling berpaling
dan janganlah sebagian kalian menzhalimi sebagian yang lain (kata yabghi
dengan huruf ghin darikata al-baghyu atau dengan huruf 'ain dari kata
al-bai'u), saudaranya sesama muslim. ladilah kalian hamba-hamba Allah
yang bersaudara. (Kata 'ibaadallah dinashabkan karena sebagai munaads'
(yang diserukan)). Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.
Tidak boleh ia menzhaliminya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh

menghinakannya. (Kata yahqiruhu menfathahkan huruf mudhara'ah,

mensukunkan huruf ha' yang diikuti dengan huruf qaf dan ra'. Sebagian
meriwayatkan dengan lafazh: Iaay ukhfiiruhu dengan mendhammahkan
huruf ya' dan diikuti dengan huruf kha' danfa', artinya tidak memungkiri
janji dan tidak mengkhianati amanah. Ia berkata, "Yang benar adalah
yang pertama yaskni lafazh laa yahqiruhu)." Takzaa itu letaknya di sini.
Beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang itu
disebut jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. setiap muslim
terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya."

Hadits riwayat Muslim.

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengandung beberapa perkara yang dilarang oleh
syariat:

1.. Kata tahaasadu adalah menurut timbangan (wazan) tafaa'alu artinya
saling melakukan antara dua orang. Yakni saling dengki-men-
dengki antara dua orang. Dari sini dapat diketahui bahwa dengki

1200 (e*r) Hadits ini shahih, Muslim (2564)
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yang dilakukan dari satu pihak lebih terlarang. Alasannya karena

seseorang dilarang membalas kedengkianyang ditujukan kepadanya

dan bukan termasuk bab firman Allah Ta'ala:

(r4:'1 '#v*

2.

" D an b al as nn suatu kej ahat an adal ah kej ahat an y an g s erup a., . " (QS. Asy-

Syuura:40)

Maka akan lebih terlarang jika dilakukan hanya dari sebelah pihak.
Pengertian dengki telah berlalu penjelasannya.

Larangan jual beli dengan car a m unaaj asy ah danpengertian munnj asay ah

telah dijelaskan dalam kitab jual-beli. Sebab terlarangnya jual beli
dengan cara munajasyah ini karena akan menimbulkan permusuhan
dan kebencian antara si penjual dan si pembeli. Diriwayatkan
dengan lafazh lain dari riwayat Muwaththa' dengan lafazh walaa

tanaafasuul2ol dari kata al-munaafasah artinya kesenangan terhadap

sesuatu atau ingin memilikinya sendirian. Dikatakan: naafastu fi syai-

i munaafasatan wa nafaasan artinya aku sangat menginginkan sesuatu

itu. Larangan ini merupakan larangan cinta terhadap dunia dan

cinta terhadap sebab-sebab untuk mendapatkan bahagian dunia.

Sebagaimana perkataan seorang penyair:

Wahai lrang yang cinta terhadap dunia yang hina,

Sungguh dunia adalah jebakan yang membunuh dan kesenangan yang

amat singkat.

Larangan saling membenci antara kedua belah pihak. Dan akan lebih

terlarang jika kebencian tersebut hanya berasal dari sebelah pihak.
Larangan di sini juga mencakup larangan melakukan perkara-
perkara yang dapat menimbulkan kebencian. Tidak boleh saling

membenci kecuali jika kebencian tersebut karena Allah Ta'ala.

Adapun apabila kebencian itu karena Allatu maka hukumnya wajib.

Sebab benci karena Allah dan cinta karena Allah termasuk bahagian

dari iman dan di dalam hadits tercantum bahwa keimanan berada

di seputar benci dan cinta karena Allah.

a
,-) -

1201 Malik dalam Kitnb Al-Muwaththa' halaman(566)



4. Larangan saling berpaling. Al-Khaththabi berkata, "Maknanya
jangan saling mendiamkan sehingga seorang muslim memboikot

saudaranya. Kata tadaabara diambil dari istilah seorang laki-laki
membelakangi saudaranya yang lain, sehingga terlihat bahagian

belakangnya." Ibnu Abdil Barberkata, "Istilah'berpaling' diungkapkan

dengan kata saling membelakangi. Sebab apabila seseorang benci

terhadap yang lain maka ia akan berpaling dan bagi siapa yang bqpuii.g
maka ia akan membelakang*yu.Berbeda halnya jika ia mencintainya.

Pendapat lain mengatakan: janganlah salah seorang laki-laki lebih

mementingkan dirinya ketimbang orang lain. Orang yang lebih
mementingkan dirinya sendiri disebut membelakangi, karena tatkala

ia mendahulukan sesuatu untuk dirinya, ia akan membelakangi

orang lain.

Al-Maazariy berkata, "Tadaabur artinya saling bermusuhan. Di
dalam kitab Al-Muwaththa', Az-Zuhri menyatakan bahwa tadaabur

artinya berpaling dari mengucapkan salam, yakni memalingkan

wajahnya dari ucapan salam. Sepertinya ia mengambil makna ini
dar i laf azh hadits yang terakhir,

tfut, 
il'.. a1,6;Ft,; -ay:,'n -.* :\3t

" Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itupun berpaling.

Dan sebaik-baik mereka adalah yang lebih dahulu mengucapkan salnm.'/1'202

Dari sini dapat diketahui, jika ada yang mengucapkan salam tentu-

nya tidak mungkin terjadi saling memalingkan diri.

5. Laranganberbuatbagltyi apabila kata tersebut denganhuruf ghain. Jika
menggunakan huruf 'ain maka maknanya larangan menjual barang

yang sedang dijual kepada orang lain. perkara ini sudah dijelaskan

dalam kitab jual-beli.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini menunjukkan haramnya sikap

saling membenci, berpaling dan memutus tali perShahabafan tanpa ada

alasan syar'i serta merasa iri terhadap nikmat yang dianugerahkan
Allah kepada orang lain. Kemudian Allah memerintahkan agar bergaul

dengan mereka seperti bergaul dengan saudara kandung sendiri. Hadits

1.202 (e^-a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6077) dan Muslim (2560)
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tersebut juga melarang menyebarkan aib seorang muslim, baik saat

itu ia berada di tempat maupun tidak, baik muslim yang masih hidup
maupun muslim yang sudah meninggal. Setelah melarang lima hal di
atas, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendorong mereka
dengan sabda beliau:

"ladilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara."

Dari perkataan "hamba Allah" dapat diambil pengertian bahwa di
antara hak penghambaan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan
segala perintah-perintah-Nya."

Al-Qurthubi berkata, "Makna hadits: jadilah kalian hamba Allah
yang saling bersaudara adalah jadilah kalian laksana saudara kandung,
baik dari sisi kasih sayang, kecintaan, dalam memberi pertolongan dan
nasehat. Di dalam riwayat Muslim tercantum Lafazh tambahan: "...

sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kalian.'1203 Karena
perintah dari Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sallam itu adalah perintah
Allah juga. Allah Ta'ala berfirman,

@ . . ;A -zsb'g-J y Si3 e1ajV:,
"Dan kami tidak mengutus seseorang Rasulullah melainkan untuk ditaati
dengan seizin Allah." (QS. An-Nisaa': 64)

Muslim juga memberi tambahan sebagai pendorong untuk semakin
mempererat hubungan persaudaraan di antara sesama muslim dengan
sabda beliau:

"Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain."

Lantas Imam Muslim meyebutkan di antara hak seorang
muslim terhadap muslim yang lain adalah tidak boleh menzhalimi
saudaranya. Telah berlalu pembahasan tentang masalah zhalim beserta
pengharamannya. Kezhaliman juga tidak boleh dilakukan terhadap
orang-orang kafir. Di dalam hadits hanya disinggung tentang orang-
orang muslim karena melihat dari kemuliaannya.

,t1 ,/ - ,o 6 ?'
Lil qrl cJtl )[^e I i J cJ ' JJ J

d+' ;i4" '

1203 (e*?) Hadits ini shahih, Muslim (2563)



Sab d a beliau " T i d ak b ol eh m en el an t arkanny a, " y akrri membiarkannya

begitu saja tanpa diberi pertolongan. Artinya apabila ia meminta per-

tolongan untuk menghindarkan dirinya dari suatu kemudaratan, atau

untuk meraih sebuah manfaat maka segera beri pertolongan kepadanya.

Sab da beliau, " T id ak b oleh m en ghin any a," y al<rri tidak boleh menghina-

kanny4 bersikap sombong di hadapannya serta meremehkan dirinya. Dalam

riwayat lain tertera : I aa y akhfir uhu artiny a s ama deng an I a a y ah qir uhu.

Sabda beliau, "Ketakzttaan itu letaknya di sini," maknanya beliau ingin
mengabarkan bahwa inti ketakwaan adalah perasaan takut kepada Allah
yang meresap di dalam hati, mengagungkan-Nya dan mengikhlaskan
amalan hanya untuk diri-Nya. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan
dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi nta Sallam yang diriwayatkan
oleh Muslim:

t tt / t / t , t

rf-'l, AH-<:€rr*llY;rl')Lii Jlfr) nr il
"srrurggrhnya A'llah tidakmelihai ruOrrirtio, aon tiaArirgamelihataertutc

fisik kalian, tetapi Dia melihat hati kalian."12o4

Artinya balasan dan hisab berkaitan dengan apa yang ada di dalam
hati, bukan bentuk lahiriyah fisik dan amalan yang nampak. Sebab inti
dari niat itu berada di dalam hati. Telah berlalu penjelasan bahwa di
dalam tubuh ini ada sekepal daging. Jika daging itu baik maka baik
pulalah seluruh tubuh dan apabila daging itu rusak maka tubuh pun
ikut rusak.

Sabda beliau, "Cukuplah seseorang itu disebut jahat apabila ia menghina

saudaranya sesnma mltslim," yakni dengan satu sifat ini saja, seseorang

sudah cukup dikatakan termasuk golongan orang-oran g y ffig melakukan

tindak kejahatan.

Sabda beliau, "Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram," yakni
beliau mengabarkan haram hukumnya menumpahkan darah seorang

muslim, mengambil hartanya dan merusak kehormatannya. Hal ini
sudah dimaklumi dengan pasti di dalam syariat Islam.

(g*) Hadits ini shahitr, Muslim (2564)
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1398. Dari Quthbah bin Malik1205 Radhiyallahu Anhu, ia berkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering mengucapkan doa,

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran-kemungkaran akhlak,

amal perbuatan, hawa nafsu dan penyakit." (HR. At-Tirmidzi dan
dishahihkan oleh Al-Hakim, dan ini adalah lafalnya)1206

Penielasan Kalimat

"Dari Quthbah (dengan mendhammahkan huruf qaf, mensukunkan
huruf tha' dan memfathahkan huruf ba'), bin Malik (dikatakan bahwa
nisbatnya adalah At-Taghallubi dengan menfathahkan huruf ta' dan
ghin. Dan ada juga yang mengatakan Ats-Tsa'labi dengan huruf tsa' dan
'ain) iaberkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam seringmengucapkan

doa, "Yaa Allah, jauhkanlah aku darikemungkaran-kemungkaran akhlak, amal

perbuatan, hawa nafsu dan penyakit."

Tafsir Hadits

Tajannub sama artinya dengan mubaa'adah artinya jauhkanlah diriku.

Akhlaaq adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Al-Qurthubi berkata,
"Akhlaq adalah sifat-sifat manusia yang ditunjukkan ketika bergaul.
Akhlak ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Definisi akhlak
mulia secara umum adalah kamu bersikap kepada orang lain seperti
sikap yang kamu berikan terhadap dirimu sendiri. Adapun secara

rinci seperti sifat pemaaf, sanfury dermawan, sabar, tabah terhadap
gangguan, pengasikr, welas asih, membanfu orang yang sedang berada
dalam kesulitan, penyayang dan lemah lembut terhadap tetangga dan
lain-lain. Adapun akhlak yang buruk adalah akhlak-akhlak tercela yang

1205seorang shahabat dari bani rsa'labah bin sa'ad bin Dzubyaan, disebut juga
Adz-Dzubyani, termasuk penduduk Kufah dan memiliki sejumlah hadits yang
keponakannya bernama ZiyadbinAlaqah darinya.

1206(e^4) Hadits ini shahih, shahih At-Tirmidzi (5391)



pernah dimohonkan Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam kepada Allah
agar menjauhkan diri beliau dari akhlak-akhlak tersebut sebagaimana

yang tertera dalam hadits di atas dan dalam hadits berikut:

.-lt .o.i "-i',o?,,.) rtii,
{ _r* .,.eb \--->- Ld d-t-t

"Ya AIIah, sebagaimana Engkan telah membaguskan ciptaanku, maka bagus-

kanlah akhlakku."

Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu

Hibban.12o7

Dan di dalam doa iftitah, beliau membaca do'a:
t ,.,, t/ o. 

o 
/o

\ t#" e -r;r, !r- t+3! €+i;yiV' J*.-.! '*r;.'!,f Wuf
"Tunjukilah nku kepada akhlak yang terbaik karena tidak akan ada ynng dapat

menunjukkan kepada akhlak yang baik selain Engkau. lauhkan aku dari akhlak

yang jelekkarena tidak adayang dapat menjauhkan dari akhlakyang jelek selain

Engkau."l2otr

Munkaraatul a'maal adalah perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai

suafu kemungkaran oleh syareat atau norma masyarakat. Munkaraatul

ahwaa': ahutaa' adalah bentuk jamak dari kata hazna' dan hawa' adalah

apa saja yang diinginkan oleh nafsu tanpa memperhatikan maksud

tujuannya dari sisi syar'i.

Mtmgkaraatul adwiyaa\. adwiyaa' adalah bentuk jamak dari kata

daa' artinya penyakit-penyakit berbahaya yang selalu dimohonkan

Nabi Shallallahu Alaihi wa Srillam kepada Allah agar beliau senantiasa

dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut, seperti penyakit kusta, lepra

dan penyakit-penyakit yang dapat merenggut nyawa seperti penyakit
lever. Rasulullah Shallttllahu Alaihi wa Sallrtm senantiasa berdoa kepada

Allah agar selalu dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya seperti

ini.

1207 (e,-?\ Hadits ini shahih, Shahih Al-Jam{ (1307)

1208 (C.,.-^r) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (760)
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1,399. Dari Abdullahbin Abbas Radhiyallahu Anhuma, iaberkata: Rasulullah

Shall all ahu AI aihi w a S all am b er s ab da, " I an g anl ah b erb an t ah -b an t ah an

dengan snudaramu sesamn muslim. langanlah bersenda gurau

dengannya. Dan janganlah engkau janjikan sesuatu kepadanya IaIu

engkau memungkirinya." (HR. At-Tirmidzi dengan sanad dhaif)120e

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: Rasulullah

Shallallahu Alnihi wa Sallam bersabda, "langanlah berbantah-bantahan (laa

tumaari berasal dari kata al-mumaarnh artinya berbantah-bantahan)

dengan saudaramu sesnma muslim. langanlah bersenda gurau dengannya dan

jangnnlah engkau janjikan sesuatu kepadanya lalu engkau memungkirinya."

Hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad dhaif. Akan tetapi ada

beberapa hadits yang memiliki makna yang sama dengan hadits di atas,

di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bahwasanya

sekelompokpara shahabatpernahberkata, "Disaatkami sedangberdebat

tentang masalah agama, keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam

kepada kami dan beliau sangat marah. Beliau belum pernah marah

seperti itu sebelumnya. Lantas beliau membentak kami dan bersabda,

it;r tr)i,'*i j^., ,t. os , ev t;trr;ii rH ui s- rai
o'"' o, o ,t,'o'.i - o t. o ,, :t t , 

o 
-U i 15 -,Llr 5p r'1' tlf c4; *a) .r-A' irp;,1, f))i ,F il;)

l rl '^o.'o ,r'...,,;.i .a
frL^lr :tti',,;, \"))i ,(-)LJ J'i) ;i f;1 ;s ,it'Jt t)r; ,li;;|
WaUr: ^+t G -6i ili, ;u) r:"r;',r')r rl; ce*t,q)r J" tii*i .i

, ', t t /

c.W \1 i'ti fy it'.Jt r'r)s . i,w i: i )t t, 
:1. 

,t;\;i') \a;'ri ,
.;ui\| itU * I, f;

1209 (.-t*-b) Hadits ini dha'il Dha'if At-Tirmidzi (1995)



" Ap akahkamu dip er int ahkan untukb er deb at s ep er ti ini w ahai umat Muhamm ad !

sesungguhnya umat sebelum kalian hancur diknrenakan perkara seperti ini.
Tinggalkan perdebatan karena sedikit sekali kebaikan yang ditimbulkan oleh

perdebatan. Tinggalkan perdebatan! Knrena seorang mukmin tidak aknn

melakukan perdebatan. Tinggalkan perdebatan! Karena orang yang berdebat

akan memperoleh kerugian yang sempurna. Tinggalkan perdebatan! Karena

cukuplah menjadi dosa selama seseorang berada dalam perdebatan. Tinggalknn

perdebatan! Karena lrang yang berdebat tidnk nkan mendapat syafaat pada

hari kiamat kelak. Tinggalkan perdebatan! Karena aku menjamin orang yang
meninggnlkan perdebatan padahal ia yang benar, akan mendnpatkan tiga rumah

di dalam surga, rumah yang ada di taman surga, rumah yang nda di tengah

surga dan rumah yang ada di surga yang paling tinggi. Tinggalkan perdebatan!

Karenaperdebatsn adnlahperkarapertamayang dilarang Allahkepadaku setelah

I ar an gan p eny emb ahan b erh sl a. "

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shnllallahu

Alaihi wa Sallam bersabda,

l4t ij!' "n' Jt Jt:1r *;i "ol

"Orang yang paling dibenci Allah adslah seorang penentang yang paling
keras,"

Maksudnya: pendebat yang paling keras dan menghujat lawan
debatnya.

Makna debat yang sebenarnya adalah engkau mencela ucapan
seseorang dengan cara menampakkan kekurangan-kekurangannya
yang bertujuan untuk merendahkan dirinya dan untuk memperlihatkan
kelebihan yang ada pada dirimu. Adapun jidaal adalah adu argumentasi
yang berkaitan dengan pengokohan dam mengunggulkan salah satu
rnadzhab. Khushuumah adalah bertengkar dengan mengeluarkan ucapan
yang keras untuk mendapatkan harta atau yang lainnya. Adakalanya
memang ia yang memulai dan adakalanya sebagai bantahan. Segala jenis

perdebatan adalah perbuatan buruk kecuali jika dilakukan demi untuk
menegakkan dan menjelaskan kebenaran, menguburkan kebatilan dan
menghancurkan pilar-pilarnya.

Adapun diskusi yang dilakukan oleh para ulama untuk suatu
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-efaedah, jika dapat terhindar dari debat kusir, maka tidak termasuk
dalam perdebatan yang terlarang. Allah Ta'ala berfirmary

@ F:edi,t{'
"Dan bantahlah merekn dengan cara yang bnik." (QS. An-Nahl: 125)

Dan firman Allah Ta'ala:

@ tA e,tt't ;,=! c-si'6fj* *;
"Dan janganlah kamu berdebst denganAhli kitab, melainkan dengan cara yang

paling bnik..." (QS. Al-'Ankabuut: 46)

Dan hal ini sudah disepakati oleh kaum muslimin dari dahulu
sampai sekarang.

Hadits di atas juga menunjukkan larangan bersenda gurau dengan

teman. Al-mazaah artinya berseloroh. Larangan yang dimaksud adalah

senda gurau yang dapat merenggangkan persaudaraan dan dengan

cara yang batil. Adapun untuk menunjukkan keramahary menunjukkan
keelokan dalam bertutur kata dan untuk menghibur hati yang duka,

maka hal itu dibolehkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits
Abu Hurai r ah Ra dhiy all ahu Anhu. P ar a Sh ah sb a t b erkata, "Ya Rasulullah
mengapa anda tidak mau bergurau dengan k ami?" Rasulullah Shallnllahu

Alnihi wa Sallam menjawab, " Sesungguhnya nku tidakberbicara kecuali yang

hak.//1,210

Hadits ini juga menunjukkan larangan mengkhianati janji dan ini
termasuk salah satu sifat orang-orang munafik sebagaimana yang telah

dibicarakan. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah

haram. Oleh karena itu, hadits ini dikaitkan dengan ucapan:

::r\^),:*"j Cit;tt tf
"Kamu memberinya janji sementara niat yang ada di dalam hatimu ingin

men gkhianati p er j anj ian ter s ebut. "

Adapun apabila engkau berjanji dan engkau memang bertekad

untuk memenuhinya, akan tetapi dikarenakan adanya suatu halangan

1210 (e,,-.a) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (L990)



engkau tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka hal ini tidak termasuk
dalam larangan.

- Lr*A- \ -.';--:-* ip*. . -i

.-,,-i,b r-u jj

1400. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah

Shallallnhu Alaihi wa Sallsm bersabda, "Dua sifat yang tidak bisa

terkumpul pada diri seorang mukmin: bakhil dan akhlak yang tercela."

(HR. At-Tirmidzi, dalam sanadnya terdapat kedhaifan) 1211

Tafsir Hadits

Bakhil merupakan sifat buruk yang sudah diketahui baik dari sisi

syar'i maupun 'urfi atau tradisi. Allah juga mencela sifat tersebut di
dalam kitab-Nya: " (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain

berbuat kikir..." (QS. An-Nisaa': 37)

Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak mau mendorong
manusia untuk meninggalkan sifat tersebut. Allah Ta'alaberhrman, "Dan

tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (QS. Al-Ma'uun: 3)

Allah menjadikan sifat ini sebagai salah satu dari sifat orang-orang
yang mengingkari agama. Allah juga berfirman tentang kisah di saat

orang-orang kafir berada di dalam neraka, mereka berkata:

@ ag;i #; e i,@'6afr a ir iijt.
"Mereka menjawab: "Kami dahulu tidsk termnsuk olang-orang yang

mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin."
(QS. Al-Muddatstsir: 43, 44)

Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang definisi sifat

bakhil tersebut, sebagaimana pada penjelasan yang lalu. Sebagian

ulama membatasi bakhil yang tercela hanya untuk mereka yang enggan

I ; ri
: ,-,.:zi

-c!{ }
-J

."\

,.r1,

1211 (-){-.b) Hadits ini dha'il Dha'if AtTirmidzi (1962)
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membayar zakat. Definisi bakhil yang benar adalah enggan membayar

semua perkara yang sudah diwajibkan oleh syar'i. Bagi mereka yang

enggan membayar kewajiban tersebut maka orang itu dikatakan bakhil
dan akan mendapat acaman siksaan.

Al-Ghazali berkata, "Definisi seperti ini belum cukup, sebab seorang

yang mengembalikan daging kepada penjualnya atau mengembalikan

roti kepada tukang roti dikarenakan timbangannya kurang satu butir
gandum, sudah sepakat juga disebut bakhil. Demikian juga orang

yang menyulitkan keluarganya sendiri setelah mereka memakan

sebutir kurma miliknya atau sesuap makanan miliknya atau setelah

ia memberikan kepada keluarganya apa yang telah diwajibkan hakim
terhadap dirinya. Demikian juga seorang yang sedang makan roti lantas

datang seseorang yang menurutnya akan ikut makan bersamanya, lalu
ia menyembunyikan roti itu. Orang seperti ini juga disebut bakhil."

Saya katakary "Ini adalah definisi bakhil secara'urfi. Tidak termasuk

bakhil yang mendapat ancaman hukuman.

Adapun mengenai akhlak yang baik telah berlalu pembicaraannya.

Lawan dari akhlak yang baik adalah akhlak yang buruk. Banyak

hadits-hadits yang menunjukkan bahwa hal ini dapat menggugurkan

keimanan. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda,

.1ar
i .o , o-

Ja.Jt -r*i; t^lf _t3t ilrrij\;i
" Akhlakyang jelek akan merusak amalan sebagaimana cukamerusakmadu.'t1212

Diriwayatkan dari Ibnu Mandah Rasulullah Shallallahu Alaihi zua

Sallam bersabda,

.;a 
^EJ-J\ 

;:ji|;rs ,rAr i;Y, ij: g;, ;;
"Akhlak yang jetek ot o, *r*brwa celaka, tori t rpoA, zuanita oko, *r*bo*o
peny esalan dan or ang y ang b aik p er angainy a terhadap or ang-orang y ang b er ada

di bawah tanggung jawabnya akan membatrta keberuntLtngan."l2l3

1212 (J+-b) Hadits ini dha'ifl Dha'if Al-laami' (3289)

1213 (.-Lr-b) Hadits ini dha'if, Dha'if AI-laami' (3288)



Diriwayatkan oleh Al-Khathib bahwasanya Rasulullah Shollallahu

Alaihi ztsa Sallam bersabda,

o' o Jr . t -t. / tt ' 
j lo t o ,,^. . g J- t

w,! _* +w -r,; V c;; -;.bJt ,,--, ;-lt Yl q-; ri _t(J :lz'

L'; _*q t:iy
"sesungguhnya setiap sesuatu ada taubatnya, kecuali ,rororf yong Urrrt t tot

jelek, knrena tidaklah ia bertaubat dari suatu dosa kecuali ia akan terjerumus

kepnda dosa yang lebih besar."121a

Diriwayatkan oleh Ash-Shabuni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi
zpa Sallam bersabda,

i+6 -it fy #';"; \ii:",; ir *, {j; rl y! .:6
to j ' , t

"Tidak ada satu dosa pun kecuali aOr rr,rrr;:O: O:,:rrrlj:r:r,:t:rlrtf
yang berakhlak jelek, karena tidaklah ia bertaubat dari suatu dosa kecuali ia akan

terjerumus kepada dosa yang lebih besar."1215

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda,

I ti .ta, ".o 
t t o

. jlilr 6 ,At J-{ ,.'

"Tidak akan masukke dalam surga, orang yang memiliki akhlak yang jelek."

Banyak sekali hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini.
Sebutan mukmin yang tercantum dalam hadits ditafsirkan dengan

makna: seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna dan

sebagai celaan serta peringatan yang keras terhadap pelakunya. Maksud
meninggalkan yang wajib seperti zakat dan yang semisalnya adalah

orang yang menganggap halal meninggalkan perkara yang hukumnya
wajib qath'i (pasti).

1274 (1j.ay) Hadits ini palsu, Dha'if Al-laami' (1930)
1215 (L*r,) Hadits ini palsu, Dha'if Al-laami' (5172)
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1401. Dari Abu Hursirah Rndhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallnm bersnbda, "Dua orang yang saling maki-

memaki akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka

ucapkan. Dan dosanya atns orang yang melnulainya selamapihak yang

teraniaya tidak melampauibatas." (HR. Muslim) 1216

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang disakiti
maka ia boleh membalasnya dengan hal yang sama dan dosanya akan

dibebankan kepada siapa yang memulai. Sebab orang yang mencaci

akan menanggung dosa apa saja yang diucapkan oleh orang yang

membalasnya selama tidak melampaui batas. Jika hal ini ia lakukan maka

dosa tersebut ia tanggung sendiri. Karena syariat hanya mengizinkan

membalas dengan hal yang serupa. Allah Ta'alaberfirman, "Danbalasan

suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa..." (QS. Asy-Syuura: 40)

Firman-Nya:

W e'GtY J+,*'vES"& u-t;i;3
"Bnrangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan

serangannya terhadapmu. . . ." (QS. Al-Baqarah: 194)

Namun sikap yang lebih baik dan lebih utama bagi orang yang

dicaci adalah tidak membalas dan bersabar atas cacian yang ditujukan
kepadanya. Dalam sebuah hadits shahih mencantumkanbahwa seorang

laki-laki mencaci Abu Bakar Ash-ShiddiqRadhiyallahu Anhu di hadapan

Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam. Akan tetapi Abu Bakar diam saja

tidak membalas cacian tersebut dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

tetap duduk di tempatnya. Ketika Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mulai
menjawabnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit dan pergi.

Kemudian sikap itu ditanyakan kepada beliau dan beliau menjawab:

1.2'16 (e,,-e) Hadits ini shahih, Muslim (2587)

I
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"Di sant Abu Bakar diam maka malaikatlah yang menjawab cacian tersebut.

Namun ketika ia membalas untukmembela dirinya maka setan pun datang."1217

Allah Ta'ala berfirman dengan makna yang sama: "Tetapi ornng

yang bersnbar dan mema'afkan, sesungguhnya (perbuatnn ) yang demikian itu
termasukhal-hal yang diutamakan." (QS. Asy-Syuura: 43)

*; ,ir'

.4-^.lt 4.Ur

'1.402. Dari Abu Shirmah1218 Radhiyallahu Anhu ia berkata: Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mencelakakan seo-

r an g muslim nis c ay a AII ah akan m en c el ak nk nn dir iny a. D an b ar an gs i ap a

menyusahkan seorang muslim niscaya Allah akan membuatnyn susah."

(HR. Abu Dawud dan At-Tirrnidzi, ia menghasankannya)121e

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Shirmah (dengan mengkasrahkan huruf shad dan
mensukunkan huruf ra', ia dikenal dengan kuniyahnya dan para ulama
berselisih pendapat dalam menentukan namanya. Ia berasal dari Bani

Mazin bin An-Najjar dan ikut dalam perang Badar serta perang-perang
berikutnya). Ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallnm bersabda,

"Barangsiapa mencelakakan seorang muslim niscaya Allah akan mencelakakan

dirinya. Dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim niscaya Allah nkan

membuatnya susah." Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia
menghasankannya).

1.217 (e^,a) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4896)
1218 Seorang shahabat dari suku Mazini bernama Malik bin Qeis atau sebaliknya. Ia

mengikuti peperangan Badar dan beberapa peperangan lainnya. Ia juga memiliki
sejumlah hadits.

1219 (J*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dazuud (3635)
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Tafsir Hadits

Barangsiapayangmerusak harta seorang muslim, atau dirinya dan

kehormatannya tanpa alasan syar'i maka Allah akan mencelakakannya.

Yakni akan membalasnya dengan perbuatan yang sama. Al-masyaqqatu

artinya Al-munaaza'ah yaY,ri barangsiapa menentang seorang muslim
dengan cara yang zhalim dan melampaui batas, maka Allah akan

mencelakakannya dan menyr-rsahkannya sebagai balasan atas perbuatan-

nya. Hadits di atas merupakan peingatan keras terhadap orang yang

menyakiti seorang muslim dengan cara apapun.

i
tis\ '& q
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1403. Diriwayatkan dari Abu Darda'1220 Radhiyallahu Anhu berkata,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya

AIIah membenci orang yang keji dan kotor kata-katanya. " (HR. At-
Tirmidzi dan dishahihkan olehnya) 1221

Tafsir Hadits

Al-bughdhu (kebencian) lawan dari mahabbah (kecintaan). Maksud

Allah membenci hamba-Nya adalah Allah akan menurunkan siksaan-

Nya dan tidak memuliakan si hamba. Al-badzii-i dengan timbanganfa'iil
dari kata al-badzaa-u artinya perkataan kotor yang mana hal ini bukanlah

sifat seorang mukmin.

.-luilr y, t.: .'.a*t :..-^l,-. -j' c+,,.- -, l:
tc

. trl lr I "- o l, - Jl

-\Lr.leJ\-.1 -4 i-lrl -)'s)-"

L220Termasuk shahabat yang mulia dan paling zuhud. Nama lengkapnya Uwaimir
bin Zaid atau Ibnu Amir atau Ibnu Malik bin Abdillah bin Qeis, berasal dari
kalangan Anshar dari suku Khazraj. Ia masuk Islam pada peperangan Badar dan
mengikutii peperangan Uhud. Umar memasukkannya ke dalam golongan peserta
perang Badar. Ia turut mengumpulkan Al-Qur'an dan memegang jabatan qadhi di
Damaskus. Ia memiliki banyak keutamaan, di antara ucapannya adalah: "Berapa
banyak popularitas sesaat menyebabkan lahirnya kesedihan yang panjang." Ia
wafat pada tahun 32 H.

122I (e*?) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (2002)
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'1.404. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mss'ud
Radhiyallahu Anhu secara marfu' dari Rasulullah Shallallshu Alaihi wa

Sallam, " Seorang mukmin bukanlah orang yang sukn mencela dan suka

mengutuk sertn bukan pula orang yang keji dan kotor kata-katnnya."

(Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh
Al-Hakim. Akan tetapi, Ad-Daraquthni menguatkan riwayat
mauqufnya -dari perkataan Ibnu Mas'ud-; 'zzz

Tafsir Hadits

Ath-Tha'nu artinya as-sabbu (mencela), dikatakan: tha'na fi 'irdhihi

artinya mencela kehormatannya. Al-li'aan: isim fa'il dengan bentuk
mubaalaghah (menunjukkan arti: sering) dengan timbangan fa'aal artinya
banyak mengutuk. Bukan berarti dapat diambil kesimpulan dari hadits
tersebut bahwa mencaci sekali-sekali hukumnya boleh. Sebab melaknat
itu tetap diharamkan baik dilakukan sekali-sekali maupun sering.

Hadits ini mengabarkan bahwa mencaci dan melaknat bukanlah
sifat seorang muslim. Terkecuali laknat tersebut ditujukan kepada orang
kafir, peminum khamar dan orang-orangyangtelah dilaknat Allah dan
rasul-Nya.

) ..-- . ;
: J-f! L:-:-e alt J.r )'4:iV,,-* 1 . \ t . -.
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1405. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata: "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "langanlah kalian mencaci orang-orang

yang sudah mati. Karena mereka telah mendapatkan ganjaran atas apa

yang telah mereka lskukan." (HR. Al-Bukhari)1223

1222 (ep) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (1977)
1223 (e,.-a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6056) dan Muslim (105)

dp.lr laAr'J, S.\)
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Tafsir Hadits

Larangan mencela mayit ini bersifat umum mencakup mayat orang

kafir maupun yang lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Rasulullah Shallallnhu Alnihi ws Sallam menyebutkan alasannya karena

mereka telah mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan.

Dengan demikian Llrusan mereka sepenuhnya diserahkan kepada

Allah Ta'aln.Lafazh hadits ini telah berlalu penjelasannya dalam kitab

jenazah.

t
d

+lte ^irt )e
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1406. Dari Hutlzaifah Rndhiynllaht,L Anhu berkata, "Rasulullah Shallnllahu

Alaihi wq Snllnm berssbda, "Tidqk aknn masuk surga orang yang sukn

mengndu dombn." (Muttafaq Alaih; rzz+

Penjelasan Kalimat

" Dari Hudznifah Radhiynllahu Arthu berknta, " Rasulullah Shnllallahu

Alnihi wa Sallambersabdtt, "Tidak aknn masuksurga orang yang sukamengadrl

dombn." Qattant artinya yaitu orang yang suka melakukan namimah atau

adu domba. Ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan tipis

antara qattnat dannammanm. Nammam (tukang namimah) adalah orang

yang bergabung dengan satu kaum yang sedang berbincang lalu ia
beberkan pembicaraan tersebut padahal mereka tidak suka pembicaraan

itu dibeberkan. Adapun qattaat adalah orang yang menguping

pembicaraan satu kaum sementara mereka tidak mengetahuinya

kemudian ia beberkan pembicaraan tersebut kepada orang lain.

Tafsir Hadits

Makna namiimah yang sebenarnya adalah menceritakan ucapan

seseorang kepada yang orang lain untuk merusak hubungan mereka.

Al-Ghazali berkata, " D efinisinar niimnh adalah membeberkan sesuatu

yang dibenci jika dibeberkan, baik berita yang tidak disukai oleh yang

1224 (^-".-.,.) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6056) dan Muslim (105)



mendapat berita maupun yang dibenci oleh orang yang punya sumber
berita. Baik pembeberan tersebut berupa kode-kode, isyarat, tulisan
maupun dengan anggukan. Ghazali juga berkata, "Makna nnmiimah
adalah membeberkan rahasia danmenyingkap sesuatu tentang seseorang
yang tidak ia senangi. Jika ada yang melihat seseorang menyembunyikan
harta pribadinya lantas rahasia itu diungkap kepada orang lain maka
hal ini termasuk namiimsh,

Saya katakary "Boleh jadi kasus yang di atas tidak termasuk dalam
katagori namiimah, akan tetapi termasuk menyebarkan rahasia seseorang
dan ini juga hukumnya haram.

Ada beberapa hadits yang berbicara tentangnnmiimnh, seperti yang
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang marfu' Rasulullah
Shallallahu Alaihi zna Sallam pernah bersabda,

to .; '...a ur Ii :kt \) T: \i y*')' q A
"Tidak termasuk golongan kami orang yang memiliki pernsann dengki, pengadtt

domba, tukang tenung dan aku tidak termnsuk kelontpok orang seperti ini."
Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'aln,

.rr$w f :v"il,: :*F,tr'r1 Jlti
"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dsn mukminnt tanpa

kes alahan y an g mer eka p erb u at,., " 1225

Diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah shallnlkthu Alnihi wa sallnm
pernah bersabda,

a.t, trllar 1' ,? ),tr'ar ;! tri', tilrilr ,i,r ,V )V

7#' :i3 e\' j;'; 
=r''illt'or'ttr"sebaik-baik hamba AIIah adalah jika ia diperlihatkan sesuatu, ia aknn ingat

kepada Allah dan seburuk-burukhamba Allah adalnh orangynng sukamengadu

domba dan berbuat aniaya terhadap orang yang tidak bersalah, Mereka ini akan

dibangkitkan oleh Allah dengan wajah seperti wajah anjing."tz26

Dan hadits-hadits lainnya.

1225 QS. Al-Ahzab:58.
1.226 Al-Musnad (IY 1227)
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Terkadang namhnah berhukum wajib apabila ia mendengar

seseorang berniat hendak mencelakakan orang lain, atau hendak

bertindak zhalim dan dendam terhadap seseorang, maka wajib baginya

untuk mengingatkan orang yang menjadi terget perbuatan jahat tersebut

agar ia waspada. Jika memungkinkan ia boleh mengabarkannya tanpa

menyebutkan orangnya. Akan tetapi jika hal itu tidak mungkin maka ia

wajib menyebutkan namanya.

Hadits di atas menunjukkan besarnya dosa pelaku nnmiinmh. Al-

Hafizh Al-Mundziri berkata, "LJmat Islam sepakat bahwa nnmiimah

hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar di sisi Allah

Ta'ala. Menurut Al-Ghazaali, namiimah tidak dianggap sebagai dosa

besar kecuali jika dilakukan dengan niat merusak hubungan."

L407. Dirizoayatkan dari Anss bin Malik Radhiynllahu Anhu, Rqsulullah

Shallallahu Alaihi wn SaIIam bersabda, "Barangsiapa menahsn emosi

dnn amarahnya niscaya Allah akan mennhan azab terhadapnya." (HR.

Ath-Thabrani dalam Al-Ausath.I227 Dan ada riwayat lain yang

menguatkannya dari hadiis Abdullah bin Umar Radhiyallahu

Anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya)

Tafsir Hadits

Masalah marah telah berkali-kali kita bahas. Hadits di atas menun-

jukkan fadhilah atau keutamaan menahan perasaan emosi dan menahan

diri dari tindakan-tindakan yang didorong oleh gejolak amarah. Tentunya

hal ini tidak akan dapat tercapai kecuali dengan sifat santun, sabar dan

jihad melawan diri sendiri dan ini merupakan usaha yang sangat sulit.

Oleh karena itulah Allah memberikan ganjaran kepada orang yang

mampu melakukan hal ini dengan menghindarkan dirinya dari siksaan-

Nya. Allah Ta'ala berfirman tentang kriteria seorang mukmin,

.9a
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1227 AI-Mu'jam Al-Ausnth ('1320)
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"Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf," (QS. Asy-Syuura: 37)
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1.408. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidnk akan masuk surga lrang
yang suka menipu, bakhil dan yang buruk perangainya terhadap orang

yang berada di bawah kepemilikannya." (HP.. At-Tirmidzi dan ia
memisahkannya menjadi dua hadits, dalam sanadnya terdapat

kedhaifan) 1228

Penielasan Kalimat

"Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihiwa Sallatnbersabda, "Tidak akan manrk surga (maksudnya

tidak akan langsung masuk surga) orang yang sukn menipu, (khabbu

dengan menfathahkan huruf kha' dan diikuti dengan huruf ba', artinya

penipu.) bakhil (telah berlalu penjelasan tentang masalah bakhil). Dan

y ang buruk per angainy a terhadap or ang y ang berada di b awah kep emilikanny a "

(yakni orang yang tidak memberikan apa yang wajib ia berikan kepada

para hamba-hambanya, atau seorang yang melampaui batas dalam

menghukum dan memberi peiajaran kepada para hambanya. Termasuk
juga mereka yang tidak mengajarkan adab-adab syar'i kepada para

hambanya, seperti mengajarkan apa saja yang telah diwajibkan Allah
Ta'ala kepada mereka dan lainlain. Demikian juga halnya terhadap
binatang-binatang ternak yang ia miliki, seperti tidak memperhatikan

makanannya, menggunakan hewan tersebut unfuk mengangkat beban

yang terlalu berat unfuk dipikul, memaksa tunggangannya untuk terus

melakukan perjalanan, memukulnya dengan pukulan yang keras dan

lain-lain). HR. At-Tirmidzi dan ia pisah menjadi duahadits, dalam sanadnya

1.228 (J+-b) Hadits ini dha'il Dha'if At-Tirmidzi (1963)
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terdapat kedhaifnn). Hanya saja hadits ini memiliki banyak penguat

sebagaimana hadits-hadits yang telah disebutkan.

J
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1409 . D ir izn ay atknn d ar i Ab dull ah bir t Abb as Radhiy allah u Anhuma b erknt a,

"Rasulullnh Slmllallnhu Alaihi wq Sallnm bersabda, "Barnngsiapa

metryuping pembicarann satu kaLtm seftrentara mereka tidak suka

kepadanya maka aknn dituangknn annuk (timah) ke dalam dua telinganya

pada hnri kiamat. Aanuk artinyn tinnh, " (HR. Al-Bukhari)122e

Penielasan Kalimat

D ir iw ay a tk an d ar i Ab d UII ah b i n Abb as Radhiy all ahu Anhu m a, ia b erka t a :

Rssulullah Shnllallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bnrangsiapa menguping

pembicaraan satu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya maka akan

dituangknn aanuk (menfathahkan dan memanjangkan huruf hamzah dan

mendhammahkan huruf nun) ke dslant dua telinganya pada hari kinmat.

Aanuk artinya timah." (Kalimat Aonuk artinya timah, ia merupakan

kalimat mudraj atau kalimat yang disisipkan di dalam hadits untuk
mentafsirkan kata tersebut). HR. Al-Bukhari. Demikian yang tercantum

dalam naskah kitab Bulughul Maram dengan kata tasamma'dengan huruf
ta' dan mentasydidkan huruf mim. Adapun Lafazh yang tercantum

dalam riwayat Al-Bukhari adalah mnnistann'a.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan haramnya menguping pembicaraan

seseorang yang tidak suka didengar percakapannya. Hal ini dapat

diketahui dari gerak-geriknya ketika berbicara atau diketahui langsung

dari penyataannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul

Muf"raad dari Sa'id Al-Maqbari, ia berkata, "Ketika aku berpapasan

1229 Al-Bukhari (7042)



dengan Ibnu umar Radhiyallaahu Anhuma yang pada saat itu sedang
berbicara dengan seorang laki-laki, aku datang mendekati mereka
berdua. Lantas ia menepuk dadaku seraya berkata, ,,Apabila kamu
melihat dua orang sedang berbicara, maka kamu jangan dekati mereka
hingga kamu meminta izin kepada keduanya.,,

Ibnu Abdil Barr Rahimahullah berkata, "Tidak boleh bagi seseorang
ikut nimbrung dengan dua orang yang sedang berbicara empat mata."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Tidak boleh ikut nimbrung mendengar
pembicaraan mereka walaupun ia duduk jauh dari mereka kecuali jika
mereka berdua mengizinkan. sebab memulai pembicaraan dengan cara
rahasia menunjukkan bahwa mereka tidak suka kalau ada orang lain
yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Terkadang sebagian
orang memiliki pemahaman yang tajam, dengan mendengar sedikit saja
dari pembicaraan mereka, ia dapat memahami isi pembicaraan mereka.
oleh karena itu, ia harus mengetahui apakah mereka ridha ataukah tidak.
Terkadang karena sungkan mereka terpaksa memberikanizin, padahal
sebenarnya mereka tidak suka kalau pembicaraan mereka terdengar
oleh orang lain. Termasuk dalam katagori menguping pembicaraan
orang lain; seperti mencium-cium bau, menyentuh kain dan mencari
berita dari anak-anak kecil tentang apa yang diucapkan dan yang
dilakukan sebuah keluarga atau jiran tetangga. Adapun apabila orang
yang bertakwa membawa berita tentang sebuah kemungkarary maka
ia boleh menyergapnya dan boleh juga nguping sebuah pembicaraan
untuk mencegah perbuatan mungkar tersebut.

a . 
j. 
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1410. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berknta, "Rasulullah shallallshu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Beruntunglah orang yang sibuk mengurus

aib ny a s en dir i s ehin g g a mem alin gkanny a d ar i m e n gur u s aib o r an g r ain. "
(HR. Al-Bazzar dengan sanad hasan)1230

1230 (J'"-b) Hadits ini dha'ifl Dha'if Al-laami' (9633)
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Tafsir Hadits

Kata "thuubaa" adalah sebuah istilah untuk hal-hal yang baik atau

nama sebuah pohon di surga, sekiranya seseorang berjalan di bawah

naungannya selama seratus tahun niscaya ia belum dapat melewati

naungannya. Maksud hadits ini ialah barangsiapa sibuk mengurus

aibnya sendiri maka ia akan berusaha untuk menghilangkan aibnya

atau berusaha untuk menyembunyikannya, hingga tidak ada lagi

kesempatan untuk menyebarkan aib olang lain atau tidak ada waktu

untuk mengetahui aib-aib orang lain. Oleh karena itu selayaknya ia lebih

dahulu melihat dan memperhatikan aib yang ada pada dirinya sebelum

ia mencari-cari aib yang ada pada orang lain. Jika hal itu ia lakukan

maka ia akan menahan dirinya untuk tidak menceritakan aib orang lain

sebagaimana ia tidak suka jika aibnya dibeberkan di hadapan orang

lain.

.q
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741.1.. Dari Abdullah bin llmar Radhiyallahu Anhumn berkata, "Rasulullah

shauallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa merasa dirinya

besar dan sombong gaya berjalannya niscaya ia akan bertemu dengan

AUah dalam keadnan Din marah kepadanya." (HR. Al-Hakim dan

para perawinya tsiqah) 123r

Tafsir Hadits

Di antara makna timbangan tafaa'ala adalah faa'ala, seperti kata

tawaannitu artinya wanaitu dan di dalam makna tersebut mengandung

arti mubaalaghah (sangat). Inilah makna yang dimaksud oleh hadits.

yaknibarangsiapa yang menganggap dirinyabesar karena ada perasaan

lebih berhak untuk diagungkan melebihi pengagungan yang diberikan

kepada orang lain. Padahal sepantasnya orang tersebut mendapatkan

.'..., 'i, t/, i, I :c l, :
._-.'..r_, ;t> )),J ',>jr ;-> )> 
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1231 Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak (IY1351).
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penghinaan dan tidak pantas untuk mendapatkan pengagungan. Boleh
jadi makna kata ta'aazltama adalah tn'azhzhnma dengan mentasydidkan

huruf zha', artinya seseorang yang merasa dirinya agung. Seperti kata

tnkabbnra artinya merasa dirinya besar. Atau bisa juga sesuai dengan

timbangan tafn'ala yang berarti istaf'ala, artinya minta agar dirinya
diagungkan. Makna ini sepadan dengan makna takabbarn. Menurut Al-
Mahdi dalam Kitab Takmilatul Ahkaam:kibr artinya merasa kalau dirinya
berhak untuk diagungkan melebihi pengagungan yang diberikan
kepada orang lain. Padahal sepantasnya orang tersebut mendapatkan

penghinaan dan tidak pantas untuk mendapatkan pengagungan.

Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari Abdullah
bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Slmllallafut Alaihi
wa Sallnm bersabda,

t\$"

51 a' t;;u 'J*; JG F j;iijra ; e t f'j' F! {
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.q6, a;r."4\ p r<' i*;i'
"Tidak akan masttk surga seorangyang cti dalnm ltntinya terd.apnt keiomborgnn

sebesar biji smai. Seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimnna dengan

seorang yang suka memakai baju dan sepatr.r yang bagus? " Beliau menjawnb,

"Sesungguhnya Allah ittt indah dan suka akan keindnhsn. Sombong adalah

menolak kebennran dan suks merernehknn orang lain.t'1232

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adaiah bersikap
sombong terhadap kebenaran sehingga ia tidak menganggap hal itu
sebagai suatu kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya

adalah bersikap sombong terhadap kebenaran sehingga ia enggan

menerima kebenaran tersebut.

An-Nawawi Rahimahullah berkata, "Merasa dirinya lebih tinggi
dari pada orang lain dan memandang sebelah mata terhadap mereka,

menolak dan ingkar terhadap kebenaran karena yakin kalau dirinya
lebih tinggi dan dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya.

1232 (U,,-",) Hadits ini shahih, Musiim (91)
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Dalan riwayat Al-Hakim tercantum dengan lafazh,

.q6' +rr:t : dr ,b
"Menolakkebenaran dan suka menghina orang lain."

Makna batharal haq adalah menolak dan membangkang terhadap

kebenaran.

Ghamthun naas dengan menfathahkan huruf ghain, mensukunkan

huruf mim dan diikuti dengan huruf tha', artinya menghina dan

meremehkan orang lain. Demikian tafsiran yang dicantumkan oleh Al-
Hakim sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mundziri.

Lafazhman diriwayatkan dengan mengkasrahkan huruf mim yang

berarti huruf jar dan dengan memfathahkan huruf mim berarti termasuk

dalam isim maushul. Penjelasan yang disebutkan Nabi Shallallahu

Alnihi wa SaIIam menunjukkan bahwa kesombongan yang dimaksud

hadits tidak berkaitan dengan keyakinary tetapi hanya menunjukkan

ketidakpatuhan terhadap kebenaran karena perasaan sombong dan

merasa dirinya lebih agung serta meremehkan orang lain.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Az-Zawaajir, "Kesom-

bongan itu boleh jadi muncul di dalam batin dan sifat ini sudah ada

pada jiwa seseorang. Sifat ini lebih tepat disebut dengan istilaln kibr.

Atau kesombongan adalah sikap angkuh yang muncul dalam tindak-

tanduk seseorang dan merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam

batin seseorang. Jadi apabila kesombongan ini terlihat dalam tindak-
tanduk maka disebut dengan istilah takabbur, Akan tetapi jika tidak

terlihat atau hanya terpendam di dalam batin saja maka disebut kibr.

Pada asalnya sombong merupakan tabiat hawa nafsu yang akan merasa

puas jika ia memperlihatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan orang

yang ia rendahkan. Oleh karena itu, sikap kakabbur ini akan terwujud
jika ada sesuatu yang disombongkan dan ada orang yang direndahkan.

Kriteria ini yang membedakan antara takabbur dengan 'ujub (kagum

terhadap diri sendiri) karena 'ujub tidakbutuh kepada orang lain. Sebab

boleh jadi sifat 'ujub itu senantiasa ada walaupun sedang sendirian.

Berbeda halnya dengan sikap takabbur. 'Ujub hanyalah perasaan yang

menganggap besar sesuatu yang ada pada dirinya. Apabila ia merasa

sesuatu yang ia anggap besar itu lebih besar dibandingkan sesuatu yang



ada pada orang lain maka ini disebut kibr." Berlalan dengan gaya yang
angkuh juga termasuk dalam katagori takabbur. Gaya jalan yang angkuh
di- a th af -kan sif at' u j ub me ru p ak an p eng- ath af - an s atu j e ni s ke s o mb on g an

terhadap jenis kesombongan yang lain. seperti ucapan: barangsiapa
yangmemiliki dua sifat sombong ini maka ia berhak mendapat ancaman
yang tercantum dalam hadits. Akan tetapi tidak berarti jika seseorang

hanya memiliki satu jenis saja, ia tidak mendapat ancaman. Sebab

ada hadits lain yang mencela sikap takabbur secara mutlak. Hadits di
atas menunjukkan haramnya bersikap takabbur karena hal itu akan
mengundang kemurkaan Allah Ta' als.

1412. Dari sahl bin sa'd Radhiyallahu Anhu berkata, " Rasulullah shallaltahu

Alaihi wa Sallam bersabda, " Ketergesa-gessan itu dari setan. " (HR. At-
Tirmidzi, ia berkata, "Hadits ini hasan.")1233

Tafsir Hadits

Al-' Aj alah adalah ketergesa-gesaan dalam mengerjakan sesuatu. Sifat
ini tercela karena yang dituntut dari seseorang adalah agar ia bersikap
tenang. Sikap bergegas yang dipuji adalah bergegas dalam melakukan
kebaikan dan yang sejenisnya. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada

perbedaan antara sikap tenang dan sikap bergegas. Apabila seseorang

melakukan sesuatu dengan cara segera dan tetap menjaga ketenangary
berarti ia telah menyempurnakan dua sifat. Akan tetapi yang terbaik
adalah bersikap tengah.

1233 (.-i.-b) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (2012)
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--@141,3. Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallnhu Anha, inberkata, "Rasulullah

Shaltallahu Alaihi wn Snllam bersabda, "Mengnnggap sial adnlah

perangni yang buruk " (HR. Ahmad dan dalam sanadnya terdapat

kedhaifan) 1234

Tafsir Hadits

Syu'm (menganggap sial) adalah lawan keberuntungan dan berkah.

Telah berlalu pembicaraan tentang hakikat dari perangai yang buruk

dan ini merupakan sifat yang membawa kesialan. seluruh kejahatan

timbul akibat perangai yang buruk. Dari hadits ini dapat difahami

bahwa akhlak baik dan buruk merupakan sifat yang timbul berdasarkan

pilihan dan kemauan seorang hamba. Telah berlalu pembicaraan tentang

masalah ini.

."
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14L4. Diriwayntkan dari Abu Darda' Rndhiyallahu Anhu, ia berkata,

"Rasulullsh Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersnbda, "Sesungguhnya

ornng-lrang yang suka melaknnt tidak akan menjadi saksi dan tidak

akan menjndi ahli syafnat padahari kiamnt." (HR. Muslim)123s

Tafsir Hadits

Telah berlalu pembicaraan tentang laknat. Orang yang sering

melaknat tidak akan mendapatk anizinuntuk memberikan syafaat pada

hari kiamat kelak. Yakni, mereka tidak diizinkan memberikan syafaat di

saat orang-orang mukmin lainnya memberikan syafaat kepada saudara-

saudara mereka.

Makna, "Tidnk menjadi snksi" artinya tidak akan menjadi saksi atas

para rasul yang telah menyampaikan risalahkepada umat-umatmereka.

Ada yang mengatakan: tidak diterima persaksiannya semasa di dunia

Hadits Ahmad dalam Al-Musnad (Yll85).
(g.*) Hadits ini shahih, Muslim (2598)

1234
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karena kefasikannya. sebab banyak melaknat membuktikan bahwa ia
menganggap remeh urusan agama. Ada juga yang berpendapat: mereka
tidak mendapatkan anugerah pahala mati syahid, padahal ia tewas di
medan jihad fi sabilillah. Menurut sebagian ulama, Lafazhhari kiamat
dikaitkan dengan izin memberikan syafaat saja. Mungkin juga berkaitan
dengan syafaat dan syahadah. Maksudnya persaksiannya tidak diterima
semasa di dunia dan di akhirat kelak ia tidak tertulis sebagai orang yang
mendapatkan pahala atas persaksian benar yang ia berikan. Demikian
juga ia tidak mendapatkan pahala mati syahid.
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1415. Dari Mu'adz bin labal Radhiyallahu Anhu, ia berknta, "Rnsuhrllah

Shnllallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsinpa menghinn

saudaranya karena perbuntan dosa yang dilakukannya niscnya ia tidak

nkan mati hingga ia sendiri melakukan perbuatnn dosa itu." (HR. At-
Tirmidzi dan dihasankan olehnya, namun sanadnya terputus) 1236

Penielasan Kalimat

"Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berknta, ,'Rasulullah

shallallahu Alsihi rno Sallam bersabda, "Barangsiapa menghina saudaranya

karena perbuatan dosa yang dilakukannya (yakni: barangsiap a yang
mencelany a) niscaya ia tidak akan mati hinggn in sendiri mekkukan perbuatan

dosaitu." HaditsriwayatAt-TirmidzidandihasankanolehrLya,namunsanadnyn

terputus. sepertinya hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi karena
adanya hadits-hadits senada yang menguatkan hadits ini. sehingga
sanadnya yang terputus tersebut tidak mempengaruhi kehasanan
hadits ini. Maksud hadits, " Barangsiapa yang menghina saudaranya knrena

perbuatan dosa yang dilakukannya" sama artinya ia telah mencercanya.
'Ayyaara berasal dari kata aI-'aar yakni segala sesuatu yang digunakan

1236 (7p) Hadits ini palsu, Dha'if At-Tirmidzi (2505)
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untuk mencela aib, demikian yang tercantum dalam Al-Qamus. Orang

ini akan mendapatkan balasan dengan melakukan aib yang sama sePerti

aib yang dilakukan oleh saudaranya yang pernah ia cerca dahulu.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa sekedar menyebutkan aib

hanya untuk dijadikan sebagai bahan cercaan adalah perbuatan buruk

yang harus diberi sangsi hukum. Sebab, tidak boleh menyebut-nyebut

aib seseorang kecuali pada enam perkara yang telah dibicarakan disertai

dengan niat yang baik.

\t\i

[ro

1416. Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknyn Radhiyallahu Anhu

bahwa Rasulullsh Shallallahu Alaihi wa Sallsm bersabda, "Celakalah

orang yang bercerita lalu berdusta supaya oranS-orang yang

mendengarnya tertarua. Celakalah atas mereka kemudian celaknlah atas

merekn!" (HR. Ats-Tsalasah dengan sanad yang kuat)1237

Penjelasan Kalimat

"Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu Anhu

(Mu'awiyah bin Haidah sebagaimana yang pernah disinggung) bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Celakcrlah lrang yang

bercerita lalu berdusta supaya orang-orang yang mendengarnya tertawa.

Celakalah atas mereka kemudian celakalah atas mereka!" Diriwayatkan oleh

imam yang tiga dengnn sanad yang kuat (Diiwayatkan juga oleh Al-Baihaqilru

dan dihasankan oleh At-Tirmidzi)

Al-wail artinya halaak (celaka) dirafa'kan karena posisinya sebagai

mubtada' dan khabarnya adalah jar majrur. Boleh juga mubtada'nya

dinakirahkan karena sama seperti kalimat salaamun 'alaikum. Banyak

1237 (j*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (4990)

1238 Ai-Baih aqi (Xl 196).
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hadits-hadits lain yang mengharamkan dusta secara mutlak seperti

hadits yang akan datang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda,

.)d\ ,)t,i4 |rar: )Ft JLey"oft3V .::At' €("t,
"Dan jauhilah perkataan dusta, karena dusta dapat menyeret kepada kejahatan

dan kejahatan dapat menyeret pelakunyn ke neraka."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahihnya,bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi ws Sallam bersabda,

.)6, €;;, lA, t iy tJA\i €t:"t
"lauhilahperkataan dustakarenaperkataan dusta itu seiring dengan perbuatan

jahat dan keduanya tempatnya di neraks."l23e

Ath-Thabrani juga meriwayatkan dengan hadits yang sama.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Luhai'ah: "Apakah amalan

penduduk neraka?" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab,

a ' ', 
,t o e ,

.iUt 31; 'F r'I:'f 'r; t'Ls -e -i,{ r>g iJr ip o;<
"(Amalan penduduk neraka) adalah berkata dusta, jika ia berdusta maka akan

diiringi dengan perbuatan jahat. lika ia berbuat jahat maka akan membuatnya

menjadi kafir dan apabila ia kafir maka ia akan masuk ke dalam neraka.'I2aj

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sebuah hadits yang cukup
panjang tentang mimpi yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

Jrk ';i" -ji" 1i, 6itt ,tryt'*l iu 66i ;:, qtt -.ii
:-"'l:"'- a, 'o" 

t,ir!:" o - o

.iU!l Ctr *".- a;,o l^^i..,;ir -:-,<
"Pada suatu malam aku dibawa oleh dua orang laki-taki yang telah mendatangi

aku dankeduanyaberkata, "Lelaki yangkamu lihat mulutnya robek itu adalah

seorang pendusta. la berdusta dan dustanya tersebut dibawa hingga mencapai

ufttq."7241

1239 Ibnu Hibban (5734)
1240 Hadits Ahmad dalam Al-Musnad (111176).

124I (e*a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1386)
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Banyak lagi hadits-hadits yang membicarakan tentang masalah ini.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan haramnya berkata dusta hanya untuk
membuat orang lain tertawa. Ini adalah larangan yang bersifat khusus

dan hukum mendengarkannya juga haram apabila ia mengetahui
bahwa orang tersebut berdusta. Karena sikap ini termasuk mendiamkan
kemungkaran. Bahkan ia wajib untuk mengingkari perbuatan tersebut

atau paling tidak ia harus beranjak dari tempat itu karena dusta termasuk
salah satu perbuatan dosa besar.

Ar-Rauyani dari kalangan ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i
berkata, "Dusta termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Barangsiapa

dengan sengaja berdusta maka persaksiannya tidak akan diterima
walaupun dustanya itu tidak berbahaya bagi orang lain. Karena

bagaimanapun kondisinya dusta itu tetap diharamkan."

Al-Mahdi berkata, "Dusta tidak termasuk salah satu perbuatan dosa

besar."

Saya katakan, "Penetapan secara umum bahwa dusta bul{an
termasuk salah satu perbuatan dosa besar merupakan pendapat yang
kurang tepat. Sebab berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi zoa Sallam,

atau memudaratkan seorang muslim atau memudaratkan orang kafir
mu'ahad merupakan dosa besar.

Di dalam kitab Al-Ihyn', Al-Ghazali membagi hukum dusta kepada

wajib, mubah dan haram. Apabila sebuah niat yang baik dapat dicapai
dengan dua cara, yakni dengan cara yang jujur dan dengan cara dusta

maka menggunakan cara dusta hukumnya adalah haram. fika tidak
ada cara lain selain berdusta maka hukumnya boleh apabila tujuan
tersebut hukumnya boleh. Namun apabila tujuan itu hukumnya wajib
maka berdusta hukumnya juga wajib, misalnya: dengan berdusta dapat
menyelamatkan jiwa seseorang. Atau khawatir terhadap benda titipan
orang dari jamahan penguasa yang zhalim, maka wajib hukumnya untuk
mengatakan tidak tahu dan bersumpah walaupun dusta. Apabila target

peperangan tidak akan tercapai kecuali dengan cara berdusta, atau tidak
ada cara lain untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau

untuk menarik hati pelaku jahat kecuali dengan cara berdusta maka



dusta di sini hukumnya mubah. Demikian juga jika seseorang melakukan
perbuatan zina, atau minum khamar lantas penguasa menanyakan hal
itu kepadanya maka ia boleh menjawab, "Aku tidak merakukannya."

Kemudian ia juga berkata, "Dalam kasus seperti ini selayaknya
dipertimbangkan mana mudarat yang lebih besar antara bersikap
jujur dan berdusta. Apabila dengan bersikap jujur akan menimbulkan
mudarat yang lebih besar maka ia boleh berkata dusta. Namun apabila
sebaliknya atau ada keraguan mana mudarat yang lebih besar, maka
haram hukumyaberkata dusta. Apabila kasus tersebutberkaitan dengan
dirinya sendiri maka sebaiknya ia berkata jujur. Apabila hal ini berkaitan
dengan orang lain maka tidak baik jika ia bersikap toleran terhadap hak
orang lain dan sikap yang bijak adalah tidak berbohong selagi hal itu
dibolehkan.

Ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat bolehnya berbohong
pada tiga hal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam
kitab shahihnyn.l2a2lbnu syihab berkata, "Aku tidak pernah mendengar
adanya dispensasi dalam perkataan dusta kecuali pada tiga hal: ketika
berperang, untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa,
pembicaraan seorang suami dengan isterinya dan pembicaraan isteri
terhadap suaminya."

Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para
ulama tentang tiga hal ini." Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari An-
Nawas bin sam'an dengan sanad yang marfu', Rasulullah shallallahu
Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

#.:trt)\r; i"6 F),,:* ,tJli:T Jr J, -*-:i<i
lt € -ftj Wl ii|, -"t^,- .F1,l-4.

"(Dosa) dusta dituliskan pada anak Adam kecusli dalam tiga hal: 1) seorang
yang sedang mendamaikan dua lrang yang sednng bersengketa. 2) Seorang
suami yang berbicara dengan isterinya untuk menyenangkan hati isterinya. 3)
Dan dusta yang dilakukan di medan pertempuran.',

1242 (c+v) Hadits ini shahih, Muslim (2605)



SubulusSalam:<@

Ketahuilah bahwa ketiga hal di atas dibolehkan demi untuk meraih

persatuan dan untuk mencapai kemaslahatan. Perhatikan bagaimana

hikmah dan kecintaan Allah terhadap persatuan hati sehingga Dia

mengharamkan namimnh (adu domba) walaupun isi naminwh itu benar.

Sebab perbuatannnmim ah akanrnerusakhati, menimbulkan permusuhan

dan persengketaan. Allah membolehkan dusta walaupunhukum asalnya

adalah haram demi untuk menyatukan hati, menumbuhkan kecintaan

dan memberantas permusuhan.

1417. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Slwllallahu

Al aihi ut a S all am b eI i au b er s nb d a, " Kaff ar ah t erha d ap o r an I y an I en gk au

ghibahi Qunjing) qdalah memohonknn ampunan untuknya." (HR. Al-
Harits bin Abi Usamah dengan sanad yang dhaif) 1243

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Rasulullnh Shallallahu

Alaihi ws Sallam beliau bersabda, "Kffirah terhadap lrang yang engkau

ghib ahi ( gunj in g) adal ah m emohonkan ampunan untukny a. " D ir iut ay atkan

oleh Al-Harits bin Abi Usannh dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Syaib ah dalarn Mu sn adny a, Al-B aihaqi d alam iri tab ny a S y u' ab ul

Iman dan imam-imam lainnya dengan redaksi yang berbeda-beda dari
Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Pada sanad-sanad tersebut terdapat

perawi yang dha'if.

Diriwayatkan dari jalur lain dengan makna yang sama, seperti

yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Hudzaifah bin Yaman

Radhiynllahtt Anhu dan Al-Baihaqi berkata, "Inilah sanad yang paling
shahih. Redaksi hadits: Hudzaifah berkata, "Lidahku agak tajam

terhadap keluargaku. Lantas aku bertanya tentang hal ini kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wn Sallam. Kemudian beliau bersabda,

1243 (L*t") Hadits ini palsu, Dha'if Al-laami' (4190)
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"Mengapa kamu tidnk istighfar, wahai Hudzaifah? Seatngguhnya aku setiap

hat i b er is ti ghfar s eb any ak s er atu s kal i. " 1 244

Hadits ini tidak menunjukkan bahwa hal itu dikarenakan bergunjing,

akan tetapi untuk menghilangkan ucapan-ucapan yang tajam.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa istighfar sudah cukup untuk
menghapuskan dosa bergunjing, tidak perlu meminta maaf kepada

orang yang digunjingi. Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah memberikan

rincian, mereka mengatakary "Apabila orang yang digunjingi itu menge-

tahuinya maka wajib meminta maaf darinya. Jika ia tidak tahu maka

tidak perlu dan tidak dianjurkan untuk meminta maaf. Karena hal itu
akan menyebabkan permusuhan dan persengketaan serta menimbulkan

perasaan dendam di dalam dada. Hanya saja ada sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

dengan sanad yang marfu', Rasulullah Shallallahu Alnihi wa Sallam

bersabda,

o',. ', ti ,.g. o 
'', 

l'o ,., . ,i - t-' ' o

.41li t-; 4->W rl# -, -r--i ->V"; "l .:5; ! itl
"Barangsiapr r'orf rrrnon r*;*gg", k hor*oto, saudaranya atau kezhatiman

I ainny a m aka hen d akl ah i a memin t a m aaf d ar iny n s eb elum ( d at an g h ar i ) dim an a

dinar dan dirham tidakberlnku lagi. (Pada hari itu) jika ia memiliki amal shalih

maka amalan tersebut diambil darinya sesuai dengan besar kezhalinmn yang

telah ia lakukan dnn apabila ia tidak memiliki amal shalih maka dosa orang yang

ia zhalimi akan diambil dan dibebanknn kepada lrang yang menzhalimi.t''1245

Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Musa

Al-Asy'ari.12a6

1,244 Hadits Al-Hakim (I/69).
1245 (e*) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2449)
1246 An-Nasa'i dalam Kitab Swun AlKubra (1IU3597).
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Hadits ini menunjukkan wajibnya meminta maaf, walaupun

orang yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Hadits ini juga dapat

ditafsirkan jika berita itu sampai kepada orang yang bersangkutan.

Sementara hadits Anas ditafsirkan ketika yang bersangkutan tidak

mengetahuinya. Dengan demikian hadits mutlak tersebut dikaitkan

hukumnya den gan ha dits Al-Bukh ar i R ahim shull nh.

4Jt d$r

1.418. Dari Aisynh Radhiyallahu Anhn, ia berksta, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang palhtg dibenci Allah adalah

orang yang paling keras penentangannya lagi lihai bersilat lidah." (HR.

Muslim)12a7

Penjelasan Kalimat

"Dori Aisyah Radhiyallahu Anha, in berkata, "Rasulrillah Shallallahu

Alaihi wa SnIIam bersabda, "Orang yang Traling dibenci Allah adalah orang

yang paling keras penentangannya lagi lihni bersilat lidah."

Aladdu diambil dari kata ladiidi al-zuaadi artinya menghindarkannya.

Al-khashim artinya sangat bermusuhan dan berusaha untuk menghujat

lawannya. Letak kaitannya adalah setiap kali ia berhujjah dengan sebuah

argumen, iapun akan mengambil sisi lainnya. Banyak hadits-hadits

yang mencantumkan celaan terhadap pertengkaran. Di antaranya hadits

berikut,

/ o/ t/ :.
.9 ', -:> AJJI -b**

o'. -,o t t ,t'r' o,

-* M,@ J J>t> '*
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"Barangsiapa yan1 mendebat lawnnnyn dengan tanpa ilmu mnka Allnh

akan senantiass marah pnda dirinya hingga in meninggalkan perdebatan

tersebut.t'1218

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits gharib."

1,247 (e,-p) Hadits ini shahih, Muslim (2668)

1248 (U#) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (3597)
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu Anhunrn bahwasanya

Rasulullah Shallnllahu Alnihi ztta Sallam pernah bersabda,

.\:*\-Jj'; { ;i *1 a. g
"Cukttplah menjadi dosa utftukrnn selama kniu trrrn mertjncli penclebclt.""*

Dari konteks hadits-hadits tersebut dapat diketahui bahwa perde-

batan adalah perbuatan tercela walaupun ia berada pada kebenaran.

An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Adzkaar, "Apabila engkau

katakan: seorang manusia harus melakukan perdebatan untuk
mendapatkan haknya. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang

dijawab oleh Al-Ghazali bahwa celaan tersebut ditujukan hanya

kepada orang yang berdebat untuk membela kebatilan tanpa didasari

oleh ilmu seperti layaknya seorang wakil hakim. Artinya ia ditugaskan

memutuskan suatu kasus sementara ia belum mengetahui pihak mana

yangbenar. Termasukjuga seorangyang menuntuthaknya, namun tidak
terbatas hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya saja. Tetapi

ia menampakkan permusuhan, berdusta dan menyakiti lawannya.

Demikian halnya dengan perdebatan yang dilakukan hanya untuk
mengalahkan dan menjatuhkan lawan debatnya. Contoh lain seperti

seorang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti lawan

debat, padahal untuk mendapatkan haknya, ucapan-ucapan tersebut

tidak diperlukan. Perdebatan-perdebatan seperti ini dicela oleh syar'i.

Berbeda halnya dengan seorang yang terzhalimi, ia mempertahankan

argumentasinya dengan aturan syar'i, tidak keras kepala dan tidak
pula terlalu menghujat hingga di luar batas kebutuhan dan juga tidak
menyakitkan lawannya dengan tindakan yang ia lakukan. Debat seperti

ini tidaklah tercela dan tidak pula diharamkan. Hanya saja sebaiknya

meninggalkan perdebatan jika ada cara lain yang dapat ditempuh. Di

dalam sebagian buku-buku madzhab Asy-Syafi'i tertera bahwa tidak
diterima persaksian orang-orang yang banyak melakukan perdebatan.

Karena hal itu terlihat buruk dalam pandangan masyarakat, bukan di
karenakan perdebatan termasuk perbuatan maksiat.

1249 (J3-b) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (199a)
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1419. Dari Abdullahbin Mas'ttd Radhiyallahu Arthu, iaberkata, "Rasulullah

Shallallahu Alnihi u: a S allnm b er sab da, " Hendaklah knlian berkata jujur,

kar ena kej uj ur an akan memb aw a kep ada keb aikan dan keb aikan memb aw a

akan kepada surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa berkata jujur
dan selalu berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang

yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta dapat menyeret kepada

kejahatan dan kejahatan dapat menyeret kepada neruka. Sesungguhnya

seseorang senantiass berdusta dan selalu berdusta hingga ditulis di sisi

Allah sebagai pendusta. " (Muttafaq Alaih) 12s0

Penjelasan Kalimat

Ash-shidq (jujur) adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan.

Al-kidzb (dusta) adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah makna ash-shidq dan al-kidzb menurut mayoritas madzhab

Al-Hadawiyah dan lain-lain. Al-hidayah artinya petunjuk yang dapat

membawa hingga sampai kepada tujuan. Al-birr adalah keleluasaan

dalam mengeriakan amal kebaikan. Dan al-birr merupakan suatu

ungkapan yang mencakup segala jenis kebaikan danbiasanya disebutkan

untuk mengungkapkan sebuah amal shalih yang ikhlas.

Ibnu Baththal berkata, "Sabda beliau, "Sesungguhnya kebaikan itu..."
dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala,

1250 (e,-?) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6094) dan Muslim (2607)



"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berads dalam

syurga yang penuh kenikmatan " (QS.Al-Infithar: 13)

Ia juga berkata, "Sabda beliau, "Apabila seseorang bersikap jujur..."
Maksudnya, berusaha agar senantiasa bersikap jujur hingga ia berhak
menyandang gelar ash-shiddiiq (seorang yang senantiasa jujur). Makna
asal dari kata fujuur adalah perusakan, yakni merusak agama. Kata ini
digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang condong merusak dan
memberikan dorongan untuk berbuat maksiat. Jadi, fujur merupakan
suatu ungkapan yang mencakup semua jenis keburukan.

Sabda beliau, "Sesungguhnya seseorang senantiasa berdustct" sama
seperti sabda beliau sebelumnya "sesungguhnya seseorang senantiasa

berkata jujur", yakrri apabila seseorang senantiasa berkata dusta maka ia
berhak menyandang gelar al-kadzdzaab (orang yang suka berdusta).

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengisyaratkan bagi siapa yang berusaha untuk
tetap berkata jujur maka jujur akan mendarah daging pada dirinya. Dan
barangsiapa yang dengan sengaja berdusta dan selalu berkata dusta
maka sifat ini juga akan mendarah daging pada dirinya. Dengan latihan
dan usaha, sifat baik dan sifat buruk itu dapat dicapai.

Hadits ini menunjukkan betapa agungnya sifat jujur, karena
kejujuran akan membimbing pelakunya menuju surga. Hadits ini juga
menunjukkan betapa buruknya sifat dusta hingga menyeret pelakunya
ke dalam neraka. Demikian juga halnya semasa di dunia, ucapan orang
yang jujur akan diterima dan disukai di tengahmasyarakatserta diterima
persaksiannya oleh para hakim. Lain halnya dengan orang yang suka
berkata dusta.

\ ',

L420. Dari Abu Hurairah Radhiunllahu Anhu, iaberkata, Rasulullah shallallahu
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Alaihi wa SaIIam bersabda, "lauhilah prasangka, karena sesungguhnya

prasangka itu adalah sedusta-dttsta perkataan " (Muttafaq Alaih)12sl

Penjelasan Kalimat

" D ari Ab u Hur nir qh Rndhiy allahu Anhu, ia b erkata: Rasulullah Shallall ahu

Alaihi wa SaIIam bersabda, "Jauhilah prangsaka (kata zhann dinashabkan

karena posisinya sebagai yang diwaspadai), karena sesungguhnya

prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan." Muttafaq Alaih (telah

berlalu penjelasan dan maknanya. Dari hadits di atas dapat diketahui
bahwa meneliti kebenaran prasangka yang terlintas dalam hati adalah

perkara yang dilarang. Oleh karena itu wajib menolaknya dan tidak
memperturutkan prasangka tersebut).

,.*, 
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L251 (U*p) Hadits ini shahih,
1252 (e*) Hadits ini shahih,

t, , ,-

- " r.i !_ : ,."-...-.) ,.^.i 
'-r\

1421. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhtyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hindarilah duduk-duduk di
pinggir jalan!" Mereka berkata, "Wshai Rasulullah, kami tidak dapat

meninggalkannya ksrena kami biasa mengobrol di sana!" Rasulullsh

bersabda, "lika kalian tidak dapat meninggalkannya maka berikanlah

hak jalan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu hak jalan?"

Ras ul till ah b er s ab d a, " Menun dukkan p an dan gah men ce gah gan g gu an t

m enj au) ab s al am dan amar m a' r uf n ahi mun gkar. " (Muttaf aq Alaih) 12s2

Penielasan Kalimat

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Al-Bukhari (6064) dan Muslim (2563)

Al-Bukhari (2465) dan Muslim (2121)
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Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hindarilah duduk-duduk di pinggir
jalan!" (thuruqaat dengan mendhammahkan huruf tha' dan ra' bentuk
jama' dari kata thariiq). Merekaberkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat

meninggalkannya karena kami biasa mengobrol di sana!" Rasulullah berssbda,

"likakalian tidak dapat meninggnlkannya (yakni apabila kalian sulit untuk
menin g galkan kebi asaan duduk-duduk di pinggir j alan) m aka b er ikanl ah

hak jalan." Merekabertanya: "WahaiRasulullnh, apaituhak jalan?" Rasulullah

b er s ab d a, " Menun dukkan p an d an g an (dari hal-hal yang diharamkan Allah
Ta'ala, mencegah gangguan yang menimpa orang-orang yang melintas,

baik gangguan berupa perkataan dan perbuatan), menjawab salam,

(yakni jika orang-orang melintas mengucapkan salam kepada kalian
maka jawablah salam mereka, karena sunnahnya orang yang melintas
lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk),
dan amar ma'ruf nahi mungkar." Muttafaqun 'alaihi

Tafsir Hadits

Iyadh berkata, "Hadits ini merupakan dalil bahwa perintah yang
ditujukan kepada shahabat tersebut sebagai anjurary bukan perkara
yang wajib. Seandainya mereka memahami perintah tersebut hukumnya
wajib tentunya mereka tidak akan meminta dispensasi dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam." Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata,
"Mereka meminta dispensasi dengan harapan akan mendapatkan
keringanan hukum dengan memberitahukan kebutuhan mereka akan

perbuatan tersebut. Dalam hadits-hadits lain terdapat tambahan selain
hak jalan yang tercantum dalam hadits di atas.

Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan: "...menunjukkan

jalan kepada para musafir dan mengucapkan tasymid terhadap orang yang

bersin."1253

Dalam riwayat Said bin Manshur terdapat tambahan: "..nenolong

orang yang sedang mengalami kesulitan."

Dalam riwayat Al-Bazzar terdapat tambahan: "...menolong orang

untuk mengangkatkan b ar an gny a. "

1253 (e*) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4816)



-Subultts Snlam:1@

Dalam riwayat Ath-Thabrani terdapat tambahan: "...menolong orang

yang sedang terzhalimi dan mentperbnnyak mengingnt Allah."

Abu Dawud menambahkan dalam Kitab Maraasil Yahqa bin Ya'mar:

"Menunjukkan kepnda jnlan orang qang sednng tersesnt."125a

Dalam hadits Abu Thalhah terdapat tambahan: ".,,bertutur katayang

baik."

Dalam hadits Al-Bara' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-
Tirmidzi terdapat tambahan: " ...meny eb nrknn ucnpun snlam. "

As-Suyuthi berkata dalam kitab At-Tausyih, "Jumlah seluruhnya

sebanyak tiga belas adab. Dan Syaikh Islam Al-Hafizh Ibnu Hajar

Rahimahullah mencantumkannya dalam bait-bait syair. Penulis (Al-

Hafizhlbnu Hajar) Rahimalrullahberkata, "Dan semua adab tersebut aku

susun dalam empat bait syair:

Kuhimpun adab-adab unhtkyang ntka duduk di pinggir jalan,

Dari sabda seornng insan terbnik,

Tebnrkart salam, baguskan tutur kota dan ucapan,

Bertasymit terhndap yang bersin dnn jautab dengnn baik ucapan snlam,

Yang sednng kepnynhan, tolonglnh dan yang terzhalimi bantulah,

Tolong yang susah, tujukkan jalan kepada musafir dan kepada orang yang
tersesat.

Untuk keb niknn, p erintahkanlah dan untuk kemungkar an lar anglah,

Cegah semua gangguan, tundukkan pandangan dan perbanyak dzikir kepada

Allah.

Hikmah dilarangnya nongkrong di pinggir jalan adalah agar

terhindar dari berbagai fitnah. Boleh jadi pandangannya tertuju kepada

seorang wanita yang sedang melintas, sehingga ia terfitnah dengan

wanita tersebut. Dengan nongkrong di pinggir jalan berarti ia wajib

melakukanhak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Jika seandainya

ia duduk di rumah tentunya ia tidak wajib melaksanakan hak-hak

tersebut. Boleh jadi kewajiban yang diembankan kepada dirinya tidak

mampu ia laksanakan. Oleh karena itu ketika para shahabat minta izin

agar dibolehkan duduk di pinggir jalan, Rasulullah Shallallnhu Alsihi wa

Sallam memberitahukan kepada mereka apa saja hak-hak yang wajib

1254 (C,v) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (481.7)



mereka lakukan. semua hak-hak tersebut tercantum dalam hadits-hadits
yang berbeda sebagaimana yang telah disinggung dan akan datang
penjelasan untuk sebagian hak-hak tersebut.

.\:\Y

1422. Dari Mu'awiyah bin Abi sufyan Radhiyallahu Anhuma berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Barnngsiapa

yang Allah kehendaki kebaikan atasnya niscaya Allnh akan karuniai dia

pemahaman dalam agama." (Muttafaq Alaih; tzss

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan pentingnya pemahaman dan ilmu sya,i.
Ilmu ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang mendapat kebaikan
besar dari Allah Ta'ala. Hal ini dapat difahami dari kata khairsn dalam
bentuk nakirah yang menunjukkan posisi orang tersebut.

"Al-Fiqh Ad-Din (pemahaman dalam agama), yakni mempelajari
kaidah-kaidah Islam, mengetahui halal dan haram. Dari persyaratan
yang disebutkan dalam hadits ini dapat diketahui bahwa orang yang
tidak mendapatkan pemahaman dalam agama berarti Allah tidak ingin
memberikan kebaikan kepada dirinya. Pengertian seperti ini tercantum
secara tekstual dalam riwayat Abu Ya'la,

'i,, ,,.t oi t oe-'.t oi , ...:^' ikdl<a;l"l.rs
"Barangsiapa yang tidak diberi pemahaman tentang masalah agama berarti
Allah tidak peduli terhadap dirinya."

Hadits di atas merupakan bukti yang jelas akan kemuliaan
mendapatkan pemahaman dalammasalah agama danmemahami semua
disiplinilmu serta kemuliaanpara ulama. Maksudnya, mengetahui ilmu
Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

1255 (Ci..-..) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (81) dan Muslim (1037)
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1423. Dari Abu Ad-Darda' Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih

berat dalam timbangan daripada akhlak yang terpujl. " (HR. Abu

Dawud, At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)1256

Tafsir Hadits

Mengenai hakikat akhlak yang mulia telah berlalu pembahasannya

dan tidak perlu untuk diulang kembali.

rJ

dlr*,rr 3*,t' -i,-G:-UL^+ itr-rr--j' :e:.\:Yt
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1.424. Dqri Abdullah bin Llmar RadhiyaUahu' Anhuma berkatta, "Rasulullah

Shallsllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Malu termasuk sebagian dari

iman." (Muttafaq Alaih) 12s7

Tafsir Hadits

AI-Haya' (malu) secara bahasa berarti perubahan perasaan yang

terjadi para seseorang karena takut dirinya dicela. Dalam syariat, malu

adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan

buruk dan mencegahnya dari hal-hal yang dapat melanggar hak orang

lain. Meskipun malu itu adalah naluri namun Penggunaannya menurut

konteks syariat perlu disertai ilmu dan niat. Oleh karena itu, rasa malu

disebut bagian dari iman -kadang kala rasa malu itu muncul dari sebuah

usaha (muktasib), bukan naluri belaka-. Makna rasa malu sebagai bagian

dari iman adalah seorang yang memiliki rasa malu maka rasa malu itu

akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, sehingga fungsinya

sama seperti iman yang dapat mencegahnya dari perbuatan maksiat'

1256 (e",-p) Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (4799)

1257 (e^4) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (24) dan Muslim (36)



Ibnu Qutaibah berkata, "Maknanya adalah rasa malu yang ada

pada diri seseorang akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat,
sebagaimana keimanan yang dapat mencegahnya dari perbuatan
maksiat. Malu juga disebut sebagai iman karena malu menempati posisi
iman dan berfungsi seperti layaknya iman. Perasaan malu merupakan
gabungan dari sifat takut dan menjaga kehormatan. Di dalam hadits
yang lain disebutkan:

-12...
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"Perasaan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan."

Saya katakan, "Pernyataan ini dijawab dengan pernyataan bahwa
maksud perasaan malu yang tercantum dalam hadits adalah sifat malu
yang syar'i. Sebab perasaan malu yang mengakibatkan seseorang tidak
melakukan kewajiban tidak termasuk dalam katagori malu menurut
istilah syar'i. Bahkan, itu merupakan sifat yang lemah dan terhina.
Hanya saja tetap dikatakan sebagai rasa malu karena ada kemiripan
dengan sifat malu menurut istilah syar'i.

Jawaban lain: bahwa kebaikan itu lebih banyak terdapat pada
diri seorang pemalu. Atau jika seseorang memiliki sifat pemalu
berarti ia memiliki sifat yang baik, walaupun terkadang ia melakukan
kekeliruan.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab Al-Mufhim fi Syarhi Muslim,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi zaa Sallam memiliki dua sifat malu: Malu
muktasib (malu melakukan perbuatan maksiat) dan malu ghariizi (tabiat
atau naluri). sifat malu ghariiziyangada pada diri beliau menyebabkan
beliau lebih pemalu dari pada seorang perawan yang berada di tempat
pingitannya. Sedangkan sifat malu muktasib membawa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada derajat yang paling tinggi.

*;,al
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1425. Dari Abtt Mas'ud Radhirlallahu Anhuberkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallnm bersabda, "Sesungguhnya sebagian yang ditenruksn

oleh manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah: Apabila

engkau tidak tahu malu kerjakanlah apa yang engkau mau." (HR. Al-
Bukhari)12s8

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rnsulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesunggtthnya sebagian yang ditemukan oleh

manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalnh: Apabila engkau tidak

tahu malu kerjakan apa yang engkau inginkan." Hadits riwayat Al-Bukhari.

Lafazhal-ulaa tidak terdapat di dalam hadits riwayat Al-Bukhari namun

ada di dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Hudzaifah bin Yaman

Radhiy all ahu Anhu, Rasulullah Shall all ahu Al aihi ut a S all am ber sabda,

"Sesungguhnt1a perkataan parrl nabi terdahrilu ynng masih menjadi pegangan

orang-orang jahiliyah dari perkataan nabi-nabi terdahu.lu adalah.. . " Hadits ini
diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ahmad.

Tafsir Hadits

Yang dimaksud dengan perkataan nabi-nabi terdahulu adalah

perkataan yang disepakati oleh seluruh nabi dan tidak dimansukhkan

(dihapus) seperti syariat-syariat mereka yang lain. Karena apa yang
tertera di dalam hadits adalah perkara yang sesuai untuk akal seluruh

umat manusia.

Ada dua pendapat tentang sabda beliau, "ker jakanlah apayang engkau

inginkan":

1. Mengandungmaknakhabar,yaknikamumelakukanapayangkamu
mau. Akan tetapi diungkapkan dalam bentuk perintah sebagai isyarat

bahwa sifat yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan maksiat

adalah sifat malu. jika rasa malu sudah hilang maka akan muncul
berbagai dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat, hingga

seolah-olah maksiat itu menjadi perbuatan yang diperintahkan.

1258 Riwayat Al-Bukhari (3483)
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Atau perintah di sini maksudnya sebagai ancaman. Yakni: silahkan

lakukan sesuka hatimu, karena Allah pasti akan membalasnya.

2. Maksudnya: perhatikan apa saja yang engkau kehendaki, jika ada

perkara yang kamu tidak malu untuk mengerjakannya maka

kerjakanlah dan jika ada perkara yang kamu merasa malu untuk

mengerjakannya maka tinggalkanlah. Jangan kamu pedulikan

orang sekitar.

I q * ., +t,.-: .g.' ,-,.1,

(: .-

1,426. D ar i Ab u H ur air ah Ra dhiy all ahu Anhu b e rkat n, " Ras ulull ah Sh all all ahu

Alsihi wa Sallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih bnik dan lebih

disukai Allah daripada mukmin yang lemah' Dan pada kedunnya

ter dap at keb aikan, Berusahalah mer aih ap a- ap a y ang b ermanfnat b agimu,

mint alah p er t olon g an kep ad a AIInh dan j angnnl ah en gkau b er siknp lemah.

lika suatu musibah menimpnmu makn jangnnlah engkau mengatakan,

" seandainya aku melakukan ini tentuhnsilnyn akanbegini." Akan tetnpi

kat akanl ah, " I ni ad al sh t akdir AII ah d an ap a y an g d ikehen d aki-N y a p as t i

akan terjadi." Sebab berandai-andsi itu dnpnt membukn pintu kejahatan

setan. " (HR. Muslim)12se

Penjelasan Kalimat

" D sr i Ab u Hur air ah Radhiy all ahu Anhu b erkat a, " Ras ulull ah Sh all all ahu

Alaihi w a s allam bersab dn, " Mukmin y nng kuat lebih b aik dan lebih disukai Allnh

darip ada mukmin y ang lemah. D nn p ada keduany a (yakni mukmin yang kuat

dan mukmin yang lemah) terdapat kebaikan (karena pada mukmin yang

i . yu
. ,.L i I ,:. I i

t\ t.;

1259 Riwayat Muslim (2664)
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kuat dan yang lemah masih memiliki keimanan) , Berusahalah (ihrish dati

kataharasha r ahrishuseperti kata dhar ab a y adhribu drkatakan: harisha sama

seperti kata sami'a) meraih apa-apa yang bermanfaat bagima (baik untuk

kebaikan agama maupun untuk kebaikan dunia), mintalah pertolongan

kepada Allah (untuk mendapatkannya) dan janganlah engkaubersikap lemah

(ta' jiz dengan menfathahkan atau mengkasrahkan huruf iim). Jika suatu

musibah menimpamu maka janganlah engkau mengatakan, "Seandainya aku

melakukaninitentuhasilnyaakanbegini." Akantetapikatakanlah,"lniadalah

takdir Allah dan apayang dikehendaki-Nyapasti akan teriadi." Sebab berandai-

andai itu dapat membuka pintu kejahatan setan." Hadits riwayat Muslim.

Tafsir Hadits

Maksud dari kata kuat adalah memiliki tekat yang kuat dalam

melaksanakan amalan-amalan yang bersifat ukhrawi. Orang seperti ini

akan menenpati barisan terdepan di medan jihad, dalam mengingkari

kemungkarary lebih tabah dalam menghadapi cobaan di medan

dakwah, lebih sanggup menghadapi kesulitan dalam melaksanakan

hak-hak Allah Ta'ala seperti shalat, puasa dan lain-lain. Berbeda halnya

dengan seorang mukmin yang lemakr, hanya saja kedua mukmin ini

tetap memiliki kebaikan dikarenakan keimanan yang ada pada mereka.

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar

tetap berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, memohon

pahala dari-Nya dan meminta pertolongan kepada Allah dalam

melaksanakan segala urusan. Sebab usaha tidak akan bermanfaat

jika tidak mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang

dikatakan dalam syair:

Seandainya Allah tidak menolong seselrangl

Niscaya hasil usahanya banyak yang keliru.

Rasulullah Shallattahu Alaihi wa Sallam melarang kita bersikap

lemah, yakni menyepelekan amalan ketaatan. Beliau sendiri memohon

perlindungan kepada Allah dari sifat jelek ini:



"Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal-hal yang)
meny e dihkan dan meny us ahkan, lemah dan malas.' /1260

Dan akan datang keterangan tentang hadits ini.

Beliau melarang mengucapkan kata "seandainya," jika ada bahaya
yang menimpa atau ada niat baik yang tidak tercapai. Sebagian ulama
berkata, "Larangan ini untuk orang yang meyakini secara pasti dengan
kata "seand ainya." Artinya, jika ia lakukan begini pasti musibah itu tidak
akan menimpanya. Adapun bagi yang menyerahkan perkara kepada
kehendak Allah, bahwa musibah tersebut tidak akan menimpa kecuali
karena kehendak Allah, tidak termasuk dalam larangan yang tercantum
dala hadits. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Bakar kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berada di gua Hira, "seandainya salah
seorang mereka mengangkat kepala mereka melongok ke dalam gua
niscaya mereka akan melihat kita." Dan Rasulullah shallallahu Alaihi
wa Sallam tidak berkomentar ketika mendengar ucapan Abu Bakar
tersebut.

Iyadh berkata, "Perkataan Abu Bakar ini tidak dapat dijadikan hujjah,
karena berkaitan dengan perkara yang bakal terjadi dan bukan sikap
tidak menerima taqdir yang telah ditetapkan Allah Ta'ala.Demikian juga
semua perkara yang disebutkan Al-Bukhari dalam kitab shahihnyapada
Bab: Bolehnya Mengucapkan Kata seandainya. contohnya sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "seandainya kaummu bukan orang-orang
yang baru masuk islam..." Hadits lain, "senndainya aku merajam dengan

tanpa bukti... " Hadits lain, "Seandainya tidak menyulitkan umatku..." dan
hadits-hadits yang semakna. Semua itu berkaitan dengan perkara yang
bakal terjadi bukan berkaitan dengan sikap tidak menerima taqdir. oleh
karena itu, ucapan ini tidak termasuk perkara yang terlarang. Karena
beliau hanya memberitahukan keyakinan tentang sesuatu yang bakal
beliau lakukan seandainya tidak ada penghalang dan masih dalam
batas-batas kesanggupannya. Adapun maksud kata "seandainya"
yang tertera dalam hadits, adalah sesuatu yang berada di luar batas
kesanggupan orang yang berkata.

1260 (e*p) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (5464,9a65)
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--a@Menurutku: makna larangan yang tercantum dalam hadits

harus diambil secara zhahir dan hukum umum. Hanya saja hukum

larangannya adalah larangan tanzih atau makruh. Hal ini berdasarkan

sabda beliau, "Sebab bersndni-andni itu dapat membuka pintu kejahatan

setan," An-Nawawi berkata, "Kata lau (seandainya) juga dipakai untuk

mengungkapkan suatu pekerjaan yang telahberlalu sebagaimana sabda

Rasulullah Shnllallahu Alaihi wn Sallam,

;U -Z c -|"t;t u +ri ;. -tiit S

"seandainya dnri arual nku sudahberfikiran seperti rrkororg, niscaya aku tidnk

akan men ggir in g hady (hew an s emb elihan ketika haj i). "

Jadi secara zhahir, larangan ditujukan kepada sesuatu yang tidak

ada faedah dan hukumnya makruh, bukan haram. Adapun bagi yang

mengucapkan kata ini sebagai ungkapan penyesalan atas ketaatan yang

sempat luput ia kerjakan dikarenakan alasan syar'imaka hal ini tidaklah

mengapa. Makna kata "seandainya" yang sePerti inilah yang banyak

tercantum di dalam hadits-hadits.

\l

1427. Dsri Iyadh bin Himar Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

ShaUallahu Alnihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah

mew nhy uknn kep adnku sup ny a kalian b ersikap taw sdhu', sehingga kalian

tidctk ber,sikap aniaya terhadap lrang lain dan tidak bersikap sombong

terhadap orang lain." (HR. Muslim) 1261

Tafsir Hadits

Tawadhu' adalah sikap merendah dan menunduk, lawan dari

takabur sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Seorang yang

tidak bersikap tawadhu' akan berbuat semena-mena kepada orang lain,

karena ia merasa bahwa dirinya lebih dari pada orang lain sehingga

,.r -l--\ -.4 \'

1261 Hadits riwayat Muslim (2865)



menimbulkan sikap semena-mena terhadap orang lain baik melalui
perkataan maupun perbuatan, bersikap sombong dan merendahkan
mereka. Perbuatan semena-mena dan sombong merupakan tindakan
yang tercela dan di dalam hadits tercantum bahwa orang yang
melakukan tindakan tersebut akan segera mendapatkan siksaan dari
Allah. Di antaranya hadits dari Abu BakrahRndhiynllnhu Anhtt,ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Snllam bersabda,

i 7"u y rir €i"F,T6,n Fj ;i r;;i ;:; u
rt, -')t:' :-; , ' 

-o''a;'4'E) d'q i-)' €
"Tidak ada satu dosa pun yang lebih Altnhiepatkan huktntinnnya di dtmia bagi

si pelaku di samping siksaan yang menunggunva di akhirat nanti selain dosa

berbuat aniaya dan memutuskan tnli kekelunrgnan."

Hadits riwayat At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.A, ,*"t"rt ;-;i I * a, ,; * ;v ;Y a. 'r t_-.i

" T i d ak ad a su atu do s a ksr en a m nksi at kep a d n All ah y nn g l eb ih c ep at m en d ap atkan

hukumannya dnri pada dosa perbuatan semena-mena."

.- ::'i J*i -:a- -+' ''^i * J--i,'.:r-:.*L _: -.*', 
\ lYrr

J. ,:
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1428. Diriwayatkan dari Abu Ad-Dardn' Radhiyallahu Anhu, dari Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa membeln

kehormstan saudaranya tanpa diketahui olehnya niscaya Allah akan

menghindnrkan wnjahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." (HR.
At-Tirmidzi dan dihasankan olehnya)1262

.'-- * ,, 
",_.t

.JL;i

1262 (C?e) Hadits ini shahih, Shahih AtTirmidzi (1937)
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1429. Dan menurut riwayat Ahmad dari hadits Asma' binti Yazidl'u' yrng

s em nkn a d en g anny a.1264

Tafsir Hadits
Kedua hadits di atas menunjukkan keutamaan membela kehormatan

saudaranya yang sedang digunjing oleh orang yang ada di dekatnya dan

tindakan pembelaan ini hukumnya wajib. Sebab perkara ini termasuk

dalam bab mengingkari perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, bagi

yang tidak melakukannya akan mendapatkan ancaman sebagaimana

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Dunya, Rasulullah

Shallnllahu Alaihi wa Sallam bersabda,

ry

t--t
t

4JJl

t z-,ot/ tt,o t o, lt"ot . o, ,o, o,l,o, 
trt, o, to
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€
"Tidak ada seorang pun y ang membiarkan muslim y ang lain y ang sedang dicoreng

kehormatnn dan dirusak nnma baiknya kecunli Allah akan membisrkannya juga

padn saat-saat ia snngat butuh pertolongnn dari-Nya. Dan tidak ada seorang

pun yang menolong seorang muslim yang sedang dicoreng kehormatan dan

dirusok nama baiknya kecuali Allah juga akan menolongnya pada saat-saat ia

s nn gnt b u tuh p er tolon gan dar i-N y a. " 126s

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh bahwasanya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda,

y,qt ii ,At.;r .lr 'r', y\
"Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya

membelanya dari api neraka pada hari kiamat kelak."

. o o' at o /ef,f):u
*oko'Ailrh okon

1263 Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al-Asyhaliyyah, seorang orator wanita, ikut
serta dalam peperangan Yarmuk dan membunuh sembilan orang musuh dalam
peperangan tersebut dengan tiang kemahnya.

1,264 (eN) Hadits ini shahih, Shahih Al-JamL (6420)

1265 (J5-b) Hadits ini dha'il Dha'if Abu Dawud (4884)



Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallammembaca firman Allah

Ta'ala:

lZr4;k<rs
"Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman." (QS.

Ar-Ruum:47)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Syaikh bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
o t, ', . ol

.)4, q# yq, ii*"11 ..-; FJ' C fi -:"t :; F J
"Barangsiapa yang membela kehormstan saudaranya semasn di dunin mnkcr

pada hari kiamat kelak Allah akan mengtttus malaikat untuk melindunginyn

dari siksaan api neraka."1266

Diriwayatkan oleh Al-Ashbahani bahwasanya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallsm bersabda,

-....o1, ', t .'t ,.'t, oJ . ,"l" r,o .r".1 ".6.'>Yt . tlrJl J ^l 
;? ;'1 Ar',ei e l-L;,U o"onl o-u.c --J,l :;

.:ft,r,;*r, d ;,r iili ;';2.'?"0i,
"Barangsiapa yang mendengar saudaranya sedang digunjing oleh ornng

yang ada di dekatnya sementara ia mampu membelanya lantas in bela, maka

Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, jika ia mampu

membelanya namun ia tidak melakukannya maka Allah akan menghinakannya

di dunia dan di akhirat."1267

Bahkan di dalam hadits-hadits yang lain tercantum bahwasanya

orang yang mendengarkan gunjingan termasuk dalam kelompok

orang-orang yang melakukan gunjingan itu sendiri. Oleh karena itu,

bagi yang mengetahui saudaranya digunjing, sementara ia berada di

tempat tersebut maka wajib baginya untuk melakukan salah satu dari

tindakan berikut:

1. Membela kehormatan saudaranya walaupun dengan cara menga-

lihkan ke pembicaraan lain.

2. Atau pergi meninggalkan tempat bergunjing tersebut.

1266 (j*) Hadits ini hasary Shahih Abi Dawud (4883)

1267 (J:,^b) Hadits ini dha'il Dha'if Al-laaml'(5458)

'"gr:t5i
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3. Atau mengingkarinya di dalam hati.

4. Atau membenci pembicaraan tersebut.

Sebagian ulama mengatagorikan sikap diam ketika mendengar

gunjingan berlangsung termasuk salah satu dari dosa besar karena

adanya hadits yang mengancam sikap seperti ini dan juga termasuk

dalam ancaman orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Secara

hukum ia termasuk dalam kelompok orang yang sedang melakukan

gunjingan itu sendiri, walaupun dari segi bahasa dan syar'i tidak disebut
bergunjing.

1430. Diriwnyatkmt dnri Abu Hurairah Radhhlallahu Anhu, in berkata:

Rnsulullah Shallnllahu Alaihi wa Sallambersabda, "Sedekah tidak akan

m e n gur an g i h ar t n. T i d nkl ah All ah t amb ahkan b a gi s e 0 r an g hamb a y an g

s uk a me tn n alk nn mekilnknn kemuli a an. D an ti d akl ah s e s e or an g b er s ikap

tawadhu' terhadnp orang lain karena Allah melainkan Allah Ta'ala akan

meninggikan derajatnya. " (HR. Muslim) 1268

Tafsir Hadits

Para ulama mentafsirkan kalimat "tidak mengurangi harta" dengan

dua tafsiran:

Allah akan memberkati hartanya, akan menghindarkannya dari
kerugian sehingga kekurangan yang terjadi dalam bentuk kongrit
ditutupi oleh Allah dengan keberkahan yang abstrak.

Si pelaku akan mendapatkan ganjaran pahala dari sedekah sebagai

pengganti berkurangnya harta yang ia sedekahkan. Jadi, seolah-

olah sedekah itu tidak pernah mengurangi hartanya, karena Allah
akan menuliskan untuknya kebaikan yang dilipat gandakan mulai
dari sepuluh kali lipat hingga lipat ganda yang lebih banyak.

1.

1268 (3;4) Hadits ini shahih, Muslim (2588)



Menurut saya (Ash-Shan'ani): ada makna yang ketiga yaitu:

3. Atau Allah akan menggantikan kembali harta yang telah ia sedekahkan

sehingga hartanya tidak terlihat berkurang. Bahkan boleh jadi
hartanya akan bertambah banyak dari yang semula. Ini semua

berdasarkan firman Allah Ta'ala,

@ ..,L3rZ6znd;A6_,
"Danbarang apa saja yangkamu naftahkan, maka Allah akan mengganti-

nya...." (QS. Saba': 39)

Hal ini dapat dibuktikan dari realita dan pengalaman.

Sabda beliau, "Tidaklah Allah tambahkan bagi seorang hamba yang suka

memaafkan mel ainkan kemul i a an," merupakan d orongan untuk senantiasa

memberikan maaf kepada orang yang menyakiti dirinya dan tidak
membalasnya dengan perbuatan jelek yang sama, walaupun hal itu
dibolehkan. Allah Ta' ala berfirman,

...rif"y,:}1't15t4:fr
"Maka barangsiapa memaaftan dan berbuat baik maka pnhalanya atas

(tanggungan) Allah." (QS. Asy-Syuur a' : 40)

Demikian juga Allah akan memasukkan rasa hormat dan mulia di
hati masyarakat terhadap seorang yang pemaaf . Karena dengan penilaian
yang fair dapat diperkirakan bahwa orang seperti ini akan dihormati
dan terjaga serta dimuliakan. Di samping itu, ada kemungkinan juga
tidak akan membuat seseorang bertambah mulia. Untuk menampik
kemungkinan-kemungkinan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam menegaskan bahwa memberikan maaf pasti akan menambah
kemuliaan seseorang.

Sabda beliau, "Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu' terhadap orang

lainkarena AIIah," yaknikarena mengharap sesuatu yang telah disiapkan
Allah untuk orang-orang yang tawadhu'. "Melainkan Allah Ta'ala akan

meninggikan derajatnya, " Ini merupakan dalil bahwa sikap tawadhu' atau

rendah hati adalah yang menjadikan sebab naiknya derajat seseorang

secara mutlak baik di dunia maupun di akhirat.
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-t4lltaEt{gEt
Hadits ini memberikan dorongan untuk banyak bersedekaku mem-

berikan maaf dan bersikap rendahhati karena sikap-sikap ini merupakan

inti dari akhlak yang mulia.

,t) \ if \

r_iiJr

1431. Dnri Abdulkth bin Snllam Rndhiyallahu Anhu berkatn, "Rasulullah

Shnllallahu Alaihi utn Snllnm bersabda, "Wnhai sekalian manusia,

sebarkanlnh snlam, sambunglnh hubungan silaturahim, berilnh makan,

shal ntlah p ndn mnl nm hnr i s ezu akt u or an g- or an I tidur, nis c ay akalian akan

masLtk surga dengan selamnt." (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan

olehnya) 126e

Tafsir Hadits

Makna ,fsyoo'dari segi bahasa adalah memperlihatkan. Maksudnya

menyebarkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak
dikenal.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abdullah bin
Amr bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah

ShnllrilIahu Alaihi wa Sallnm, "Wahai Rasulullah, amalan apa dalam Islam

yang palingbaik?"

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab,

rli I ji: t;,J Piv-:r' i;,i"k,#
"Kamu memberiknn makanan kepada orang lain dan mengucapkan ,oio*
kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kennl."127o

Dalam memberikan salam hendaknya ucapan tersebut terdengar

oleh orang yang diberi salam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam

(c"*) Hadits ini shahih, shahih At-Tirmidzi (2485)

(Co) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (12) dan Muslim (39)

1269

1270



Kitab Adab Al-Mufrnd dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar

Rndhiynllnhu Anhumn, ia berkata, "Apabila kamu mengucapkan salam

maka perdengarkalah ucapan salammu, sebab hal itu merupakan

penghormatan yang datang dari Allah."

An-Nawawi berkata, "Paling tidak orang yang mengucapkan

salam harus memperdengarkan ucapannya tersebut kepada orang

yang diberi salam. Jika tidak, berarti ia belum melaksanakan sunnah.

Jika ia ragu apakah suaranya sudah terdengar ataukah belum maka

ia harus memperjelas ucapan salamnya. Apabila ia memasuki tempat

yang penghuninya sebagian sedang terjaga dan sebagian lagi sedang

tidur, maka sunnahnya ia mengucapkan salam dengan suara yang

dapat didengar oleh orang yang sedang terjaga dan tidak sampai

membangunkan orang yang sedang tidur sebagaimana yang tercantum

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Miqdaad:
Rasulullah Shallallnhtt Alaihi wn Snllam pernah datang pada malam hari,

lalu beliau mengucapkan salam dengan suara yang dapat didengar oleh

orang yang sedang terjaga dan tidak sampai membangunkan orang yang

sedang tidur. Jika beliau berpapasan dengan sekelompok orang maka

beliau mengucapkan salam kepada mereka semua. Makruh hukumnya
mengucapkan hanya untuk orang-orang tertentu saja, karena itu akan

menimbulkan persengketaan. Islam mensyariatkan ucapan salam untuk
menumbuhkan perasaan cinta dan untuk mempersatukan hati.

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah Rndhiyallohu

Anhubahwa Rasulullah Shnllnllahu Alnihi rua Snllam bersabda,

"Maukahkrilian aku beritahu tentang sesuntu yang aknn membuat knlimt snling

mencintai? S eb arkanlah s alam ! "

Disyariatkan mengucapkan salam ketika hendak bangkit dari majlis

sebagaimana disyariatkannya mengucapkan salam ketika masuk dalam

suatu majlis. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dari Abu Hurairah Rndhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah

Shallallahu Alnihi wn Sallam bersabda,

,t- iy:' r;ili t,., t";rt u J',Kt;f *
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"Apabila salah seornng kalian duduk (di suatu majlis) hendaklah ia mengu-

capkan salam dnn jika iabangkit (hendak meninggalkan majlis) makahendaklah

ia mengucapkan salam. Tidaklah salam yang pertama lebih utama dari pada

salnm yang kedua."

Makruh hukumnya atau haram hukumnya mengucapkan salam

hanya dengan memberikan isyarat atau dengan anggukan kepala

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad

y an g b aik d ar i J ab ir R a dhiy all ahu Anhu b ahw as any a Ra sulu ll ah S h all all ahu

Alaihi wa Sallam bersabda,

.t:i!, :o{r, W "ty :*,'p ruij {
"langanlah kalian memberikan salam seperti salamnya orang Yahudi. Karena

orang Y ahudi memberikan salam dengan isy arat tangan dan anggukafi kEals. "t2zt

Hukum ini dikecualikan ketika mengerjakan shalat. Dalam beberapa

hadits tercantum bahwa apabila ada yang mengucapkan salam kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi zoa Sallam sementara beliau sedang shalat,

maka beliau menjawabnya dengan isyarat. Pembahasan masalah

ini telah kami jelaskan pada Bab Syarat Sahnya Shalat. Jika tempatnya

berjauhan, tidak mungkin untuk memperdengarkan ucapan salam

maka dibolehkan dengan menggunakan isyarat.

Ibnul Daqiqberkata, "Perintah untuk menyebarkan salam dijadikan
dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa memulai ucapan salam

itu hukumnya wajib. Pendapat ini dibantah: jika seandainya memulai

ucapan salam itu hukumnya fardhu'ain maka akan menyulitkan kaum

muslimin, sementara syariat itu ringan dan mudah untuk diamalkan.

Atas alasan ini, maka hukum memulai salam hukumnya mustahab."

An-Nawawi berkata, "Mengucapkan salam kepada orang yang tidak
dikenal menunjukkan keikhlasan amal karena Allah dan menunjukkan

sikap rendah hati. Menyebarkan salam merupakan salah satu dari syiar

dari umat Muhammad Shallallahu Alaihizaa Sallam."

Ibnu Baththal berkata, "Mengucapkan salam kepada orang yang

tidak dikenal merupakan pembuka percakapan guna menciptakan

suasana akrab, sehingga menumbuhkan persaudaraan di antara sesama

t

1271 (J*) Hadits ini hasan, Shahih Al-lami' (3727)
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arltaraorang-orang mukmin dan untuk menghapuskan kerenggangan

yang satu dengan yang lainnya.

Mengenai silaturrahmi dan memberikan makanan telah dibicarakan

secara panjang lebar. Memberi makan di sini mencakup semua orang

yang wajib ia beri nafkah dan orang yang harus ia beri makan walaupun
kebiasaan itu ditinjau dari sisi adat dan tradisi masyarakat. Seperti

memberi sedekah kepada orang yang meminta makanan dan lain-lain.

Makna perintah di dalam hadits adalah melakukannya lebih utama

dari pada meninggalkannya. Dengan demikian hukumnya mencakup

hukum wajib dan mandub (sunnah).

Perintah untuk melaksanakan shalat malam pada sabda beliau,

"Iaksanakanlah shslat malam," adayang mentafsirkan bahwa maksudnya

adalah shalat Isya' dan yang dimaksud dengan sabda beliau, "sewaktu

orang-orang tidur," adalah orang Yahudi dan Nashrani, karena mereka

tidak shalat pada saat itu. Di samping itu, shalat malam di sini juga

mencakup shalat sunnah pada malam hari.

Sabda beliau, "niscaya kalian akan masuk jannah dengan selamat,"

adalah pemberitahuan bahwa semua ini merupakan amalan yang dapat

memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan shalat malam merupakan

sebab seorang hamba mendapatkan taufiq dari Allah Ta'ala dan sebab

terhindarnya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya celaka

serta mendapatkan husnulkhatimsh (menutup usia dengan cara yang baik).

t.t

'.n* i "ir ; --r^, -u :Ju L ;' s-t cj\Jt f.ry ,e j .\ try
t

ilr<-i i ,iu tlr j;, [;.*r ,uij -Ou -,a;-At ttr
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1432. Dari Tamim Ad-Dari Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi ws Sallam bersabda, "Agama adnlah nasehat"

-tiga knli-. Kami bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau

menj aw ab, " Untuk All ah, kit ab -N y a, Rasul -N y a, untuk p ar a p emimp in

dan segenap kaum muslimin." (HR. Muslim)tzzz

1272 (e,',e) Hadits ini shahih, Muslim (55)
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i)enjelasan Kalimat

"Dnri Trunim Ad-Dnri Rndhiynllnhu Anhu (ia adalah Abu Ruqayyah

Tamim bin Aus bin Kharijah. Ia dinisbatkan kepada kakeknya yang

bernama Dar. Dikatakan Ad-Dairi nisbat kepada Dair sebelum datangnya

agama Islam. Sebelum memeluk agama Islam ia beragama Nashrani dan

tidak ada disebutkan nama Daari atau Dairi di dalam Kitnb Shahihain

dan Kitnb Al-Muuatlths'kecuali Tamiim. Ia masuk islam pada tahun ke

sembilan Hijriyah. Ia mampu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu

rakaat dan terkadang ia mengulang-ulang satu ayat dalam satu malam

iringga subuh menjelang. ia tinggal di Madinah, lalu pindah ke Syam.

Ia meriwayatkan dari Nabi ShnllnllnluL Alnihi wn Sallam tentang kisah

bertemunya dengan nl-jnssansnh dan jnddnl yang ia alami sendiri. Kisah

ini termasuk kisah yang diriwayatkan oleh Shnhabnl senior dari Shahnbat

junior. Haditsnya tidak tercantum dalam riwayat Muslim kecuali hadits

ini dan Al-Bukhari tidak ada meriwayatkan haditsnya), ia berkata:

Rnsulullnh Shallnllahtt Alaihi zttn Snllam bersabda, "Agama adalah nasehat"

-tign knli- (yakni beliau ucapkan tiga kali). Knnil bertanya: "Untttk siapa

wnhni Rnsulullah? " (yakni siapa yang berhak mendapat nasehat tersebut,

wahai Rasulullah?) Belinu mulnwnb: "Urttuk Allcth, kitab-Nyn, Rasul-Nya,

ttrttuk pnrn Ttenimpin dmt segenop knum muslimin." Hadits rizuaynt Muslim)

Tafsir Hadits

Hadits ini sangat agung dan para ulama berkomentar, "Hadits ini
adaiah salah satu dari empat hadits yang menjadi prinsip agama Islam.

An-Nawawi berkata, "Tidak seperti yang mereka sebutkan, akan tetapi
hadits ini merupakan poros tempat beredarnya kaidah-kaidah agama

Islam."

Al-Khaththabi berkata, "Nasehat adalah kata yang mengandung

makna yang cukup komplek. Artinya, memberikan keberuntungan
' kepada orang yang diberi nasehat. Beliau memberitahukan bahwa

agama ini seluruhnya adalah nasehat karena nasehatlah yang menjadi

tiang dan pilar bagi agama."

Maksud, "nnsehat untuk Allah" adalah mengimani-Nya, menampik

semua sekutu bagi Allah, tidak mengingkari sifat-sifat-Nya, mensifatkan

Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia, mensucikan-Nya

I



dari segala sifat kurang, mensucikan-Nya dari penisbatan kepada hal-

hal yang buruk, mentaati-Nya, tidak berbuat maksiat, cinta dan benci

karena Allah, memberi loyalitas hanya kepada orang yang menaati-

Nya, memusuhi orang yang mendurhakai-Nya dan sifat lainnya

yang wajib pada Dzat Allah. Al-Khaththabi berkata, "Semua nasehat

ini akan bermanfaat untuk diri hamba itu sendiri. Karena Allah tidak
membutuhkan nasehat makhluk-Nyu."

Maksud, "Nasehnt untuk kitab-Ilyn," adalah mengimani bahwa

Al-Qur'an adalah kalamullah yang berasal dari Allah, menghalalkan
apa yang di sebutkan halal dalam Al-Qur'an dan mengharamkan

apa yang disebutkan haram dalam Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an
sebagai petunjuk, merenungi makna-maknanya, membacanva sesuai

dengan kaidahnya, mengambil peringatan-peringatannya, memikirkan
ancaman-ancamannya dan memahami isinya.

Maksud, "Nasehnt kepndn rnsul," adalah mempercayai apa yang

dibawa Rasulullah Sha llallnhtt Alaihi wn Snllam, mengikuti segala perintah

dan larangan beliau, mengagungkan hak beliau, menghormati beliau

baik ketika masih hidup maupun setelah wafat, mencintai apa saja yang

beliau perintahkan untuk dicintai seperti perintah beliau agar mencintai
keluarga dan shahabat-shahabat beliau, mempelajari dan mengamalkan

sunnah-sunnah beliau serta menyebarkary mendakwahkan dan membela

sunnah beliau.

Maksud, "Nasehat kepada pemimpin knum muslimin," adalah

membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, mematuhi mereka

dalam perkara yang benar, memberikan saran kepada mereka dengan

cara yang baik serta mempraktekkannya, mengingatkan mereka akan

kebutuhan kaum muslimin, menasehati mereka agar bersikap lembut

dan adil serta meninggalkan perbuatanbatil dan zhalim, menghapuskan

tindak kekerasan dan anarkis.

Al-Khaththabi berkata, "Di antara bentuk nasehat terhadap

pemimpin kaum muslimin adalah shalat di belakang mereka dan jihad

bersama mereka."

Sebab-sebab kebaikan dari masing-masing pembagian ini terlalu

banyak dan tidak mungkin untuk dibatasi. Ada pendapat yang
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-&mengatakan: jika yang dimaksud pemimpin umat Islam di sini adalah

para ulama maka cara menasehati mereka adalah dengan menerima

fatwa mereka, menghormati dan menjadikan mereka sebagai panutan.

Pemimpin yang dimaksud dalam hadits mencakup penguasa dan ulama,

karena sebutan pemimpin yang sebenarnya ditujukan kepada penguasa

dan ulama.

Maksud, "Nnsehat kepada segenap knum muslimin," adalah membimbing

mereka untuk meraih kemaslahatan agama dan dunia mereka, tidak
menyakiti mereka, mengajarkan apa saja yang tidak mereka ketahui,

menyuruh mereka berbuat makruf dan melarang mereka berbuat

mungkar dan lain-lain.

Pembicaraan tentang masing-masing bagian ini kemungkinan akan

terlalu panjang dan apa yang telah kita singgung itu sudah cukup.

Pembahasan panjang lebar tentang masalah ini telah kami cantumkan

dalam kitab Syarh Al-laami' Ash-Shaagir.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa nasehat

juga disebut sebagai din dan Islam. Din disebutkan untuk amalan dan

perkataan." Ia juga berkata, "Nasehat itu hukumnya fardhu kifayah,
jika ada orang yang melaksanakanya maka yang lain terlepas dari
kewajiban tersebut. Dan nasehat itu merupakan suatu keharusan

yang disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing individu. Jika
seseorang mengetahui bahwa nasehatnya akan diterima, perintahnya

akan dipatuhi dan dirinya aman dari hal-hal yang tidak ia inginkan
maka ia harus memberikan nasehatnya. Akan tetapi jika ia khawatir
akan disakiti maka ia boleh memilih antara menasehati atau tidak.

Allahu a'lam.
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1433. D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhu b erkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam bersabdn, "Perkara yang paling banyak memasukkan
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orang ke dalam surga adalah takwa kepada AIIah dan akhlak yang

terpuji." (HR.At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim) tzzs

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan betapa agungnya ketakwaan kepada Allah

dan ahlak yang mulia. Takwa kepada Allah adalah melaksanakan

kewajiban dan menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Barangsiapa

melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak melakukan perbuatan

maksiat, maka hal ifu merupakan sebab terbesar masuknya seseorang

ke dalam surga. Adapun berkenaan dengan akhlak yang mulia, telah

berlalu penjelasannya.

1.434. Dan darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian tidak akan bisa

memuaskan manusia dengan harta kalian akan tetapi kalian dapat

memuasksn mereka dengan wajah yang manis dan akhlak yang baik."

(HR. Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Al-Hakim)1274

Penjelasan Kalimat

" D an dariny a ( Abu Hur air ah) Radhiy allahu Anhu b ahwasany a Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian tidak skan bisa memuaskan

manusia dengan harta kalian akan tetapi kalian dapat memuaskan mereka

dengan wajah yang manis dan akhlak yangbaik." Hadits riwayat Abu Ya'la dan

dishahihkan oleh Al-Hakim. Artinya, kalian tidak akan bisa memuaskan

manusia dengan memberikan harta karena jumlah mereka banyak

sementara harta sedikit. Akan tetapi hendaklah kalian memuaskan

mereka dengan wajah yang manis dan ceria serta dengan kerendahan

hati atau yang semisalnya yang dapat menumbuhkan perasaan saling

L273 (j*) Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (2001)

t274 (J4-b) Hadits ini dha'if (2043)
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--@cinta di antara sesama mereka. Demikianlah maksud Allah Ta'ala.

Demikian sikap yang diperintahkan selama orang tersebut bukan orang

kafir dan bukan dalam perkara yang perlu ditangani dengan sikap yang
tegas dan keras.

.-.*-* iL-! !i': .i -,*-rii ""';"Jt

7435. Darinyn (Abu Hurairnh) Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shnllallahu Alnihi wn Sollnm bersabdn, " Seorang mukmin adalah cermin

bagi mukmin yang lain." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan) 1275

Tafsir Hadits

Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan cermin yang
digunakan untuk melihat wajahnya. Seorang dapat melihat aib yang

ada pada saudaranya guna menasehati dan memperbaikinya serta

memberikan petunjuk kepadanya tentang perhiasan yang dapatla pakai

untuk menghadap Allah Tn'nln dan perhiasan yang ia kenakan dalam

bergaul dengan sesama. Semua ini termasuk dalam katagori nasehat.

J
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7436. Dnri Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shnllalkthtr Alaihi wa Sallam bersabda, "Mukmin ynng berbaur

dengnn mnnusia dan sabar menghadapi gnngguan mereka lebih baik

daripada mtrkmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabnr

menghndapi gangguan mereka." (HR. Ibnu Majah dengan sanad

1275 (j*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (49L8)



hasan. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi hanya saja beliau
tidak menyebutkan nama shahabat yang meriwayatkannya) 1276

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keutamaan seorang mukmin yang bergaul
dengan masyarakat hingga ia mampu menyuruh mereka berbuat
makruf dan melarang mereka berbuat mungkar serta bergaul dengan

mereka dengan cara yang baik. Mukmin seperti ini lebih baik dari
pada mukmin yang mengasingkan diri dan tidak sabar bergaul dengan

masyarakat. Hanya saja hukum ini tergantung pada kondisi dan situasi

masing-masing individu. Bagi siapa yang merasa mengasingkan diri itu
lebih selamat untuk agamanya maka ia juga memperoleh keutamaan

sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadits. Pembahasan ini
telah dibahas secara panjang lebar oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-
Ihyn'.
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1437. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi w a S allam b ers ab dn, " Y a Allah, elokkanlah per angaiku

sebagaimnnn engkau mengelokkan wajahku." (HR. Ahmad dan

dishahihkan oleh Ibnu Hibban)1277

Penjelasan Kalimat

"Dnri Abdullah bin Mss'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallnhu Alaihi zun Snllam bersabda, "Ya Allah, elokkanlah perangaiku

(kata khnlqi dengan memfathahkan huruf kha' dan mensukunkan
huruf lam) sebagaimana engkau mengelokkan zoajahku (kata khalqi dengan

mendhammahkan huruf kha' dan lam). HR. Ahmad dan dishnhihknn oleh

Ibnu Hibban.

1276 (U*) Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (3273)
1277 Tercantum dalam Kitab Shahih Al-Jami' (1307)

*,.) . \ i,r\1
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Nabi Shalktllahu Alaihi wa Sallam adalah hamba Allah yang paling

elok wajahnya dan paling mulia akhlaknya. Permohonan seperti ini
dipanjatkan sebagai tanda syukur terhadap anugerah yang telah diberikan
Allah serta permohonan agar nikmat tersebut tetap berkesinambungan.

Permohonan ini juga berfungsi untuk memberi pengajaran terhadap
umat (agar pandai mensyukuri nikmat yang telah ia rasakan -pent).

6. BAB DZIKIR DAN DOA

Adz-dzikr adalah bentuk masdar dari kata dzakara yakni apa saja

yang keluar melalui lisan atau yang teringat di dalam hati. Maksud bab

ini adalah berdzikir kepada Allah Tn'ala.

Kata ad-du'a adalah bentuk masdar dari kata da' a y aknipermohonan.
Ada yang berpendapat bahwa makna doa adalah dorongan untuk
melakukan sesuatu. Seperti: da'autu fulaanan artinya aku minta tolong
kepadanya. Dikatakan: da'autu fulaanan artinya aku meminta bantuannya.

Kata doa diistilahkan untuk perbuatan yang berkaitan dengan ibadah
maupun tidak.

Ketahuilah bahwa doa adalah berdzikir kepada Allalu bahkan
lebih dari itu. Semua hadits yang berkaitan dengan keutamaan dzikir
mengisyaratkan kepada makna ini. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-

hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya. Firman Allah Ta'ala:

@ K$4'LI
" B er do al ah kep adn- Ku, nis cay a nkan Kup erken ankan b agimu. " (QS. Ghafi r: 60)

Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa Dia sangat dekat

dan akan mengabulkan setiap orang yang memohon kepada-Nya. Dia
berfirmary

. . . d1i,,G1, 4;i5; jg e,,s 2t1e, 1A1, rlyj
"Dan apabila hambs-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Makn
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan

orang yang berdoa...." (QS. Al-Baqarah: 186)

Beliau Shallallahu Alaihi w a S allam menamakan doa sebagai inti ibadah
sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan

L



oleh At-Tirmidzi dari hadits Anas bin Malik dengan sanad yang marfu'
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi zoa Sallam bersabda,

ttVt 41 ;e-,:t
"Doa adalah inti ibadah.t'1278

Rasulullah shallallahu Alaihi zna sallam mengabarkan bahwa Allah
Ta'ala akan murka terhadap orang yang tidak mau berdoa, sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari
hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam:

-1 , o 'o"'. ,i",.41e -*bt" nt JL..-

"Barangsiapa yang tidak berdoa kepada aUott, maka Allah akan

kepadanya."

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam juga mengabarkan bahwa
Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada-Nya
sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad yang marfu,:

JW"or :;" {:,, ^U ;r,'at g:
"Berdoalah kepada AIIah! Karena Allah suka kotru'Oio 4i*';nyr.,urri

Banyak hadits-hadits yang memberikan dorongan agar kita
senantiasa memperbanyak doa. Doa adalah salah safu benfuk ibadah yang
mengandung hakikat penghambaan diri kepada Allah dan pengakuan
bahwa Allah Mahakaya, sedangkan para hamba sangat tergantung
kepada-Nya, pengakuan ke-Mahakuasaan Allah dan lemahnya hamba,
dan Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.

Denganberdoa seoranghamba dapatlebih dekatdanlebihmengakui
hak-hak Allah Ta'ala. oleh karena itu, Rasulullah shallallahu Alaihi wa
sallam memberikan motivasi agar senantiasa berdoa dan Allah telah
mengajarkan kepada para hamba bagaimana cara berdoa kepada-Nya.
Allah Ta' ala berfirman,

1'278 (.t€*b) Hadits ini dha'ii dengan redaksi seperti ini. Tercantum dalam Kitab Dha'if
At-Tirmidzi (3377)

1279 (J+-b) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (357t)

J 'r'
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-94!tI3{9Et...u16.XtW oi6at${q
"Yn Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami

bersalah." (QS. Al-Baqarah: 286)

Dan ayat-ayat lain yang semisalnya.

Allah juga mengabarkan kepada kita bagaimana para rasul dan para

Nabi berdoa dengan segala kerendahan diri. Nabi Ayyub Alaihissnlnm

berkata dalam doanya,

@<,di€\e6Ai|#6
"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penynkit dan Engkau adalah

Tuhan y ang Maha P eny ny ang di ant ar a semua peny ay ang." (QS: Al-Anbiyaa' :

83)

N abi Z aka r iy a Al aihis s al nm b erkata d alam doany a,

@ ..(Fq1316
"Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri." (QS.

Al-Anbiya': 89)

Beliau juga berkata,

V;A5q.J;#
"Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera." (QS. Maryam: 5)

Bapak sekalian manusia (Nabi Adam Alaihissalam) berkata dalam

doanya,

"Ya Tuhan kttmi, kami Telah menganiaya diri kami sendiri. . .. " (QS. Al-'Araf:
23)

Nabi Yusuf Alaihissalan berkata dalam doanya,

@,-r+O\#,5\1t1"3;;
"Wnfatkanlah aku dalam keadaan lslnm dan gabungkanlah nku dengan orang-

orang yang saleh." (QS. Yusuf: 101)

Nabi Yunus Alaihissalnmberkata dalam doanya,



<r*$i i LL ay-{lS,) ,,,14y-'^!iJ
"Tidak adnTuhan selain Engknu. Mahasuci Engkau, Sesunggtrhnya aku sdalah

termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anbiya': 87)

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berdoa kepada Allah,
baik ketika bertemu dengan pasukan musuh maupun pada kesempatan-

kesempatan lainnya. Demikian juga halnya dengan doa pagi-sore beliau

yang sudah sangat terkenal. Oleh karena itu, aneh sekali kalau ada yang

berpendapat bahwa menyerah pasrah bulat-bulat kepada Allah lebih

baik dari pada banyak berdoa. Orang yang berpendapat seperti ini
berarti ia tidak merasakan manisnya bermunajat kepada Allah, tidak
bersikap rendah diri kepada-Nyu, tidak merasa tergantung kepada-Nya

dan tidak mengakui dosa-dosa yang telah ia lakukan.

Ketahuilah bahwa dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari Abu Sa'id. Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallnilnhu Ataihi

wn Sallam:

t,,o. !','r.t o1 o ': o at 'o...). t^ t '. tt
* _f '.J J*;; ii r-l :.7)u jy "-\ i + \ i ;1,-rrr d.-j- \ .jl

.,iL,;J, J *; -r;; ti;;r;F!r -)lar'$- ii s;,
"sesungguhn'ro O* tidak akan prrrrt *rny'io-ryiokm doo, dan pasti akin

mengabulkannya dengan tiga cara; mengnmbulkan doanyn secarfi langsung,

memperlambat pengabulnn doa, atau menghindnrkannya dari sesuatu yang

jelek." Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim.

Doa itu memiliki syarat-syarat dan pengabulan doa juga memiliki
penghalang. Masalah ini telah kita singgung pada awal juz kedua

dalam kitab At-Taruniir Syarh Al-lami' Ash-Shagir, Dalam buku ini kami

cantumkan faedah-faedah doa dan kaitannya dengan qadha dan taqdir
Allah.

r O; -A -s\ '9 \ (ri.
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1438. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku

s eI alu m eny er t ai h amb a- Ku s el am a i a men gin g at - Ku d an b er ger ak ke du a

bibirnya menyebut-Ka." (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh
Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq)1280

Penielasan Kalimat

D ari Abu Hurair ah Radhiy allahu Anhu, iab erkata, " Rasulullah Shallallahu

AlaihiwaSallambersabda, " AIIahTa'alaberkata, " Aku selalumenyertaihamba-

Ku s el ama i a men gin g at - Ku d an b er g er ak ke du a b ib ir ny a m eny eb ut - Ku. " H adit s

riwayat lbnu Majah dan dishahihkan oleh lbnu Hibban dan disebutkan oleh

Al-Bukhari secara mu'allaq. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari tercantum
dengan lafazh,Nabi Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda,

A

o

Jlr
o

OIJ

€,Fi tv 
".it 

s1k ri, ,s.6,xi t +r:i ;w'i, l*
^ to tt o , o/ tt o/

r# PS g o;ft)* g Cft i\i €e' g if;,^a
' , z z -,

Gt gtly: Gt,: Cr.t? ;:fiGrri gicf ,4 Ut-?
!i.., tto,7 .o. .,:i.il)-P a.*r .r;^r- 3t-rt

"Allah Ta'ala berfirman, "Aku akan bersikap seperti persangkaan hamba-Ku

kepada-Ku. Aku akan bersamanya ketika ia mengingat-Ku. lika ia mengingatku

dalam dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. lika ia menyebut

nama-Ku dihadapankhalayakramai maka Aku akan menyebutnya dihadapan

khalayak yang lebih baik dari itu. lika ia mendekat kepada-Ku sejengkal maka

Aku akan mendekat kepada-Nya sehasta. lika ia mendekat kepada-Ku sehasta

maka Aku akan mendekat kepada-Nya sedepa.lika ia mendatangi-Ku dengan

cara berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan cara berlari,"

Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya khusus.
Hal ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan dzikir kepada Allah.
Allah akan senantiasa bersama orang yang mengingat-Nya dengan cara

menurunkan rahmat dan kasih sayang-Nya, memberikan pertolongan-
Nya dan ridha terhadap apa yang dilakukan hamba-Nya.

1280 (e^-a) Hadits ini shahitr, Shahih lbnu Majah (3074)



Ibnu Abi Jumrah berkata, "Aku dekat dengannya sesuai dengan

kadar keikhlasan niatnya ketika berdzikir kepada-Ku." Kemudian ia
juga berkata, "Dapatjuga ditafsirkan dengan dzikir di dalam hati atau

dengan lisan atau keduanya sekaligus, atau maksudnya melaksanakan

perintahnya dan menjauhkan larangannya. Menurut keterangan hadits,

dzikir itu terbagi menjadi dua macam:

1. Yang diucapkan dan pahalanya diberikan kepada si pelaku,

sebagaimana yang terkandung dalam hadits.

2. Mengingat Allah di dalam hati.

Adapun yang pertama berdasarkan firman Allah Tn'ala:

@;; (t>:"'JtGtW-b'*
"Barangsiapa yang mengerjakan kebnikan seberat dzarrah pun, niscaya dia

akan melihat (b aI as an ) ny a. " (QS. Az-Zalzal.ah: 7 )

Dan yang kedua berdasarkan hadits Rasulullah

wa Sallam:

tat o ', . Jo ' oi --rtt,. 'o',.lr; )! "irl J," o:,* ! f;Jt . s\-:;Jl .-e

"Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat menghalnnginya dari perbuatnn keji

dan mungkar maks hal itu akan membuatnya bertambah jauh dari Allah."

Akan tetapi ketika ia melakukan maksiat lantas ia teringat kepada

Allah kemudian timbul rasa cemas dan takutnya kepada Allah maka

diharapkan hal itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah.

1439. Dari Mu'ndz bin labal Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallnhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah bani Adam

mengerjnkan suatu amalan ynng lebih mampu menyelamatkan dirinya

Shallnllahu Alaihi

lt'. .o/
4>,4 aS ) 't
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dari azab Allah selain daripada dzikrullah." (HR. Ibnu Abi Syaibah

dan Ath-Thabrani dengan sanad hasan) 1281

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan tentang
keutamaan dzlkir, yang mana dzikir adalah penyebab terkuat yang
dapat menyelamatkan seorang hamba dari siksaan hari akhirat dan juga
akan menyelamatkannya dari siksaan dunia serta semua perkara yang
menakutkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menggabungkan perintah
untuk tetap teguh dalam menghadapi pertempuran dan berjihad
melawan musuh dengan perintah untuk berdzikir kepada-Nya.

Allah Ta' ala berfirman,

@ . . fr,4 
^\ 

b::6\#G14 4,'y
" Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan

sebutlnh (nama) Allah sebanyak-banyaknya." (QS. Al-Anfaal: 45)

,{r
-r ----- F 

j

\((

q

"1.440. DariAbuHurairahRadhiyallahuAnhuberkata,"Rasulullahshallallahu

Alaihi wa Sallsm bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk dalam majelis,

merekaberdzikir mengingat Allah di dalamnya melainkan para malaikat

akan menaungi mereka, rnhmat akan tercurah stas mereka dan Allah
akan memuji mereka di hadapan parn malaikat yang ada di sisi-Nya."

(HR. Muslim)1282

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan tentang keutamaan majelis dzikir dan orang-
orang yang berdzikir serta keutamaan berkumpul untuk mengingat
Allah Ta'ala.

1.281 (.e^.p) Hadits ini shahitr, Shahih AI-Jami' (5644)
1,282 (eN) Hadits ini shahih, Muslim (2700)

I
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"sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang berkeliling di jalan-

jalan mencari-cari orang yang berdzikir. Apabila mereka menemukan kaum l

y an g b er dzikir men gin gat AIIah, mer eka s alin g meman ggil, " Kemarilah kalian

s emu a, inil ah y an g kali an c ar i. " Maka mer eka p un m enaun giny a de n g an s ay ap -

sayap mereka hingga mencapai langit dunia.'/1283

Hadits ini menunjukkan keutamaan majlis dzikir yang mana majlis

itu akan dihadiri oleh para malaikat, yang sebelumnya mereka berkeliling

mencari majelis tersebut.

Yang dimaksud dengan dzikir adalah tasbitu tahlil, tahmid, takbir,

tahmid, tilawah Al-Qur'an dan lain-lain. Dalam sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda,

3"i4 ,'ti'rti &r;Gt 
';'r:V, ;;J 6'^K),; ;,t" ;C fi

ot,.l., o ir " 
t: t t^

.FF;; e,t\,.tulvi ,+ ,b j"tb", ,):.ts jp"),J;)T
"Sesungguhnya Allah Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, "Apa yang

sedang dilakukan para hambaT " Sebenarnya Allah lebih mengetahui tentang

para hamba. Para malaikat berknta, "Mereka mengagungkan segala nikmat-

Nya, membaca kitab-Mu, bershalaznat kepada Nabi-Mu dan memohon untuk

kepentingan akhirat dan dunia mereka."

Sebenarnya makna hakiki dari dzikir adalah dzikir dengan lisan,

sehingga lidah pun mendapatkan pahala dan tidak harus difahami

maknanya. Yang menjadi syarat penting adalah keikhlasan niat kepada

Allah. Akan lebih baik apabila diseimbangkan antara dzikir hati dan
'lidah. Kemudian, disamping adanya keseimbangan antara lisan dan I

1283 (U,'-.?) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (6045)
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hati, akan lebih sempurna lagi jika ia memahami makna dzikir yang
mencakup semua pengagungan Allah dan menafikan semua sifat-sifat
kurang bagi Allah. Demikian juga halnya jika terjadi pada amalan-amalan
lainnya seperti shalat, jihad, puasa dan lain-lain. Jadi, apabila semua
itu benar dan dilakukan ikhlas karena Allah berarti sudah mencapai
kesempurnaan yang tinggi.

Al-Fakhrur Razi berkata, "Maksud berdzikir dengan lisan adalah
mengucapkanlafazh tasbih dan tahmid. Dan yang dimaksud dengan
dzikir dengan hati adalah memikirkan keagungan dzat dan sifat-sifat
Allah serta berfikir tentang dalit-dalil hukum yang berkaitan dengan
perintah dan larangan sehingga dapat disimpulkan suatu hukum.
Termasuk juga memikirkan rahasia-rahasia ciptaan Allah Ta'ala.

Maksud dzikir dengan anggota badan adalah menyibukkan diri
dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. oleh karena itu,
Allah ra'sla menyebutkan ibadah shalat sebagai dzikir. Allah ra'ala
berfirmary

...;i,i5> Jy-tf;:s
"Mska bersegeralah kamu kepada mengingat Allah...." (eS. Al-Jumu,ah: 9)

sebagian orang-orang arif berpendapat bahwa dzikir itu dilakukan
dari tujuh sisi: dzikir mata dengan menangis, dzikir lisan dengan
mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, dzikir telinga dengan
mendengar (perkara-perkara yang baik), dzlkir kedua tangan dengan
cara memberi, dzikir badan dengan cara memenuhi kewajiban, dzikir
hati dengan perasaan takut dan harap, dzikir ruh dengan berserah diri
dan ridha. Ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa dzikir adalah
sebaik-baik amalan dan amalan yang paling komplek, sebagaimana
hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dishahihkan
oleh Al-Hakim dari Abu Darda' bahwasanya Rasulullah shattallahu
Alaihi wa Sallam bersabda,

o/^'"

f>.JL>J)
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"Maukah kamu aku beritahu amalan yang terbaik dan yang paling suci di sisi

Tuhan kalian, yang dapat meninggiknn dernjat kalian, lebih baik dari pada

berinfaq emas dan perak dan lebih baik dari pada bertemu dengan musuh knlian

lantas kalian penggal leher mereka dan mereka penggal leher kalian?" Para

shahab at menj aw ab, " T entu ! " B eliau menj aw ab, " D zikrull ah. "

Hadits shahih ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang

mencantumkan tentang keutamaan jihad dan menunjukkan bahwa jihad

lebih utama dari pada dzikir. Sebab dzikir yang dimaksud adalah dzikir

lisan dan hati, merenungkan maknanya dan merasakan keagungan Allah

Ta'ala.Ini semua lebih utama dari pada jihad sementara jihad itu sendiri

lebih utama dari pada dzikir yang hanya dilakukan dengan lidah.

Ibnul 'Arabi berkata, "Tidak ada satu amalan shalih pun kecuali

dzikir menjadi syarat sahnya amalan tersebut. Barangsiapa yang tidak

mengingat Allah ketika bersedekah" berpuasa, shalat dan haji berarti

amalannya tidaklah sempurna. Dari sisi ini dzikir lebih baik dari amalan

itu sendiri dan hal ini diisyaratkan oleh hadits:

.^tr; J i ti'
"Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalan y*g io trt rt rr.'i

1.441.. Darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk

di sebuah majelis tanpa berdzikir mengingat Allah di dalamnya dan

tidak bershalazoat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melainkan

akan menjadi penyesalan atas mereka pada hnri Kiqmat nanti." (HR.

At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini hasan.")1284

t

+

1284 (e,.-a) Hadits ini shahitu Shahih At-Tirmidzi (3380)
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-ePenjelasan Kalimat

"Darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah

majelis tanpa berdzikir mengingat Allah di dalamnya dan tidak bershalawat

stas nabi Shallallahu Alaihiwa Sallammelainkan akan menjadipenyesalan atas

mereka pada hari Kiamat nanti." Hadits riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata:

"Hadits ini hasan." (....jika Allah mau, Dia akan mengadzabnya atau

mengampuni dosanya). Diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh,

t r. o ,,- !,- o ^1 'F: .y vr or r1fr,J;rf Vt + Sl \sf+ & AL ft * C
o, , . ,,1'.'o " - ', ti
A arr y; y ci e; e; jC.ir _r*, 7 a, ;i it n"p *,,

i,- ; -. 
'o;';.ir; jK )t at f + * :,i

" Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis sedangkan mereka tidak mengingat

Allah di dalamny a melainkan akan menj adi p eny es alan b a gi mer eka. D an tidakl ah

seorang berjalan sementara ia tidak mengingat Allah Azza wa lalla melainkan

akan menjadi penyesalan bagi dirinya. Dan tidaklah seorang laki-laki beranjak

ke peraduannya tanpa mengingat Allah kecuali akan menjadi penyesalan bagi

dirinya."

Dalam riwayat lain tercantum,

,t,,.e ,1 ^1 .... ..."rilj ;.*Jr r;'i j\j a,r"ilr i-r";';; w irt !!...
"... kecuali otrn *iriodi penyesalo, Urgi'dirinya paaa n*i kiamat ketak,

walaupun mereka masuk surga dikarenakan pahalanya."

At-tirah dengan huruf ta' yang berbaris kasrah lalu diikuti oleh

huruf ra' artinya hasrah (penyesalan). Ibnu Atsir berpendapat: at-tirah

artinya kekurangan.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan wajibnya berdzikir kepada Allah dan

bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berada

di suatu majlis karena adanya ancaman terhadap orang yang tidak
mengerjakannya. Apalagi ada yang mentafsirkan kata at-tiirah tersebut

dengan makna api neraka atau adzab bahkan ada yang mentafsirkan
dengan kedua makna tersebut sekaligus. Ancaman adzab tidak akan



mungkin ditimpakan kecuali dikarenakan seseorang telah meninggalkan

perkara yang wajib atau karena melanggar sesuatu yang diharamkan.

J adi, zhahirhadits menunjukkan bahwa dzikir kepada Allah dan shalawat

terhadap Nabi hukumnya wajib. Para ulama pernah menghitung tempat-
tempat dibacakannya shalawat Nabi sebanyak 46 tempat. Abul Aliyah
berkata, "Maksud Allah bershalawat kepada Nabi-Nya adalah Allah
memujinya di hadapan para malaikat. Dan makna shalawat malaikat
kepada Nabi adalah mendoakannya untuk mendapatkan pujian dan
kemuliaan. Memang ada pendapat lainnya, hanya saja pendapat inilah
yang terbaik."

Ada pendapat lain: Shalawat Allah kepada Rasulullah ShaIIaIIahu

Alaihi wa Sallam adalah memuliakannya dan memberikan tambahan

kehormatan untuk beliau, sementara shalawat Allah terhadap selain

Nabi adalah memberikan rahmat-Nya kepada mereka. Adapun makna

ucapan kita, "Allaahumma shalli 'ala Muhammad maknanya, "Ya Allah,
berilah keagungan kepada Muhammad. Makna keagungan di sini
adalah meninggikan sebutannya, menjayakan agamanya, memberi
kesinambungan terhadap syariat yang dibawanya semasa di dunia dan

memberikan ganjaran kepada beliau di akhirat nanti, memberinya izin
untuk memberikan syafaat kepada umatnya dan syafaat terbesar kepada

seluruh umat manusia pada tempat yang terpuji.

Adapun keikutsertaan para keluarga dan isteri beliau dalam
penyebutan shalawat maksudnya agar mereka diberi kehormatan yang
layak untuk mereka. Dengan ini, jelaslah adanya sisi pengkhususan

shalawat kepada para Nabi yang tidak diberikan kepada yang lain. Hal
ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari
Ibnu Abbas Radhiyallaahu Anhumabahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda,

Allah, karens Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah mengutusku."

Dalam hadits ini beliau menyebutkan bahwa shalawat tersebut

diberikan karena tugas mereka sebagai utusan Allah. Ini artinya shalawat

tersebut khusus untuk orang-orangyang diutus oleh Allah saja.
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Diriwayatkan oleh Ibnu syaibah dengan sanad yang shahih dari
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku tidak mengetahui ada
orang yang berhak mendapatkan shalawat kecuali Nabi Shallatlahu Alaihi
ws sallam." Dikatakan bahwa penyataan ini juga dipegang oleh Malik
dan ia berkata, "Kita melakukannya sebagai ibadah.,, Al-eadhi Iyadh
berkata, "Mayoritas ulama berpendapat boleh mengucapkan sharawat
untuk selain para nabi dan aku sendiri lebih condong kepada pendapat
Malik. "Ini juga pendapat para muhaqqiq dari ahli kalam dan para pakar
ilmu fikih. Mereka berkata, "ljntuk selain para nabi disebutkan dengan
ucapan Radhiyallahu Anhu, tidak dengan ucapan shalawat. ucapan
shalawat kepada selain para nabi tidak diketahui sebelumnya. ucapan
ini muncul pada masa Daulah Bani Hasyim, yakni ditujukan khusus
untuk para ahli ibadah.

Adapun shalawat yang ditujukan kepada para malaikat, aku tidak
mengetahui ada hadits yang menyinggung masalah tersebut, kecuali
hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dengan arasan karena Allah
Ta'alajuga menamakan mereka dengan sebutan rasul (ufusan).

Berkenaan dengan shalawat untuk orang-orang mukmin,
sekelompok ulama berkata, "Tidak boleh bershalawat khusus untuk
mereka." Kelompok yang membolehkan berdalil dengan nas-nas yang
menyinggung tentang masalah tersebut seperti shalawat terhadap
keluarga beliau, isteri-isteri beliau dan anak cucu beliau. Tidak ada nas
yang menyebutkan selain itu dan tidak pula diqiyaskan kepada para
shahabat dan lain-lain. sebagaimana yang telah kita singgung bahwa para
shahsbat didoakan dengan ucapan Radhiyallahu Anhumdan mendoakan
keampunan untuk mereka, sebagaimana perintah Rasulullah shailailahu
Alaihi wa Sallam pada firman Allah Ta'ala,

@ -.'b,*fl;A;lffi
" D an moho nl ah amp un an b a g i d o s amu d an b a gi ( d o s a) o r an g - or an g mukmin... .,'
(QS. Muhammad: 19)

Tidak ada satu hadits pun yang menunjukkan adanya ucapan
shalawat kepada para shahabat. Masalah ini sudah menjadi ikhtilaf
ulama yang terkenal. Al-Bukhari berpendapat bolehnya mengucapkan
shalawat kepada para shahabat. Dalam sebuah hadits tercantum



bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sqllam mengucapkan shalawat

kepada keluarga Sa'id bin Ubadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Demikian juga Nabi

Shallallahu Alnihi wa Sallam pernah mengucapkan shalawat kepada

keluarga Abu Aufa. Demikianlah dalil yang dipegang oleh pendapat

yang membolehkan mengucapkan shalawat kepada para Shahabat. Dj
antara dalil yang mereka sebutkan adalah firman Allah Ta'ala:

@ ..,)ftff"#,#."i'i;^
"Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malnikat-Nya (memohonkan

ampunnn untukmu)..." (QS. Al-Ahzaab: 43)

Kelompok yang berpendapat tidak boleh mengucapkan shalawat

kepada para shahabat mengatakan, "Shalawat tersebut berasal dari
Allah dan Rasul-Nyu. Adapun kita tidak mendapatkan izin untuk
melakukannya.

Ibnu Qayy im Rahi m ahull ah b erk ata, "Boleh mengu capkan shalawa t
kepada selain para nabi, malaikat, isteri-isteri Nabi Shal/sllahu Alnihi

wn Sallam, anak keturunan beliau dan terhadap orang-orang yang

mentaati beliau secara global. Akan tetapi merupakan perbuatan yang

dibenci jika shalawat tersebut ditujukan kepada orang tertentu selain

nabi telah menjadikannya sebagai syi'ar. Apatah lagi jika hal itu sampai

meninggalkan shalawat terhadap orang lain yang sejajar dengannya atau

orang yang lebih baik darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-

orang syi'ah. Kalaupun ada yang berpendapat bolehnya memberikan

shalawat kepada orang-orang tertentu, hanya saja hal itu tidak boleh

dijadikan sebagai syi'ar.

Para ulama jugaberselisih pendapat tentang ucapan salam terhadap

selain para Nabi (yu^g sudah meninggal), setelah adanya kesepakatan

bolehnya disyariatkan ucapan salam kepada orang-orang yang masih

hidup. ]umhur ulama berpendapat bahwa hal itu disyariatkan secara

mutlak. Pendapat lain: dibolehkan tetapi tidak untuk orang tertentu

karena hal itu merupakan syiar orang-orang rafidhah (syi'ah). Demikian
yang dinyatakan oleh An-Nawawi yang ia nukil dari Al-Juwaini.

Saya katakary "Alasan tidak dibolehkannya hal itu karena khawatir
akan dijadikan sebagai syi'ar, tidak dapat dijadikan dalih untuk
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melarangnya. Ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal juga

telah disyariatkan Allah Ta'aln melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi

ws SaIIam (ketika masuk ke pekuburan),
o t o' .,. o 

J 
'i-'i (e t\i;<t; i>ul'

"Snlnm atas kalian perkampungan kaum mukminin."

Hal ini juga sudah ada pada zaman jahiliyah sebagaimana yang

tertera dalam sebuah sya'ir:

Snlnm dnn rnhmat ntenurut kehendak Allah sennntiasa tercurah kepadamu

utahai Ashimbin Qais,

Tidaklah Qais meninggal seorang diri,

Akan tetapi dengan kepergiannya bernrti telah meruntuhkan bangunan suatu
kaum.

' t , r.- r.- ." ', n. .

A:Le ^x\ J-r o.rr\ \ ' , -U :jU jr. j\ .so;.-i-\ -5.\ -o: 
\ i iY

i*,

: . t. - r . ',- :
,,K .j,;- ,tt I Ji* \ i-u-, "rr \l .i1 \' :JG,-. :*L-I

^, r .;r l:: -. ,l - 5f o.4tr _J _tr;:: J: _. _*;,i "-,',i -;:pi 
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,

1442. Dari Abu Ayytrb Rndhiyallnhu Anhu berkata, "Rasulullah shallallahu

Alnihi wn Sallam bersabds, "Barangsiapa mengucapkan, "Laa Ilaaha

Iltallah W ahdahu Lan Sy arikalah (Tiada ilah y ang b erhak disemb ah selain

All ah s e m a t a t i a d a s eku tu b n gi -N y a), " diu c apkan s eb any ak s ep uluh kali,

niscnya ia seperti orang yang telah memerdekakan empat orang budak

dsri keturunnn Ismail Alaihissalam. " (Muttafaq Alaih)128s

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersnbda, "Barangsiapfr mengucapkan, "Laa llaaha lllallah

Wahdahu Lna Syarikalah (Tiada ilah yang berhnk disembah selain Allah semata

tiada sekuttr bagi-Nyn), diucapkan sebanyak sepuluh kali, niscaya ia sEerti

lrang yang telah memerdeknkan empat lrang budnk dari keturunan lsmail

Alaihissnlam. " Di dalam hadits riwayat Musim tercantum tambahan

lafazh,

1285 Hadits Al-Bukhari (6041) dan Muslim (2693)

I

I
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"Milik-Nya semuakerajaan dan pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.',

Dalam laf azh lain disebutkan,
t. / o j 

. '.o, t.aju 4J #i -,\J) F J;.J --,tf;ja:u *i g eU;;u :;
,', i,ri ,'"' ..,,i1'r,, ,r.o ti ::,2'. .,-o,'!1',' ,,i'",'r, -,,,F .3U: a-o,r JtJa-J\ .f \-;-f aJ i;l5; a+, UV ^E a*.-, U^>

^ ,"-:". , ,,; ; , '. ,oI '" .- o,', '
eui J,/ 

';{i ,E ' ' Yl \;G ui" _f-! ;i --U U #"
" n or ongiiop o r orf *rnfrropt onry r datam satu hrri seb ony ak rir otrr tAl *rtca
ia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya sebanyak

sepuluh orang dan dituliskan untuknya seratus kebaikan serta dihnpuskan
dari dirinya seratus keburukan dan itu semua akan menjadi tameng buatnya
dari gangguan setan pada hari tersebut hingga sore. Ticlak ada seorangpun
yang membauta suatu kebaikan melebihi kebnikan ynng ia lakukan, kecuali
jika ada yang melakukan hal yang snma atau ada yang mengucnpkannya lebih
banyak."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abdullah dan ya'isy dari Abu
Ayub,

.,nr lt d;i 1at
" B ar angsiap a y ang mengucapkan laailaaha ilallaahu ( tiada

disembah selain Allah) ketika subuh..."

Dalam riwayat lain disebutkary
jc.,, ). r..-. tl. o J', t. ' t* o;, ->\:*- -# e c y.;s ) +V-t 

")i 
JJS jS ot;; *' z / 2 -. Y- r

".t'tjrl lilr ,y tir :i ;i ,-G1: 'r* k t ,r', 'e ->t:i )* j*
'. , Jo . 

uotto 
.t^ 

t t,.'.

+tli i4t *l; ritu \,b s; &
"'.'sebanyak sepuluh knli, maka pahalanya sama seperti is memerdeknkan

sepuluh orang hamba, dituliskan untuknya sepuluh kebaikan, dihnpuskan
darinya sepuluh keburukan, dan dijauhkan dari setan pada hari itu hingga sore

hari. Demikian jugahalnya jika ia ucapkan setelah Maghrib." Hadits dengan
sanad yang hasan.

oV t'LJti ,r
ilah yang berhnk
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Diriwayatkan oleh Ja'far dalam kitab Azd-Dzikr dari Ayyub

bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alnihi wa Sallam pernah bersabda,

"Barangsiapa menyebutkannya pada pagi hari..." ia juga menyebutkan

hadits yang sama tetapi dengan tambahan: "...Maha Menghidupkan dnn

M aha Mem nt iknn. .. " d an b erka t a, " ... m ak a s am a h alny a d en g an m emer dekakan

sepuluh hamba sahaya, maka itu semua akan menjadi senjata untuknya dnri

pagi hingga petang dnn tidak ada amnlan yang ia kerjakan membuat dirinya

susah. Demikian juga jika ia ucapkan ketika sore."

Pada sebagian hadits dicantumkan sepuluh hamba sahaya, sebagian

hadits lain mencantumkan empat orang hamba sahaya, sepertinya ini

semua tergantung konsentrasi orang yang berdzikir sambil merenungkan

di dalam hati makna dari lafazh-Iafazh tersebut dengan keikhlasan

murniyanghanya tertuju kepada DzatYang Maha Mengatahui perkara-

perkara yang ghaib. Jadi, perbedaan tingkatan tersebutberkaitan dengan

apa yang telah kita sebutkan di atas. Demikianlah yang diterangkan oleh

Al-Qurthubi.

c,
n\t.

,.1r- "rr _sl-. -rt _ :j" : Jli '_j1; *;; .,ir, ..-: ';j "i .-.,, ._o.. .\ i: r o'

J:-. .iUUart *;-'-' r-r.o;,o ^-l-.*'"'o.i!\ =lL>.-** *j -;.., .*J.-'i
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1443, D ari Abu Hur air ah Radhiy allahu Anhu b erkata, " Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa SaIIam bersabda, "Barangsiapa membaca Subhaanallah wa

bihamdihi (Maha Suci Allah dan segalapujibagi-Nya) sebanyakseratus

kali niscaya akan dihapus kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak

buih di lautan." (Muttafaq Alaih)1286

Tafsir Hadits

Makna kalimat subhaanallaah adalah pensucian Allah dari segala

sifat kurang yang tidak layak untuk-Nya. Konsekuensi ucapan tersebut

adalah meyakini bahwa Allah tidak layak memiliki sekutu, teman, anak

dan sebuah bentuk kehinaan. Kata 'tasbih' diistilahkan untuk semua

1286 (UN) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6042) dan Muslim (597)



'^^(( 997 ))\,\_/

antaranyalafazh dzikir dan juga diistilahkan untuk shalat sunnah, di
shalat tasbih yang hanya dikhususkan untuk bertasbih.

Hadits di atas menunjukkan bahwa dzikir dapat menghapuskan

dosa-dosa dan menurut zhahir hadits: termasuk juga dosa-dosa besar.

Akan tetapi, para ulama mengaitkan penghapusan dosa-dosa tersebut

dengan dosa kecil, mereka berkata, "Dosa besar tidak akan terhapus

kecuali dengan cara bertaubat."

Muncul satu soal yang berkaitan tentang masalah ini. Yaitu hadits ini
merupakan dalil bahwa tasbih lebih utama dari pada tahlil. Rasulullah

Shallallahu Alaihi zua Sallam bersabda tentang tahlil, "Barangsiayta yang

mengucapkannya saratus kali dalnm sntu hnri maka aksn dihapuskan seratus

kesalahan yang pernah in lakuknn," sebagaimana yang telah kami kemukakan

di atas. Dan pada hadits ini tercantum bahwa beliau Shollallahu Alnihiztta

S sll am bersab d a, " . ., d An dihap u skan s emu a ke s nl ah anny n zu al nup un s eb any ak

buih di lautan."

Adapun hadits yang menunjukkan bahwa tahlil lebih utama

dari pada tasbih adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
An-Nasa'i, dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Jabir
Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi rua Sallam

bersabda,

"Sebaik-baikdzikir adalahucapan'laailanlnilallnah' dnnsebaik-bnikyangakuucnp-

kan dan yang diucapkan oleh para Nabi sebeluntku adalah lna ilnnha ilnllaah."

Ini merupakan kalimatyang menunjukkan kemurnian tauhid dan

makna tasbih sudah termasuk dalam kalimat tauhid tersebut. Yakni

pensucian Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi-Nya dan

itu semua juga termasuk dalam ucapan, Iaa ilaaha ilallaah wahdahu laa

syarikalahu lahul mulk.. hingga akhir ucapan. Kalimat ini memiliki
banyak faedah.

Argumentasi ini dijawab bahwa mengucapkan tahlil disamping akan

mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa, juga mendapat tiga hal:

akan mengangkat derajat, dituliskan kebaikan dan akan mendapatkan

pahala seperti memerdekakan seorang hamba. Kemerdekaan ini
mencakup merdeka dengan terhapusnya seluruh dosa, sebab barangsiapa
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yang memerdekakan seorang hamba maka setiap anggota badan hamba

yang dimerdekakan akan menyelamatkan setiap anggota badan orang

yang memerdekakannya dari siksa api neraka, sebagaimana yang telah

kita bahas sebelumnya.

Secara tekstual, semua hadits-hadits tersebut menunjukkan

keutamaan setiap orang yang berdzlkir. 'Iyadh menyebutkan dari

sebagian ulama bahwa keutamaan yang ada pada amal shalih dan

dzikir hanyalah untuk orang-orang shalih dan orang-orang yang

bersih dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Bukan untuk orang

yang senantiasa bergelimang dengan syahwatnya, melanggar aturan

dan kesucian agama Allah, karena mereka tidak berhak mendapatkan

keutamaan seperti keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang

shalih yang bersih dari dosa-dosa besar. Pernyataan ini dikuatkan oleh

firman Allah Ta'nla,

W6r\;'ujKAi6 J r4i
"Apaknh orang-orang yang membuat kejahntan itu menyangka bahwa kami

akan menjadiknn merekn seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan

nmol saleh? ... " (QS. Al-Jaatsiyah: 21)

e'..s'
q--rs"lrr ,I-, *' -)u) -' -U:JC*.r-L>.Jr i *;-*- -o..\ ttt
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1444. Dari luwairiyah binti Al-Haritsl'2q7 Radhiyallahu Anha berknta,

L287 SaIah seorang Ummahatul Mukminin, tertawan pada peperangan Al-Muraisi',
ia masuk dalam bagian Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu Qeis mengadakan
perjanjian mukaatabah dengannya untuk menebus dirinya. Lalu Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam menebusnya lalu menikahinya. Lalu orang-orang
melepaskan para tawanan mereka dari kaumnya. Mereka berkata: "Mereka adalah
saudara ipar Rasulull ah Shallallahu Alaihi wa Sallamr." Ia adalah wanita yang paling
besar berkahnya bagi kaumnya, ia wafat pada tahun(56) H.



" Ras ul UII ah Sh all all ahu AI nih i w a S all am b erka t n kep a d nku,', S tt n g guh
aku telah membaca empnt kalimat sepeninggnlmtt, ynng apabiln

ditimbang niscaya akan lebih berst dnri apn yang engkau bacn semenjnk

tadi pagi, "Maha suci Allnh, aku memtLji-Nya, sebnntlnk mnkhluk-Nyn,

sejauh keridhaan-Nya, seberat timbangnn 'Arsy-Nya, dnn seltnnyak

tinta tulisankalimat-Nyn " (HR. Muslim) 1288

Penielasan Kalimat

" D ar i l urn air iy ah b in t i Al - H nr i t s Ra dhiy nll nhu Anh n b e rkn t n, " R a s r trt tll nh

shallallahu Alnihi wa sallam berkntn kepndnku, "sunggth akt telah membncn

empat kalimat sepeninggalmu, yang npabiln ditimbnng niscnya nknn lebilt berat

dari apa yang engkau baca semenjnk tndi pagi: "Mahn suci Allnh, nktt menntji-
N y a, s eb any ak m akhluk-N y a, s ej nuh ker i dhnnn -N y n, s eb e r nt t in rb nn g nn, Ar sy -

Nya ,dan sebanyak tinta tulisan knlimnt-Nyn." (Adada khnlqi dimanshubkan
karena posisinya sebagai sifat mashdar yang mahdzuf dengan perkiraan
kalimat us abbihuhu t asb iih an (aku bertasbih den gan sebenar-benar tasbih).
Demikian juga dengan kalimat-kalimat selanjutnya. yang dimaksud
dengan makhluk-Nya mencakup apa yang ada di bumi dan di langit,
baik di dunia maupun di akhirat.

"Sejauh keridhaan-Nya," yakni sejumlah orang-orang yang telah
mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, seperti para Nabi, shiddiqiin,
para syuhada' dan orang-orang shalih. Keridhaan Allah kepada mereka
tidak akan pernah luntur dan berkurang.

"Seberat timbangan Arsy-Nya," yakni perhiasan yang tidak diketahui
berapa beratnya kecuali hanya Allah.

" Sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya," artinyasesuatu yang digunakan
untuk mengisi pena, seperti tinta dan lain-lain. Maksud kalimnatu yakni
ma'lumat dan taqdir yang telah Allah tentukan. Kalimat-kalimat Allah
ini tidak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah habis.

"Tinta-Nya," yakni segala sesuatu yang digunakan untuk menulis
ma'lumat dan taqdir Allah. oleh karena itu sesuatu tanpa batas tidak
boleh dikaitkan dengan sesatu yang ada batasannya, sebagaimana
firman Allah Ta'ala,

1288 (e,,-?) Hadits ini shahih, Muslim (2826)



(c00D)

lA$ el

\y. .. r,)

@.M
Lgiit i'S+ ;:ii,l i; $i-s(a jii tG S

"Kataknnloh, "Sekiranyalnutanmenjaditintauntuk(menulis)kalimat-kalimat

Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat

Tuhnnku..,." (QS. Al-Kahfi: 109)

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkankeutamaankalimat-kalimatini. Adapun
orang yang mengucapkannya akan mendapatkan keutamaan dan pahala

mengulangi ucapan tersebut sejumlah yang tertera di dalam hadits.
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1.445. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallsllahu Alaihi w a S allam b er s ab da, " AI-B aaqiy aat Ash- Shaalihaat

( am nI - nm al shalih ) ad al ah : T i a d a il ah y an g b erh ak dis emb ah s el ain All ah.

Maha suci Allah, Allah Mahs Besar, Segala puji hanya bagi Allah dan

tiada dayn tiada upaya kecuali dari Allah." (HR. An-Nasaa'i dan

dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban) 128e

Penjelasan Kalimat

Yan g dimaksu d deng an w aI -b aa q iy aat ash- sha alih a at ialah amal-am al

shalihyang menjadi aset pahalabagi yangmengamalkannya dan pahala

tersebut akan kekal selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

S all am mentaf sirk an al-b aaqiy aat ash-shaalihaat dengan kalimat-kalimat
tersebut. Boleh jadi hadits tersebut merupakan tafsir dari firman Allah
Ta'ala,
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1289 (e,"p) Hadits ini shahih, Shahih Al-Jami' (3214)



"Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu.... " (QS. Al-Kahf: 46)

Beberapa hadits mentafsirkan al-baaqiyaat ash-shaalihaat dengan

semua amalan kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma:

"\ ang dimaksud dengan al-baaqiyaatush shaalihaat adalah dzikrullah,

ucapan laailaaha ilallaah, Altahu akbar, subhaanallaah, walhamdu lillaah,

t ab aar akallaah, laa haula w al aa quww at a illaa b illah, ast aghfirull ah, shallallaahu

'ala rasulillah, puasa, shalat, haji, sedekah, memerdekakan hamba,

jihad, menyambung tali silaturahmi dan semua jenis kebaikan lainnya.

Kalimat tersebut adalah al-baaqiyatush shaalihaat yang merupakan aset

abadi untuk pelakunya di dalam surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dan Ibnu Al-Mundziri dari

Qatadalu ia berkata, "segala sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan

kep ad a Allah disebut al-b aa q iy atu sh sh aalih aat."

Tafsiran ini tidak bertentangan dengan tafsiran hadits, karena

apapun yang disebutkan di dalam hadits bukan merupakan batasan.

1446. Dari Samarah bin lundab Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallatlahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ucapan yang paling disukai

Allah ada empat, tidak mengapa dari manapun knmu mulai: subhaanallah,

Athamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allahu akbar'" (HR' Muslim)12eo

Tafsir Hadits

Allah Ta'ala menyukai empat kalimat tersebut karena semuanya

mengandung pensucian Allah, penetapan pujian, ke-Esa-an dan ke-

Mahabesaran-Nya.

1290 (e,e) Hadits ini shahih, Shahih Muslim (21'37)
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Sabda belia u, " t i d ak m e n g ap a d nr i m an ap un kamu mul ai" menunjukkan
bahwa tidak mengapa kalimat-kaliamt tersebut dibaca dengan tidak
tertib (tidak berurutan), hanya saja mensucikan Allah lebih didahulukary
karena takhliyah lebih di dahulukan dari pada tahliyah. Takhtiyah artinya
mensucikan-Nya dari berbagai perkara-perkara yang buruk, dan tahliyah
artinya penetapan segala pujian bagi-Nya, ke-Mahaesaan-Nya, dan ke-
Mahabesaran-Nya, yakni menyandangkan kepada Allah sifat-sifat yang
sempurna. Akan tetapi karena Dzat Allah memang bersih dari berbagai
sifat buruk, maka tidak mengapa mendahulukan tahliyah dari pada
takhliyah.

Hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat
tersebut dengan keutamaan yang sangat luas dan tanpa batas dan tidak
cukup untuk diimlakkan. Dengan ada kalimat nl-baaqiyatush shaalihaat

merupakan kalimat yang paling dicintai Allah Ta'ala sudah cukup
menunjukkan keutamaan kalimat tersebut.
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1447. Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam berknta kepadaku, "Wahai Abduilah bin

Qais, maukah engkau aku tunjukkan perbendaharaan dari perbenda-

haraan surga? " "Tentu saja wahai Rasulullah" jawabku. Beliau bersab-

da, "Ucapkanlah laa haula walaa quwwata illa billah (tiada daya dan

kekuatan kecuali datangnya dari Allah)" (Muttafaq Alaih)r2el An-
N asaa' i menambahkan, " Tiada tempat berlindung kecuali kepada-Nya.,,

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa pahala dari ucapan'laa haura walaa

quwwata illa billah' (tiada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Ailah)

1.297 (e4) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3968) dan Muslim (2704)



akan tersimpan di dalam surga, yakni pahala yang sangat berharga
sebagaimana harta karun merupakan harta yang paling berharga bagi
manusia.

Yang dimaksud denganmsknun adalah ganjaran pahala yang ada disi
Allah untuk kalian. Sebab kalimat tersebut menunjukkan penyerahan diri
dan pasrah kepada Allah Ta'ala, pengakuan dengan cara mentaatinya,
tidak ada yang menciptakan selain Dia, tidak ada yang kuasa menolak
perintah-Nya dan para hamba sedikit pun tidak memiliki kekuasaan
atas diri mereka sendiri.

Al-haul artinya perbuatan atau gerak-gerik. Maksudnya tidak ada

perbuatan dan tidak ada gerakan yang mampu untuk dilakukan kecuali
dengan kehendak Allah Ta'aln. Diriwayatkan dalam sebuah hadits
mengenai tafsir kalimat di atas dengan sanad yang marfu'bahwasanya
Rasulullah Shallsllahu Alaihi wa Sallam bersabda,

JF)
"Tiada daya untuk menjauhkan diri dari maksiat kecuali karena penjagaan dari
Allah, dan tidak nda kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali

atas kehendak Allsh,"

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi lDa Sallam bersabda,
"Demikianlah berita yang dibarna libril kepadaku dnri Allah Ta'ala,"

Sabda beliau "tidak ada tempat berlindung," maksudnya tidak ada

tempat menghindar dari qadha Allah dan tidak ada tempat menye-
lamatkan diri kecuali hanya kepada Allah.
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7448. Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma dari Rasulullsh

Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "sesungguhnya doa itu
adalah ibadah." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasaa'i dan
Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi) 12e2

1292 (e^-4) Hadits ini shahitu Al-Bukhari (3968) dan Muslim.
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Tafsir Hadits

Makna hadits ini diperkuat dengan firman
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Allah Ta'ala,
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" B er do al ah kep ada- Ku, nis c ay a akan Kup erken ankan b a gimu. S esun gguhny a

lrang-lrang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku, akan masuk

nernkn lahannam dalam kesdaan hina dina". (QS. Ghaafir: 60)

Adapun pembicaraan tentang masalah ini telah dibahas pada bab

terdahulu.
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1449. Diriwnyatkan juga olehnys dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu secara

marfu' dengan lafazh, "Doa adalah inti ibadah."l2e3

Penjelasan Kalimat

"Diriwayatkan juga olehnya (diriwayatkan oleh At-Tirmidzl) dari

hndits Anas Radhiyallahtr Anhu secaramarfu' denganlafazh, "Doa adalah inti
ibadah." (yakni ibadah yang paling murni. Karena inti dari suatu benda

merupakan sesuatu yang paling murni)

Tafsir Hadits

Adapun, doa disebut inti ibadah karena dua hal:

1. Doa merupakan praktek dari perintah Allah Ta'ala, di mana Dia
berfirman, "Berdoalah kepada-Ku!"

2. Ketika orang yang berdoa mengetahui bahwa semua kesuksesan hanya

berasal dari Allah Ta'ala, niscaya ia tidak akan beralih kepada yang
lain. Ia pasti memohon segala kebutuhannya hanya kepada Allah
dan inilah tujuan Allah menyuruh mereka agar berdoa.
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1293 Dha'if dengan lafazh seperti ini, hadits ini Dha'if At-Tirmidzi (3371)
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1450. Dan dirirnayatkan juga olehnya dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu

Anhu secara marfu' dengan lafazh, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia
di sisi Allah daripada doa."12e4 (Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan
Al-Hakim)
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"1.45-1.. DariAnasbinMalikRadhiyallahuAnhuberkata,"Rasuh.Lllnhshntlaltshu

Alaihi wa SaIIam pernah bersabda, "Doa antara adzan dan iqnmnt tidak
akan ditolak " (HR. An-Nasa'i dan lainnya serta dishahihkan oleh
Ibnu Hibban dan yang lainnya) rrnt

Penielasan Kalimat

" D ari Anas bin Malik Radhiy allahu Anhu b erkata, " Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa sallam bersabda, "Dla sntara adznn dan iqamnt tidnk nkan ditolak."
Hadits riwayat An-Nasa'i dan lainnya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban
dan yang lainnya (Telah berlalu hadits dengan lafazh yang lain beserta
pembahasannya pada bab adzan Doa setelah shalat fardhu lebih
ditegaskan lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari
Abu UmamahRadhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ya Rasulullatr, kapan doa
yang paling didengar." Beliau bersabda,
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"Yaitu di tengah malam dan di akhir setiap shnlat fardhu."12e6

1294 (j*) Hadits ini hasary Shahih At-Tirmidzi (3370)
1295 (e*a) Hadits ini shahih, Shahih Al-lami' (3408)
1296 (j*) Hadits ini hasary Shahih At-Tirmidzi (3499)
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Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan berdoa setelah
salam shalat fardhu dengan cara sang imam menghadap kiblat dan
makmum ikut berdoa di belakangnya, maka Ibnu Qayyim memberikan
komentarnya bahwa kaifiyat (tata cara) seperti ini tidak pernah ada pada
zaman Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam dan tidak ada tercantum
dalam satu hadits shahihpun atau hadits hasan. Hadits-hadits hanya
mencantumkan doa yang sudah makruf setelah shalat fardhu. Hadits
juga mencantumkan tentang ada tasbih dan takbir setelah shalat fardhu
sebagaimana yang telah disinggung tentang masalah dzikir setelah
shalat fardhu.
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1452. Dari salman Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah shaltallahu

Alnihi wa Sallam bersabdn, "sesungguhnqa Allah itu Mnha pemnlu

dan Mahn Pemurah, Dia mslu terhadnp hamba-Nya yang mengangkat

kedun tangan kepada-Nya lalu menolaknya dengan hampa." (HR. Al-
Arba'ah kecuali An-Nasa'i) 12e7

Penielasan Kalimat

"Dari salman Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah shallallahu
Alaihiwa sallambersabda, "sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan Maha
Pemurah, (hayyun dari kata al-hayaa' (pemalu) berdasarkan timbangan
nasiyun dan khasyiyun) Dia malu terhadap hamba-Nya yang mengangkat

ke du a t an g an kep a d a-N y a I al u m enol akny a den g an h amp a. " D ir iw ny atkan oleh

yang empat kecuali An-Nasa'i). Beliau menetapkan sifat hayaa'terhadap
Allah Ta'ala tentunya yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan
Dzat Allah. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, kita mengimaninya
dan tidak mempertanyakan tentang bagaimana hekekatnya serta tidak
juga dikatakan maknanya mazaj sehingga perlu dicari-cari adanya

t_

1297 (j*) Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawud (1.488)
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hadits,hubungan makna. Demikianlah madzhab para ulama-ulama
para shahabat dan lain-lain.

Shtfran dengan mengkasrahkan huruf shad dan mensukunkan huruf
fa' artinya kosong atau tidak mendapat apa-apa.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengangkat kedua
tangan ketika berdoa. Banyak hadits shahih-hadits shahih lain yang
mencantumkan tentang hal ini. Adapun hadits Anas Radhiyallahu Anhu,
ia berkata, "Nabi Shsllallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mengangkat
kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika melakukan doa meminta
hujan. " 12e8 Maksudnya beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya
setinggi itu kecuali ketika melakukan doa minta hujan.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika
berdoa dicantumkan Al-Hafizh Al-Mundziri di dalam satu kitab
khusus. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainlain dari Ibnu Abbas
Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Permasalahannya, kamu mengangkat
kedua tanganmu setinggi bahu ketika berdoa, doa minta hujan
mengisyaratkan dengan satu jari, untuk melakukan mubaahalah kamu
mengulurkan kedua tanganmu sekaligus." Hadits ini sanadnya mauquf.
Adapun mengusap wajah sehabis doa dalilnya adalah sebagai berikut,
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1453. Dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Apabila beliau mengangkat

kedua tanganny a dalam b er doa beliau tidak meletakkan keduany a hingga
m eny ap ukan ke du a t an ganny a ke w aj ah b eliau. " (HR. At-Tirmidzi. 12ee

Ada riwayat yang menguatkannya dari hadits Abdullah bin

1298 (e*a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (984) dan Muslim (895)
7299 (J:-b) Hadits ini dha'if, Dha'if At-Tirmidzi (3386
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Abbas Radhiyallahu Anhumayang diriwayatkan oleh Abu Dawud
dan lainnya.1300 Secara keseluruhan hadits ini derajatnya hasan)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap wajah dengan
kedua tangan seusaiberdoa. Adayangmengatakan: kaitandenganhadits
yang lalu bahwa Allah tidak akan menolak doa orang yang mengangkat
kedua tangannya, seakan-akan rahmat yang didapatkan oleh kedua
tangan tersebut diusapkan ke wajah, karena wajah merupakan anggota
tubuh yang paling mulia dan paling layak untuk dimuliakan.

..-.: a \
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'1.454. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "sesungguhnya orang yang
paling dekat denganku pada hari Kiamat ialah orang yang paling banyak

bershalawat atasku." (HR.At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu
Hibban)1301

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Shallsllahu Alaihi zna Sallnm bersabdn, "sesungguhnya orang yang pating
dekat denganku pada hari Kiamat ialah orang yang paling banyak bershalawat

atasku." Hadits riwayat At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.
Maksudnya orang yang paling berhak mendapat syafaat beliau dan
paling dekat tempatnya dengan beliau di dalam surga. Hadits ini juga
menunjukkan keutamaan bershalawat terhadap Nabi Shallaltahu Alaihi
wa sallam sebagaimana yang baru saja dibicarakan. seandainya hadits
ini digabungkan dengan hadits lalu tentunya akan lebih pantas.

1300 (-+.;) Hadits ini dha'ifl Dha'if Abu Dawud (t485)
1301 (..i*;) Hadits ini dha'if, Dha'if Al-laami' (1821)
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1'455. Dari syaddad bin Aus Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasurullah

shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "sayyidul Istighfar adarah

seorang hamba mengucapkan: "Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tiada

IIah yang benar selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku.

Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-

Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku

perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Dan aku mengakui dosa-

dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. sesungguhnya tidak ada yang
mengampuni dosa kecuali Engkau." (HR. Al-Bukhari) 1302

Penielasan Kalimat

"Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu Anhu berkata, ,'Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIIam bersabda, "Sayyidul Istighfar adalah seorang

hamba mengucapkan: "Ya Allah, engkau adnlah Rabbku, tiada llah yang benar
selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku
akan s etia p ad a p er j an j i anku den g an- Mu s em amp uku. Aku b erlindun g kep ad a-

Mu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Dan
aku mengakui dosa-dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. sesungguhnya
tidah adayang mengampuni dosakecuali Engkau." Hadits riwayat Al-Bukhari.
Lafazh selengkapnya adalah sebagai berikut,
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1302 (U,,-a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5942)
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"Barangsiapa mengucapkannya dengan keyakinan pada siang hari lantas ia

meninggal pada hari itu sebelum sore hari maka ia termasuk penduduk surga.

Dan barangsiapa mengucapkannya dengan yakin pada malam hari, lalu ia

meninggnl pada malam itu sebelum masuk waktu Subuh maka ia termasuk

penduduk surga."

Ath-Thibbi berkata, "Karena doa mengandung makna taubat yang
komplek maka ia disebut dengan sebutan sayyid yang makna asalnya

adalah pemimpin yang menjadi tumpuan kebutuhan dan tempat
kembalinya segala urusan.

Dalam riwayat At-Tirmidzi tercantum:

)l;11tt* 'vgtli :,i

"Maukshkamu aku tunjukkan sayyid istighfar?"

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu:

truijYr -+4 \Ai
" P elaj ar iI ah s ayy i dul isti ghfar ! "

Sabda beliau "Iaa ilaaha illaa anta khalaqtani..." dalam riwayat lairy
" Allahumma lakal hamd lsa ilaaha illaa anta khalaqtani.,." Pada riwayat ini
terdapat tambahan: "aamantu laka mukhlishal lahu diini..."

Sabda beliau "akL! adalah hamba-Mu," adalah kalimat yang
mempertegas sabda beliau "Engkau adalah rabb-ku." Kata "aku adalah

hamba-Mu" bisa diartikan aku adalah penyembah-Mu. Jika demikian
tidak disebut sebagai kalimat penegas. Dikuatkan lagi dengan sabda

beliau, "aku akan tetap setia pada janjiku," maknanya sebagaimana yang

dikatakan oleh Al-Khaththabi, "Aku akan tetap setia menepati janjiku

yang telah aku nyatakan kepada-Mu, yaitu dengan mengimani-Mu,

mengikhlaskan ketaatan kepada-Mu sesuai dengan kemampuanku dan
aku akan tetap berpegang dengan perjanjianku itu seraya mengharapkan

taubat dan pahala dari-Mu.

Sabda beliau, "sesanggupku" menunjukkan pengakuan akan

kelemahan dan keterbatasan dalam melaksanakan kewajiban yang
merupakan hak Allah Ta'ala. Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya

perjanjian para hamba yang pernah diberikan kepada Allah di saat
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memintamengeluarkan mereka laksana semut-semut halus, lalu Allah
persaksian mereka dengan firman-Nya,

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" (QS. Al-'Araaf:772)

Lantas para hamba tersebut mengakui kerububiyahan-Nya dan

meyakini akan ke-Esaan-Nya dengan perjanjian sebagaimana yang

disebutkan Rasulullah Shsllallahu Alaihi wa Sallam:

"Barangsiapa vang meninggal sementara ia tidakpernah menyekutltknn AIIah

dengan sesuatu apapun maka in akan masuk ke dalam surga."

Makna sabd abeliau " akumey akini dnnmengakui. " Abuu-u adalahbentuk

ms.hmuuz asalny a b au, aa-u artiny a'.keharusan atau menempatkan. Contoh
kalimatnya: bnwwa-a hullaahu manzilnn artinya Allah menempatkannya

di suatu tempat, seakan-akan Allah mengharuskannya untuk tetap

tinggal di tempat tersebut.

Abuu-ubidzantbi artinya aku mengakui akan dosa yang aku lakukan.

Sabda beliau, "oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada

yang mengampuni dosa kecuali Engkau," yung pertama pengakuan akan

dosa-dosa dan yang kedua permohonan ampun. Ini merupakan cara

penuturan yang terbaik dalam meminta belas kasihan, sama seperti

perkataan Adam Alaihiss alam,

.a,it ;ri w a ix\ i6 a:'i

@ "&tzir

(5u'Eg,;t{t"6Kjlq;A\G f35;6:';,i
"Ya Tuhan kami, knmi telah menganinya diri kami sendiri, dan jika Engkau

tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah

kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raaf: 23)

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup pengakuan terhadap kerububiahan AllahTs' ala,

penghambaan diri seorang hamba, ke-Maha Esa-an Allah, mengakui

bahwa Dia adalah Maha Pencipta, mengakui perjanjian yang dulu
pernah diambil seluruh umat manusia, mengakui keterbatasan dalam
memenuhi perjanjian tersebut, permohonan agar Allah melindungi dari
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keburukan dosa-dosa seperti ucapan: "dan kami berlindung kepada

Allah dari kejahatan diri dan kejelekan amalan kami", mengakui

kenikmatan yang telah diberikan Ailah kepada hamba-Nya, hanya

memohon kepada-Nya, mengakui dosa-dosa, memohon ampunan dan

mengakui hanya Atlah-lah yang dapat mengampuni segala dosa-dosa'

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sepantasnya permohonan

diajukan setelah kata pengantar seperti ini. Adapun pertanyaan apa

faedahnya Nabi Shallnllahu Alaihi wn SaIIam memohon ampunan atas

segala dosa-dosa, padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang

telah diampuni oleh Allah Ta'ala dan beliau juga terpelihara dari segala

kesalahan? Istighfar yang beliau lakukan adalah sebagai amalan yang

lebih, karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan kepada

kita bahwa beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak

tujuh puluh kali selama satu hari dan mengajarkan istighfaar kepada

kita agar kita mencontoh beliau dan mengikuti jejak beliau serta tidak

pernah ada pertanyaan dan tidak juga menjadi permasalahan. Beliau

juga mengetahui kepada siapa beliau berbicara dan juga tidak pernah

ada pertanyaan dan permasalahan. Cukup bagi kita sebagai tauladan

bahwa beliau senantiasa berdzikir kepada Allah pada setiap keadaan.

Contohnya beliau mengajarkan kita untuk memohon rezeki dan

menyuruh kita untuk melakukannya, yakni:
z /.2 ze):tz

c;'lr Li;r!-r

"Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama" ' (QS.

Al-Maaidah: 114)

Semua itu merupakan bentuk penghambaan diri dan dzikir kepada

Allah Ta'ala.
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1456. Dari Abdullah bin umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca doa-doa ini pada waktu

pagi dan sore hari, "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan

dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. ya Allah
tutupilah auratku dan berilah ketentraman dari rasa takut dalam hatiku.

Ya Allah peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku.

Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak ditenggelamkan

ke dalambumL" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan dishahihkan
oleh Al-Hakim;t:oa

Tafsir Hadits

Kebajikan dalam perihal agama dan keselamatan dari perbuatan
maksiat, bid'ah, meninggalkan apa yang diwajibkan, menganggap
remeh amalan ketaatan, selamat dari dunia, kejahatan dan musibah
dunia. Keselamatan pada keluarga yaitu selamat dari buruknya
pergaulan, selamat dari berbagai penyakit dan menyibukkan mereka
untuk meraih kemegahan dunia. Keselamatan pada harta adalah selamat
dari kerusakan yang ditimbulkan oleh harta tersebut.

Menutup aurat yang dimaksud adalah menutup aurat secara umum
baik aurat badan, agama, keluarga, dunia dan akhirat.

" B erilah ketentr aman dari r asa takut, " kata r au' Af berasal da rikata r au' ah

artinya perasaan takut. Kemudian beliau meminta perlindungan dari
segala arah, karena seorang hamba akan berhadapan dengan musuhnya
yang terdiri dari setan jin dan manusia, seperti seekor kambing di
antara sekelompok serigala. seandainya tidak karena perlindungan dan
kekuatan dari Allah niscaya ia tidak akan selamat.

JL: :Jb L^i-;t  .Ul
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1303 (C+-p) Hadits ini shahih, Shahih Abi Datnud (5074)
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7457. Dari Abdullah bin umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sering membaca doa, "ya Allah, aku

berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat-Mu, dari berpindahnya

keafiatan-Mu, darikedatangan azab-Mu yang tiba-tiba dan dari seruruh

kemurkaan-Ma." (HR. Muslim) 13oa

Penjelasan Kalimat
"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

shallallahu Alaihi rna sallam sering membaca doa: "Ya AIIah, aku berlindung
kep ada- Mu dari kehil an gan nikmat - Mu, dar i b erp indahny a keafiat an- Mu,
dari kedatangan azab-Mu yang tiba-tiba dan dari seluruh kemurkaan-Mu."
Al-Fujaa'ah artinya tiba-tiba atau semerta-merta. Allah tidak akan
menghilangkannikmatyang adapada seoranghambakecuali dikarenakan
dosa yang ia dilakukan. Makna hakiki dari mohon perlindungan
kepada Allah dari dosa adalah seakan-akan beliau mengucapkan: aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan diri kami dan kejelekan amalan
kami. Hal ini sebagai pengajaran untuk semua hamba. Kebajikan tidak
akan pupus dari seorang hamba kecuali jika ia melakukan perbuatan
yang berlawanan dengan kebajikan tersebut.
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1'458. Dari Abdullah bin Amr Radhiuallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sering membacs doa, "ya Allah, aku

berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang, terkalahkan oleh musuh dan

kegembiraan musuh-musuh." (HR. An-Nasa'i dan dishahihkan oleh
Al-Hakim) t:os

1,304 (e,.-.e) Hadits ini shahitu Muslim (2739)
1305 (C,+.r) Hadits ini shahih, Shahih An-Nasa'i (5490)
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Tafsir Hadits

Ghalabatud dain arttnyaterlilit hutang hingga sulit untuk melunasinya.
Doa ini tidak bertentangan dengan hutang yang pernah dilakukan
Rasulullah shallallahu Alaihi zna sallam, bahkan beliau wafat dengan
keadaan baju besi beliau tergadaikan untuk mendapatkan gandum.
Mohon perlindungan di sini adalah berhutang hingga tidak sanggup
melunasinya. Dan tidak juga bertentangan dengan hadits: bahwa Allah
bersama orang yang berhutang hingga ia melunasi hutangnya selama
tidak berhutang untuk perkara yang dibenci Allah Ta'ala.

Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far dengan sanad yang
marfu'. Karena ada kemungkinan hadits tersebut ditujukan kepada orang
berhutang dan ia yang mampu melunasi hutangnya. Barangsiapa yang
berhutang dan ia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melunasi
hutang tersebut berarti ia telah melakukan perkara yang diharamkan
sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits,
t.'t

"sl i;i;i Wyif L"; ;: c'r:E nr .5;i t^j,i *)- ,ttrr ltri ;i ;
"Barangsiapo iorf'*r*injam harta orang lain dan Urrteiaa untuk mengem-

balikannya maka Allah akan membsntunya untuk memulangkan harta tersebut

dan barangsiapa yang ingin memusnahkannya (tidak ingin membayarnya)

maka Allah akan memusnahkan dirinya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagaimana yang telah kita bahas
terdahulu.

Oleh karena itu Nabi Shallsllahu Alaihi wa SaIIam memohon
perindungan dari maghram (hutang). Ketika Aisyah Radhiyallahu Anha
bertanya kepada beliau tentang doa beliau yang sering memohon
perlindungan dari hutang, beliau bersabda,

.,ji",f i')', t* t{ 1; tit 
"l:"St"ot

" sesungguhnya seorang laki-laki yang berhutang jika ia berkata akan berdusta

dan apabila berjanji ia akan ingkari."

Sebab orang yang berhutang akan dihadapkan pada dua perkara ini.

"Terkalahkan oleh musuh" maksud musuh di sini adalah kebatilan.
sebab musuh manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang menyeret

.l



@tu
seseorang untuk melakukan perkara yang batil, yang berkaitan denganurusan dunia atau agama' seperti murkanya ,"orurri yang menzharimihak orang lain sehingga tidak mampu untuk bersikap adil dan sifatlainnya.

Sabdanya, "kegembiraan musuh,,
mudarat.IbnuBaththalberkat4,,ro**irlly';;:rr:::r:;;::JTii;
melukai hati dan sangat menghunjam ke dalam jiwa.

,orol,u*n 
Alaihissarampemah berkata kepada saudaranya Musa Araihis-

...{G,rtO,,*fr
"sebab itu janganrah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku...,,(QS' AI-Araat 150) Artiny4 janganran kamu membuat musuh-musuhmugembira melihat engkau mencercaku dan merihat engkau marahkepadaku.
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7459' Dari Buraidah Radhiyalrahu Anhu berkata, ,,Rasuruilah 

shailalrahuAlaihi wa Sallam mendengar seorang telaki berdoa, ,,ya Allah, akumemohon kepada-Mu bahzaasanya aku bersaksi Engkau adarah Auahyang tiada,ah yang berhak disembah serain Engkai,. vorg Maha Esadan yang bergantung kepada-Nya segala ltrusan. yang tidak beranakdan tidak diperanakkan. Dan tiada
Nyo.,Rasutu,ahshatta,ahuAlaihit;::::;r::;f 

;',:;_*;terah memintakepada Arah dengan nama-Nyayang apab,a Dia dimintadengan menyebutnya pasti Dia penuhi. Dan opouit, berdoa dengan



menyebutnya pasti Dia kabulkan. " (HR. Al-Arba'ah dishahihkan
oleh Ibnu Hibban) 1306

Tafsir Hadits

Al-Ahad (Maha Esa) adalah sifat yang sempurna karena sifat Esa

yang hakiki ialah dzat yang tidak berbilang dan tidak terbentuk dari
beberapa unsur serta sifat-sifat yang berkaitan dengan keduanya, seperti

sifat jismiyah atau bentuk yang terdiri dari beberapa partial. Sifat-sifat

yang ada pada Dzat Allah yang khusus seperti: rnaajibul wujud (dzat

yang kekal adanya), kekuasaan yang ada padaDzat dan hikmah yang

muncul dari D zat uluhiyah.

Ash-shamad artinya pemimpin yang dijadikan tumpuan kebutuhan
atau tempat bergantung. Yang pantas mendapatkan sifat ini adalah

dzat yang mutlak, yang tidak butuh kepada yang lain dan sebaliknya

merekalah yang bergantung dan membutuhkan dzat tersebut. Tidak
ada yang layak menyandang sifat ini kecuali Allah Yang Maha Suci lagi
Maha Tinggi.

Sabda beliau, "Tidak beranak," artinya tidak ada yang sejenis

dengan-Nya, tidak butuh terhadap pembantu ataupun wakil yang

akan menggantikan-Nya. Karena itu semua termasuk kebutuhan dan

termasuk perkara yang fana. Ini merupakan bantahan terhadap orang

yang mengatakanbahwa malaikat adalah putri-putri Allah, danbantahan
terhadap orang yang berkata, "'Uzait anak Allah dan Al-Masih itu anak
Allah."

Sabda beliau, "tidak diperanakkan," katena didahului sifat ketidak
adaan. Jika kamu katakan: sebagaimana yang telah diketahui seseorang

lebih dahulu menempati posisi sebagai anak baru kemudian akan

menempati posisi sebagai arang tua. Oleh karena itu, seharusnya

dikatakan: tidak diperanakkan dan tidak beranak. Saya (Ash-Shan'ani)

katakan, "Maksud utama dari ayat tersebut adalah penafian bahwa Allah
itu tidak punya anak sebagaimana yang diyakini oleh kelompok batil,
padahal tidak seorangpun yang mengatakan bahwa Allah itu seorang

anak. Jadi posisi kalimat tersebut untuk mendahulukan penafian. Jika

1306 (C.-.-.") Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (1493,(7494)
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kita tanyakan, "Lantas mengapa Allah dikatakan tidak diperanakkan,
padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian?,,

Saya katakan, "Sebagai penyempurna ke-Mahaesa-an Allah dan
menunjukkan bahwa sifat-Nya tidak serupa dengan sifat makhluk serta
sebagai pembuktian atas firman-Nya bahwa tidak ada satu pun yang
setara dengan-Nya.

Al-kufw artinya persamaan. Yakni tidak ada satu sifat makhluk pun
yang sama dengan sifat Allah yang Maha sempurna dan Ketinggian
Dzat,Nya.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus antusias
dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini di dalam doanya. sebab,
Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam telah mengabarkan bagi yang
meminta dengan mengucapkan kalimat ini, pasti akan diberi. Jika
berdoa, pasti akan dikabulkan.

As-suaal artinya meminta untuk suatu keperlu an.D an doalebihumum
daripadasuaal.Halini termasuk dalam bab meng'athafkan sesuatu yang
sifatnya umum kepada sesuatu yang sifatnya lebih khusus.

,r* '"-'i .rr, 
.,.

1460. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, " Apabila masuk waktu
pngi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Snllam membaca dla, ,,ya AIIah,
dengnn rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki pagi, dan dengan

r ahm at d an p er t oI o n g a n - Mu kami m em as uki w akt u s 0 r e. D en g an r ahm at
dan pertolongan-Mu kami hidup, dnn dengan kehendak-Mu kami msti.
Dan kepada-Mulahkami dikumpulkan." Dan apabila memasuki waktu
sorebeliau membacaseperti itu juga,hanya sajn di akhirbeliaubaca, ,'Dan

kepada-Mulah tempat kembali semun makhluk." (HR. Al-Arba'ah)1307

1307 (e,,-p) Hadits ini shahih, shahih Abi Dawud (5078)
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Tafsir Hadits

Berkaitan dengan batasan waktu, yakni dengan kekuatan-Mu, ke

kekuasaan dan kemurahan-Mu kami memasuki waktu subuh, karena

Engkaulah Yang mewujudkan kami dan Yang mewujudkan waktu

subuh. Demikian juga halnya dengan waktu sore.

An-Nusyuur artinya membangkitkan sesuatu yang sudah mati.

Hubungannya dengan doa ini: tidur adalah saudara kematian, ketika

seseorang terbangun dari tidurnya, seakan-akan ia baru bangkit dari

kematian. Waktu sore disebut mashiir (tempat kembali) karena waktu

itu orang-orang akan kembali tidur, seolah-olah sedang menghadapi

kematian. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa segala kenikmatan

asalnya dari Allah Ta'ala.

I - .1,r
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L46L, Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Doa yang paling

sering dibacn oleh Rasulullah adalah, "Ya Rabb kami, berilah kami

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dnn peliharalah kami dari

siksa neraka. " (Muttafaq Alaih)1308

Penjelasan Kalimat

" D ar i An as b in M alik Ra dhiy all ahu Anhu b erkat a, " D o a y an g p alin g s er in g

dibaca oleh Rasulullah ndalah, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia

dankebaikan di akhirat danpeliharalahkami dari siksaneraktr " Iyadh berkata,

"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa dengan doa ini karena doa

ini mencakup seluruh makna-makna doa, baik yang berkaitan dengan

urusan dunia maupun urusan akhirat." Ia juga berkata, "Menurut
mereka, makna Al-hasanah (kebaikan) adalah nikmat. OIeh karena itu,

beliau meminta kenikmatan dunia dan akhirat serta diselamatkan dari
adzab. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kenikmatan

tersebut.

1308 (Ce.-.p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4150) dan Muslim (2690)
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Tafsir Hadits

Banyak tafsiran kata al-hasnnah (kebaikan) yang disebutkan oleh

para ulama salaf. Ibnu Katsir berkata, "Kebaikan dunia di sini mencakup
semua keperluan duniawi, seperti kesehatary tempat tinggal yang luas,

isteri yang baik, anak yang berbakti, rezeki yang lapang, ilmu yang
bermanfaat, amalan yang shalih, kendaraan yang bagus, pakaian yang
bagus dan keperluan-keperluan lain yang termasuk dalam katagori
kebaikan dunia. Adapun kebaikan akhirat yang tertinggi adalah masuk
ke dalam surga dan dan keamanan yang berkaitan dengannya. Selamat

dari api neraka yaitu terhindar dari sebab-sebab yang dapat memasukkan

seseorang ke dalam api neraka semasa di dunia, seperti menghindarkan
diri dari perkara yang diharamkary meninggalkan syubhat-syubhat atau

mendapat keampunan dari Allah Tn'als."

Maksud perkataan Ibnu Katsir: keamanan yang berkaitan
dengannya adalah berkaitan dengan apa yang telah disebutkan, bukan
yang hakiki.

:, t;r, l
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1462. Dari Abu Muss Al-Asy'nri Radhiyallahtt Anhu berkatn, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdoa, "Ya Allah, ampwilah
kesalahanku, kejahilanku, perbuatanku yang melewati batas dan apa-

ap a y an g E n gkau I eb ih m en ge t ahuiny a d ar ip ad aku. Y a AII ah, amp u nil ah

urusanku yang sungguh-sungguh maupun yang bercanda, kesalahan

yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Semua itu ada pada diriku.

Ya Allah, ampunilah aku atas apatlang akulnkuknn dahulumaupunyang
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akan datang, yang aku sembunyikan maupun yang aku nyatakan dan

apa-apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkau adalah

yang mendahulukan dan yang mengakhirkan dan Engkau Mahakuasa

atas segala sesuatu." (Muttafaq Alaih)13oe

Tafsir Hadits

Khathiah artinya dosa-dosa. Al-jnhlu (bodoh) lawan dari berilmu'

Isrnaf artinya segala sesuatu yang melampaui batas. Fii amri (urusanku)

berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya atau hanya

berkaitan dengan isrnnf.

Sabda Nabi, "yong sungguh-sungguh," yaitu sesuatu yang aku

lakukan sungguh-sungguh, lawannya dari canda atau gurau.

Sabda beliau "kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja,"

termasuk meng-'athaf-kan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang

umum. Sebab yang namanya kesalahan mencakup segala sesuatu

yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun yang dilakukan

hanya sekedar gurauan. Pengulangan yang disebutkan dalam hadits

menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi pada

umat manusia. Dengan mengakui segala kekeliruan berarti menyatakan

diri tidak terlepas dari berbagai aib, kecuali orang-orang yang dirahmati

Dzat yangMaha Mengetahui Ilmu Ghaib.

Sabda beliau "wakullu dzaalika'indi," khabarnya mahdzuf (dihapus),

artinya kullu dzaalika maujuudun 'indi (semua itu ada pada diriku).

Makna "Engkaulah yang mendahulukan," adalah Engkaulah yang

mengedepankan siapa saja di antara makhluk-Mu, sehingga makhluk itu
memiliki sifat yang sempurna dan mampu melaksanakan kewajibannya

sebagai hamba dan itu semua karena taufiq dari-Mu.

Makna " Y an g men g akhirkan, " ar tiny a Engkaulah y ang mengakhirkan

atau membuat siapa saja yang engkau kehendaki menjadi terbelakang.

Yakni dengan menghinakannya atau menjauhkannya dari berbagai

kebaikan.

Penulis (Al-Hafizh Ibnu Hajar) berkata, "Pada hadits Ibnu Abbas

Radhiyallahu Anhum tercantum bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi

1309 (C#) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6035) dan Muslim (2719)
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wa sallam pernah membaca doa ini pada shalat malam sebagaimana
yang telah lalu keterangannya dan Ali Radhiyallahu Anhu juga pernah
membaca doa ini setelah shalat.

Ada perbedaan periwayatan, apakah doa ini diucapkan setelah
salam ataukah sebelum salam. Dalam riwayat Muslim tercantum bahwa
doa ini dibaca setelah bacaan tasyahhud sebelum salam. Ibnu Hibban
mencantumkan dalam Kitab shahihnya denganlafazh: "... seusai shalat."
zhahir hadits menunjukkan bahwa doa ini diucapkan setelah salam.
walaupun masih ada kemungkinan doa tersebut dibaca sebelum salam
dan ada kemungkinan juga dibaca sebelum dan sesudah salam.

",:ir, ;l L to. )nl JJ-, ,tt-f :J'", tt{ :Jtt {,e A\ 3->)t;;}
;,..

G\-t).\!ir

-1.463. DariAbuHurairahRadhiyallahuAnhuberkata, "Rasulullahshallallahu

Alaihi wa Sallam pernah membaca doa, "ya Allah, tolonglah aku dalam

menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku.
Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari

kehidupan. Baguskanlah urusan akhiratku yang menjadi tempat aku

kembali. ladikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan

b a giku d an j a d ikanl ah kem ati anku s eb a g ai ke t e n nn g an b a giku d ar i s e g al a

kej ahatan." (HR. Muslim)t:to

Tafsir Hadits

Hadits ini mengandung doa untuk memohon kebaikan dunia dan
akhirat, dan doa ini tidak dapat dijadikan dalil bolehnya berdoa meminta
kematian. Akan tetapi isinya adalah permohonan agar kematian yang
akan dialaminya sebagai pelepas dari kejahatan dunia dan buruknya

t-

1310 (e*-'a) Hadits ini shahih, Muslim (2220)



siksa kubur. Karena doa tersebut dalambentuk umum. Yakni dari semua

kejahatan sebelum kematian atau sesudah kematian.

1464. Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallnllahu Alaihi wa

Sallam pernah membaca don, "Yn Allah berilnh manfaat kepndaku atas

ilmu y ang telah Engkau aj arkan, aj arkan kep adaku ilmu t1 ang b ermanfaat

bagi diriku dan anugerahkanlah aku ilmu yang dapnt bermanfaat untuk

diriku." (HR. An-Nasa'i dan Al-Hakim)1311

1465. Diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi darihadits Abu Hurnirah Radhiyallahu

Anhu dengan lafazh ytng snma. Pada akhir hadits itu tercantum Infazh,

".., tambahkanlah ilmu kepadaku, segala puji bagi Allah atas segala

keadaan dan aku berlindung kepada Allnh dari keadaan pendudttk

ner aka." (Sanadnya hasan)1312

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa semua jenis ilmu tidak perlu untuk
dipinta kecuali ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Maksud bermanfaat di
sini adalah bermanfaat untuk agama dan bermanfaat untuk dunia yang
juga berfungsi untuk memperkuat agama. Selain dari itu maka ilmu
tersebut termasuk katagori firman Allah Ta'alq:

t'-
(, -J-}-.

@ #_53;L35_\7'oj51i')
1311 An-Nasa'i dalam Kitab AI-Kubra (lY1444).

l3I2 (e>?) Hadits ini shahih, Shahih At-Tirmidzi (3599)
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"Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya

dan tidakmemberi manfaat." (QS. Al-Baqarah: 102) Yakni tidak bermanfaat
untuk agama, karena Islam menampik segala bentuk manfaat yang
dianggap ada pada ilmu sihir. Oleh karena itu, Allah Ta'nla menyatakan
bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena ilmu
tersebut tidak mendatangkan manfaat untuk hari akhirat. Di samping
itu ilmu sihir dapat merusak dunia seseorang. Bisa jadi mereka merasa

bahwa hal itu bermanfat, namun di sisi Allah termasuk ilmu yang tidak
bermanfaat.
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L466. Dari Aisyah Radhiyallahu AnhabshwasanyaNabi shallallahu Alaihi wa

SaIIam pernah mengajarkannya doa berikut, "Ya Allah, aku memohon

kepadnku seluruh kebaikan, baik yang cepat maupun yang lambat, yang

aku ketahui tnaupun yang tidak aku ketahui. Dan aku juga berlindung

kepada-Mu dari semua kejahatan baik yang cepat maupun yang lambat,

yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ysa Allah, aku mohon

kebaiknn dari-Mu yang pernah dimohonkan oleh hamba-Mu dan Nabi-
Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari semua kejelekan yang hamba

dan Nabi-Mu pernah memohon perlindungan dari-Mu dari kejelekan

tersebut. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu anugerah surga dan apa

saja yang dapat mendekatkan diriku ke surga, baik berupa perkataan



maupun perbuqtan. Dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari

siksa neraka dan segala perkara yang dapat menjentntusknnku ke

dalam neraka, baikberupa perkataan maupun perbuatan. Dan aku juga

memohon agar takdirku yang telah Engkau tetapkan semuanya baik

untuk diriku." (HR. Ibnu Majah dan shahih Ibnu Hibban)1313

Tafsir Hadits

Hadits ini mencantumkan doa untuk memohon kepentingan dunia

dan akhirat, memohon perlindungan dari kejahatan dunia dan akhirat,

memohon surga dan amalan yang memasukkan seseorang ke dalam

surga serta permohonan semoga Allah menetapkan untuknya taqdir

yang baik. Sepertinya maksud permohonan ini: seorang hamba harus

yakin bahwa segala yang menimpa dirinya itu pasti baik untuknya.

Sebab semua yang telah ditetapkan untuk para hamba itu pastilah baik,

walaupun menurut si hamba hal itu tidak baik.

Hadits ini juga menganjurkan agar setiap hamba mengajarkan

bacaan-bacaan doa yang baik kepada keluarganya. Sebab segala

kebaikan yang ia dapatkan itu berasal dari-Nya dan semua kejelekan

yang menimpa dirinya itu dikarenakan ulah dirinya juga.

1,467. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallollahu Alaihi wa SaIIam

bersabda, "Dua kalimat yang dicintqi oleh Dzat Yang Maha pengasih,

mudah diucapkan dan berat di timbangan: subhaanallah wa bihamdihi

( Mah a S u ci All ah d an s e gal a p uj i b agi -N y a) d an subhaan all nahil' azhiim

(Maha suci Allah dan Maha Agung),"l3'n

1313 (C*-r) Hadits ini shahih, Shahih Allami' (1276)

1314 (31--p) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6406) dan Muslim (2694)
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Penjelasan Kalimat

"Dirizttnr/atkarr oleh Al-Bukhnri dan Muslinr dnri Abu Hurnirah

Rndhitlnllahu Anhtt berkntn, "Rnsufullnh Shnllnllahu Alaihi utn Snllnm pernnh

bersnbdn, "DtLn kolimnt tlnng dicintni oleh Dzat Ynng Mnhn pettgasih, mudah

diucnpknn dan berat di timbnngnn: subhnnnallnh u,n bihnmdihi (Mnha Suci

Allnh dnn segaln ptuji Ltngi-llyn) dnn subhnnnnllnahil 'nzhiim (Maha suci Allah

dntr Mnhn Agung)." Hadits ini adalah hadits terakhir yang dicantumkan

Al-Bukhari dalam Kitnb Shnhih-nya. Kemudian setelah itu, sekelompok

para imam mengikuti beliau dengan cara mencantumkan hadits ini
sebagai penutup kitab-kitab mereka.

Sabda beliau, "Dun kalinrnf," susunannya sama seperti kalimat
syahadat, yakni posisinya sebagai khnltnr muqaddnm (khabarnya lebih

dahulu disebutkan dari pada mubtada'-nya).

Sabda belia u'. (sttlthnannllah...hingga akhir) posisinya seba gaimubt ada'

mtnkkhar darr ini sah dilakukan walaupun sudah bempa kalimat, karena

maknanya sama seperti makna satu lafazh. Adapun khabar dikedepankan

untuk menarik perhatian si pendengar agar ia mau menunggu isi dari
mubtada' tersebut. Terlebih lagi sebelum penyebutan mubtada' telah

disebutkan terlebih dahulu beberapa sifat-sifat mubtada'nya.

Al-lnbiibnh artinya nl-nnhbuub yakni yang dicintai Allah Ta'nla.

Khnfitfah atas timbanganfa'iilnhartinyafan'ilnh, tsaqiilahdanfn'iilahartinya
juga Jnn'ilnh. Ath-Thibbi berkata, "Khiffah yang artinya ringan adalah

sebuah ungkapan yang artinya mudah disebut oleh lisan, sebagaimana

seorang yang sedang mengangkat barang-barang ringan yang tidak
membuatnya letih seperti kalau ia mengangkat benda yang berat.

Tafsir Hadits

Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa setiap hukum-hukum yang

berat dilaksanakan oleh manusia maka pahala dan timbangannya
nanti juga akan berat. Akan tetapi kalimat-kalimat yang tercantum

dalam hadits, walaupun ringan untuk dilaksanakan, namun berat

timbangannya.

Sebagian ulama salaf ditanya tentang sebab yang akan memberatkan

timbangan kebaikan dan akan meringankan timbangan kesalahan,

mereka menjawab, "Yang menyebabkan beratnya timbangan kebaikan



yakni di saat seseorang merasa pahit untuk melakukannya dan rasa

manis ketika mengerjakan amalan tersebut telah hilang. Sehingga

perasaan berat itu akan mendorongmu untuk meninggalkan amalan

tersebut. Yang menyebabkan ringannya timbangan kejelekan yakni di
saat seseorang merasa manis untuk melakukannya dan rasa pahit ketika
mengerjakan perbuatan jelek tersebut telah hilang. Sehingga perasaan

ringan dan mudah itu akan mendorongmu untuk melakukan kejelekan

tersebut.

Hadits ini menunjukkan adanya timbangan amalan sebagaimana

hal itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Para ulama berselisih

pendapat tentang objek yang ditimbang. Ada yang mengatakan bahwa
yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalan. Sebab amalan

merupakan benda yang absrak, tidak mungkin untuk ditimbang berat

dan ringannya, sebagaimana hadits yang menyebutkan tentang catatan-

catatan amalan dan bithaqah tauhidl3ls yang ditimbang. Para ahli hadits
dan muhaqqiq berpendapat bahwa yang ditimbang adalah amalan itu
sendiri dan amalan tersebut akan menjadi sesuatu yang kongkrit di hari
akhirat kelak. Dalilnya berdasarkan hadits Jabir, Rasulullah Shnllallnhu

Alaihi wa Sallnm pernah bersabda,

"Akan diletakkan timbangan di hari kinmat nanti untuk menimbang semua

kebsiknn dan keburukan. Barangsiapa timbangan kebaikannya lebih berat satu

b ij i s aw i d ar i p ad a keb ur ukanny a m akn or an g ini akan m as uk ke d nI nm s ur g a d an

jika ternyata keburukanya lebih berat satu biji sawi dibandingkan kebaikannya

maka ia akan masuk ke dalam neraka." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika

kebaikan dan keburukan itu sama beratny a? " Beliau menjawab, " Mereka itulah
yang disebut dengan ashnabul a'raaf."

1315 Berupa kartu yang bertuliskan kalimat laa ilaaha illallaah.-pent.
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Hadits diriwayatkan oleh Khaitsamah dalam Kitabnya Majma' Al-

Faruaaid. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Kitabnya Az-Zuhd dari
Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang marfu,.

secara tekstual, hadits shahih ini menunjukkan bahwa semua
amalan anak Adam akan ditimbang tanpa terkecuali. Ada juga yang
berpendapat timbangan tersebut khusus untuk orang-orang mukmin
yang memiliki banyak kebaikan dan tidak memiliki keburukan sehingga
mereka masuk ke dalam surga dengan tidak dihisablagi, sebagaimana
yang tertera dalam hadits tujuh puluh orang yang masuk surga tanpa
hisab.

Demikian juga adanya pengecualian bagi orang-orang kafir yang
tidak memiliki kebaikan dan tidak juga memiliki dosa selain dosa kafir,
karena mereka akan masuk ke dalam neraka dengan tanpa hisab dan
tidak ada penimbangan amalan.

Al-Qurthubi menukil dari sebagian ulama dan berkata, ,,Orang yang
kafir tidak memiliki pahala dan kebaikan sama sekali, sehingga tidak
ada yang harus diletakkan di daun timbangan. Allah ra'alaberfirmary

@u;; ):6ii4"i^U*
"Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari
kiamnt." (QS. Al-Kahfi: 105)

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah Radhiyalrahu Anhu yang
tercantum dalam kitab shahih bahwasanya Rasulullah shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda,

.i"J iG;rr
"Di sisi Allsh, orang kafir itu tidak tebii artrot doii
nYamuk."1316

+:'i\ ?t^i
pada sehelai sayap

Dijawab, bahwa hadits ini bermakna majaz yang menunjukkan
kehinaan diri orang kafir, bukan berarti ia tidak punya berat sama sekali.

Pendapat yang benar adalah sebagai berikut:

1.316 (e,,-a) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4729) danMuslim (2785)



Amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir akan dihisab untuk
dua hal:

1,. Bahwa kekafirannya akan diletakkan di daun timbangan, sementara di
daun timbangan lain kosong tidak terdapat apa-apa, karena semua
kebaikan yang dilakukan orang kafir akan terhapus dikarenakan
kekafirannya. Jadi nilainya seperti seorang yang tidak pernah
melakukan kebaikan sama sekali.

Al-Qurthubi berkata, "Demikian juga makna zhahir yang tercantum
dalam firman Allah Ta'ala,

tt // a6z -//
'r4t, Je> u.3

"Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-
orang yang merugikan dirinya sendiri...." (QS. Al-'Araf: 9 , dan Al-
Mukminuun:103)

Ayat ini mengisyaratkan ringannya timbangan orang-orang kafir.

2. Bisa jadi semasa hidupnya si kafir ini pernah memerdekakan hamba
sahaya, berbuat bail menyambung tali silaturahmi dan berbagai
macam kebaikan lainnya yang berkaitan dengan harta. seandainya
ia adalah seorang mukmin, niscaya itu semua akan menjadi pemberat
timbangan kebaikannya. Siapa saja yang memiliki kebaikan maka
semua kebaikan tersebut akan dikumpulkan dan akan diletakkan
di daun timbangan, kecuali orang kafir. Apabila orang kafir
mengimbangi kekafirannya dengan melakukan kebaikan maka
kebaikan tersebut akan menambah berat timbangan kebaikannya.
Boleh jadi perbuatan-perbuatan buruk tersebut akan ditimbang,
seperti perbuatan zhalim, mengambil harta orang lain, merampok
dan lain-lain. Apabila perbuatan buruknya sama beratnya
dengan amalan kebaikannya maka orang tersebut mendapat azab
karena kekafirannya. Jika ternyata keburukannya lebih berat dari
kebaikannya maka selain mendapat siksaan karena ia kafir, ia juga
akan mendapat siksa dari keburukan yang ia lakukan. Dan apabila
kebaikannya lebih berat dari keburukannya maka siksaan yang
ia dapati karena kekafiran akan diringankan. Sebagaimana yang

z lt ,. z4-
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tercantum dalam hadits tentang Abu Thalib bahwa ia berada di air

yang dangkal cli dalam neraka.1317

-o0o-

o o
Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kami dan ringankanlah

timbangan keburukan kami ketika diletakkan di daun timbangan.

Jadikanlah segala dosa-dosa kami lebih ringan dari pada bithaqah

tauhid kami di saat diletakkan di daun timbangan nanti. Berilah kami

taufiq untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid pada akhir ucapan

kami.

Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan segala nikmat, sampai

di sini usailah cita-cita kami dalam menulis Kitab Subulus Salam

syarah Kitab Bulugh Al-Maram. Semoga Allah menjadikan tulisan

ini sebagai sebab yang dapat memasukkan ke dalam surga Daarus

Salaam, memaafkan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan,

menjadikan guratan-guratan tulisan dan yang lainnya sebagai

pemberat timbangan kebaikan dan bermanfaat bagi setiap insan,

sesungguhnya Dia Yang Mempunyai kebesaran dan karunia, Penolong

seluruh hamba dari segala kebutuhan.

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang tak pernah pupus selama

masih terbentang malam dan siang dan tidak akan pernah musnah

walaupun telah musnah putaran bulan dan tahun. Shalawat serta

salam senantiasa tercurah kepada Rasul-Nya, penerang kegelapan

dengan cahaya wahyu, dan juga kepada keluarga beliau dan kepada

seluruh ulama-ulama besar.

o o

1317 (ev ) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3883) dan Muslim (209)


