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)Vlyt*V
KITAB IQRAR (PENGAKUA}.I}

1378. Masalah: Barangsiapa yang mengaku kepada

orang lain, atau kepada Allah S dengan hak tentang harta, darch,

atau perzinaan, sementara orang yang mengaku ittr adalah omng

yang berakal, buligh lagi tidak dipaksa, dia juga mengaloi dengan

pengakuan yang sempuma, dimana dia tidak menyamhrngnya

dengan kalimat yang dapat merusak pengalruannln itu, maka

pengakuan itu berlaku tetap bagin5n, dan setelahnya fidak ada

penarikan kembali pengakuan tersebut.

Jika dia menarik kembali pengakuann5p, maka penarftan

ifu tdaldah bermanfaat, dan dia wajib menerima hukuman dari

pengalruannya itu; baik berupa darah (qishah, hadabujuga harta.

Namun jika dia menyambung dengan kalimat yang dapat menrsak

pengakuan itu, maka semuanya batal dan dia tidak terkena

hukuman apapun; baik harta, effi*, dan tidak rrula hd-

Contohnya dia berkata, "Aku mempunlni utang seratus

dinar kepada si fulan," atau dia berkata, "Aku menuduh si fulan
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berzina," atau dia berkata, "Anda telah berzina," atau dia berkata,
'Aku telah membr.nruh si fulan," atau yang lainnya, maka
pengakuan itu berlal{u tetap baginya. Jika dia menarik kembali
pengakuan itu, maka hal itu tidak dihiraukan.

Namun jika dia berkata, "Aku mempunyai utang serafus
dinar kepada si fulan, narnun aku telah melunasinya," atau dia
berkata, 'Aku menuduh si fulan berzina, pada saat aku
akal," atau dia b"rkata, 'Aku membunuh si fulan, karena dia ingin
membunuhku, dan aku tidak bisa menghindarinS/a," atau dia
berkata, "Aku telah berzina pada saat aku kehilangan akal," atau

Snng lainnln. Semua penyataan ini gugrr dan png bersangkutan
tidak terkena karajiban apapun.

Orang meldeka, budak, laki-lald, uranita lrang bersuami,
percrrri/an 5nng mempurIpi alph dan wanita yatim dalam apa yang
telah kami sebutkan statusqa sama. Sernua ini jika tidak ada
bukfi, narnun jika ada buku, maka tidak ada gunanya

dan pengakuan tersebut.

Diriuayatkan kepada kami dari jalur periungntan Muslim;
Haddab bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam -yaitu
Ibnu Yahln- menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan
kepada kami, dari Anas, bahwa kepala seormg budak unnita
dir?rnuklon diantara dua bafu. Orang:orang pun bertanya
keffiaryn, 'Siapa yang melakukan ini kepadamu, apakah si fulan,
atartsi fulan?" sehingga kala itu disebutkan prihal seorang Yahudi.
tanths budak unnita ifu menganggulilGn kepalangn. Maka, orang
Yahudi itu ditangkap, dan dia pun mengakui telah melakukan hal
ifu. talu Rasulullah $ memerintahkan agar kepalanya juga

diremukkan dengan battr.
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Diriwaptkan pula dari jalur periwayatan Muslim;

Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al Laits -lnihr
Ibnu Sa'id- menceritakan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari

Ubaidullah bin AMullah bin Utbah (bin Mas'ud), dari Abu HLuairah

dan Zaid bin Khalid Al Juhani, lalu dia menyebutkan sebuah

hadits, 1nng di dalamnya terdapat perkataan orang yang berkata,

'Anaklar bekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan istinSa.

Kemudian aku dikabarkan bahwa anakku wajib dirajam, maka aku

pun menebusnla dengan serafus kambing dan seorang budak

wanita." Rasulullah $ lantas bersabda, '*i$ 9i 4 €;$t
l;i,7o A"ft W ;i, 4, *i 3 1 $iq ig.i,,p, i*,Kl.
(iq'rti **, itrl di i?)t ob # U "Demi Dzat sns iiwaku

bemda ditangan-Nya, aku akan memufuskan dianam kduanya

dengan Kiab Allah, yaifu seorang budak wanita dan l<ambing

dikembalikan, anakrnu waiib dihukum seratus kali

cambukan dan dAsngkan selama safu tahun- Wahai Unais

temuilah isti orang ini, iika dia mengakui, maka raianlah dia."

Unais pun pergi menemui wanita ifu, lalu dia mengakuinya.

Rasulullah # p,rt memerintahkan Unais unh.rk merajamnya,

sehingga wanita ifu pun draiarn.

Jadi, Rasulullah $ membunuh (qishahl dan merajam

berdasarkan pengakuan, beliau juga mengambil harta dari

seseorang lalu mengembalikan kepada selainnya.

Namun apabila dia menyambung dengan kalimat yang

dapat memsak pengakuannya, maka dia seperti orang yang tidak

mengakui apapun. Tidak boleh sebagian pengakuannya ditetapkan

dan sebagian yang lain tdak. Karena AI Qur'an, Sunnah dan iima'

tidak mer,vajibkan hal tersebut.
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Dalam hal ini, ada beberapa ulama Spng menyelisihi dan
saling bertentangan; mereka berpendapat, jika orcng yang
mengaku berkata, "Aku mempunlni utang safu dinar kepadanya,
kectrali seperempat dinar," maka hal ifu sebagaimana yang
dikatakan. Namun jika dia berkata, "Aku membeli rumahn5n
seharga serafus dinar," lalu pemilik rumah berkata, "Dia mengakr
telah mernberikan seratus dinar kepadaku, dan mengklaim telah
membeli rumahku," maka mereka tidak memutuskan apapun
atasnln. Ini adalah pertentangan png jelas.

Malik berpendapat: Barangsiapa yang berkata, 'semoga

Allah memberikan balasan lnng baik bagi si fulan, karena dia telah
meminjamkan dua rafus dinar kepadaku, kemudian dia
memberikan tenggang u/aktu kepadaku, hingga aku bisa melunasi
semuanla', maka dengan adanga pengakuan ini, dia tidak wajib
melunasi utangn!/a kepada si fulan itu, jika dia menagihnya.

Mereka Udak be6da pendapat tentang oftmg yang
berkata, "Aku membunuh seorang lelaki muslim, yang sekarang
ada di hadapan kalian," atau dia ber{<ata, "Aku mengambil seratus

dinar dari orang ini yang sekarang ada di tengah-tengah kalian,"
maka dia tidak han-rs memberikan apapun padanya, sementara
mereka tidak berkata, 'Jika dia mengakui, kemudian menyesali."
Mereka tdak mengambil sebagian pendapat ini dan bukan
sebagian pendapat yang lainnya. Ini adalah pendapat yang jelas

saling bertentangan.

Diriwalntkan kepada kami dari jalur periwayatan

; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin
Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa ada seorang lelaki
yang bertamu kepada suatu kaum dari golongan bani Hudzail.
Mereka lalu menyuruh seorang budak wanita untuk mencari kayu.
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Tamu ifu tergoda dengan budak unnita tersebut, sehingga dia

mengikutinya, dia ingin menggauli budak uanita ifu, namun budak

wanita ittr menolaknya. Tamu itu bergwnul dengan budak uanita

tersebut, lantas budak wanita ihr terlepas dan melempar tamu

tersebut dengan bafu, sehingga mengenai bagian hatinSra hingga

lalu dia pun meninggal dunia. Budak wanita ifu lantas menemui

keluarga majikannya, dan mengabarkan kejadian tersebut. lalu
mereka mendatangi Umar bin Al l(haththab dan mengabarkan

kepadanya. Umar berkata, "Omng yang dibunuh oleh Allah -demi
Allah- tidak terkena di5nt selamanya. "

Diriwaptkan dari ialur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Tsabit Al Bunani, Humaid dan Mutharrif, serntranp dari

AMullah bin Ubaid bin Ubaid bin Umair, dia berkata: Ada seorang

lelaki yang ikut berperang, lalu seorang Yahudi hendak

memperkosa istuinya. Kemudian seorang lelaki dari kalangan kaum

muslimin ler,vat di hadapannya -ketika u/aktu shalat faiar (Subuh)-,

sementara lelaki Yahudi ihr bersenandtrng,

,t:3' # ofd);# ;ii,t!' t:;'.*alt

I Fr+:--i ir;; JL #,$": W);,p'4J

Iq jy o *11- iq * Q yf.1'e;r Lk

hn pninfrn Ishm nwtWBlan ah, #ah, drun dqAw
lsti wang W0 d lsq&pn mabn

Alil alen nqnanry stwtbra Md ifit # Ma di bnah
lapryfugw mqrqryri kq*fr kqdamn
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Seakan berkumpulnSn orang-oftng, ada gng # pergi menuju
perkumpulan manusia.

tzlaki muslim itu pun masuk dan menlnbeturya dengan
pedang, sehingga dia meninggal dunia. Orang-orang Yahudi
datang menunfut qishashnya, lalu lelaki itu datang dan

menjelaskan kejadiannya, lantas Umar bin Al l(haththab

membatalkan qishasbnya.

Diriwayatkan dari lalw periurayatan Muhammad bin Al
Mutsanna; AMullah bin Idris Al Audi menceritakan kepada kami,

Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari
Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Ketika aku menjadi gubemur

Yaman, ada perempuan yang didatangkan kepadaku, lalu aku

menanlrakannya. Wanita ifu berkata, "Apa yang akan engkau

tanyakan tentang seorang janda hamil tanpa seorang suami?

Ketahuilah, demi Allah, aku tidak pemah berpacaran dan

berteman dengan seomng lelaki semenjak aku memeluk Islam.

Tetapi, kefika aku tidur di pelataran rumahku, demi Allah tidak ada

yang membangunkan aku, kecuali seorang lelaki yang ada di
atasku dan dia meniduriku seperti AsySyihab." Abu Musa Al
Asy'ari berkata: Aku mengirim surat kepada Umar bin Al
Khaththab tentang wanita itu. Umar membalas suratku,
"Henda&lah engkau mengirim wanita ifu kepadaku berikut
beberapa orang dari kaumnya." Aku pun rnengirim wanita ih-r

kepadanlra pada musim haji. Umar berbnp kepada kaum wanita
tersebut tentang dirinya, lalu mereka memuji \,r/anita ihr dengan

baik, kerrrudian Umar bertanya kepada wanita itu, dan dia

mengabarkan kepada Umar sebagaimana yang dia kabarkan

kepadaku. Umar berkata, "Wanita ini adalah wanita Tihamah, dia
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telah dibius, kemudian hal ifu dilancarkan." Lalu Umar

membawanya dan memberikannya pakaian. Kemudian sebab

wanita ifu, Umar menasihati kaumnya dengan kebaikan. Ini adalah

khabar yang paling shahih.

Driwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Amir bin Abu Al Hakam, dari Al Hasan, bahwa seorang lelaki

melihat istingra bersama lelaki lain, lalu dia pun membunuhnya.

Orang-orang lalu melapor kepada Utsman bin Affan, kemudian dia

membatalkan qishashrtya-

Diriwqntkan dari jalur periwa5ntan Hammad bin Salamah;

dari YahSa bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musagyib dan

Sulaiman bin Yasar, keduanya berkata: Seorang lelaki menemui

perempuan pada malam hari. Wanita itu lantas berteriak, nalnun

tak ada seomng pun yang mendengarkannya. Ketika dia merasa

hal ifu sia-sia, dia berkata, "Tunggulah sebentar, aku akan bersiap

siap dan besolek.' l-antas wanita itu mengambil bafu sebesar

genggaman tangan, lalu dia berdiri di belakang pinfu. Kefika lelaki

ihr masuk, wanita itu langsung meremukkan kepalanla- Orang-

orang lalu melaporkan hal itu kepada Adh-Dhahhak bin Qais, lalu

dia membatalkan qishashrrya.

Dirirralntkan dari jalur periwa5atan Hammad bin Salamah;

Abu Uqbah mengabarkan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki

yang mengaku bahwa seseorang telah meminjam seribu dirham

kepadanya, natnun dia tdak memiliki bukfi, lalu kedtrnya

mengajukan masalah ini kepada Abdul Malik bin Ya'la- Terdakwah

berkata, "Aku mernang memiliki utang kepadanSa sebanlnk seribu

dirham, narnun aku telah melunasinya." Abdul Malik berkata,

"semoga Allah memperbaiki keadaanmu, lelaki ifu telah

mengakui." Lalu AMul Malik bin Ya'la berkata kepada pemilik
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harta, "Jika mgkau mau, engkau bisa menerima pengakuannya,

dan jika engkau mau, engkau juga bisa membatalkan [rnfutanmu
kepadanln." AMul Malik bin Ya'la termasuk golongan bbi in dart

dia menjabat sebagai hakim Bashrah.

Diriunyatkan dari jalur periunyatan AMunazzaq; dari
Ma'mar, dari Abdullah bin Thaurus, dari a5ahnya, dia berkata,
'Barangsiapa lrang mengakui sesuahr png ada ditangannya, maka
perkataan 5Bng dib€narkan adalah perkataannya."

Dirir*aptkan dari jalur periuralratan Hammad bin Salamah;

dari lyas bin Mu'awiyah, dia berkata; Setiap orang yang mengakui
sesuahr 37ang ada di tangannya, maka perkataan yang dibenarkan

adalah perkataann3p.

Sedangkan pendapat kami 1lang telah kami sebutkan ini
merupakan Utsman Al BatU, Abu Sulaiman dan salah

safu dari dua pendapat AsySSnfi'i.

Mengenai penarikan iqrar (perrgakuan); mereka sepakat

derrgan pendapat kami, kecuali tentang penarikan iqnr yang
manajibkan hukuman had, mal<a ulama fikih Hanafi dan Maliki
berpendapat, "Jika dia menarik kembali, maka dia tidak terkena

ka,rajiban apapun-" Ini adalah pendapat yang batil. Mereka adalah

kaum lnng melakukan qitras dengan sangkaan mereka. [.alu
bagimana mereka mengqiyaskan pengakuan tentang hukuman .6ad

dengan pengalcuan tentang hak secara sama?

Demikian juga, bahwa hukuman had iu bisa diberlakukan

dengan pengaluannya. Srapa yang mengklaim gugumya

pengakuan lantaran adan5n penarikan pengakuan ifu kembali,

maka dia mengklaim sesuatu yang tidak berdalil. Kemudian
mereka berhuijah dengan dua hal:
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Perhma: Hadits l,la' iz.

Kedua: Mereka berkaf,a: Sesungguhnya hukuman had int
bisa ditolak dengan adan5n kesamaran.

Dalam hadits Ma'iz ini udak ada hujjah bagi mereka sedikit

pun, karena di dalamngra tidak menyebutkan, bahwa Ma'iz ifu
menarik kembali pengaluanrqp; baik secara tekstual atau pun

secarl konteksfual, di dalamrrya juga tidak menyebutkan, bahwa

Rasrlullah $ bersaMa, "Jih dia menarik kembali pengakuannya,

nnka Wtaikanntn ifu ditqima." [-alu bagaimana mungkin

seorang mrrslim boleh membatalkan hukuman had bagr orcmg-

oftrng yang lalai, dengan berdasarkan l<habar 1lang di dalamnya

fidak ada'sedikit pun yang berkaitan dengan apa lnng dia

sangkakan?

Diriwalptkan dari sebagian sahabat, bahwa dia berkata:

Kami menceritakan bahwa h{a'iz dan Ghamidiyah; jika keduanya

menarik kembali setelah keduanya, atau keduanya ihr

fidak boleh menarik kernbali setelah pengakuan keduanln, maka

dia tdak akan menunM keduanya. Demikianlah yang

diriuayatkann5n kepada kami dari jalur periwaSratan Abu Ahmad

Az-Zubair, dari Basyir bin Al Muhajir, dari hnu Buraidah, dari

aphnSp, bahwa dia berpendapat dengan pendapat ini. Ini adalah

senh dugaan belaka, sernentara memufuskan suafu hukum itu
tidak boleh berdasarkan dugaan.

Perkataan orang !,ang berkata, "Seandain5ra si fulan

melakukan demikian, maka tentu Rasulullah $ melakukannya

demikian," perkataan ifu bukanlah apa-apa, karena si fulan tidak

melakukan hal itu, tidak pula selainnya, demikian juga dengan

Rasulullah #.
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Jabir berkata: Alm adalah qang 5ang paling mengetahui
tentang perkara Ma'iz, Rasulullah $basaMa, "Kenapa katian
membiarl<ann5n dan dabng kep&Iru dangan membavrnnjn?,
agar Rasulullah # bisa mendatangkan bukti darinya, bukan unfuk
meninggalkan hukuman had." Ini adalah nash dat'. perkataan
Jabir, dia adalah orung yang paling mengebhui tentang urusan ini,
dan sdikit pun Ma'iz tfulak menarik kernbali . Jushu
dia berkata, "Kembalikanlah aku kepada Rasulullah $, karena

kaumku telah menyemng dan memperdalniku, serta kabarkanlah
kepadaku, bahwa Rasulullah * bukantah orang yang
menyerangku."

Demikianlah 5ang diriwayatkan kepada kami tentang semua

lnng kami sebutkan dari jalur periuraSratan Abu Daud; ubaidullah
bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, yazid bin
Zlrai' menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq,
bahwa Ashim bin Umar bin Qatadah berkata: Hasan bin
Muhammad bin Ali bin Abi Thahb menceritakan kepadaku,l
bahwa Jabir bin Abdullah berkata keeada Hasan, "Setiap apa lnng
telah kami sebutkan itr.r berdasarkan teksnya, maka batallah hujjah
mereka terhadap hadits Ma'iz."

Sedangkan redaksi, gq$n-. S1.At y2rit " TolaHah had

dangan perkan s5rubhal" maka riuralnt ini tdak datang dari
Nabi $, yaitu dari jalur periwayatan lang di dalamnya terdapat
kebaikan. Kami juga tidak mengetahui kalimat itu dari beliau; baik
secam musnad maupun murcal Sebenam5ra kalimat ifu
diriwayatkan dari lbnu Mas'ud dan Urnar. Seandainya itu memang
shahih dari Nabi $, berarti mereka adalah golongan pertama yang

1 Dahm manuslaip No. 16: Menggunakan redaksi "mengabarkan kepadaku',
ini sesuai dengan riwayat yang ada dalam .9naz Afu Daud.
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menyelisihi beliau, karena tidak menemukan seorang pun y-ang r

lebih ketat dalam menegakkan hukuman had dengan adanya

perkam syubhat daripada ulama fikih Hanafi dan Maliki.

Ulama fikih Maliki menegakkan had dalam kasus zinh

dengan rajam dan cambuk, -sementara si wanita mengingkari-,

terkadang dia diperkosa, dan terkadang dia digauli dengan nikah

yang sah, narnun tidak diketahui oleh masyarakat ulnum, atau

wanita itu dalam keadaan Udak sadar. Mereka menjafuhkan

hukuman qishash dengan fuduhan orang yang sakit, bahwa firlan

membunuhnya -sementara fulan mengingkari-, dan tuduhan ini

tidak mempunyai bukfi.

Mereka menjafuhkan hukuman had dalam kasus meminum

lchamer dengan mencium baunya, terkadang bau ifu berbau apel

atau peer. Mereka juga menjatuhkan hukuman potong dalam

kasus penanrian berdasarkan ucapan seseorang yang berkata,

"Pemilik rumah mengutr.rsku dalam masalah ini,' sementara

pemihk rumah mengakui akan hal tersebut. Mereka juga

menjatrfikan hukuman had dalam kasus qadaf (menuduh zina)

dengan pengakuan. Semua ini adalah penegakan hukuman .6ad

dengan adanln perkara sgbhat

Sedangkan ulama fikih Hanafi menjatuhkan hukuman

potong bagi orang yang masuk bersama yang lainn5n ke dalam

rumah seseomng unfuk mencuri, walaupun dia tidak mengambil

atau mengeluarkan sesuafu. Sesungguhnya dia disebut sebagai

pencuri hanya karena masuk ke dalam sebuah rumah saja,

sehingga mereka menjafuhkan hukuman potong kepada kedua

orang tersebut. Kami menyebutkan keputusan mereka dalam kasus

yang seperti ini di selain pembahasan ini.

Alivluhatla - EI



Siapakah yang lebih mengherankan keadaanln daripada

orang png berhujjah dengan perkataan SEng tidak berasal dari
Nabi $, kemudian dia juga merupakan ormg pertama yang

menentang pendapat yang berhujjah dengan perkataan tersebut?

Prihal penyamaan kami antara seorcrng budak, orang

merdeka, wanita; baik peraunn ataupun tdak, unnita 3ptim dan

wanita 57ang bersuami, maka ifu karena agama dan hukum itu
adalah safu untuk semuanya, kectrali yang mernbedakan antara

mereka adalah Al Qur'an ataru Snnah. Sementara Al Qur'an,
Sunnah, qilas dan ijma'fdak mernbedakan antara apa Sang telah

kami sebutkan, dan tanpa adanya perselisihan dari seorang ulama

pun lnng ada di muka bumi ini terkait dengan l<hithab

Allah & Sn"s ditujukan bas setiap orcmg yang telah kami

sebutlran" 3nitu dengan firman-Itl5p,

; #{F trt;t,{:,# #uu;, 1j',3

"';;'l'; e'1:$

"Jadilah lamu oring tnng benar-benar prqak kadilan,
menjadi sal<si karena Allah biarpun terhadap dirtmu sendiri abu
ibu bapk dan kaum kqababnu." (Qs. Al Maa'idah [4]' 135).

Setiap orang yang telah kami sebutkan itu diperintahkan

unhrk mengakui kebenaran atas dirinya sendiri, sementara terkait

dengan hal yang diyakini sebagai kebatilan, diperintahkan untuk

mewajibkan mereka dengan hal yang membuat mereka fidak akan

menerimanya.

EI - AtMuhalla



Segolongan ulama berpendapat: Pengakuan seorang budak

tentang kasus lnng ma,vajibkan hukuman had udak bisa

ditetapkan, karena dia adalah harta milik majikanryn.

Allah & berfirman,

W1,,;.32;53s3
"Dan frdaHah seoftng membuat dosa melainkan

kemrdhanbnnSn kembali kepada dirnSn sendii." (Qs. Al An'aam

[6]:164).

Ali berkata: Walaupun budak ifu adalah harta, namun dia

adalah manusia yang berlaku padanya hukum-hukum keagamaan,

dan alrat di atas adalah hujjah kami dalam hal ini, karena

kernudharatan dari pengakuannya itu kembali kepada dirinf
sendiri.

Mereka berpendapat sesuai dengan pendapat kami, bahwa

jika orang lnng menyanakan jasanya itu mengakui tentang kasus

yang ma,rnjibkan hukuman had, maka hularman hd ihr

dit€hpkan baginya. Pengakuannya ifu membatalkan akad iianh'
nlra iika dia mengakui tentang kasus yang manajibkan hukuman

mati atau potong, dan pengakuan tersebut tdak ditanggung oleh

selainnlp-

L379. Masalah: Dengan pengakuanngra satu kali saja

dapat marcjibkan setiap hukuman hadyarg telah kami sebutkan,

atau hukuman mati atau harta (ganti rugi).

Ulama fikih Hanaft berpendapat, u Had zina tidak bisa

ditaapkan, kecrrali dengan pengakuan sebanyak empat kali."
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Abu Yusuf berpendapat: Hukuman iad pencurian tidak

bisa ditetapkan, kecuali dengan dua kali pengakuan- Mereka

memposisikan hal ihr seperti saksi. Sedangkan Malik, Aqrslnifi'i
dan Abu Hanifah berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Ulama fikih Hanafi berhujjah, bahwa Rasulullah $ menolak

pengakuan Ma'iz sebanSnk empat kali.

Ali berkah: Hadits ini shahih. Ada riwa3nt yang

menyatakan, bahwa beliau menolaknya lnrrang dari empat kali

dan ada juga riwayat gnng menyatakan bahwa beliau menolaknya

lebih dari empat kali, karena beliau masih menyangsikan akal

sehatnya Ma'iz, beliau curiga bahwa dia tidak mengetahui apa itu

dn{? Demikianlah yang terdapat dalam teks hadits, bahwa beliau

bersaMa, "Apal<ah kalian mencium (bau l<hamer), benarlah dia

meminum l<hamer? atau sebagaimana saMa Nabi $, bahwa

beliau mengirim seseorang menemui kaumnya untuk bertanya

kepada mereka tentang akalnya si Ma'iz, beliau bersaMa kepada

Ma'iz, " Tahukah angkau apa zina ifu? Banngkali engkau harya

meraba abu mencium."

Semua hadits ni shahih. Tidak ada di dalam riwaSnt yang

shahih dan dhalfyang menyatakan bahwa beliau bersaMa, "Drb

tidak boleh dihukum had, sehingga dia mengakui sebanynk empat

kali.' Jadr, tdak boleh menambah syarat ini dalam kasus yang

harus menegakkan had-had Allah &. Golongan ulama tersebut

adalah orang-omng yang melakukan qtyas sesuai dengan sangkaan

mereka, sehingga wajib bagi mereka -karena mereka

memposisikan pengakuan tersebut sebagaimana posisi bukti dalam

beberapa tempat- unfuk memposisikan pengakuan tersebut

sebagaimana posisi bukti dalam setiap tempat. Mereka tidak

memutuskan kepada seorang pun yang mengakui kasus yang
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berkaitan dengan harta sehingga dia mengakui dua kali, sementara

mereka tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah $ menghulnrm

mati seorang Yahudi ynng membunuh seorang budak wanita

dengan pengakuan yang tidak diulang-ulang. Hukuman mati

adalah hukuman had yang palins agung. -Semoga Allah selalu

mernberikan tauftk-Nya.

1380. Masalah: Pengakuan orcmg sakit -pada kondisi

sakit png menyebabkan kematian atau sakit 5nng masih bisa

sembuh- kepada ahli waris dan yang lainryra yang masih

mempunlni hak unfuk mengelola hartanya adalah seperti

pengakuan orang yang masih sehat, dan tidak ada bedan5n.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; sebagian

sahabat kami menceritakan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd,

dari Nafi' maula hnu Umar, dari lbnu Umar, dia berkata, "Apabila

orcng sakit -saat dia sakit- mengaku mempunpi utang kepada

seseorang, maka pengakuannya itu terlaksana." Ibnu Umar

mengatakan se@ra umum permasalahan ini, dia tdak

mengkhusrskannlp.

Diriuaptkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah; hnu
Ulaynh menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dia

berkata, uApabila dia mengaku kepada ahli warisnp, maka hal ifu

boleh.n Makzudnya pada saat dia sakit.

Dirfurnyatkan dari jalur periwayatan ini hingga sampai pada

hnu Ula54nh, dari Amir Al Ahwal, dia berkata: Al Hasan pemah

ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab, 'Aku akan

membebankan pengakuan ifu kepadilgd, dan aku tdak akan

membiarkannya."
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Diriuayatkan dari lalur perir,vayatan Ibnu Abu SSraibah; Zaid
bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Hammad bin salamah
menceritakan kepada kami, dari Qais bin sa'd, dari Atha' terkait
dengan omng yang mengaku, bahwa dia mernpunlai utang
kepada ahli unrisnya, dia berkata, ,Hd ifu boleh."

DiriwaSTatkan dari jalur periwayatan hnu Abi S5nibah;
umar bin A3ryub Al Mushili menceritakan kepada kami, dari Ja'far
-5nitu hnu Barqan-, dari Maim,n -yaitu hnu MihrarF, (dia
berkata): Apabila dia mengaku mempungni utang pada saat dia
sakit, rnale menunrtlm pengakuan itu b€rlaku bagrrlru, karena
seandaiqn dia mengakuiq;a -pada saa dia sehat-, maka hal ifu
juga berlaku, dan pengakuan Snng paling juj,r adalah pengah,n
ketika menjelang kematian. Ini adalah pendapat Aqrslafi,i, Abu
Sulaiman dan pengikut keduanSa.

Sqolongan ulama berpendapat, opengalnran orang sakit ifu
fidaklah berlaku. Sebagaimana yang diriuayatkan kepada kami,
dari hnu Abu slraibah, wakf menceritakan kepada romi, dari
sut/an, dari lbnu Juraii, dari Atha', dia berkata, 'pengakuan orang
grang sakit tentang utang tidak berlaku'.' Ini adalah pendapat yasin
Az-Tarnsat hurrlru saja dia berkata, "utang ifu ditunaikan dari
sepertiga trartarrya.n

Adaiwa segolongan ularna Snng mengklasifikasikan hal ini,
sebagaimana 3nng diriunyatkan kepada kami, dari qruraih, bahwa
dia menehpkan pengakuan orc.',g Snng sakit k€fika menjelang
kematian tentang masalah utang kepada selain ahli waris, dan dia
tidak menetapkan pem3rataan itu iika dia mengaku kepada ahli
waris, keruali disertai bukt. Ini adalah pendapat Ibrahim dan hnu
Udzainah. Pendapat in shahihdari keduanya.
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DiriwaSntkan juga dari Al Hakam dan AsyrSya'bi, -ini
adalah pendapat Abu Hanifah-, hanya saja pengakuan utang orang

yang sehat ih.r lebih didahulukan menunrtnya daripada pengakuan

orang yang sakit. Mereka sepakat, bahwa pengakuan utang orang

yang sehat kepada ahli waris dan selainnya, maka itu diambil dari

hartanya; baik dia mempunyai anak atau tidak.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat, 'Apabila orang yang

sakit mengaku kepada ahli warisnya lalu dia sembuh, maka

pengakuannya ifu ditetapkan unfuknya dan diambil dari hartanya."

Malik menyelisihi dalam hal tersebut jika orang yang sakit

itu meninggal. hnu Al Qasim meriwayatkan darinSn, bahwa

pengakuan ifu tdak boleh. Abu Qurrah meriwayatkan dari

Malik,(dia berkata)' Pengakuan itu tidak boleh, kecuali dalam

sesuahr !,ang sdikit, dimana menurukrya ifu tdak

mempengaruhinya lantaran nilainya yang begitu remeh.

Diriwa5ntkan iuga dari Malik, bahwa jika dia mengaku

kepada ahli unrisngra dengan sesuafu yang dia bufuhkan, maka

pengakuannya tidak berlaku baginya. Namun jika dia mengaku

kepada ahli uarisnya dengan sesuatu yang tidak dia buhrhkan,

maka pengakuannp itu berlaku bagrnf seperti halnya kepada

orang lain.

Malik juga berpendapat tentang pengakuan seorang suami

kepada istringra terkait dengan utang dan mahar: Apabila dia

mempunyai seorang anak dari selain istinya ihl, dan fidak

diketahui bahwa dia memutuskan untuk istui dan tidak pula simpati

kepadanya, maka pengakuannya kepada ishinya ifu boleh diambil

dari harta. Namun jika dia diketahui bersimpati kepada istinya, -
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sementara antara dia dan anak dari selain istinya ifu saling

berselisih-, maka pengakuannya kepada istrinya tidak boleh.

Malik juga berpendapat: Ahli waris yang lainnya dalam hal

ini fidak seperti seorang isti, karena dia tidak dicurigai dalam hal
pengakuan kepada istuinya, ini jika dia tidak cenderung unfuk
memberikan hartanyra kepada sang isfui dan membiarkan kepada

anaknya.

Malik juga berpendapat: Apabila dia diwarisi oleh beberapa

anak atau beberapa saudara, maka pengakuannya itu tidak boleh

kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain pada saat dia

sakit. Apabila dia tidak meninggalkan kecuali seorang anak dan

seorang ashabah, lalu dia mengaku kepada sebagian ahli waris
ashabah, maka hal itu boleh dilakukan.

Malik juga berpendapat: Pengakuannya ihr tidak boleh

kepada teman dekatr5ra, ini jika dia diwarisi oleh kedua orang

fuanya atau ahli waris ashabahrtya. Namun jika dia diwarisi oleh
seormg anak atau seorcmg c1lcu, maka pengakuannya ifu boleh

baginya."

Abu Muhammad: Semua ini adalah bebempa pendapat

-tanpa khilaf- berdasarkan dugaan Snng melenceng, dan bentuk
pemikiran yang fasid. Rasulullah $ bersaMa,

"Herldakkh kalian mevns@ai l<arena

adalah uapn trurg pling dsb."
Allah & berftrman,

.rr;#1 ,rt rp:tlf ,:,ort:, €t),
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ct{ 
-""ffti,V'olti$ys*. ot* L -* {u;

ti-,fi'u
"Mereka tidak lain hanjnlah mengikuti petsangkaan sedang

percangkaan itu tiada berfaidah sdihtpun terhadap

kebenaran "(Qs. An-Najm [53]: 28).

Semua pendapat ini fidak pernah terekam dari seorang pun

sebelumnya.

Menurut mereka, bahwa terkait dengan pengakuan orang

yang sakit, jika mereka menanrigai tentang pengakuaannya, maka

adakalanya itu adalah hibh atau wasiat. Hibah dari hartanya -
menunrt mereka- boleh unhrk sebagian ahli war.s tiinpa sebagian

yang lain, dan tidak ada pe6edaan antara hibah orang yang sakit

dan orang yang sehat.

Sedangkan wasiat, maka wasiat orang yang sehat dan

orang yang sakit itu adalah sama, yaifu tidak boleh kecuali

sepertiga. Jadi, sangat tampak rusaknya pendapat mereka.

Apabila mereka menyebutkan hadits terrhng memerdeka-

kan enam seorang budak dan pengundian Nabi $ antara mereka,

lalu beliau memerdekakan &n orang budak dan tetap menjadikan

lrang empat lainnya, maka hadits ini bukan terrnasuk pengakuan

sedikitpun. Sedangkan adalah pernberitahuan dengan

kebenaran 5nng dia sebutkan, ifu bukanlah pernberian dan juga

bdmn wasiat. Hadits tentang enam otang hdak itu akan kami

sebutkan dalam pembahasan pemerdekaan berikut sanadnya.

(
,
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1381- Masalah: Barangsiapa yang berkata, 'lni adalah

milik si fulan, lalu dia mernberikannya kepadaku." atau dia berkata,

"Dia menjualnSn kepadaku," maka dia dibenarkan, dan tidak perlu

dipufuskan sesuahr atasnln. I(arena apa lpng telah kami sebutkan

sebelumnya. Disamping ifu, karena harta dan kepemilikan -tanpa
diragukan- bisa berpindah dari sattr tangan kepada tangan orang

yang lainnSa. Ini adalah perkam 5png telah kami ketahui secara

yakin.

Namun iil<a dipufuskan atas dengan sebagian

pengakuannSa tanpa 17ang lainqp, maka wajib mengeluarkan

seluruh kepemilikan manusia dari tangan mereka, atau lebih

banyak darinSra, karena engkau tidak meragukan lagi tentang

mmah, lahan, pakaian png dikenakan, budak dan kendaraan

sebelumngn adalah milik seseorang !/ang diberikan kepada png
lainnya, sebagiannlra munghn dihasilkan sendiri, karena

seorang ibu dan nenek -tanpa dimgulon lagi- adalah seorang ibu

bagi selainnln. Demihan iuga dengan fumbuhan 3ang dia tanam

dengan tangannya sendiri. Maka, jelaslah kenrsakan perrdapat ini

secara kesehrnrhan.

Apabila ada hrkti tentang sesuafu yang menjadi miliknga

dari apa yang dia akui atau 1nng tidak dia akui, bahun harta ihl
milik selainnSa, maka harta ifu dipnrtuskan urnfuk selainryra.

Perpindahan kepernililGn tanpa adanla hrkti untuk seseorang,

maka itu udak bisa dibenarkan, kecuali dengan adarqp buld.
Pendapat ini telah disepakat. Rasuhllah * telah menghukumi dan

memufuskan dengan adangra bukfi- untuk pendakua-
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L382. Masalah: Barangsiapa lrang berkata, "Aku
mempun5ni utang serafus dinar kepada si fulan, dan dia
mempunyai utang serafus qaftz Q<erarrjang rotan yang bertali
pegangan) gandum kepadaku," atau dia berkata, 'Keorali semfus
qalrz.kl:uroa atau sekitar ifu," atau "Kecrrali budak wanita," -namun
tidak memilih bukti terhadap hal tersebut-, maka gandum 5nng dia
ldaim itu dital$ir harganSn; jika setara dengan dinar png dia akui,
atau lebih ban5nk, maka tidak ada masalah baginln. Namr.rn jika
hargangn itu lebih sedikit, maka kelebihan itu diberikan kepada
orang, yang mana dia mengakui unfukn5a.

DalilnSn adalah, bahwa yang bersangkutan tidak mengaku
kepadarya dengan pengaluan yang sempuma, jusbu dia
menSnmbung pengahnnnya itu dengan kalimat !/ang bisa
membatalkann3n di aunl , sehingga hal tersebut tidak
sediht ptrn tetap atasnya.

Seandainya bol€h unfuk mengambil sebagian perkataannya

tanpa sebagian yang lain, maka wajib membunuh orang yang
mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah," karena iika sepanrh
perkataan itu tdak dilanjutkan, maka itu adalah sebmh kehrfiran
yang n5ata, yaifu " Laa ilaaha (fidak ada hrhan)," maka dikatakan
kepadanya, "Engkau telah lnrfu, kemudian engkau menyesal."
Jadi, ini adalah pendapat Spng sangat rusak.

Wajiblah mernbatalkan semua istitsna ' (pengecualian)

seperti contoh di atas. Karena hal itu membatalkan apa png telah
dia tetapkan di aunl perkataannSn sebelum dia mengectralikan.

Segolongan ulama berpendapat, "Pengecualian ifu boleh
dari jenis kata sebelumnya, bukan dari kata lrang lainnya."
Pendapat ini batil, karena Allah S berfirman,
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fr,j$t
"Saunggthnya oftng gng dijadikan rasul, Mak blat di

hadapan-Ku, kecuali oftng png berlaku zhalim." (Qs. An-Naml

[19]: 10-11).

Allah & i.rsu berfirman,

*$iJ y@ 1r't'iu iKprrr 
"(;

" Maka pm malail<at ifu setnuanla bemna-
sanna, keatal iblis." (Qs. Al Hijr [15], 3G31).

Allah & mengecualikan iblis dari para malaikat, sementara

dia bukan bagian dari mereka. Bahkan dia temasuk bagian dari jin,

karena merekalah yang melahirkan, sedangkan malaikat ifu tidak

melahirkan. Dia juga mengectralikan orcng yang berlaku zhalim

dari para rasul, semenhra kezhaliman ifu hrkanlah silat mereka.

Seorang penSair bersanandr.rng,

o trfr}$r v1 # ;lA,;1u.:
" Dan n** *rn dt d;r, ** * *rnn* # k@nti

kilanq dan unb."

Kijang dan unta bukan bagian dari manusia, sementara

penyair Arab Snng fasih ini mengecrralikanryra.

'oj;;rt'&:i 3r,6r{ oy
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3,'!t, lfuU+iilt *V
KITAB BAITANG TEMUAI.I, HARTA YAT.IG

HIIAI.IG DAI.I I(ABUR

1383. Masalah: Barangsiapa yang menemukan harta; tnik

di desa ataupgn di kota, padang saham di daerah Ajarn (non Amb)

ataupun fuab 5ang tidak stabil ataupun 5nng stabil, terkubur ataup:n

tidah dan harta tersebut menrpqn5ni tandatanda bahwa itu dih6t
pada masa Islam,- harta apapun itu, maka ifu adalah luqathah

(barang temr.rar0. Orang 5nrE menemukann5ra wajib mengambil, dan

mernpersaksikan sahr omng 5nng adil atau lebih dalam pengambilan

tersebut. Kemudian dia mengUmumkannya tanpa menyebutkan ciri-

cirinya. Pengumumannla ifu digelar di ternpat keramaian lnng

dihampkan pemiliknya ada di tempat ters€but, atau tidak derrgan

mengatakan, "Barangsiapa yang kehilangan barcng, hendaklah dia

mernberitahukan ciri-cirinya-" Dia melakukan hal ifu hingga setahun

lamanya(tahun H$riyah).
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Jika ada orang yang datarrg dengan mernberikan hrkti
kepadangn, atau menyebud<an ciri-ciri tuttrpnlp dan dia b€nar dalam

men5rehn*an ciridri terrpa$,ra dan da b€nardahm

; men@utkan ikatann5n dan da benar dalarn

; dia mengetahui jumlahnta dan da b€nar dalarn

perryebutannln atau dia mengetahui apa !/ang ada pada barang itq -
sdangkan jumlah dan ternpa! ,ika barang itu tdak mernifiki t-tup;
atau jumlah iika itu tersebar tanpa adaqn ternpat-, rnaka da harus

mengernbalikan kepada pernililflI,q baik dia mernihki buldi atau

tdak. Sedanglon orang png menernukannya, maka da dipaksa

unhrk men5mahkan k@a pernitlmtE dan dia tidak mernprr5ni

tanggungan lagi setdah itu.

Apabila ada orang png datang dengan mernberikan hrkti
kepadanya; -jika tdak ada seomng pun lrang datang benar dalam

menyebutkan ciridri 5nng telah kami sehrlt<an dan tdak ada hrld,
maka harta ifu setdah genap setahun menldi mihk orang png
menemukan-; tnik dia kaga atau midriru maka da bdeh mdalnrkan

apa saia 1nng dia kehendah pada trarta ters€hfi, dan bisa dftwarislan

Kecuali kefika ada orang SBng datang dengan mernberikan hrkti atau

ciri-ciri Sang tdah kami sehrtkan, lalu dh benar, maka otang yang

menemukan ih.r wajib mengganti, atau atrli warisnya !,ang nrcngganti,

jika orang yrang menemr.rkann5n ihr telah meninggal fuia
Apabila bamng ternuan ihr hanp satu, seperti safrr dinar, satr,.l

dirham, safu intan, sfu pakaian atau apaprn fif 3png fdak
mempr:n5ni tali, ternpat dan tuhrp, maka bardng ifu mitk omql yang

menemukan sejak dia menernukanr[r4 dan dia nsrgurnunlGn
barang itu sepanjang hkfupnla. Jika ada omng yans datang dengan

membawa bukil, maka dia harus menggantirry4 baik dia

menggantinya sendiri atau juga 5ang ahli waris yang menggarfiilGn
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setelah yang b€rsanglofran itu meninggal dunia. Namun jika tidak ada

Snng datang, maka ih.r menjadi ttilil,-yu atau milik ahli trnrisn5a, dia

boleh melahfian apa saja dengan harta ihr; tnik menjtnl atau

selainnp. Dernikian jqa atrli warisnya sepeninggahnnln, dan harta

3ang tdah mereka habiskan tidak harus dikernbalikan.

Apabila barang ternr.ran ihr ada di tanah hararn Makkah .atau

berada di tengahtengah rombongan Snng tengah melakr-rkan umrah

atau haji, rnaka dia unjib , dan dia tidak boleh

mernilikinp. Bahkan barang ihr menjadi bamng u,akaf saat sudah

tidak merntrngldnkan lagi unfuk pernifilmtn, sehingga

barang itu bisa berrnanfaat unfuk selunrh kernaslahatan kaum

muslimin

Dalilr5n alGn hal ini adalah, apa yary diriwaSatkan

keeada karni, dari ialur perlrruegtan Mr.rslim; Ishaq bin Manshur

menceritakan k€eada karni, IJbaidullah bin Musa Al Abasi

menceritakan keeada karni, dari $piban, dari Yahp (laihi hnu Abu

Katsir), Abu Salarnah t aitu hnu Abdurrahman bin Aufl mengabarkan

kepadaku, Abu Ffurairah mengabar{<an kepadalnr dia berkata:

Rasulullah $ meqnmpaikan kfulbah pada tahr.rn penaldukan kota

Mal&ah, beliau bersabda,

,rOtozd'^-)L .hL', JCI aEJ f 'G
l'-o- J

.16

Irrt OL

rr ,t *1UJ; ; qp vf ,w4t: i;3
'u'^;; d,+t 6{) Yr ,$P. );\ k
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t/ -/o /.L(:r

.ry\1.
"fungtthnya Alhh telah melindngi Mal*ah dari psut<an

bergajah, Dia mangasal<anrya k@a Nabi-lVS* dan omngonng
Wng beriman. Kebhuilah, bhwa Maldeh frdak halat (frdak bteh
dijdil<an tanpt bgi s@nry pn &lumku dan tidak
halal bagi s@tzng prn setelahlru. Kebhuilah, bhota Mal(kah
dihalalkan unfiidru hanSa sefuibr di siang hari. Kebhuilah, bahwa
pda aat ini ia telah manjiili hamrn, durin5n frdak bletl dipotong
ppohonannSa frdak bleh ditehng, dan bnng temwnrya tidak
bleh dianb4 kaali orug 5ang larlgwrrg mangumumlann5a.,,

Abu Muhammad berkata: Semtra area Makkah adalah haram,
itu adalah tempat Snng merniliki kehorrnatan Sang telah disebutkan,
fidak selain tanah haram, tanpa khihl Diriuragadmn iwa k€pada
lrarni, dari lbnuAbbas, dari Nabi $.

Diriu,a!,adon dari jahrr periwayatan Mu$rn; Abu Thaf,fo
rn€nceritakan kepadaha hnu Wahb menceritakan keeada karni Amr
bin Al Harib mengabad<an kepadalil, dari Brkairbin Abdr.dlah bn Al
Asyaj, dari Yahya bin Abdurrahrnan bin Hathib, dari Abdurrahrnan
bin LJtsman At-Taimi, bahrwa Rasulullah $ melamng mengambil

barang temuan milik orang 1nng bertnji.s

Abu Muharnmad Lrerkata: Pengertian haji secara etimologi
adalah trguan. Karena lfu mahajjah(poros sasaran; tujuar, dinarnakan

Dalam Slnhih Mwlim(l/3& ) meng6lunakan redaksi 'Raill-Nyi- 
s

Hadits ini adahh hadits gnng panjarE, rurnrun Abu Muhammad rrr""ingka"r,ya 
-

dan menarlarpkan atas hadits
FIR. Mnslim (Slnhih Muslim,z/44l.

'i

Y ?t? er* G"L 6t:,t1 ,rti:

WLW\)6:#'*io,
tza tt- .. )u,att>
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mahajjah, sedangkan orang yrang berh{uan dari rumahrya untuk
melal<sanakan haji atau urnrah adalah subjek (pelald tr$uan tersebut,

yaifu haji unfuk menyempumakan seluruh amalan haii atau
umrahnya. Karena Ra$lullah $ bersabda,

.ydr i JL'o=:r G?;Jt'd;,
" Ummh termaetklnji, hingga Hari l{iantat"

Apabila dia telah maka dla bukanlah

hajj(orargpng sedang melakukan haji), tetapi dia adalah omng lnng
telah melalarkan haji.

Hadits ini diriwalatkan kepada lorni dari Umar bin Al
Khaththab dan hnu Al Mumgryib.

Diritmptkan keeada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin
AI Minhal; Al Awad bin $piban menceritakan kepada kami, dari
Abu Naufal (!,aihr hnu Abu Aqrab), dari a1ahn5r4 bahvua dia
menemukan harta 5nrE orkup burrsak saat musim haji pada masa

Umar bin Al lftaththab, lafu mengumumkannSra, narnun tak ada

seorang pun lang mengakuinya. Dia pun mernbawanSra kepada

Umar kefika dia melakrkan nafan dia berkata k"pudu Umar, "Aku
telah mengumumkannya, rnka ambillah ini dariku." (Jmar berkata,
"Aku tidak b€rhak." Dia bed<ata, "Wahai Amfoul Mukminin, lalu apa
yang engkau perintahkan kepadaku?" [Jmar berkata, "Simpanlah,

hirrsgu engkau menernui mr-rsim haji tahun ylang akan datang." Da
(Aqmbah) pun melaksarnkannya, lalu (pada tahun berilnrUrya) dla

mengumumkannya, narnun tak ada seomng Sang merrgakuin5n.

lantas dia mernbawa harta ifu kepada Umar, dia mengabarkan

bahwa dia telah melalukan apa yang dia perintahkan, dan dia telah

mengumumkan, narnun tak seorang pun yang mengakuin!,a,

4
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kemudian dia be*ata kepada Umar, "Ambillah ini dariku." Umar
M<ata "Aku fidak befiak. Namr.n iika engkau mau, aku
akan mernberikan sohrsi bagimu -atau jalan keluar-, lraifu jika engkau

mau, maka sedekahkanlah harta ifu. Jika perniliftnla datang, maka
berikanlah dia pilihan (antara harta dan pahala sedekah), jika dia lebih
memilih harta, maka kernbalikanlah hartaryn dan engkau

mendapatkan pahala. Namun jika dia lebih memilih pahala, malo
engkau mendapatkan pahala niatru." Ini adalah cara Umar bin Al
Khaththab terkait rnasalah barang temtran pada saat musim tnji. -
Sernoga Allah sdalu menrberikan taufik-Nla.-

Sedangkan cara Umar pada selain mr-sim haji adalah apa

5ang diriu,a!,atkan kepada lorni dad jahr periuagatan AMunazzaq;
dari hnu Juraii, Ismail bin Urnalaph ke@aku:
Mu'awi5ah bin Abdullah bin Badr Al Juhani mengabarkan
kepadanya, bahwa a1ahn5a, yaitu Abdullah -lsmail Hata, "Aku
mendengar bahwa dia adalah seorcmg sahabat,"- kernbali dari Syam,
lalu dia menemukan sebuah kantong png berisi emas seratus grarn,

dia pun mengambiln5a. Dia lalu mernbawanSa kepada Umar bin Al
Khaththab, Umar berkata kepadangra, "(Jmumkanlah barang itu
sekarang juga di pinfu masjid selama tiga hari, kernudian

umumkanlah selama setahun. Jika ada 5nng mengakuinya (maka ia
miliknp), narnun iika Udak ada, maka ifu meniadi milikmu." Dia
(Abdullah) Mata, "Akupun melalnfiannln, natnun tak seorang pun
png mengakuinya, lalu aku membagikann5a kepada kedu isffiku."

Diriuaptkan dari jalur periwayatan Al Haffi bin Al Minhal;
Abu Annnah menceritakan kepada lGrni, dari Qatadah, dia bed<ata:

Kefika aln.r thaunf di Baitullah, aku menginjak ernErs atau pemk,

narnun al<tr tdak mengambilnya. Aku lantas menceritakan hal itu
kepada Sa'id bin Al MusaSyib. Dia berkata, "Betiapa buruk1nng telah
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engtou lakukan. Seharusr$a engkau mengarnbil dan mengumumkan-

nSla selama setahun. Jika pemiliknla datang, kembalikanlah barang

ihr kepadanya. Namuniika tdak, maka sedelohkanlah kepada omng

yang miskin dari golongan oftmg-orang 5nng tidak mernpunSni

nafkah."

Dia juga bel&ata tentang barang temtnn di selain tanah

lxamm: Diriun5atkan kepada kami dad jaLrr petiwaSntan

Abdunazzaq; dari hnu Jumij, Ismail bin UmaS4ph mengabarkan

kepadaku, bahwa Aid bin Al Akhnas Al Khuza'i mengabarkan

, dia be*ata kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Aku

menemukan barang t€rruan, maka apakah aku menyedekah-

kannya?" Dia berl€q "Engkau dan tdak akan

pahala." Aku berkata, "Apakah aku menyerahkannya

kepada para pejabat?" Dia berkata, "Jika demikian, mereka akan

sqlera mennkanryE." Aku berkata, "I antas apa lang herdak

errgkau pedntahkan keeadalar?" Dia menjawab, "Umumkanlah

selama setahun. Jika ada png mengakui, maka kernbalikanlah.

Namun jika tdak, maka harta ihr menjadi milikrnu."

Sa'id bin Al Musalryib berpendapat tentang karajiban

mengambil luqahah, dan dia berpendapat setelah setahun barang itu

menjadi harta omng lnng menemukannya, keclrali fuqathah Makkah.

Pendapat kami tentang luqathah Makkah adalah seperti

pendapat Abdurrahman bin Mahdi dan Abu lJbaid, dengan itulah

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami,

Ah bin Abdul Adz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid

menceritakan kepada karni, dari AMun:ahman bin Mahdi dengan

pendapat ifu, dan dari Abu Ubaid dari pendapatnya.
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Sedangkan tAatlnh selain tanah hamrn dan orang 5nng
be*raji adalah karena apa yang k€pada kami, dad jatrn

perir,va5atan Abu Daud; Musaddad merrceritakan kepada lorni,
Khalid -!/aifu NHad?tza'- menceritakan kepada kami, dari Abu Al
Ala' ydtu Yadd bin AMurrahman bin Asfsyikrrlfiir-, dari Muthardf

-!,aitu hnu Abdullah bin Aqrsyikhkhir-, dari lyadh bin Flirnar Al
Mujasgi'i, dia be*ata: Rasrhrllah #r b€nsaMa,

,^:r'j1t t4€V r-,
\:^fi ^Li 

bi';
LLt ,*;i rt

,J'-w'r533 tf ,S* ti
lt

t.. o . o o t 
'

-''u ,y F,t-,yr? at J("*
&r)
6t\l:,#

"Elanngsiap t/ang barurg tanuan, hqilakhh dia

dw onng dil, dk Mak bldt manyimpnrya dan

mangltihngla nnja. Jika dia mqpnukan rutimSq maka

kembalil<anhh barary itu k@an5a Nantn jika Mah nnla itu
adalah harb Allah ,4a ua Jalla Sang Db Mbn kepda siap aja
jnng Dk kehqilald."

Diriuaptkan kepada lorni dari jefir periwalatan Htrqpim,
dari Khalid Al Hadzdza' b€rilut dia be*ata, "Hendaklah

dia mernpersaksikan dua orang adil."

Abr.r Muhammad berkata: Musaddad menarnbatrkan sebagai

rnana yang telah kami canhrmkan, dan itu hkan karena keraguan.

Tidak boleh mernahami apa !,ang diriuraSad<an dari
Nabi $ bemdasarkan kelaguan, kecuali derrgan kqpkinan, bahuia itu

adalah keraguan (dad perir*aya$. Jil<a tdak dernikian, maka

zhahim5ra adalah sanad.
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Dirivuaptkan dari jalur periwalptan Flammad; dari Yadd

mauk N Munba'its, dari T:rid bin Khatd Al Juhani, bahwa

Rasulullah # pnmuh ditarya tentang fuqafrnh. Befiau menjawab,

el; o.oo-Pl'ol!

/cz*

il oli iLU*W

6;q3

o . c,t ! .zals) .eV O .r;JJ

.,
-224t / -r, -VE: WW

.'ei't. \1, flL W\v W:;t t+tb
-l / /

" kribhrianlah tutupnga, junlatrrya &n ta nphg. Jll<a

dabng, klu dia maka smhlanlah
kepdarryn. Namun jil<a frdak, rrnka dia manrtfr mifilcnu."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Mtr$m; Abu Thahir

(Ahmad bin Amr bin As-Sarh)4 menceritakan kepadaku, hnu Wahb

meneeritakan kepada karni, Adh-Dhahhak bin ubrnan menceritakan

kepada karr.d, &ri Abu An-Nadhr, yartu nrutbl-hnar bin Ubaidullah,

dari Btlsr bin Sa'id, dari 7aid bin Khatd Al .fuhani, dia berkata:

Rasulullah $ pernah ditar,sa tentang fqafiahbeeau menjawab,

..?9,
W-P

.flt1',G q+Gie 'o$ rlk ; ,citr,
"Umumlanlah selama *bhun, rErnu, ila Muk ada Sang

mengexmlintn, malta Mbhukanlah tufrry &n hlin5a, kernilian
sanpumal<anlah dk. Jil{a &ang, mab kemblikanhh
dia ke@an5n;'

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Salamah bin Kuhail menceritakan k@a lorni, dari Srvaid bin

Tambahan ini terdapat dalam Shahih MuslimlZ/Ml.

AlMuhalla - E



Ghahlah, bahura Ubai bin IG'b be*ata kepadanSra, bahwa dia
bertarya k€eada Nabi $ tentang rtqathah. Rasrh.rllah $ bersaMa

kepadanp,

t;t:rL J? tibt:, iv tf ,Q

'"i a;iari ,cirr r, ,f^l>t:-, uft

.'ci',*'lt: it:l$1v AiA, Cits,
'*r*,.,** 

'**, 
bt dan tanph5n, O*r**

nanfa*anlah. Namun jila ruifrloltn datutg lafu dk mangebhui
jumlah, bli dan tanphga, mal<a fuikanlah dia k@an5a. Nanun
jih fidak, naka dia manjadi mililsnu."

Sdangkan satu barang Snng tidak memiliki tali, tuhrp dan
ternpat -karena Rasulullah $ mernerintahkan unhrk mengumum-

lranrqa telah mencapai setahun dalarn barang Snng memih jumlah,

tufup dan tah, atau sebagiann5lr, sementara barang 1ang fidak

merniliki trhrp, tali, ternpat dan iurnlah, malo bararg iU k€luar dari

&rt ldpbrini, dan huh.unra,a dalarn hadits ltadh bin Hirnar adalah

rnengnnumfon karena sabda Rasrh.rtlah $, l:t'&i-},)
'4- "nbk bleh nqynmpt en nqslrihnglaa' dan sabda

b€fiarpfe i *3 J.t ? lr'r[v rt "Db &hh harb ,4bh ens
Dn bl@, lda &p ah prg Db kffiki'

Jad, Alah mernberil n brag iU lrcpada qilrg lnng
rnenerrn*rqn" DdrlE[Emnr k€eada karrq dari tshr p€riur4/en
Ahmad btoi q^l'aih; l'ftrhanmad btoi Rafi' menaeriAkan kepada

lorni, Huiain bin Al Mtrbanrn m€naeritakan keeada karni, Abdul Adz
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-l/aitu hnu Abu Salamah Al Majisyur menceritakan kepada kami,

dari Abdullah bin Al fadhl, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata:

Swraid bin Ghafalah, Zaid bin Shuhan dan orang yang ketiga

bersama keduan5a berada dalam perjalanan. Salah safu dari mereka,

!/aifu Srnr/aid -tanpa menemukan carnbuh lalu dia
mengarnbiln5a. Kedu sahabatqn berkata kepadanya, "Branglah."

Su /aid bergurnam, 'Aku akan memanfaad<ann5n, jika nanti
pernililml,a datang, maka aku akan mengembalikan kepadan5n, hal
itu lebih baik daripada itu dimakan oleh serigala." I-alu Ubai bin Ka'b

. Srtr/aid pun berkata kepadanyra tentang apa png dia
inginkan. Ubai berkata, "Engkau brar, sedangkan aku salah."

Dalam khabar ini Ubai bin Ka'b berpendapat tentang ka,rnjiban

lqadzah.

Abu Muhamrnad berkata: Terkait apa !,ang telah kami
sebutkan itu ada persilangan pendapat. Oleh karena ihl, ada

sekelompok ulama !,ang berpendapat, "Ittqalhah tdak boleh

diambil." Yang lainnya berpendapat, "Boleh mengambilngra dan juga

mernbiarkannSa." Ulama yang melarang unfuk mengambiln5ra,

karena rivrralnt yrang baru saja kami sebutkan, dan juga seperti apa

SEng dirivvayatkan kepada kard, dari hnu Wahb, dari Amr bin Al
Harib, dari Ja'far bin Rabi'ah, bahwa Al Walid bin Sa'd menceritakan

kepadanya, dia berkata: Ketika aku bersama hnu Umar, aku melihat

dinar, lalu aku pergi unfuk mengambilnya. Namun hnu Umar
mem4angi tanganku, dia berkata, "Ifu bukan milikmu, biarkanlah

dia."

Diriwa3ntkan dari jalur perir,rnyatan Qabus bin Abu Zhabpn;
dari ayahqn, dari hnu Abbas, dia berkata, "Janganlah engkau

mengambiln5ra, engkau tdak mempunlni hak sedikitpun
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. Mernbia*ann3a iustuu lebh baik daripada

mengarnbilnla."

Diriwaptkan dari iahrr periwaptan fut an Ab-Tsauri, dari

hrahim bin AMul Ala, Sa'id bin Jubair pernah ditanp tentang hn}r
buahan 5nng tardapat di iahnan, dia menjauab, "Brah-larahan ihr

tdak boleh dimakan, keq.rah ada izin perni[kn3ra."

Diriwaptkan dari Ar-Rabi' bin Khaibam, bahura dh menilai

mahuh mengambil rtrqafrlah. Diriuagatlen dad S!,uraih, bah,,rra dia

pernah menemukan dirharn, nemrun dia mernbiar*annp.

Abu Hanifah dan Malik Uerpenaapat, "Mengarnbil dan

mernbiarkan fiqafrnh sdrnffionra mubah, narun frang lebih utama

adalah mengambiln5a." Aqr$nfi'i pernah "Meng-

arnbiln5a lebih utama" dan dia iuga pernah b€rp€ndapat, "Orang

yang \ rara mernbiarkannSa."

Ulama yang mernbolehkan keduanya (mengambil dan

membiar{<an), kami tidak meng€hhri huijahnf. Apabila mereka

memahami perintah Nabi $ unhrk mengarnbilnla adalah sunnah,

rnaka dikatalGn k"puda merek4 'Maka paharnilah perinbh
beliau & ,-t fi mengumumkannla yaga ilnah. Karena trdak ada

bedan3a." Jika mereka berkata: Harta orcrng lain adahh tnram.

Maka lorni lotalon: Menyia-nyiakann5a juga haram. IGrena tidak

ada bedaryra.

Sedangkan ulama 5nng melamng unfuk mengambilnla, maka

mereka berhuiiah dengan saMa RasrJullah #i, '€rftt '€rq 'o\

ir; #"Saungguhn5a danh dan ham l<alian, hamm abs l<alian."

Kami berkata kepada mereka, "Benar. Kami tidak meng
halalkan harta itrr sedikit pun, tetapi kami mernerintatrkannla dengan
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apa yang &^,aflbkan afrasntp, pifu menjaga barang ihr dan fdak
nrcrrybnyialon Spng iu*u diharamlon. Kemudian kami menjadikan

harta inr mifikrUn, lorerra befiau juga menjadikan bamng itu menjadi

rnihlqra, dimana Miau ltga mengharamkan harta atas hta, kecuali

densm apa !,ang b€fiil bolehkan bagi ldta. ndak boleh
menftEgalkan s€dildtgn dari beberapa perintah beliau $, karena hal

iU lebih r-darna bad lrita daipada diri kita serdiri. Omng lrang
rnendapaf dirinSn berde ka,rena melalnrkan apa 5ang beliau

;rfidor\ malca da h.fir."

Mere&a iuga berla&h dengan hadits AI Mun&ir bin Jarir,
dari alphnya dari Nah $, befiau bersaMa,

.lJrb\Liur 6,'ri y

'klak & sans nasanbit ; d ens hitans,

lrqnfr mnsSang tawt"
&rga bertunah d€rgm hadits Abu Muslim Al Jarrni atau Al

I{ararni, dariAlJand, dnil{abi $, beliau

.)6tb';rlUir iia
'I{arh Marg w-ag mrslim gng hilang dalah ngla api

nmla-"

K€dua ldnbr ffi fidak shahih, karema Al Mundzir bin Jarir
dm Abu Mudim Al Jnrrf afiar Al Harami tdak diketahri statusqp.
Tetapi hadits, "lJarb Mtarya seoftng mstm tnng hilang &lah
rrFA api nnfu slmhih dai jalur periwaSntan 3rang lain, dan ini
adalah kalimat png global, sehin-gga ditafsiri oleh beberapa afur-,

Wfu rubaryang diriuralptkan kami dari jahr periwalatan Hammad
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bin Salarnah; dari Humaid, dari Al Hasaru dari Mutrtardf bin

Ahdulhh bin Aqrsylkhkhir, dari alnhnya, bahwa dia bertaryn

kepada Rasrhrllah $ tentang unta Snng trilang. Bdiau menlaurab,

"Harb Mnrya @rzng mtslim tpng hilary ifir dalah nlnh api

nq-al{a." Mereka adalah orang yang pertarna kali menentang, mereka

memerintatrkan untr-rk mengambil r.rnta png hilang. S€andairrya

kedtra hadits irn slnhih rnaka mereka trdak mernihki huiiafi dalam

kedr.ranga. Karena urnta Snng hilarg ifu bertentarEan

dengan perintah Nabi $, 3aifu nyala api neraka dan t€rsesat, tanpa

dimgulon lagi. Kami juga tdak p€rnah mernerintahkan r.rntuk

mengambilrrya, tetapi kami hanSra mernerintahkan untuk

mengumurnkan dan menjamin barang itu selarnar5n. Hadib Anas

lebth hasndaripada hadits mereka.

Sebagaimana !,ang diriua5atkan kepada karni dati iahr
periwalntan Ibnu Wahb: Amr bin Al Harits menceritakan kepadaku,

dari Bal<r bin Saudah, dari Abu Salim Al Ja3aqrani, dari Zail bin

Khalid Al Juhani, dari Rasulullah $, beliau betlsabda'

"hratgsiap wry mengambil barug tanuan, nnla dia

te$6at sehnn dia fidak matgumumlaut5p"S

s Sanad dan rnatan hadits ini tendapat dalrrm Shahk Muslim 12/451, kecuali

redaksi, "kmrgsiap trulg mengambil banrlg tanuan" lolirnat ini
pengganti dari kalimat yang ada di sana.

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini tdak menyelisihi beberapa ltnbr yarq
men!,ingtung masalah pengambil bamng temuan. Oleh karerra itrr' kata

dhallah (tersesa$ h*an unh.rk dirham, dinar, harta benda dan y'ang lainnlra,

tetapi dia unhrk ha,rnn Srang tersesat dari pemiliknya seperti unta, sapi,

burung dan semisalryra. Apabila s€seorang menemukannlp, maka dia tdak
boleh menguasainya selama her,uan itu tdak mau dan masih mernpunyai

kekuatan, sehingga perniliknSra mengambilnya."

.rlt| lt1';A'i^;i bf ';
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Diantararga adalah u/aktu p€qpmurnan- Diriwaptkan
kepada larni dari Umar rg,, bahwa per1lunurnan dilalnrkan sdarna

tiga hari di pintu masfi, kemudian setahun. Dengan inihh AF.l-aib

bin Sa'd b€rpendapat

Pendapat ini berhuffi dengan apa lrang diriuasntkan k€eada

karni, dari jah.r peril,rnyatan Ahmad bin $p'aib; Yadd bin

Muhammad bin Abdushshamad menceritakan kepada karni, A[ bin

Al6rasy menceritakan kepada kami, Al Laits, 9raitu hnu Sa'd

menceritakan kepada lorni, orcmg yang aku ridhai menceritakan

kepadaku, dari Isrnail bin Umaygrah, dari Rabi'ah btor Abu

Abdurrahrnan, dari Abdullah bin Yadd maub Al Mr"rrba'its, dari

seorang sahabat Rasulullah #, dari Nabi $, batru,a Miau bersabda

4eliau ditarrsra tentang barang lpng hilanf,

,(: Si At;"; ,citsrrWWuj,t
,fltt&\$ ti+Qie tf q$r w( J;
lr; q+G ie tf

.ti."liti
'(.lmunl<anbh fufup dan blin5a, kqtudian ,-r,-r* n

selann tiga hai di pintu majid. Apbila Wtitlorta dabtg, naka
s-ahkalThh dk kepdan5a. Nanun jila dia Mak daarg, nnka
umtmlanlah dia elann *bhw. Apbib pminnsa hbng hnka
sq-ahlranlah dk kepdantn), railnun jika Mah naka barang itu
tqsemh angkau."

, ' o.i , '
,:aL wF ?U il]'s{s
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Hadib ini lafrk ft:nnax; dha'd, karena Al laits tdak
men@utkan narna orang png dia nukil, tapi terkadang Al Fadhil

meridhai ormg 5nng fdak dia ridhai. Sutpn Ats-Tsauri berkata, "Aku
fidak melihat yang lebih jujur daripada Jabir Al Ju'fi." Sernentara

Jabir adalah onng prE masyhur dengan kedustaannp, kernudian

dh mdalnrkan kesalahan. IGrena dia berkata, "Dari Abdullah bin
Yadd,"6 sebenarya dia meriun5atkan dari Yazid, bukan dad
Abdullah bin Yazid.

Sedangkan jahr perltmptan yang lain adalah sebagaimana

1nng diriu/ayatkan keeada kami dari jalur periuayatan Hammad bfot

Salamah; Yahla bin Sa'id, yaitu Al Anshari menceritakan keeada

kami, dari Mu'awiyah bin Badr, dia b€*ata: Aphlu menernulon
seratLrs dinar di ternpat mendenrm unta, hlu dia bertan5a keeada

Umar bin Al Khaththab tentang hal itu. Unrar berkata k@an1n,
"Umumkanlah dinar ihr selama setahun." A!/ahlu
selarna setahun, namun dia fidak menernukan orcmg lnng
mengakuinla. Umar lalu berkata "Umumkanlah selarna

tiga tahr.rn." Namun ayahku tetap tidak menernukan orang !,ang
. I-antas Urnar berkata kepadanya, "Dinar ihr untrlmnr"

Pendapat ini berhuiiah dengan Snng diriu,ayatkan k€eada

lomi dari Jalur periuayatan Ahmad bin q1r'aib; Muhammad bin

A.darnah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada

lGrnl dari Al A'nraEr, dari Salamah bn Kuhail, dari Suhail bin
Ghahlah, dia berkaa tJbai bin Kab bed<ata kepadaku: Aku
menernukan kantong 3Bng berisi seratus dirnr, lalu aku mernbar,varrya

kepada Rasulullah $, beliau bersaMa, \? W7" Umunl<anhh ,tb

elana sebhun." Ah ptm mengumumkannlra selama sehhun.

e Oernit<iantatr yang diriwayatkan oleh Muslim bin Al Hajjaj dalam Shahihrya
dengan sanadnya 'dari Yadd", sebagaimana yang dikatakan oleh penulis.
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Lnntas alan b€rkata, "Wahai Rasrlullah aku tdah mengumumkann!,a

selama setahun." Beliau b€rsabdE "*' W* " Llmuml<anhh sbhun

lagi." Al<u prn mengr:nrumlonnya setahun, kernudian aku b€d{a@

"Wahai Rasrhrllah alar tdah sdarna s€tahun."

I-alu bdiau bersabda c?l 'r* \i* 'Ummlantlah dia setann

*bhLfri." Aku pm mengummlmnnya hgi selarna setahr.rr.

Kernudian aku mengabartan kepada Miau $. Beliau bersabda, ij3t
Wtb ,E ttV tilt:rb f$ Wri ar€: 

"fri e.'Gtrnlanlah
diE wtumlranhh bfr dan htrdnrsq sa hinnslah imAnnp.
Jil<a pnililn5a dabrrg (maka s-ahlanlah ia k@an5n)." Jarir

bertata, "Aku fidak riu,a!,at setelahnya."

Dernikianhh yang diriwqntkan kepada karni, dari iah:r
periwalntan Zaid bin Abu Unaisah Ar-Rhqi dan Ubaidullah bin Urnar

fu-Raqqi, dari Salamah bin lfuhail, dari Snraid bin Ghafalah, dari

Ubai bin Ka'b, dad l{abi #t-

Abu Muhammad ber*ata: Fladits ini secara dtahA, sanadnyra

shahil\ keqnli Salamah bin Ifuhail mdalnrkan kesalahan di dalamrya

tanpa keraguan. Karena tdah diriuaSnd<an kepada kami dad jahrr

periwalratan Flammad bin Salamah; dari Salarnah bin lfuhail, dari

Sn raid bin Ghafulah, dari tJbai bfor Ka'b, dari Nabi #. Ubai bertata

dalarn hal ini, 'Aku tllak menernulon orarg yang meryakuinya

selama dua tahurn atar ti;a tahtn."

Diriwagntkan kepada kami dari jahrr periuraptan AMul
Az,.labin Abu Salarnah Al Majisl .n; dari Abdullah bin Al Fadhl, dari

Salamah bin Kuhail, dari fuu,aid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b,

dari Nabi $, beliau b€rsabda dalam rnasalah barang temtnn, tili
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6b " tlmunl<anhh dia selama sebhun." Ubai berkata: Aku pun

mengumumkannln, narnun tidak ada yang mengakuinlra. Ahr pun

kembali menemui beliau. Beliau bersabda, tib W7 " Llmumkanlah

dia selana sebhun," -beliau mengucaplonnya dua kali atau tiga

kali-. Keraguan ini dari Salamah bin Kuhail.

Hadie ini juga dirir,laSatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Muslim bin Al Hajjaj, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi'

menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan k"puda kami,

Sgr'bah menceribkan kepada karni, dari Salamah bin Kuhail, dia

berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata: Aku
berjumpa Ubai bin Ka'b, lalu dia menyebutkan hadits ini, bahwa

Rasulullah $ bersaMa kepadanya , \V W? " Umuml<anlah dia

selana sebhun." Aku (Ubai) pun mengumumkannln, namun tak
ada seorang pun )lang mengakuin3n, kemudian aku menernui Nabi

Shallallah Alaih wa Sallam. Beliau bersaMa, \* W?
" Umuml<anlah dia selarna setahun." Aku pun mengumumkannya

lagi, namun tak ada seorang pun yang mengakuinya. Kemudian

aku menemui Nabi Shallallah Alaih wa Sallam. Beliau bersabda,

l? W? " Llmuml<anlah dia selarna setahun." Namun aku tdak

mendapati ormg lnng mengakuiryn. Kemudian dia menyebutkan

kelanjutan hadits. Syr'bah melanjuitkan: Setelah itu, aku berjumpa

Salamah di Maldah. Dia berkata, 'Aku tidak tahu, apakah tiga

tahtrn atau han3n setahun."T

Ini adalah klarifikasi dari Salamah bin Kuhail, dengan

keraguan. Sedangkan sSnri'at tdak bisa diterapkan berdasarkan

keraguan.

7 HR. Muslim (Shahk Muslim,2/M).
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Kami juga diriwaptkan dari jahrr periunSratan Muslim;

AMurrahman bin BisyF Al Abdi menceritakan kepadaku, Bahz,

5nifu hnu Asad menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan

kepada kami, Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah menceritakan hadits

ini. Syu'bah berkata: Lalu setelah sepuluh tahun, alm mendengar

dia berkata, "Umumkanlah barang temuan ihr selama setahun." Ini

shahih ditetapkan dan disebutkan oleh Salamah bin Kuhail,

sehingga pengumuman barang temuan ditaapkan selama setahun,

setalah dia mengalami keraguan. Bisa saja, Salamah salah

persepsi, narnun kemudian dia ingat, lalu dia mengalami kemguan,

narnun kemudian dia ingat, lalu menjadi Vakin. Selanjutrya

ditetapkanlah pengumuman selama setahun, sedangkan selebihnya

dibatalkan.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini ada dua abar
yang terakhir. Salah satunya adalah, kami diriwa5ntkan dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq, dari Abu Bala, -hnu Abu Maisarah-,

dari Syarik bin Abdullah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al
Khudri, bahwa Ali 4S datang menemui Rasulullah $ dengan

membawa satu dinar 5nng dia temukan di pasar. Nabi $ lantas

bersaMa, r;6 'a'i " [Jmumkanlah." -beliau mengucapkann5n

sebanyak tiga kali-. Ali pun melakukann5n, narnun dia tidak

menemukan seorang pun lnng mengakuinSra. Lalu

Nabi S bersaMa kepadanya , ik " Makanlah dia." Lalu dia

menyebutkan kelanjutan hadits ini, dan diatrhimSa terdapat

redaksi, "l-alu Ali memberi tenggang waktu selama tiga hari."

8 Mamrslaip No. G6) menyebutkan'Baqrir," dan ini salah.
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Abu Muhammad berkata: Aku fidak tahu kalimat siapakah

tambahan ini. Ini adalah khabar yang buruk, karena diriwaSatkan

melalui jalur periwayatan hnu Abu Slnibah, dia terkenal suka

membuat hadits maudhu' dan dusta, dari Slnrik,g dia suka

memalsukan riwapt Spng munkar, dari para periunpt yang dha if
sampai ke para pernl,at/at yang biqah.

Diriwayatkan juga dari jalur periwagntan Isra'il; dari Umar

bin AMullah bin Ya'la, dari nenekrya; !/aitu Haldmah, dari
a5nhrya, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

'^;,')l #\1 6t:';;- 
^Lii 

LAt A/

#fiu;,i)t
^t)c 

r:Aiu;ok'o$ ,r;3)
/,

-4 ',a
.aLl fu-,/,

" Ehnngsiap tnng menernukan bamng temuan tnng
sdikit baik satu dAhan, seubs bli abu mal<a

umumkanlah selana figa hari. Natnun jika lebih dari itu, maka

umumkanlah selana enarn hari."

Hadits ini bukanlah apa-apa. Isra'il adalah orang yang

dha'i| Umar bin AMullah majhul, sedangkan Hakimahlo dari

aphnya adalah orcrng yrang paling munkar.

Manuskrip asli no. (14) menyebutkan "te*ndap Syarik", dan ini adalah
susunan yang jel€k. Karena hal ini bisa menimbulkan salah persepsi bahwa
jardan najrud<artan dengan kata "suka mernbuat l:rrdrE. maudhu", dan
ini salah sebagaimana grang tidak samar lagi.
Ibnu Jarir berkata dalarr. At-Tblkhish Al Hab\ "hnu Hazrn mengklaim
bahwa Unar nnjhul (tdak diketahui identitasnya). Dia dan Ibnu Al Qaththan
mengklaim bahwa Hakimah dan Ya'la majhul, dan ini statemen yang

10
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'Abu Muhammad berkata: Diriwaptkan kepada kami, dari

Malik, Aqrslnfi'i, Abu Sulaiman dan Al Auza'i tentang

pengumuman barang temuan adalah setahun. Ini adalah pendapat

yang zhahir, dari Abu Hanifah, dan riwa3pt yang menyelisihinln

diriwayatkan darinya. Diriuagatkan juga dari Umar bin Al
Khaththab, dia berkata, "Pengumuman barang temuan adalah tiga

bulan." Diriuraya&an juga darinya, dari jahrr periunyatan $nrik;
dari Abu Ya'qub Al Abdi, dari Abu Stnikh Al Abdi, dari Zaid bin

Shuhan Al Abdi, bahwa Umar memerintahkan unfuk

mengumumkan kalung png dia temukan selama empat bulan.

Jika pemiliknp datang (maka kalung itu dikembalikan kepadanld.
Namun jika tidak, maka dia akan meletakkannSn di kas negara.

Atr,ardat'. Umar & ini ada lima versi.

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sufun Ats-Tsauri, dia

berkata, "Barangsiapa yang menemukan safu dirham, maka

umumkanlah dia selama ernpat hari." Al Hasan bin Hay dan Abu
Hanifah berkata tentang riwayat Hisyam bin Llbaidillah Ar-Razi,

dari Muhammad bin Al Hasan darin3;a, bahwa barang temuan
yang hargan5n di atas sepuluh dirham, rnaka diumumkan selama

setahun. Keduan5ra (Al Hasan dan Abu Hanifah) berselisih

pendapat tentang barang temuan png harganp kurang dari

sepuluh dirham. Al Hasan bin Hay berpendapat, 'Diumumkan

selama tiga hari." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat,

"Diumumkan sesuai dengan kemauan orang !,ang menemukan."

Beberapa pendapat ini adalah pendapat yang rusak, sebagaimarn

yang engkau lihat. Diantamnp adalah, mengernbalikan barang

mengherankan dari keduan5ra, karena Ya'la adalah seorang salnbat fang
ter{<enal-"
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temuan kepada orang !,ang mengetahui fuhrp, sampul, jumlah dan
tempabqra.

Malik dan Abu sulaiman bapendapat sebagaimana
pendapat kami. sedangkan Abu Hanifah dan Asysyafi'i
berpendapat, 'Barang ternuan ifu tidak bisa diberikan kepadanya
sebab alasan ifu. Jika orang lrang menemukannSn melakukan hal
itu, maka dia betanggrrng jawab atasn5n. IGrena terkadang orang
lnng mengetahui sif-at barang ifu pemah mendengar pemilitmya
yang asli menyebutkan sifat barangnya yang hilang, sehingga dia
pun mengetahui siht barang tersebut, lalu dia membawanya.,,
Dalam hal ini mereka bendalih, bahwa Rasulullah $ mamjibkan
adarrln bukfi basr pendakua dan strmpah bagr orang lrang
didal$/a, serta melarang unfuk memberikan seseorang berdasar-
kan dakwaannya. Beliau $ bersabda,

.',!i, * U'*l U'rlt':st4v
" Kdua sakimu aku sunpah onng nng didakwa, angl<au

tidak mqniliki selain itu."

Abu Muhammad berkata: Semua ini adalah hak.
sedangkan peqrataan beliau lnng memerintahkan unfuk
memberikan barang ternuan kepada oriang lrang mengetahui fufup,
sampul, jumlah dan ternpatnya, bukan berart pemyataan beliau ini
bertentangan, tdak pula dengan hukum beliau. Tidak boleh
menggabungkan seiagiannln dengan sebagian Snng lain, serta
meninggalkan sebagiannp dan mengambir sebagian yang lain,
karena semua ini adalah hak, dan semua ini adalah wahyu dari sisi
Allah. Mereka sepakat dengan kami tentang masalah jika orang
Sang didakrra mengakui, maka dia dilatuhkan hukuman tanpa
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bukfi. Mereka telah menjadikan unfuk pendakua sesuatu selain

dua saksi, atau sumpah dari pihak Srang didal$n.

Jika mereka berkata: Hukum bisa sah dengan adanln

. Maka kami katakan: Penyerahan barang temuan iuga
sah dengan penyebutan pihak Snng mengakui tentang sampulnla,
jumlahnSn, fufup dan tempatrya. ndak ada bedanya, selnua

hukum ini tdak terdapat dalam satu khabar, dan tidak pula

diadopsi dari satu khabar. Tetapi sebagian S.mnah dikompromikan

dengan sebagian yang lain, kemudian diadopsi semuanlra.

Jika ulama fikih Hanafi membantah dengan beberapa

sanggahan ini terkait masalah penerimaan mereka terhadap

(pengakuan) perempuan tentang aib-aib wanita dan kelahiran.

Jika mereka membantah dengan pendapat ini terkait

masalah hukum mereka bagi hubungan suami-isbi grang berselisih

tentang harta Srang ada di dalam mmah, bahr,ra harta lnng identik

dengan seorang lelaki, maka dia menjadi milik suami disertai

dengan sumpahnya, dan harta lrang identik dengan seorang

wanita, maka dia menjadi milik sang isfui disertai dengan

sumpahnya, tanpa harus memberikan bulfi. Namun mereka udak

menghukumi dengan hal itu terkait masalah saudam uranita dan

laki-lah tentang perabotan rumah yang ada dalam rumah yang ada

di dalamnya.

Jika mereka membantah dengan ini terkait

dengan pendapat mereka, "Bamngsiapa yang mengklaim barang

temuan miliknya atau selainnya, lalu dia menyebutkan beberapa

ciri-ciri png ada padanya, maka barang ihr dipufuskan unfuknya."

Namun mereka tidak memuhrskan dengan hal ini tentang orang
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lrang mengklaim beserta omng Iain tentang seorang budak, lalu
salah safu dari keduaqa menyebutkan cirkiri grang ada padanya.

Mereka juga berpendapat, "Jika penyanra rumah saling
mengklaim beserta pemilik rumah tentang butu.,S pohon yang

diletakkan di dalam rumah dan salah satu daun pintu rumah; jika
batang pohon ifu berada sempa dengan batang png ada di
bangunan dan daun pinfu yang digunakan, maka semua ihr punln
pemilik rumah dengan tanpa bukfi." Dernikian juga tentang benda
yang tercampur, lnng sudah udak bisa diperkirakan. Kemudian
mereka udak peduli menentang perintah Rasulullah $ dengan

beberapa pendapat mereka yang rusak.

Sedangkan ulama fihh Aqrstnfi'i memufuskan tentang
kortan di tempat suafu kaum, di sana ditemukan beberapa orang

lnng memusuhinln, bahwa orang-orang ]tang mengaku ihl
membunuhnla harus bersumpah sebanyak lima puluh kali,
kemudian diberlakukan di5nt bag mereka, sehingga mereka
mendapatkan sesuai pengakuan mereka.

Jika mereka berkata: Pendapat ini dijelaskan oleh ,4s
Swnah. Maka kami katakan kepada mereka: gnnah menjelaskan
tentang pengembalian barang temuan kepada oftmg !,ang
mengetahui fuhrp, tali, jumlah dan tempatrya. Dan tidak ada
bedarrya.

Mereka berlrata: Rasulullah $ bersabda, *b ,E bri

$ ri36 'Jika wmilitntn dabng maka kqnbalit<antah ia

kepdanjnl. Maka kami lotakan: Benar, dan pemiliknyalah yarrg
diperintahkan oleh beliau # rntuk menyerahkan barang temuan

itu kepadanya, jika dia menyebutkan apa yang telah kami
paparkan.
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Mereka berkata, "Terkadang yang mendengarkan tentang

ciri-ciri barang gnng hilang adalah orang yang suka menipu." Kami

berkata, 'Sal$i pun terkadang ada yang dusta, maka tidak ada

bedanya."

Mereka berkata, "Abu Daud As-Sijistani berkata,

'Tambahan ini, -yaifu jika dia mengetahui tentang fut p, tali dan
j,lnlatrrya, maka serahkanlah barang itu kepadanp-, maka hal ini
tidak dihafal'."

Abu Muhammad berkata: Statemen ini bukanlah apa-apa.

Tidak boleh mengatakan tentang apa yang diriwayatkan oleh

orang-orang yang biqah secara musnad, bahwa ini tidak dihafal,

dan tidak ada seorang pun yang tidak mampu unhrk memutuskan

tentang beberapa pengakuan ini dari beberapa Sunnahyang tsabit

Sementara ulama fikih Hanafi berpendapat dengan

tambahan dalam hadits Hammad bin Salamah terkait dengan

zakat, tambahan ini gugur tidak dihafal. Seandainya tambahan ini
shahih, maka kami tidak akan mengatakan, tidak dihafal. Mereka
juga berpendapat dengan khabar istis'a' (pekerjaan seorang

hamba unfuk memenuhi bagian dari rekannya). Orang 5ang lebih

agung daripada Abu Daud, "Masalah istis'a ' ini tidak dihafal,

tetapi ifu dari perkataan Ibnu Abu Anrbah."

Mereka berpendapat dengan khabar orang yang memiliki

budak yang merupakan mahramnya, maka budak ifu merdeka.

Mayoritas pakar hadits berkata, "Riwayat ini tidak dihafal."

Ulama fikih AsySyaf i berpendapat tentang zakat fitah
dengan kalimat png disebutkan oleh orang yang tidak termasuk

ke dalam "orang yang kalian anggap kacau hafalannya," namun

tanpa diragukan kalimat ini gugur, tidak dihafal. Seandainya
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kalimat ini shahih dari jalur sanad, maka kami tdak boleh

mengatakan, bahwa kalimat itu tidak dihafal.

Kemudian lomi berkata, 'Abu Daud salah dalam
perkataanryra, 'Kalimat ifu fidak dihafal'. Jushr itu dihafal, karena
seandainln tidak ada 3nng meriwayatkannlp, kecuali Hammad bin
Salamah, maka hal ini sudah menorkupi, karena ke-biqahawrya
dan keimamannla. I-ahr bagaimana mungkin Sufuan Ats-Tsauri

menyepakati kalimat ini, dari Rabi', dari Yazid maulaAl Munba'its,
dari Yadd bin Khalid Al Juhani, dari Nabi $."

Sufuan juga meriunlntkan dari Salamah bin Kuhail, dari
Suwaid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b, dari Nabi $, sehingga

batallah perkataan ormg Snng berkata, "Kalimat ifu fidak dihafal."
Justu ihr masyhur lagi dihafal.

Dantaran3ra adalah kepemilikan barang temuan setelah

mencapai setahun: Diriua5ntkan kepada kami dari Umar bin Al
Khaththab dan lrang lainnya, sebagaimana yang diriwa3ntkan

kepda karni dari jahr periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abu
Ubaidah bin Abu As-Safar menceritakan kepada kami, Abu
Usamah menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari
Amr bin SSnr'aib, dari Amr dan Ashim adalah puha
Sut/an bin Abdullah,- dad ayah keduilln, bahura dia menemukan

tas besar, lalu dia membawanSa kepada Umar bin Al
Khaththab 45. Umar lantas memerintahkannya agar

mengumumkan tas itu selama setahun. Dia pr.m melalankanryra,

kemudian dia mengabarkan kepada Umar (bahun tidak ada 5nng
mengakuinSra), maka dia berkata, "Tas itu milikmu. Karena
Rasulullah $ memerintahkan hal itu kepada kami." Aku (Sufun

bin Abdulah) berkata, "Aku fidak membuhrhkannya." Lantas
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Umar memerintahkan agar tas itu diletakkan dalam kas Negara,

lalu tas ifu pun diletakkan di sana.

Diriuayatkan juga dari Umar dari jalur periunyatan yang

sangat banyak dan dari golongan sahabat Rasulullah $, juga dari
jalur periwayatan hnu Umar, bahwa dia melihat kurma 5nng
dibuang di jalanan. Dia pun mengambil dan memakannln. Begifu
pula dari jalur perir*rayatan Ali bin Abi Thalib, bahun dia

menemukan buah delima, lalu dia memakann5ra.

DirirraSatkan dari hnu Abbas, bahwa siapa yang

menemukan barang yang tidak berharga; baik berupa cambuk,

kedua sandal, tongkat atau harta yang sedikit, maka gunakan dan

umumkanlah. Jika dia berupa lauk, maka gunakanlah ia sebagai

lauk dan umumkanlah. Dan jika dia berupa bekal makanan, maka

makanlah dan umumkanlah. Lalu jika pemiliknya datang, maka

gantilah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Thawus, hnu Abbas,

Jabir bin Zaid dan Atha' dalam salah satu kedua pendapat Sufuan,

AsySyafi'i, Abu Sulaiman dan selain mereka.

Segolongan ulama berkata, "Hendaklah dia menyedeloh-

kan barang itu. Jika ada 3nng mengakui, maka pemitknlra diminta

unfuk memilih antara pahala dan ganti rugi."

Pendapat ifu juga dirir,rayatkan, dari Umar, Ali, Ibnu

Mas'ud, hnu Abbas dan lbnu Umar, dia berkata, "Aku tidak

memerintahkanmu unfuk memakannya." Ini juga diriunyatkan dari

Thawus dan lkrimah. Dimana inilah yang menjadi pendapat Abu
Hanifah, Al Hasan bin Hay dan Sufipn.

Mereka berhujjah dengan apa yang diriwa5ratkan dari jalur

periwayatan N hzzar, Khalid bin Yusuf menceritakan kepada

kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ziyad bin Sa'd
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menceritakan kepada karni, Sumay menceritakan kepada kami,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dia berkata:
Rasulullah $ pernah ditanya tentang barang temuan. Beliau

menjawab,

"U 
I o* ,#ti',.$ +Gie 'o!b

,? f:fi W'LAt"o^, ,lyjlr];;t
o-6. ,ii
OJ-e:*

.i ,Slt ,;rr-lt ';;:HriG"a$ 
,.^,

" Banng temuan b'dak hatat Banngsiapa tpng *.r:-;
sesuafu, hendaHah dia mangumumlannSa selana sebhun. Jil<a

pemiliknya dabng, mal<a sahkanlah k kffin5p. Namw jil<a

dia tidak dabng, mal<a sde,kahl<anlah h. I-afr, jil<a dia dabng,
minblah dia untuk memilih *tbn palnh dan ap 5nng dia miliki."

Hadits ini bukanlah ap&apa, karena Yusd bin Khalid dan
ayahnya tidak diketahui identitasnp. Seandato$E hadits im shahih,

maka dalam hadits ini tdak ada huffi bagi mereka. Karena
pendapat 3ang menyatakan bahwa barang ternuan ifu Udak halal

adalah hak, Udak halal sebelum mernberikan pengumuman.

Sedangkan perintah beliau unhrk menyedekahkan barang temuan
ifu dipadukan pada perintah beliau unfuk menafl<ahkannya karena

adanp barang ifu terrnasuk bagian dari hartarya. SeandainSp ini
shahih, maka sebagian perintah beliau l€hh rfiarna untuk ditaati
daripada sebagian yang lain. Tidak boleh merryelisihi sebagian dari
perintah beliau karena perintah yang lainnya- Bahkan semuanya

adalah hak lagi wajib untuk Kami tdak
melamng orang larrg menemukan unfuk menldekahkannya jika
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dia mau. Lalu hadits ini dijadikan huijah r.rntuk menentang kami,

narnun p€{Fngan mereka terhadap hadits ini batal andai saja

hadits in shahih. Namtrn mau bagaimana lagi, sementara hadits ini

nptanya udaklah shahili?

Jika mereka mengklaim bahwa menyedekahkan barang

temuan adalah ijma', maka mereka didustakan. Hal ifu lantaran

apa lnng diriwayatkan kepada kami dari jahr petiwaftan
AMurrazzaq; dari hnu Juraij, bahwa Zaid bin Al Akhnas Al
I(huza'i mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata kepada Sa'id

bin Al Musayryib, "Aku menemukan barang temuan, apakah aku

boleh menyedekahkannya?," Sa'id menjawab, "Engkau tdak
mendapatkan pahala, begitu juga pemiliknya." Aku berkata,

"Apaloh aku hanrs menyerahkannSn kepada para pemimpin?,"

Dia menjawab, "Jika demikian, maka mereka akan segera

memakannya." Aku berkata, "Lalu apa yang hendak engkau

perintahkan kepadaku?," Dia menjawab, "Umumkanlah selama

setahun, jika ada lpng mengakuinya (maka serahkanlah dia

kepadanSa). Namun jika fidak, maka barang itu menjadi milikmu."

Yang paling mengherankan adalah sebagian- mereka

berhujjah unturk pendapatr5n yang salah terkait hal ini dengan

firman Allah &,

,}4vrL,S lJgiYlLuT
"Janganlah l<amu saling memal<an haxa s&rrnmu dangan

jalan gng bafrl." (Qs. An-Nisaa' l4l:291

Ali berkata: Berhujjahnya orang bodoh itu dengan apt di

atas dalam hal ini mengindikasikan, bahwa agamanln tipis, karena
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dia mernbatalkan perintah Rasulullah #. Seandainp dia memiliki
agarna, tenhr dia fidak akan menentang hukum Rasulullah #t.

Jika dia menjadikan pertentangan ini karena adan5ra

pendapat mereka yang terlaknat, "Orang yang men
rumah dan pekarangan kaum muslimin, boleh menernpati dan
menyanrakanngra," maka menyatakan itu halal bagn1ra dan
membajak p*arangannya pun juga halal baginla, dan dia Udak

berkarajiban apapun dalam hal ini.

Sedangkan pendapat mereka, "Barangsiapa yang membeli
sesuafu dengan pembelian yang rusak, maka dia memilikinya
dengan kepemitkan yang rusak,' namun mereka membolehkan
dia unfuk menggunakan apa lnng telah dia beli serara batil;
dengan menggauli, memerdekakan, dan beberapa pendapat
mereka 5nng buruk lainnSa, maka mereka telah sepakat-

Kemudian yang paling mengherankan adalah perintah
mereka agar menyedekahkan bamng temuan itu. [.alu jika
pemiliknSra ifu dahng, maka mereka meminta orang-orang miskin

OanS menerima sedekah itu) unfuk menggantingra, iika mereka
ditemukan. landasan mereka dalam hal ini adalah memakan harta
secara batil juga.

lantas apa bedanya antara orang yang menemukan suafu

barang, lalu mernakan dan bertanggung jawab atasnln dengan
orang miskin !,ang memakan dan bertanggrrng jawab atasngra,

narnun jika orang miskin itu tdak ditemukan, maka dialah (orang

yang menemukan) wajib menggantinya? Jika salah safu dari dua
cara ini merupakan memakan harta secara batil, maka cara lrang
safunya laE juga memakan harta se@ra batil, maka tidak ada

bedanln.
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Jika salah safunya adalah memakan harta secara hak, maka

Sang safunya juga benhrk memakan harta secara hak, sehingga

tidak ada bedarryra. Karena mengganti dalam kedua cara ini adalah

setelah menggunakannyra. Tetapi mereka adalah kaum yang tidak

berakal.

Mereka berhujjah dengan apa yang telah kami sebutkan

sebelumnya, yaitu hadits, " Haia wtang muslim 5nng hilang dalah
ngla api nml<ei' dan " ndak ada jnng mengambil han inng hilang,

k@nli onng Wlg tersut" kedtn hadits ini tdak shahih.

Seanaainsa kedua hadis 'ntr shahih, maka kedua hadits ini bisa

menjadi huijah 5rang paling besar unhrk menentang mereka, karena

mereka mernbolehkan unhrk mengambil unta png hil*g, dimana

dalam hal ini da nashyang telah disebutkan.

Yang paling mengherankan adalah berhuijahnga mereka

dengan riwalat SnnS bunilq yaitu 5nng diriwayatkan oleh Abu Yusuf,

dari AMul Malik bin Al Arzami, dari Salamah bh Kuhail, bahwa Ubai

bin Ka'b...kernudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini, dan

bahwa Rasultrllah # bersabda keadaann5n, ,iJl &6 t\ 'O/ip

" I{arqta angl<au mem bufuhl<ann5a."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini munqahii karena

Salarnah tidak hidup sernasa dengan lJbai kemudian Al Arzami

adalah orang Sang sangat dha1f, sedangkan Abu Yustrf k 5ub ad

anhu.l-antas dlapakah gnng lebih sesat daripada omng Srang menolak

apa lang diriwa5atkan oleh Sufun Ats-Tsauri dan Hammad bin

Salamah, keduan5a dari Salamah bin Kuhail, dari Sr$/aid bin

Ghafalah, dari Ubay bin Ka'b, dari Nabi S, d* menganrbil apa yang

oleh Abu YL'sxJ Al It{aghmr:2, dari Al Arzami Adh-

Dha'if, dari Salamah, dad (Jbay, dan dia (Salamah) tidak pernah
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sekalip-rr berlurnpa dengan lJbay. Dalam rnasalah !,ang s€rupa

dengan ini, maka ambillah pelajaran u,ahai oran[folang yang
mernprnlni mata hati.

Kemudian seandairyn tambahan yang fidak shahih ni
shahih bagi mereka, maka di dalamnya tidak ada hujjah bagi
mereka. Sebab, di dalamqp tidak ada huiiah, kecuali kelegalan
barang temuan bagi orang !/ang mernbuhfikan. Kami tdak
mengingkari hal ini- Jushr ini adalah pendapat kami. Di dalamnya
juga tidak ada hrangan bagi orang kaya unhrk mengambilnya; baik
secaftr tersirat ahu pun tercurat. Namun yang sangat
rnengherankan adalah penolakan mereka terhadap hadits AIi bin
Abi Thalib terkait dengan penemuannln 5nng berupa dinar dan
pelegalan Rasulullah & b"Srnyu untuk menggunakan dinar
tersebut.

Mereka b€rkata, 'Hadits ini mutat diriwalntkan oleh
Syarih dan dia adalah orang yang dha'ill Jadli, hadits murcalyang
diriwaptkan oleh orang dha'if ndak boleh unhrk dijadikan hujjah
saat bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah. Namun hadits
mutsl png dirivrnyatkan oleh Al Arzami -dimana dia adalah
perinnyat Fng paling dln'if tidak boleh ditinggalkan saat itu
sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Demi Allah, penyesalan

orang yang menempuh jalan ini dalam unrsan agama akan
berkepanjangan pada hari yang tidak bergrrrn lagi penyesalan

sedikit pun. Jalan ini bukanlah jalan orang lrang mempercayai hari
. Tetapi ialan ini adalah jalan kesesatan dan

menyesatkan.

Kemudian mereka berdusta, bahkan hadits Ali diriwayatkan
dari selain jalur periwaptan Syarik, dart dt-musnad*an dari jalur
periwayatan Abu Daud; Ja'fur bin Musafir At-Tinnisi menceritakan
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kepada lGrni, hnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Musa

bin Ya'qub Az-Zarn'i,3nihr Musa bin Ya'qub bin Abdullah bin
Wahb bin Zam'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim,

dari Sahl bin Sa'd, dia mengabarkan kepadarrya, bahwa Ali bin
Abu Thalib mendapati Al Hr.rsain dan Al Hasan menangis karena

kelapamn. Ali pun pergr dan menemukan dinar di pasar, lalu dia

membawa dinar ifu ke Fathimah, dan mengabarkan kepadaryra.

Fathimah berkata "Temuilah seomng Yahudi, lalu

belikanlah kita tepung." Ali pr.rn pergi menemui orang Yahudi ifu,
lalu dia membeli tepung dengan menggunakan dinar ifu. Orang

Yahudi ifu berkata, "Apakah engkau menanfu orang yang

mengaku sebagai utusan Allah?" Ali menjaurab, 'lya." Yahudi ifu
berkata, "Ambilah dinarmu dan bawalah tepung ini." Ali pun

beranjak pergi dan membawa tepung ifu kepada Fathimah, lalu dia

mengabarkan kejadian 1nng tadi. Fathimah berkata kepada AIi,
"Ternuilah penjual dagrng, lalu belikanlah kami daging dengan

menggunakan dirham." Ali pr.rn pergi lalu dia menggadaikan dinar

itu dengan dirham untuk membeli dagrrg. Ali lalu pulang

membarmnga, lantas Fathimah membuat adonan, mengolah dan
membuat roti, kemudian dia mengundang Rasulullah,S, beliau

pun menemui mereka. Fathirnah berkata kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, aku hendak menSrebutkan sesuatu kepadamu. Jika
menunrhu ini halal, maka kami akan memakannya, dan

hendakqra engkau makan bersama kami." Fathimah lalu
menceritakann5ra. lantas Nabi $ bersabda, "Makanlah dengan

menyebut narna Allah-" Ketrka mereka makan, tiba-tiba ada

seorang pemuda Islam mencari dinar.
Rasulullah $ memerintahkan untuk memanggilnya. [-alu beliau

bertanya kepadanya. Pemuda itu berkata, 'Dinarku jatuh di
pasar." Rasulullah $ lalu bersabda, " Wahai Ali temuilah fukang
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dagrng itu, kabkanlah kepdan5n, 'fuil<anhh aku dinar,

sdanglan dithammu menjadi bngunganlot'." Dia pun
mernberikannln, lalu Rasulullah $ memberikan dirharn kepada-

np tanpa bukfi.

Abu Muhammad berkata: Ini dalah l<habr lnng baik
daripada khabar mereka, yaitu Rasulullah &, Ali, Fathimah, Al
Hasan dan Al Husain.g. Sedekah (zaka$ tdak halal bagi mereka;

baik mereka kaya atau miskin. I{habariru mengindikasikan tentang

kebolehan mernbeli teptrng dengan dinar, karena Ali mengambil-

nya dengan niat membeli, kemudian ormg Yahudi ifu meng-

hadiahkan dinar tersebut kepadanya. Dernikian juga dia
menggadaikan dinar dengan dagrrg. I{ha8ariru shahih mencakup

sernua masalah ini.

Diriwaptkan kepada kami dari jah,rr periuaptan Al
Bukhari; Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami,

Sut/an menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir,
dari Thalhah bin Mustrarrif, dari Anas bin Malik 4$, dia berkata:

Rasulullah $ pernah menemukan btnh kurma di jalanan. Beliau

bersaMa,

.t#k "$ i,'Ut'0, o k'o:t i)Gl ;t :v';

'*andainya aku frdak l<haovatA kttma ini adakh kuma
sdelah (zakat), aku psti memakannja."

Rasx.dullah $ adalah orang yang kaya dan bukan orang

lnng miskin, hal ini berdasarkan Allah $ kepada

beliau, karena Allah g berfirman ,@ ffii;G!)t; "Dan Dia

mendaptimu sebagai seoftng tnng lalu Dia
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membqil<an kankupn." (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 8) Beliau saja

menghalalkan memakan barang temuan, narnun beliau khawatir

kurma itu adalah kurma sedekah.

Sebagian mereka berkata, "Hadits ini menetapkan bahwa

kurma ihr adalah sedekah (zakat), karena ifu menrpakan bamng

temuan."

Ini adalah pendapat orang Snng tidak mempunyai akal,

tidak memiliki rasa malu dan agama, karena ini adalah ucapan

1nng tidak dipikirkan, ucapan yang bertentangan dengan inti dari
kalimat Rasx.dullah $, bentuk kedustaan yang ditampakkan dan

lemah lagi rusak. Yang paling mengherankan adalah pendapat

sebagian mereka, 'Ijma men5ntakan, bahwa barang temuan tidak

boleh diberikan kepada orang yang kaya selain beliau, sehingga hal

inipun demikian."

Abu Muharnmad Berkata: Tidak ada sesuatu 5nng lebih

mudah daripada pertuatan dusta bagi mereka, kemudian mereka

berdusta bahwa pendapat ini adalah pendapat Allah &1, Rasul-

NSn &, selunrh umat Islam, akal dan idera. Sungguh celaka,

kapan mereka sepakat dengan pendapat ini, dan siapa yang

menyepakati mereka atas pendapat yang menyisakan perdebatan

dan keburukan. Dimanakah mereka menemukan ijma' ini, bahkan

mereka berdusta dalam hal tersebut.

Apabila barang temuan itu dimasrkkan ke dalam

kepemilikannln setelah setahun mengumumkann3n, walaupun dia

memberikan barang temuan ifu kepada orang 3png kaya, atau

SanS paling ka1ra, atau bahkan Qarun sekali pun jika dia masih

hidup, atau Sulaiman sang ufusan Allah jika barang temuan ifu ada

AlMuhalla - EI



di masanya, maka semua ifu mubah, dan Udak sedikitpun ada

kernalmrhan di dalamnSra.

Mereka juga berkata: Yahya bin Sa'id ragu dalam masalah

oftmg lnng mengambil barang temuan dengan mernanfaad<ann5ra,

apakah ini pendapat Yazid mauh Al Munba'its atau pendapat
Rasulullah $. Sementara pada kesempatan 37ang lain dia me
mastikan bahwa ini adalah pendapat Yazid.

Kami katakan: Yahya juga me-mr.rnad*ann1ra. Semua ini
shahih, karena sesekali Yahya mendengarkan riwa3nt ini secara

musnad, dan sesekali dia mendengar Yazid berkata, "lni termasuk

fatwanla juga." Kemudian Yahya berkata, 'Tetapi Rabi'ah fidak
ragu bahrra hal ini adalah pendapat Rasulullah $. Demikian juga

Busr bin Sa'id tidak ragu, bahwa riwayat ini dari Yazid bin lftalid
Al Juhani, dari Rasulullah #i."

Malik dan Sufuan Ats-Tsauri meriuraSntkan dari Rabi'ah,
dari Yadd maula Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi $,
beliau bersaMa,

.e:liti \b G;ia'o$
'Jika *,r,;* datang,'r** smhl<anlah Ur*s ifi,

kepdanSa). Narnun jil<a frdak, mal<a tetsemh englau."

Hammad bin Salamah dari Rabi'ah, dari
Yazid bin lftalid, dari Nabi $, beliau bersaMa,

e'aiirLrGwie 'or;

*Jika *-r;* datang,'r-* senhkanlah i*-rg itu
kepadanSn). Namun jika frdak, maka tercenh engl<au."
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Hammad bin Salamah meriwayatkan, dari Rabi'ah, dari
Yazid, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi @, beliau bersabda,

tp,4\,

'ol)\{s

*tW',vW?rtrCie

" Jika pemililmjn dabng, lalu dia mengenalin5n, maka

serahkanlah barang itu kepdanya. Namun jika fidak, maka dia

menjadi milikmu."

Sufuan bin Uyainah meriwayatkan, bahwa Rabi'ah me-

ngabarkan kepadanya, bahwa Yazid maula Al Munba'its
mencsritakan kepadanya, dari Yazid bin Khalid, dari Nabi $,
bahwa beliau ditanya tentang barang temuan, dan beliau bersabda,

o 
ta 

-n ,oslel

" Umuml<anlah selama setahun, Jika ada tpng mengakuin5n

(mala smhkanlah ia kepdanya). Namun jil<a fidak, maka

gabungl<anlah dia dengan harbtnu."

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshuq Abdul Azu bin Muhammad -Ad-
Damwardi- menceritakan kepada kami, aku mendengar Rabi'ah

menceritakan, dari Yazid maulaAl Munba'its, dari Zaid bin Khalid,
dari Rasulullah #r, lalu dia menyebutkan hadits itu, narnun

diakhimp terdapat redaksi,

1.. ,. o.9 .(4)*rr Wf

u

.u)L.
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t1 A,:&u'll: pyc'rGq+e;C tf
.u)r.ii.i

"Jika penilikn5n dabng mala senhl<anlah banng itu
Nanun jile frdak, maka ganakanlah dia sebgaimana

engkau manggunalan harlamu."

Abu An-Nadhr maula Amr bin LJbaidillah juga meriwa5at-
kannln, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dari
Rasulullah $ tentang barang temuan, beliau bersaMa,

" Umumlanlah banng ifu selama sebhun, namm jika tidak
ada Snng menganalinSn, maka bqitahukantah fufup dan talinya.
Kemudian niilnun jika pemitilmjn dabng, maka
senhl<anlah dia kepadanlm."

Hammad bin Salamah juga meriranSatkanryra, Salamah bin
Kuhail menceritakan kepada kami, dari suuraid bin Ghafalah,
bahwa Ubai bin Ka'b berkata kepadanya: Rasulullah $ bersaMa
kepadanp tentang barang temuan,

u:;a q+e ie tf
,ie1WL1$aie,

,ww u?u u:$i il Lti "{- w?
. 1;y ciJv qb; ;c oV rik'F,uits,

,Cit< r, ,ttrl>l,t-,

.u 4r'
I 60 I - Al Muhaua



"Jika pemiliknya dabng, maka beribhukanlah jumlah, bli
dan temptu9n, lalu berikanlah dia kepdaqn. Nanun iika frdak,

mal<a bamng itu menjadi milikmu."

Hadits yang menunjukkan atas hal ini adalah hadits Isadh

bin Himar dan Abu Hurairah, bukan seperti riwayat yang dibuat-

buat lagi dnsta, dari riwaSnt yang murcal, maihul dan riwayat png
tidak ada kebaikan di dalamnya.-Semoga Allah selalu memberikan

taufik-f.lya.-

Ada sebuah khabaryang diriwaptkan dari ialur periwa3nt-

an, dinrana pam penentang berhujjah dengannln saat l<habar inr

sestni dcrgan pendapat merel<a, yaitu diriwalntkan kepada kami

dad iahrr periwayatan hnu Wahb; Amr bin Al Harits mengabarkan

kepadaku, dari Amr bin Syu'aib, dari a3nhn1n, dari kakekn5n,

bahwa ada seorang lelaki datang menemui Nabi $, dia berkata,

"Bagaimana pendapatnu tentang barang yang ditemukan di jalan

ra3n atau desa yang berpenghuni?" Beliau menjawab,

a

Y!i

6'11(,

-^ 
t-or, 

./

*-Pt G)

It anv )+G. ie tf o .92
c?t;^rt O J9

'!,ut;
,,r!*Jt * *yt €. rl-f t4 ,ll

.}^:ijr :)tt')t er,* 41;it?
" Umumkanlah selama setahun. Jika ada orang tnng

menaringn, maka senhkanlah barang ifu kepdan5n. Sdangkan
bamng 5ang ditemukan di jalan selain ialan m5a, dan di desa tnng

Wb iv tf
td'r/

o lt ,. o -lo z
-aJJl 'r L,. 

"rJ (J. J'
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tidak berpenghuni, mal<a dahm hal ini dan harh pual<a wajib

sepalima."

Catatan ini adalah catatan yrang tidak kami arnbil. Ini adalah

hukum barang temuan selain heunn- Sedangkan masalah heuan

lnng tersesat mempuqni tiga hukum, yaifu:

Domba dan kambing bandot png tersesat; baik yang besar

maupun yang kecil, jika khauratir dimangsa serigala atau diambil
oleh manusia, dan tidak ada png melindungingra serta jauh dari
tempat air, maka kambing itu halal bagi orang yang mengambil-

nya; baik pemililmya datang atau tidak; baik dia menemukannya

dalam keadaan hidup, atau dipotong, atau dimasak atau dimakan,

dimana tidak ada pilihan lain baginla.

Sedangkan unta yang masih kuat untuk mencari makan dan
mendatangi tempat air, maka Udak boleh bagi seorang pun

mengambilnya. Sementam adalah membiarkannp.
Barangsiapa Snng mengambihla, maka dia menanggungnya jika

unta ihr cidera sebab apapun itu, dan dengan hal ifu dia termasuk

orang 5nng bermaksiat, kecuali adanSn suafu perkara dari 3Bng
telah kami sebutkan; berupa barang temuan atau hannn Srang

tersesat, yang kepada pemilikn5n, maka

hukum dari setiap ifu adalah mengembalikannya, dan Udak

menerangkan hal ifu. Sedangkan selain apa lrang kami sebutkan;

berupa unta gnng Udak kuat unhrk mendatangi tempat air dan

mencari makanan. Begitu juga dengan sapi, luda, bighal, keledai,

dan semua heuran buruan yang dimiliki, budak laki-laki dan
perempuan, orang yang kehilangan hamnnSn, kambing yang

tersesat sekiranya tidak khawatir dimangsa heunn buas serta tidak
pula manusia, dan selain semua ihl maka wajib unh.rk

mengambilnya, memwat dan mengumumkannln- Jika sang
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pemilik tidak Sang mengakuinya, maka hendaldah seorang hakim

atau orang yang menemukannya menjadikan her;.ran unfuk

kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya.-Sernoga Allah selalu

memberikan taufik-Np.-

Baik setiap heuran Spng kami sebutkan ihr termasuk heunn

Snng disia-siakan oleh pemiliknya, karena danrat, atau takut, atau

karena kunrs, atau juga apa saia Snng membuatryra tersesat.

Penjelas hal tersebut adalah apa yang diriwa3ntkan kepada

Iorni, dari jalur periwalntan Al Bukhari; Qutaibah (bin Sa'i61rt

menceritakan kepada kami, Isrnail bin Ja'far menceritakan kepada

lorni, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid maula N
Munba'its, dari T:rid bin Khalid Al Juhani, bahwa

Rasulullah # diturrynr2 terrtang barang temtran. Beliau menjaurab,

" Umuml<anlah bamng ifu selann setahun, kanudian benbhulan-
lah bli dan tutupn5n, kernudian manfaatkanlah. Jika panililm5n

dabng maka semhl<anlah ia kepadanSn " Dia bertanSa, "Wahai

Rasulullah, bagaimana dengan kambing Srang tersesat?" Beliau

menjar,rnb, "Ambillah, l<arqm kambing ifu unfuhnu abu
sudanrnu abu heunn buas-" Dia beranlp lagr, "Wahai

Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Rasulullah & pun sangat

marah, sehingga pipi busran atas mememh (atau wajahn5ra

mernerah)l3. Kemudian beliau bersaMa, 'AF hubunganmu

dengw unta ifu? Sqnqbm dia berunna ladam dan tantpt
minumnny{4, annpi ang Hnilik menanuianutjn."

Tambahan ini dari enhih Al Bdrirur$/2531.
Seaanglon dalam Slahih Al BuHrad menggunakan redalsi 'Ada seorang
lelaki yang bertanlp kepada Rasulullah $...."
Tambahan ini dari Shahih Al Bul*mri.
l,{aksudngra nnsih kuat b€rjalan dan mernpurryai simpanan air dalam
p€rutr!,a.

l1
\2

13

t4
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Dirivrayatkan dari jalur periu4atan AI Bukhari; Ismail bin
Abdullah bin Abu uunis menceritakan kepada kami, sulaiman bin
Bilal menceritakan kepada kami, dari Yahyra bin sa'id Al Anshari,
dari Yazid mauk Al Munba'its, bahwa dia mgndengar Zaid bin
Khalid Al Juhani berlcata: Rasulullah $ pemah ditanla, "Bagai-

mana tentang kambing lrang tersesat?,, Beliau
menjawab, "Ambillah l<anbing ifu, karena dia unfiionu,
sudannu abu wfuk hewan buas." Dia bertanSra lagi,
"Bagaimana pendapahnu tentang unta Snng tersesat?" Beliau
menjawab, " Tingalkanlah dia, l<arena dia betama ladam dan
minumannSa, dia bisa menari air dan menakan ppohonan,
sampi ang pemilik manemul<anng6."l5

Rasulullah $ memetintahkan untuk mengambil kambing
tersesat 5ang kharrratir oleh serigala atau pencuri, namun
beliau memerintahkan unfuk meninggalkan unta yang masih bisa
mencari air dan makan pepohonan. Beliau han!. mengkhususkan
hal ini, bukan barang temuan dan heunn Snng tersesat lainnya,
sehingga Udak boleh menentang hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Hewan lrang masih diketahui
oleh pemiliknya, bukanlah heuran 3nng tersesat, karena dia tidak
tersesat secam kesehrnrhan, bahkan dia masih terpantau. Tetapi
maksud heuran yang tersesat adalah hetmn yang tersesat secam
keselunrhan, sehingga pernilikrya tidak mengetahui tempatrya,
dan orang yang menemukannln tidak tahu heunn ifu milik siapa.
Heunn inilah lnng diperintahkan oleh Rasulullah * rr,tuk
membarrran5ra. Demikianlah hulorn 5rang berkaitan dengan sanua
hannn, kecuali apa yang telah kami sebutkan secarcr mauquf atas

1s Hadits ini terdapat di dalam Stnhih At Butilnn B/2il|lnng dis€hrtkan
secam panFng lebar, namun di sini penulis menyebutkan secara rirgkas.
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firman Auah e, L${6 ;ti iF i}ir6, fii'{rail li g i}i1$
"Dan olonglah karnu datam (mangerjakan) kebajikan
dan bkwa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2), diantara kebajikan adalah
menjaga harta orang mrslim atau kafir dzinni.

Rasulullah $ bersaMa,

.?t?'# €t;l:r rsic2L1
"Saungguhnga danh dan harA l<alian hamm atas kalian.,,

Jadi, harta seseormg tidak halal bagi seorang lainnya,
kecuali apa yang dihalallon oleh Allah & dan Rasul-N5n $.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatarr
AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zvhi, dari Sa,id bin Al
Musa3ryib, dia berkata: urnar bin Al Khaththab mengirim surat
kepada para gubemumlra" "Janganlah kalian mengambir heunn
(unta) yang tersesat, karena unta ifu ada png dirawat dengan cara
dilepaskan, dan dia bisa mendatangi tempat air sendiri. Tidak ada
seoftmg pun yang boleh mengambiLla, sampai orrng lang
mencari itu menemukannSa." Utsman juga mengirim surat,
"Ambillah unta Snng tersesat dan umumkanlah. Jika ada orang
lang mengakuinya, (malo serahkanlah kepadanya), Namun jika
tidak ada, maka juallah dan hasil penjualanryn letalJ<anlah di kas
negara, lalu jika datang orcng yang mencarinya, juallah hasil
penjualan ifu kepadanlra."

Diriwayatkan dari jah,' periwalntan lbnu Wahb; Anas bin
Iyadh mengabarkan kepadaku, dari Salamah bin wardan, dia
berkata: Aku bertanya kepada salim bin Abdullah bin umar
tentang kambing yang ditemukan di lahan kosong. Dia berkata
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kepadaku, 'Umumkanlah kambing itu kepada oftrng png ada

disekitarmu. Jika ada yang mengakuinyra, maka serahlonlah dia
kepada orcmg lnng mengakuinya ihr. Jika tdak ada, maka

makanlah kambingmu dan kambing harnn buas ifu."

Sedangkan dari jalur perirrayatan Waki'; Salamah bin
Wardan menceritakan kepada kami, dia berkata: Alm bertanya

kepada Salim bin AMullah bin Umar tentang unta lang tersesat.

Dia berkata, 'Jika unta ifu mempunyai tempat penyimpanan

minuman dan ladam, maka tinggalkanlah dia. Namun jika tidak
demikian, maka beritahulonlah pemiliknp, lalu serahkanlah

kepadanSn."

Diriunlratkan kepada kami dari jalur petiwaSntan

; dari Ma'mar dan Sufun Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq

As-Sabi'i, tentang perempuan lnng datang menemui Aisyah
Ummul Mukminin, "Aku menemukan seekor kambing." Aisyah
ber*ata, "Berikanlah dia makan, kemudian perahlah dan

umumkanlah." Dia mengulanginya tiga kali. talu Aiqnh berkata,
"Apakah engkau ingin aku men!ruruhmu unhrk menyembelihn5a?"

DiriwaSratkan dari lalur periwayatan hnu Abi Syaibah: Abu
Al Ahwash menceritakan kepada kami, dariTaidbin Jubair, bahwa

dia mendengar lbnu Umar berkata kepada seorang lelaki Snng
bertan3n kepadanp tentang heruuan png dia temukan. hnu Umar

berkata kepadanp, "Rawatlah dengan baik dan umumkanlah."

Lelaki ifu berkata, "Apakah aku boleh meminum strsunya?" hnu
Umar menjawab, "Menunrtku engkau tidak boleh melalnrkan hal

itu."

I 66 I - AI Muhatla



Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat, "Unta

yang tersesat boleh diambil sebagaimana her,rnn lainnya yang juga

boleh diambil."

AqrSyafi'i berpendapat: Kuda, sapi dan baghal yang bisa

mendatangi tempat air dan mencari makanan udak boleh diambil,

karena diq[nskan kepada unta. Namun jika semua heunn ifu dan

her,rnn yang lainnlp tidak bisa melakukan hal tersebut, maka boleh

diambil.

Abu Hanifah dan AslrSyaf i berpendapat Barangsiapa

lnng mengambil seekor kambing yang tersesat, maka dia wajib

menggantinln, jika dia memakannya.

Sedangkan Malik berpendapat: Kambing ynng tersesat di

dekat perkampungan tidak boleh dimakan, tetapi orang lnng
mmemukannya ihr hanrs membawanya ke perkampungan

tersebut, lalu mengumumkannya di sana. Sedangkan kambing

Sang tersesat di tanah kosong dan padang pasir, maka boleh

dimakan dan diambil. Namun jika pemiliknp menemukannya

dalam keadaan masih hidup, maka dia lebih berhak terhadapnya,

dan jika dia menemukannSra telah dimakan, maka tidak ada ganti

rugi untuknya, serta orang yang menemukan dan memakannya ifu

fidak wajib menggantinya.

Namun para ulama fikih Maliki be6eda pendapat jika

kambing ifu ditemukan setelah disembelih, narnun belum dimakan.

Malik berkata: Jika seekor sapi khawatir dimangsa binatang

buas, maka hukumnSn seperti hukum kambing. Namun jika udak

khawatir binatang buas, maka hukumnya seperti hukum

unta, semua itu harus ditinggalkan. Tidak boleh mengumumkan-

DVd, dan tidak boleh mengambilnya. Sedangkan seekor kuda,
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baghal dan keledai, harus diumumkan, kemudian disedekahkan

fiika fidak ada Snng mengakuin3fl.

Klasifikasi 5nng dilakukan oleh Malik ini keliru, karena dia

Udak mengikuti As-Sunnah, sebab dia membedakan antara

beberapa keadaan seekor kambing yrang tersesat. Hal ini tidak ada

dalam nash. Demikian juga dengan pernbedaann3n antara seekor

kambing 5nng diternukan oleh pemiliknSn dalam keadaan masih

hidup atau telah dimakan. Ini fidak tertera dalam khaban bat<

se@ra tersirat ataupun tersumt; tdak pula ada dalam qiyas dart

pendapat yang dijadikan acuan. Karena qitns sendiri fidak

membolehkan orcmg Snng menemukan her,van tersebut unhrk

mengambiLya, sebagaimana ddak diperbolehkannya barang

temuan yang lain. Kecuali dia adalah orang fakir 5nng telah

mengumumkan selama setahun. Kami tidak menemukan klasifikasi

dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang ulama sebelumnya.

rymi juga tidak menemukan hujjah untuk pendapat Malik ini.

Sementara Abu Hanifah, dia menyelisihi semua perintah

Rasulullah $ secara temng-terangan, karena melarang untuk

mengambil seekor kambing yang tersesat se@ra urnun dan

memerintahkan unhrk mengambil unta yang tersesat. Sungguh

dalam perkara ini, Rasululluh # bahkan sangat marah sehingga

membuat u/ajah beliau memerah. Pendapat Abu Hanifah ini masih

bisa ditolerir karena kebodohannp tentang atsar. Sedangkan

mereka orang-orang yang merugi (selain Abu Hanifah), maka demi

Allah ddak ada tolerir bagi mereka. Bahkan mereka telah

melalnrkan apa lrang dibenci oleh Allah S secara terang'terangan,

sehingga mereka termasuk golongan omng-orang 3nng disinggung

oleh Allah dalam firman-Itlya,
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@AlCs*,,r5;,
" Yang da nikian ifu dalah karena saungguhn5n mereka

mangikuti ap Wg menimbull<an kemurlaan Allah dan l<arena

merel<a membenci kqidhaan-Ntm, sebab ifu Allah menghapus
(phala) amal-amal mqe.l<a." (Qs. Muhammad [47]: 28).

Tidak ada Snng paling kami khauratirkan terhadap mereka

daripada kesempumaan a3lat ini, karena hujjah yang ada telah

menentang mereka.

Jika mereka berkata: Semua harta adalah haram bagi selain

pemiliknya dan wajib menjaganp. Kami tidak akan menyelisihi hal

itu, sebab adanp satu khabar. Maka kami katakan kepada

mereka: Kalian berhujjah dengan l<habar ini terkait sesuatu yang

kalian ingkari, lalu kalian memerintahkan unhrk menrsak barang

temuan ifu dengan cara menyedekahkannya setelah pengumuman

selama setahun. Sesekali l<hahr ini menjadi hujjah di sisi kalian,

dan sesekali menjadi sebuah kebatilan di sisi kalian. Kesesatan

apakah ini? Telah diriwa5ntkan kepada kami, dari Ummul

Mukminin dan hnu Umar tentang kebolehan meminum susu

heuan yang tersesat. Namun mereka Udak mengatakan hal

tersebut."

Sedangkan Aqrslafi'l; maka dia telah merusak dalilnp, dia

tidak berpendapat terrtang pengambilan seekor kambing, dan dia

memasukkan ke dalam khabar ini sesuatu yang tidak termasuk di

dalamnya, sehingga dia menyamakan hewan yang tidak disebutkan

dalam sebuah nash derryan seekor unta. AsySyafi'i menjadikan
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pergr ke tempat air dan memakan pepohonan sebagai ilkt dalam

mengqiyaskannya. Tidak ada dalil tentang keabsahan perkara

tersebut. Sesungguhnya seekor kambing ifu bisa mendatangi

tempat air dan memakan apa yang bisa dia capai dari pepohonan,

sebagaimana 1nng dilalnrkan oleh seekor unta, dan dia udak bisa

memakan apa lnng fidak bisa dia capai, sebagaimana unta pun

tdak bisa memakan apa yang tdak dia @pai. Seekor serigala akan

memakan seekor unta, sebagaimarn dia juga akan memakan

seekor kambing, dan tidak ada yang bisa menghalangi seekor unta

dari terkaman serigala tersebut. Namun png bisa terhalang dari

serigala ihr hanplah seekor sapi. Ini menrpakan perkara 5nng
telah diketahui secara seksama dengan kasat mata.

Jika mereka berkata: SaMa Rasulullah St, 'Heumn ifu
unful<nu dan saudanrnu abu unfuk serigala,' bukan menrpakan

benhrk memberikan kepemilikan kepada seekor serigala. Demikian
juga perkam ifu bukanlah benhrk membrikan kepemililon unhrk

orang yang menemukan.

Maka kami katakan: Ini adalah sebuah kebatilan dari kalian,

karena serigala itu fidak bisa merniliki, sementara orang yang

menemukan ifu bisa memiliki. Orang lang menemukan adalah

mul<hathab (orang yang terkena perintah), sedangkan serigala

bukanlah mul<hatha4 dan orang yemg menernukan diperintahkan

unfuk mengambilnya. Jadi, tambahan kalian ini adalah dtrsta dan

lagi tertolak."

Tampak jelas gugumya selnua pendapat ini dengan penuh

kq/akinan. Sesungguhnp salah seoremg dari mereka mengambil

sebagian khabar ini untuk dijadikan hujjah, dan meninggal

sebagiannya ynng lain, karena dia udak melihatrla sebagai hujjah.
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Mereka berselisih dalam hal tersebut, orang yang ini
mengambil apa lnng ditinggalkan oleh orang yang ihr, dan orang
yang ifu meninggalkan apa yang diambil oleh omng lain. Hal ini
bukanlah sebuah jalan menuju kebenaran.

Jika sebuah khabar menjadi hujjah dalam sahr masalah,

maka semua yang ada di dalamnya juga menjadi hujjah, kecuali

ada nasil<h (penghapus) lrang menghapus secara pasti.

Namun jika dari bagan khabr itu bukanlah sebuah hujjah, maka

sernuanya ihr juga bukan hujjah. Sedangkan memuhskan hukum

dalam beragam perkara yang menyangkut kepufusan

Rasulullah $, maka itu Udak diperbolehkan.
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Hat *V
KITAB IAQITH (/ T.IAT( PUNGUT)

1384- Masalah: Jika ada anak kedl sang dibuang, maka

orang lang menernukann3a itrr uaiib m€rnmguhrla. Karena

Allah $ berftrman,

islrt; ;,Ii i?iS{,ci{i"{,irG }i &;i},ta3

'a'r;stl
"Dan tolong,manolonglah kamu dahn (ma'gqjakaril

kdajikan dan blwa, dan jangn dahn bqbmt
dm dan WJanSgamn.' (Qs. Al Maa'idah l5l:2).

Allah & iusu berfirman,

"t4,i6tc164666i
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'hn truU mqneliham kdidryn wrzng
rrnttt*t mab wlahohh da tehh mqneliham kelzldryn nnnusk
snnrya-" (Qs. Al Maa'ftlah l5l: 32).

Tidak ada dosa 1nng l€bih besar daripada dosa orang png
mernhnrg anak 1ang t€rlahir dalam keadaan Islam lagi tak bedosa,

sehfotgga dtl meninggal kanena kelaparan dan kedinginar\ atau
dimalon deh bhatang buas, dia (orang yang mernbuang) adalah
pernhrrrrh secan sengall tanpa diragulon lagi.

Dirirqpflran secara drahihdari Rasrlullah $,

.hr l3'j\ d6t ,*i\ 0"
'bnngsiap tErU ffuk menja3agi mantsia, nnb Atlah

fuk alan flrentatE rginta.?'

1385. lrlasalah: Status anak pungut adalah merdeka, dan
tdak ada uala'keu,alhn) atasngra bagi seorang pun, karena pada
dasaqla sehmh manrlsia adalah keturunan Adam dan istinyra, laifu
Haunra' lt, kedrnnSa adahh merdeka, sedangkan ketunrnan orang

merrddra jwa ilnrt merdel<a tanpa ada l<hilafdari seorang prn. Jadi,

setiap rnam.sia adalah merdeka, kecuali AI Qur'an ahru $nrnh
hal ihf serrentara di dalam kedr:anp tidak terrdapat

naslrgBng menetapton status hdak anak pungut.

Ot€h lorcna itu, tdak ada status budak bagrya dan tidak pla
Ilah'@i seorang pun ahn1,4 karena seiatinya mernang tidak ada

uDh' fteualian), keomli setelah menjadi hdak s€s@rzmg, atau
a1B[nAp yang dekat rnaupm 1png jauh itu kenrbali kepadanp
dengmn "absanganakifu.
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Rasulullah $ bersabda,

" Wala' ifu bagi orang yang mqnqdel<al<an."

Ini adalah pendapat Abu Flanifah, Malik, AsySSnfi'i dan
Daud.

DiriwaS;atkan secara shahih dari Umar bin Al Khaththab rg
apa yang diriua3ntkan kepada karni dari jalur periunyatan Malik;

dari hnu Syihab, dari Sinin Abi Jamilah, bahwa dia pemah
menemukan anak yang dibuang, lalu dia membat*n anak ih:
kepada Umar bin Al Kaththab. Umar berkata kepadanya, "Anak
ifu merdeka, wala \nya bagimu, sedangkan nafkah anak ifu
diambil dari kas Negara."

Atsar tni juga diriwayatkan dari Syumih, bahwa dia
menjadikan onla'anak pungut itu bagi orang lnng memungut[ra.
DiriwaSratkan se@ra shahih, dari lbrahim An-Nakha'i apa 5rang

dirir,rayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin
Ja'far; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin AI
Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "A\nak pungut
adalah budak." Hal ini juga diriwayatkan kepada kami dari Umar
bin Al Khaththab, sebagaimana lang dirirrrayatkan kepada kami,
dari ;alur periwayatan hnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan

kepada kami, Sufun menceritakan kepada kami, dari Sulaiman,
yaitu Abu Ishaq As5r-Syaibani, dari Haufh, dari lbmhim An-
Nakha'i, dia berkata: Umar berkata, "Mereka dimiliki." Maksudnya

adalah anak-anak pungut.

Diriwayatkan dari jalur periwaptan lbnu Abu $nibah;
Sufyan, -yaitu hnu Syaibah- menceritakan kepada kami, dari Amr

.'d{t,Ai,l;rCr
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bin Dlnar, dari Az-Zuhri, dari seorang Anshar, dia b€rkata, "[Jmar

memerdekakan anak pungut. "

Diriun5ntkan dari lalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah;

Wah' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan

kepada kami, dari Zuhair Al Ansi, bahwa ada seorang lelaki yang

memungrrt anak yang dibuang, lalu dia membaura anak ifu kepada
Ali bin Abi Thalib &. Ali lantas memerdekakannya.

Abu Muhammad berkata: Dia tidak bisa dimerdekakan,

kecuali hdak.

Jika ada png berkata: Diriwa5ntkan kepada kalian dari
jahr periun3ntan hnu Abu $nibah; Waki' menceritakan kepada

karrli, Slnr'bah menceritakan kepada kami, dia b€rkata: Alnr
bertargn kepada Hammad bin Abu Sulaiman dan Al Hakam
tentang anak pungut, kedtnngn menjawab, 'Dia merdeka". Aku
bertanyra, 'RiwaSat dari siapa?" Al Hakam menjaunb, 'Dari Al
Hasan, dari Ali".

Ali berkata: Diriurayatkan juga kepada kalian, dari Waki',
dari Sut an, dari Zuhair bin Abi Tsabit dan Musa Al Juhani. Musa
berkata, 'Aku melihat Ali memberikan minum keeada anak zina."

Zuhair berkata: Dari Dzuhl bin Aus, dari Tamim bin Masih,

dia berkata, "Aku menemukan anak png dihrang, lalu aku
membaunnla kepada AIi ap. Ali lantas memberilrarurya minum."

Maka lomi katakan: Dalam hal ini fidak ada perbedaan

pendapat terkait dengan apa yang telah lorni sebutkan
sebelumqp. Karena Umar a$ berpendapat, bahura status anak

pungut adalah merdeka, sementara Al Hasan dad Ali juga

berpendapat bahwa dia merdeka. Apabila apa !,ang diriunyatkan
dari kedtranya, -karena masing-masing dari kduanya
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memerdekakan anak pungut- dikompromikan dengan apa yang

diriwayatkan dari Umar i{p,, bahura stafus mereka (anak-anak

pungut) adalah budak dan owla'-nya bag orang lnng
menemukannla, maka setiap pendapat ifu sepakat bahwa
pendapat Umar dan Ali 4g menyatakan, bahwa anak pungut itu

adalah merdeka, karena keduan5a memerdekakann5ra pada saat

itu juga.

Yang sangat mengherankan adalah orang Snng meninggal-

l<arr Sunnah yarrg babit karena riwalnt seorang S1lailfi dari bani
Kinanah, dari Umar bin Al Khaththab &, bahwa dia berkata,

"Terjadinya jual-beli setelah adanya transaksi penjualan atau l<hi5mr

(hak pilih dalam bansaksi jual-beli)." Seandainga kami mendengar
pendapat ini dari Umar ig, maka pendapat ini fidaklah

bertentangan dengan As-Sunnah terkait dengan dua orang yang

melakukan transaksi, dimana transaksi keduanya ifu tdak
terlaksana, sehingga keduanya berpisah, atau salah satu dari

keduanya memberikan hak pilih kepada yang lainnya. Bahkan

pendapat ini sesuai dengan As-Snnah. Jadi, hansaksi penjualan

itu berlaku di saat berpisahnya dua orang !/ang melakukan

transaksi, sedangkan l<hiyaradalah pemberian hak pilih. Kemudian

apa yang dirirrayatkan oleh Sunain -dia adalah seoftmg sahabat-

dari Umar tdak bisa dijadikan hujjah, sedangkan apa lrang
diriwayatkan oleh hmhim An-Nakha'i adalah hujjah dari Umar rg.
Demi Allah, Umar itu lebih mulia dan jelas daripada seorang

S5nikh dari bani Kinanah. Dalam hal ini Umar dan Ali tidak
diketahui menyelisihi para sahabat ng.

Ada sebuah atsar yang menyebutkan bahwa mereka

mengambil sebuah pendapat, yaihr apa yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Jahm; Abdul Karim
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bin Al Haitsam menceritakan kepada karni, Yadd bin Abdu Babbih

menceritakan kepada karni, Muhammad bin Haft Al Khauhni

menceritakan kepada karni, Umar bin Ru'bah mencerihkan

kepada kami, dia berkata: Alar mendengar Abed Wahid ArNashri
berkata: Aku mendengar Watsilah bh Al Asqa' berkata:

Sesungguhnya Nabi g bersaMa, ,(hii ,L-:(i'iilr6 if,rar or;;

$b 
"* 

f g, 6Jfti ,@:'funng panpan maniliki figa

ahli umris, tnifu orzng Wg mqrqiltbrurtp, ma nadd<alaruryp

dan analmSn gang dia pttus."

Abu Muhammad b€d<ata Status Umar bin Ru'bah dan

Abdul Wahid An-Nastri tidak diketahul Uerttasqn. Seandainya

hadits ini shahih, maka lonti alon berpendapat denganq,a-

Sedangkan mereka tidak mempedulikan ini, dan tdak "da seorarg

pun, keqrali dia itu lebih mengetahui dan rraslihur dadpada

seorang Stnikh dari bani Xinanafu mereka tehh meninggalkan /4s-

Sunnah yang Mbitkarena riuayatnp.

Jika mereka berkata: Dengan cara apa anak pungut itn bisa

menjadi budak, sementara pada dasamlp da adalah merdeka?

Maka kami katakan: Begitu cepat l€fian m€fupakan dtui kalian

sendiri, bukankah kalian adalah oran1rorang yang b€rpendapat,

bahwa jika seorang lelaki Amist, mernasrki da€rah 1nng u/aiib

diperangi dalam keadaan murtad, malo isfrinya 1nng Qtrais!, ifu
juga murtad, lalu di daerah iu dia melalrirtan beberapa anah

maka anak-anak mereka ihr berstatus hdak lrang bisa

diperjualbelikan.

Ulama fikih Hanafi berpendapat Sesurrgguhnya bangsa

Qr,uaisy itu boleh diperiualkan dan dimilild, aftau tidak ada riuayat

dari hnu Qasim dari Malik. Sedangkan pendapat Fng dik€tahui
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dari prinsip Malik, bahwa penduduk daerah 37ang rrnjib dipemngi;
jika mereka menjadi ahh dzimmah yang tinggal diantara kita, atau

mereka memiliki orang-orang muslim, baik laki-lald atau
perempuan Snng merdeka, dimana mereka (orang:orang kafir)

menawan mereka (kaum muslimin) dan menetapi agama Islam
pada saat mereka ditawan, maka m€reka fl<aum muslimin) dimiliki
oleh ahli dzimmah dari kalangan Yahudi dan Nashmni, mereka

boleh memperjualbelikan mereka kapan saja yang mereka

kehendaki. Ini adalah pendapat yang dijelaskan dari Imam Malik
dalam sebuah kufipan. [-alu manakah yang lebih buruk dan

menakutkan dari semua pendapat ini, atau stahrs budak anak
pungut itu tdak diketahui dari ibr:n5p, maka apakah dia merdeka

atau seorang budak? Sehingga Muhammad bin Abdullah Al Baki
At-Tadmiril6 mengabarkan kepadalaf dimana aku fidak
mengetahui mereka lebih utama daripada Imam Malik. Aku tdak
membenarkan riwayat seorang q,ailfi dari kalangan senior

mereka, bahwa dia berfatwa; jika pedagang atau ufusan memasuki

daerah yang wajib diperangi, latu orang-orang kafir
memberikannya tawanan dari golorEan kaum muslimin yang

merdeka; baik laki-laki dan perempran sebagai pemberian, maka

mereka tetap menjadi budaknya, !,ang mana dia bisa menggauli

dan menjualn5a, hal ini seperti barang lain yang dia miliki. Begitu
buruk wajah orang yang berfatwa seperti ini dan siapakah orang
yang akan mengikutinya.

16 Tadnir adalah narna salah satu daerah di Andalusia- Sedangkan dalam
manuskrip asli no. (16) disebutkan At-Tadnnui, dinisba*an keeada daerah
Tadmuri, pitu salah satu daerah di Syarn, dan ini salah.
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Abu Muhammad berkata: Ada pendapat hin 1nng diri-

kepada kami dari hrahim, apa lpng
diriwayatkan kepada kami dari jalur pern^,atptan lbrru Abu
Syaibah; Waki' menceritakan kepada lorni, dari S.6En Ats-Tsauri,

dari Manshur, dari hrahim An-Nakha'i terrtang anak prngrrt, dia

berkata, bahwa orang yang memungubrlp ihr tergantmg niatrSra,

jika dia bemiat bahun anak pungut itu merddra, maka dia

merdeka, dan jika dia bemiat bahura dia menrpakan seorang

budah maka dia menjadi seorang budak.

Kami berpendapat: Anak pungut itu tidak berstatrs hrdak,
ini adalah pendapat Umar bin Abdul Adz, A*ra', Aq,-qp'bi, Al
Hakam, dan Al Hakam. Pendapat ini irya dtui'ratpdran kepada

kami dari hrahim, dan para ulama yang hifup serraia dengan

kami, mereka berpendapat terkait dengan apa !,ang
ushul dan qi5ns ketika pendapat ini sesuai dengan pendapat

mereka, pitu bahwa pendapat seperti ini fidak bba dlontarkan
dengan akal sehat. lalu kenapa mereka b€rp€ndapat seperfi ini?

1386. Masalah: Setiap harta yang diterruLon bersama

anak pungut, maka harta ihr milikryra. Karena anak kecil ihr bisa

memiliki, dan setiap orang png memiliki, maka setiap sesuatu

yang ada ditangannya itu menjadi miliknya, dirnana da tnrus
menafkahin5ra dengan menggunakan harta ters€but.

L387. Masalah: Setiap orcmg dari gdmgan kaum

muslimin yang mengakui, bahwa anak pungut ifu adalah anaknp;
baik dia merdeka atau pun seorang budah maka p€ngaluannya

ifu dibenarkan, ini jika memungkinkan apa ]rang dia ucapkan ifu
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benar, namun jika diyakini kebohcrgannya" rnaka pensalonnr5ra
itu fidaklah dianggap.

Dalilnya adahh, bahwa secar{g anak fidak bisa dik€tahui,
kecrrali dangan pengakuan seorang ayah dan ibu. Demikhn juga

dengan nasab manusia seluruhrryn, sdama ifu tdak ditatdni
kebohongannla.

Kami berp€ndapat tentang sfiats kaurn mudimin bemdasar-

kan riwayat Tsabit dari Rasululluh *, beliau bersabd4

.^t;t,*rtpr &{i;
At

Frr
4J-al

Frr"

,1$) {9

- 14 //,.
1:P ct Sttt

J-erys

i.l
JJ)

))z

)]6

,'it^oxV,tr
;\jrj

'13 

,

fr,i

i7,F
" Setiap anak dilahirkan dalan kadaan sci dan

bengatna."

Beliau bersabda dari Tuhanrrya & terkait dengan hadits

Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i,
ar.,o li? ' ,'..! r/ t o-'

fdt *liI* eV|.*),
"Aku (Allah) menciptalant hambhamb-Ku gng

semuantm pafuh."

Juga berdasarkan firman Allah B,

i4&r::6;i%6y
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"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan kefurunan

anak-anak Adam dari sulbi merel<a dan Nlah mengatnbil kesaksian

terhadap jiwa mereka (senya berfirman), 'Bukankah Aku ini
Tuhanmu?' mereka menjaumb, 'Beful (hgkau Tuhan kani), kami

menjadi saksi'. (I{ani lakukan yang demikian itu) agar di Hari

Kianat kanu tidak mengatakan, 'SesungguhnSn kami (Bani Adam)

adalah oftngoftng tnng lengah terhadap ini (keqaan Tuhan)'."

(Qs. Al A'raaf I7l 172I

Namun jika orang kafir lah yang mengakui anak pungut ifu,

maka pengakuannya ifu tdak bisa dibenarkan, karena membenar-

kannya ifu dapat mengeluarkan sang anak dari riwayat yang

shahihpng ada di dalam Islam. Hal itu tidak boleh terjadi, keorali

ada nash yang membolehkannya, yaitu bempa seorang anak yang

dihasilkan dari seorang laki{aki dan perempuan 5nng kafir. Tidak

ada bedanp antara merdeka dan budak dalam apa yang kami

sebutkan.

Ulama fildh Hanafi berpendapat: Bahura pengakuan

seorang budak ifu fidak bisa dibenarkan, karena membenarkannya

ifu dapat menjadikan seorang anak sebagai budak, sementara

mereka berdusta dalam hal ini. Anak seormg budak yang

dihasilkan dari wanita merdeka adalah merdeka. Pendapat ini juga

berdasarkan prinsipprinsip ulama fikih Hanafi, bahwa seoftmg

budak itu tdak bisa mengambil Sundik.

Sementara lorni berpendapat, bahun sesungguhnya

manusia ifu merdeka, dan peremptrern ifu tdak mengandung

seorang budak, kecuali jika dia merdeka, maka anaknya juga

merdeka, sehingga statusnln itu berpindah dari orang hranya.
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KITAB WADI'AH (BARANG TMPAT$

1388. Pihak yang menerima titipan ihr uajib
menjaga dan mengembalikannya kepada sang pemilik, saat
pemiliknya itu meminta titipan ifu, karena Allah S berfirman,

'taiili&G;G,s
"Dan tolong-menolonglah kamu dalan (mangerjat<an)

kebajikan dan bkwa." (Qs. Al Maa'idah [5]' 2) .

Allah & irgu berfirman,

($f rly *ii*i 1;:i, J -ili -frfuy

" Saungguhn5n Allah menluruh kamu menSarnpailan
amanat kepada tnng berhak mene,rimanSn" (Qs. An-Nisaa' [4]:
58).
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Diantara kebajikan adalah menjaga harta oftmg muslim

atau kafir dzinni. DiriwaSntkan se@ra shahih, bahwa
Rasulullah $ melarang menyia-nyiakan harta. larangan ini

Maku umum; baik harta sendiri atau harta omng lain.

1389. Masalah: Jika barang titipan ihr rusak bukan

karena Undakan pihak penerima yang ceroboh, tidak pula karena

, maka dia tidak wajib menggantinya. Karena

apabila dia telah menjaganSn tanpa melakukan findakan ceroboh

dan penyia-nyiaan, maka dia telah melalnrkan kebaikan.

Allah $ berfirman,

'+4/u<' :5iyt;
" Tidak ada jalan sdikitpun unfuk mengnlahkan orang-

onng yang futbuat baik." (Qs. At-Taubarh [9]: 91)

Rasulullah $ bersaMa,

.rt?'#'€J7:rr€,6: ol

"SaunggwhnSm danh dan harb l<alian hanm abs kalian."

Jadi, harta pihak yang menitipkan adalah haram

bagi selainnya, selama tidak ada nash yang meunjibkan unfuk
mengambilnya. Diriwagntkan secarcr shahih dui Umar bin Al
Khaththab rg tentang tanggung jawab dalam titipan. Namun

dirirrrayatkan juga darinln dan dari selainnlra bahura dalam titipan
tidak perlu adanya tanggung jawab.
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1390- Masalah: Cara menjaga titipan adalah penerima
titipan menjaganSa sebagaimana dia menjaga hartan5n sendiri, dan
tidak melanggar batasan yang telah ditentukan oleh pemiliknyra,

kecuali dalam batasan yang telah ditenfukan itu divakini adanya
kerusakan, maka penerima titipan ifu u,raiib menjaganya. Karena
inilah cara untuk menjagan5a, sedangkan cara lainnSa, maka hal
itu merupakan findakan kecerobohan secarcr bahasa dan kebiasaan
gnng ada di maqTarakat.

1391. Masalah: Jika pihak yang menerima titipan itu
bertindak ceroboh dalam menjaga titipan, atau dia menyia-
nyiakannya, Ialu titipan ifu rusak, maka dia wajib menggantinya.
Namun jika dia bertindak ceroboh atas sebagian titipan dan bukan
pada sebagian yang lain, maka dia rrnjib mengganti sebagiannya
ihr, dimana dia telah bertindak ceroboh di dalamnya. IGrena
menyia-nyiakan juga termasuk kategori kecerobohan terhadap apa
yang diperintahkan kepadanya.

Kecerobohan secara bahasa adalah tindakan melampaui
batas yang telah disebutkan dalam AI Qur'an. Dengan bahasa ini
Rasrlullah $ berkhutbah kepada kita dan Allah S berfirman,

" Oleh sebab ifu bamngsiapa tnng menyeftng kamu, maka
semnglah dia, seimbang dengan semngannp u." (Qs.

Al Baqarah l2l: L94)

Jadi, titipan ini harus dipertanggungjaunbkan sebagaimana
tanggung jawab bagi orang yang mengghashab dalam setiap apa
yang telah kami sebutkan terkait masalah hukum ghashab.

W u'itr; ++,r4;br;;t,&& d;it;s
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L392. Masalah: Perkataan yang dibenarkan terkait

dengan rusaknya titipan atau pengembaliannln kepada pemiliknya,

atau pengembalian kepada orang yang telah dib€rikan rekomen-

dasi oleh pihak yang menitipkan adalah pihak yang

menerima titipan beserta sumpahnya; baik titipan itu diserahkan

beserta bukfi, atau tanpa bukfi, karena hartanp ifu hamm

sebagaimana png telah kami sebutkan, sehingga pihak yang

menerima titipan sebagai terdakr,rn yang difuntut unfuk mengganti-

nya. Rasulullah S$ telah memutuskan, bahwa sumpah yang

diambil adalah sumpah pihak yang terdakwa. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah, AqlSyafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara dalam kasus ini, ada beberapa perbedaan

pendapat, diantaranp adalah bahwa pemilik harta membedakan

antara orang yang dapat dipercaya dan orang 1nng tidak dapat

[-alu dia berpendapat orang yang dapat dipercaya tidak

harus bersumpah. Ini adalah pendapat yang salah, karena

Rasulullah $ ma,rnjibkan sumpah bagi pihak !/ang terdakwa,

beliau tidak membeda-bedakan antara omng yang dapat dipercaya

dan orang 5nng tidak dapat dipercaya.

Sedangkan ulama fikih Maliki sependapat dengan pendapat

kami, karena kaum Nasrani atau Yahudi atau orang fasik dari

kalangan kaum muslimin pemah menuduh seorang sahabat dari

kalangan para sahabat 4& yang berutang kepadanya, sementara

dia tidak mempunyai bukfi, maka sahabat itu wajib bersumpah.

ndak ada perbedaan antara tuduhan pengingloran utang dan

tuduhan pengingkaran titipan atau menyia-nyiakannya.

Pihak png meminjam adalah orang yang dipercaya atas

apa lrang dia pinjam dan apa yang dia lakukan di dalamnya,
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sebagaimana pihak yang menerima titipan adalah orang lrang
dipercaSp, dan fidak ada bedanp.

Demihan juga perbedaan anbra titipan yang diserahkan
beserta btrl<ti dan tanpa bukti. Maka dia berpendapat bahun pihak
penerima titipan ihr wajib menggantinya iika titipan ihr diserahkan
beserta bukfi. Pendapat ini tdak ada guraru,a Karena Al eur'an
dan ,4s-Swnah tidak memb . Surnpah tdak bisa gugur
dan ganti rugi tidak wajib, kecuali Allah dan Rasul-Nr malrajib
kannya, atau Allah dan Rasul-Nyra menspgurlonnlra.

Ada segolongan ulama yang mernbedakan antara perkataan
pihak lnng menerima titipan, yaifu antara perkaaannya, "Barang
titipan rusak," maka mereka membenarkan ucapannlra ifu; baik
disertai bukti atau tdak, dan antara perkataanryn, "Aku tdah
memberikannya kepadamu," maka mereka mamjibkannya unfuk
menggantinya. Demikian juga dengan per{<ataann5n, ..Kamu

menyuruh unfuk menyerahkann5ra kepada si Fulan," mereka
mamjibkannla untuk mengganti barang fitipan ifu.

Abu Muhammad berkata: Perrdapat ini salah, karena Al
Qur'an dan ,As-Sunnah tidak mernbedakannln. pendapat yang
benar dalam hal ini adalah, bahr,ua setiap perkataan yang
diucapkan oleh pihak llang menerima titipan terkait dengan
sesuafu yang tidak ma,vajibkannSa untuk mengganti, dan barang
titipan itu tdak bisa menjadi milik pihak lrang menerima titipan,
maka perkataan yang dibenarkan adalah disertai
dengan sumpahn5n, karena barang titipan ifu hukumnya adalah
hamm, kecuali (dihalalkan) oleh Al Qur'an dan ,As-Sunnah, bail<
titipan itu diketahui milik pihak yang menitipkan dengan adanya
bukE, atau dengan pengetahuan seormg hahm atau tidak. Tidak
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ada pertedaan antara sesuafu Snng telah mereka bedakan dengan

pendapat mereka 3nng rusak.

Apabila pihak 5nng menitipkan mengaku, bahwa barang

titipan itu b€rpindah dari kepemilikannya kepada selainnya, maka

hal ini perlu ditinjau; jika barang titipan ini tidak diketahui milik
pihak Snng menitipkan, kecuali dengan perkataan pihak yang

menerima titipan, maka yang dibenarkan adalah

perkataan pihak yang menerima titipan disertai dengan

sumpahnlp dalam setiap apa lnng disebutkan oleh pihak Snng

menitipkan kepadan5n, seperti halnya dia memerintahkan pihak

yang menerima titipan agar menjualnya, atau mensedekahkannln,

atau menghibahkannla, atau dia menghibahkannya kepada pihak

yang menerima titipan, dan cara yang lainnya, dimana tidak ada

perbedaan di dalamnya.

Kmena pihak yang menitipkan itu tdak akan menetapkan

sebagian hartanln untuk pihak yang menerima titipan, dan Udak

pula sebab sesuafu png ada dalam tanggungannya; baik sebab

utang ahupun kecerobohan, sementara pihak lrang menerima

titipan itu fidak bisa memberikan bukti atas pihak yang menitipkan;

baik bukfi yang menunjukkan kebenaran ataupun kecerobohan,

sedangkan harta pihak yang menitipkan adalah haram

bagi selainn5n.

Apabila barang titipan itu diketahui milik pihak lrang
menitpkan dengan adanya bukfi, atau dengan pengetahuan

seorang hakim bahura pihak yang menerima titipan ifu
memindahkan kepemilikan pihak yang menitipkan, maka dia udak

dapat dibenarkan keq.rali dengan adanya bukfi, dan saat ifu dia

telah menetapkan dalam harta orang lain sesuafu yang telah
dilarang oleh Allah S, karena Dia berfirman,
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W$,;!y-i_<,{;
"Dan Udaklah seofiEng mqnbuat dosa melainl<an

kenudhanbn4n ka nbli kepada dirin5a sendiri." (es. Al An'aam
[6]: 154).

Jadi, pihak yang menerima titipan itu adalah omng lrang
jawab.

1393. It{asalah: Apabila pihak yang menifipkan
berlumpa dengan pihak Snng menerima titipan di sebtnh ternpat
png bukan tempat dia menitipkan barang kep4danya, maka dia
fidak boleh meminta titipan ifu kepadan5n. sementara
pernindahan bamng fitipan itu dengan cara membaruanlra dan
mengembalikan kepada pihak yang menitipkan, bukan kepada
pihak lang menerima titipan. Tetapi pihak yang menerirn r titipan
tidak boleh menghalangi pemiliknya untrfi mengambilnya. Karena
hukum kulit dan hartanya adalah haram. Hal ini beda dengan
masalah orcmg lnng meng-ghashab dan orang yang Hindak
ceroboh terhadap titipan atau selainnya.

Pengambilan harta tanpa hak,

dikembalikan kepada onrng yang bertindak ceroboh dan oremg
yang meng-ghashab; dan pengambilanqn tanpa hak harus
dikernbalikan kepada pemiliknya, dimanapun dia beriumpa
dengannya, dari nqeri-negeri Allah subhanahu wa Ta'ala. I(arena
karnjiban bagi orang yang melakukan kecerobohan adalah keluar
dari kezhaliman dan menunda-nunda, di setiap wakttr dan tempat.
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KITAB IAR{NGAN DAIAM MENGELOI.A

I-IARTA (IrA,IRt

1394. Masalah: Tidak boleh melarang seorang pun

unhrk mengelola hartanSn, kecuali bagi orang Spng belum baligh

atau orang gila.

Khusus untuk kedtra orang ini pengdolaan hartanlp tidak

berfalu. Namun apabila anak kecil sudah balish dan orang gila

sudah senrbuh, maka pengelolaan kedua4ra terhadap hartangn

berlaku sebagaimana yang lainnya, tdak ada perbedaan antara

orang merdeka dan budah lald-hh dan poempnran, perawan lnng
mernpunpi a3nh dan lpng fidak mempunlai alnh, serta

perempuan yang mempunyai $ami dan Srang tidak mempunyai

suami. Pengelolaan apa lnng telah kami sebutkan terkait dengan

harta mereka juga terlaksana, seperti memerdekakan,

menghibahkan, menjual ahu yang lainnya, iika harta ifu
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dialokasikan pada kebenaran yang wajib abu png mubal4 dan ihr
dinlptakan tidak terlaksana jika harta itu dialokasikan pada sesuatu
yang bertentangan dengan yang mubah atau 5nng wajib. Seorang
a5rah, suami atau hakim tidak boleh melarang hal tersebut, kecuali
dalam rangka bermaksiat kepada Allah Q, maka pengalokasian

harh dalam hal itu adalah batal dan tertolak.

Diantara maksiat kepada Allah & adalah bersdekah dan
memberian sesuatu 5rang fidak ada sisan3n bagi orang lrang
besedekah atau yang memberikan itu. Apabila majikan ingin
mernbatalkan pengelolaan seorang budak terhadap hartanSra,

maka hendaklah dia memberitahukan kepada budakn3n ifu tentang
pencabutan harta ifu darinya, sementara budak itu tdak boleh
mengelola hartanya sedikitpun.

Dalilnya adalah apa yang diriwaSratkan kepada kami, dari
jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin Amr bin As-Sarh
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada
kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku, dari sulaiman Ar
A'masy, dari Abu Zhabyan, yaifu Hushain bin Jundub Al Janbil7,
dari Ibnu Abbas, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada umar
bin Al Khaththab, "Tidakkah engkau mengingat
Rasulullah $ bersaMa,

"lL';-

, 6 .. .-
erelt ,fs
-l a
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17 Dinisbatkan kepada Janb, nama kabilah di Yarnan.
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'Pena (penatat anal) diangl<at dari tiga orzng; omng gik
tnng tidak bisa merzggunakan akulnsn hingga dia sembuh, oftng
yang tidur hingga dia hngun, dan anak kedl hingga dia mimpi
basah haligh)';'

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud; Musa bin Ismail
menceritakan kepada kami, Wuhaib 3aifu Ibnu Khalid-
menceritakan kepada karni, dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu
Adh-Dhuha, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi $, dengan redaksi

yang serupa.

Abu Zhab5nn adalah orang lnng biqah, dia berjumpa
dengan Ali bin Abu Thalib, mendengarkan darinya dan dari hnu
Abbas.

Diriwayatkan dari jalur perir,ra3ntan Abu Daud; Utsman bin
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan
kepada kami, dari Hammad bin Abu Salamah, dari Ibmhim An-
Nakha'i, dari Al Asuad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari
Rasulullah ,f$, beliau bersabda,

'Pena (penabt anahn) diangkat dari tiga orzng; oftng
trang tidur hingga bangut, oftng gla hingga sanbuh, dan anak
kail hingga deqma."

Ali berkata: Maksud dari Uga dalam hadits di atas adalah
tiga orang. Allah S berfirman,

,*)J f &t U,.
,lo/, tt , 4 r-Ji"-,P,64
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Z:SEtlie:$$6n
'I{atnu sel<ali-lcali frdak sampai kepda kebajilan 6ang

sebelun l<amu menall<ahl<an sebahagian ham t/ang
l<amu ctu bi." (Qs. Aali Imraan [3]: 92).

Alhh $ beffirman,

*i;iLI|it-'i-ig|
"Iakirlaki dan pqen?pnn tang bercdel<ah." (Qs. Al Ahzab

[33]: 35).

Allah lB berifirman,

"S.wo$lr''H:Atiqf'
'Dan beiildbh l<amu dengan harta dan dirimu di jalan

Allah.'(Qs. At-Taubah [9]: 41).

Allah $ berftrman,

A fi@'r;W c ii i!r6 @ fr c'K+t;c

e:+{l:,.. 3:i uu)@ afrjf ilii
"AFbh tnng mqnasukl<an l<amu ke dalam &qa,

(nq'alra)? Mq*a menjaumb, 'I{ami dahulu tidak temasuk orang.

orzng gng mangajal<an shakt dan kami frdak (pula) memberi

mal<an oftng miskin, dan adalah kani membicamlan tnng bathil,

betsma dengan oftngrcftng gng membicaral<ann5n'." (Qs. Al
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Mudatstsir l74ll 4245) Allah $ menganjurkan untuk memendeka-

kan budak.

Rasulullah $ bersabda,

.rlS ,*, .Jt'r$t t:Fl

" Taliltlah kalhn Fda neft,ka, dengan

(men@ekahkan) wpnfi kuma."

Allah $ berfirman,

'r$1 1;G; g 141',GCPr e 't$ll;K:,'i{s 4r'Ev,i;{.;6

'Maka kawinihh wanita-wanita Qan) gng kanu sanangi;

dua, tiga abu empaf." (Qs.An-Nisaa' [4], 3),

Allah S berfirman,

Er. u ,..- i--...,lv-iuil3t141li,$
" Elerilanlah maskawin (mahar) kepada wanib (yang l<amu

nikahi) sebagai pembaian dengan penuh kqelaan." (as. An-
Nisaa' [4]:4].

Jadi, setiap orang disunnahkan rrnhrk melakukan kebaikan,

bersedekah, memerdekakan budah dan berinfak dalam setiap
jalan kebajikan agar dengan kebaikan itu dia bisa melindungi

dirin3n dari neraka Jalrannam.

Tidak ada pe$edaan bahwa setiap oftmg 1nng telah kami

sebutkan, yaihr budah seorang perawan 5rang mernpunyai a5rah

dan grang tidak mempnrryai a5nh, serh unnita gang bersuami,

diperintah, dilarang, diancam dengan neraka, dianlurkan, dan
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dijanjikan sLlrga. Mereka semua bufuh menyelamatkan diri mereka
dari neraka, sebagaimana kebuhrhan selain mereka, kebutuhan
dalam hal ini sarna tidak ada yang lebih tinggr. Tidak ada yang
keluar dari ketenfuan hukum ini, kecuali omng yang dikeluarkan
oleh nash, dan nash tdak akan mengeluarkann5a, kecuali orang
gila, selama dia gila, dan anak Snng belum baligh sampai dia
mencapai baligh.

Orang yang membedakan anbra apa yang telah kami
sebutkan, memutlakkan sebagian unfuk bersedalrah, hibah dart
menikah; dan melarang sebagian yang lain, tanpa adanya rasi
yang dapat membatalkan; dengan cara mengharamkan apa yang
dianjurkan oleh Allah & dan melarang untuk melakukan kebaikan.

Diriwaptkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far
Ghundar, Syaibah menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah,
dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Orang Snng merdeka tidak
boleh dilarang dalam mengelola hartanya."

Ahmad bin Umar Al Udzri menceritakan kepadaku, Abu
Dzar AI Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad
bin Hamauaih As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, hrahim
bin Khuzaim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid
menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin
Makhlad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari
Muhammad bin Sirin, dia tidak melihat sedihtpun larangan bagi
orang yang merdeka. Ini adalah pendapat segolongan dari para
sahabat &, juga pendapatnlra Mujahid, Ubaidillah bin Al Hasan

dan png lainngn.

Abu Hanifah berpendapat: bahwa tidak ada larangan bagi
orang merdeka (untuk mengelola hartanya); baik karena bbdzir
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(menggurnkan harta pada sesrahr yang fidak b€rrnanfaa$, dilitit
d*9, banghilt dan lainq;a-

Abu Hanifah juga berpendapat, bahqra lamngan seonng
hakim itu Udak ladrn bag$ra Dia berp€ndapat, bahua
pengelolaan harta dan perEalonrurya s€tdah adaq,a larangan dari
seoftmg haldm dan sebehrrnnp adalah sama, semua itn tetap
terlalsana, dia juga bahura harta dan

setelah adaqp lanngan dari secang hahm dan
sebelumnla adalah sama, taihr semu.r itr terlaksana.

Dia juga menambalrkan dengan bed<ata, bahura anak 1ang
sudah mencapai baligh, namun dia fdak mernpryai kecakapan

dalam mengelola harta, maka antara dia dan hartarrya itu
terhalang, kecuali jika dia menjtnl seslntr -atau yang lebih

sedikit-, maka penjualanrya itu terlaksana, dimana jika dia
melakukan ikrar terkait sesuair -baik ifu banl,ak atauprn sdikit-,
maka ikramp ihr terlaksarra, sampai da b€nda 25 tahun, baru
hartanya ifu diserahkan kepadanln" sekaliprn dia rrdak cakap

dalam mengelolanya.

Tambahan ini sangatlah rusah hntaran beberapa

faktor:

Pertama: Kami trdak menemukan seorcmg ulamapun
sebelumnya 5ang berpendapat dengan pendapat ini-

Kedua: Pendapat ini kontradiktif. I(arena apabila anak itu
boleh melakukan bansaksi iual-befi dan ilcar, rnaka apa Slunanya
melarang dia mengelola hartanlra? Pendapat ini sangatlah kacau,

tidak ada bandinganryra.

Ketiga: Pembatasannga sampai usia 25 tahun termasuk

salah safu keajaiban dunia. IGrni trdak tahu ada cara dalam agama
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ini, dimana ifu bisa menahan harta orcmg lain dan memberikannl6,

Fihr dengan cara menspnakan bebempa pendapat ini tanpa
adarSn izin dari Allah &.

Yang l€bih menakjubkan hgi adalah, otang -semoga
Allah $ menghinakannln- yang be*ruijah dengan bertaklid

kepadanya, lalu dia berkata, bahura seseorang yang mempunyai

anak pada r.rsia duabelas setengah tahun, maka dia menjadi
seorang a5nh, kernudian anaknya ifu mempunlai anak seperti ihr
pula, maka dia menjadi seormg lokelq dan setelah ifu tidak ada

posisi lagi.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat oftmg
bodoh. Dkatakan : Arrg;ap saja engkau mengatakan

seperti pendapatnu, maka hanrs bagaimana lagi? Kapankah
Allah & pernah membedakan antara seorang kakek dan sang

aph dalam beberapa hukum t€rloit dengan harta keduanya, dan
pada akal siapa kalian menerrukan pendapat ini?

Dia juga berpendapat: Terkadang dia mempunyai anak
pada usia duabelas tahun, dirnana kala usia anaknya juga dua

belas tahun. maka sang ayah benda duapuluh empat tahun.

Dia jWa berpendapat: Setelah kakek adalah ayahnya

kakek. Mereka menyampaikannya tenrs seperti ini hingga

mencapai tiga puluh tahun, ahu hingga empat puluh tahun, ini
sesuai dengan firman Allah &,

" Sehinga apbik dA tehh dew.msa dan ununya sampai
empt puluh bhun." (Qs. Al Ahqaaf f16l: 15)

'fr -4;5'€ri:fr'{$t-:s*
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Jadi, tampak jelas nrsakngp tambahan ini sernua-

Segolongan ulama !,ang hin berp€ndapat tentaqg dqratiat-
kannSra hajn Malik berpendapa! bahura bardnsiapa yang

melalnrkan kecurangan dalarn transaksi ,ual$di dan tilak bisa

mengafur hartanya dengan baih maka hak p€rgdolaan hartanya

dicekal, sehingga dia tidak bisa memerdelokan hdah bersedekah,

melakukan hansaksi jual beli, hifu dan nikah, dia lrga 6dak bisa

menjadi r,rrali bagi anaknSra yang meniloh, dan s€tiap s€suattr yang

dia arnbil dengan cara pfurtang, maka dia tdak urq& me&masilrya

dan juga tidak perlu dihm.rsi, unlatrprn s€fielah ifu da bisa

mengelola hartaryra dengan baik.

Dia juga berpendapat: Apa Snng dia hlairan sebdum

hakim menjafuhkan hajr k@arrya, maka apa !,ang dh lalnrkan

ifu terlaksana, tdak tertolak sampai hakim merriatuhkan .6ayr

kepadanya, dan seorang hahm mernberikan u,€ircnang kepada

walinln untuk menyerahkan bialn bulanan dan lnng lahr5p.

Dia juga berpendapat: Apabila (dalam

mengelola harta) mulai tampalq maka tdak serhmerta transaksi-

nya ifu terlaksana, sampai haldm mmcabtrt larangan ihr darinlra,

dan dia bisa memberikan werrrenang kepada omng Fng tidak
terlarang unfuk memberikan sefiap apa yang da mifild dalam
sebuah bansaksi, dan transalsi ini terlaksana atas rnrna dia.

Ini adalah pendapat Spng hmpak jelas kekdinrannya dan
sangat kontradiktif karena beberapa fuktor:

Faktor Pertama: -Ini yang paling dominarr, Malik
membatalkan semua aktifitas k€baiikan lrary diaqiu*an oleh
Allah &, Allah juga menjadikan k€baiilGn ini s€bagai

dari neraka; seperti memerdekakan budak dan bersedekah- Malik
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juga membatalkan transaksi iual-beli yang dilegalkan oleh Allah &.
Pendapat ini mmyimpang dari jalan Allah & dan tolong menolong
dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bukan dalam kebajikan
dan takun, tanpa dalil; baik dari Al Qur'an ataupun
As-Sunnah.

Faktor Kedua: Dia membatalkan keualian orang yang
Allah $ menjadikan dia sebagai unli dalam nikah. Jika menumt
segolongan ulama -terkait dengan hukum anak kecil dan orang
gila-, kedtn oftrng ini Udak terkena l<hithab (perintah) dan juga
fidak dipaksa unfuk menjauhkan dirinya dari neraka, dimana
keduarya juga tidak bisa menjadi wali nikah, maka hendaklah
mereka menggugurkan keurajiban shalat dan puasa darinya.

Namun iil<a menunrt mereka kdua orrlg ini sudah
mulallaf, terkena khiilrab, mendapatkan perintah, larangan,
anjuran, ancanurn dan janji, maka unfuk apa mereka
menghalangi antara dia dan apa lnng dianlurkan oleh
Allah & kepadansa, Dia juga menjadikannya sebagai wali nikah.
Dimana Allah S berfirman,

futgfrE,idgf6'K"{tti;{;5
"Dan nil<ahkanlah oftng-orzng Snng sendirian diantara

kamu, dan omng-onng gng lalak (menikatil dari hamba-hamba

tnng lelald dan hamb-hamba saha5atnu yang
perempuin." (Qs. An-Nuur l24l: 32!,.

Kenapa l<hithab dalam ayat ini gugur darinSa, sementara
dia masih mendapatkan khithab shalat, puasa, haram, halal, dan
menegakkan hukuman had.llmri tidak tahu apa maksud ini?
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Jika m€relia berkata: SeandainSra kami tahu, bahwa
Allah $ memalsurdkan hal itu, maka kami fidak akan

melarangnya. Sehtorgga lorni katakan kepada merekar ndaklah
pengetahuan lolian terrbng hal ini dan ketidaktahuan kalian

tenbng hal ini dari Alhh, kecuali seperti pengetahuan dan

ketidaktahuan lofian tentang hal ini dari selain Allah, dari golongan

ulama 5ang mernbolehkan hal ifu sernua dan menganggapnla

terlaksana. Bisa saF dia lebih jauh dari ketakruaan kepada

Allah &, lebih s€dikit kedustaannya dalam agarna, dan lebih lalim

daripada orang 3png merrghalangi antara kalian dengan apa lnng
dia akui dari Rabb * densan dugaan yang dusta.

Faktor Ketiga: Mereka membatalkan harta oraryforang
yang telah diarnbil oleh orang yang dicekal hak pengelolaan

hartanya, melalui praktik iual-b"li atau utang piutang, dimana
kedua praktik ini dilega[{an oleh Allah &. Statemen ini adalah

statemen yang paling agung, kami Udak tahu darimana mereka

mendapatkan hukurn seperti ini? Yaifu menakar harta dengan cam
yang batil. Padahal Allah & tetatr melarang hal ini. Apabila mereka

menggugurkan hak gBng hdm darinya, benrpa nominal harga

dalam jual-beli dan pehrnasan trtang dengan menggunakan nash N
Qur'an, maka hendaklah mereka qishashfindakan

kriminal terkait dengan harta dan damh manusia. Jika Udak, maka
pendapat mereka ini sangatlah kontradiktif. Dan ini merupakan

tolong menolong dalarn dosa dan permusuhan secara terang-

terangan.

Faktor Keerrrpat -Ini 1ang paling konbadiktif-, bahwa

Malik menilai terlaksananla apa yang dilakukan seseoriulg sebelum

hakim mencekalngn, s€e€rti melakukan sesuatu yang fidak

bermanfaat Lgi m€rusak dan penipuan- Namun dia malah
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membatalkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah
hakim mencekalnya, seperti bersedekah dan memerdekakan
budak. Jadi, hukum seorang hakim itu lebih berpengaruh daripada
hukum Allah &. riaat ada kemuliaan karena mengharapkan ridha
seorang hakim. Allah & fidak menjadikan hukum seorang hakim
itu sebagai penghalal dan penghararn. Tetapi seorang hakim ifu
adalah orang yang meluh.rskan permasalahan seseorang dengan
kekuasaanya. Dia tidak mempunyai we\ renang selain ini dan tidak
ada gunanya. Jika fidak demikian, maka hendaklah mereka
menemui kami dengan membawa ayat atau swnah5nng menjadi
dalil. Beda halnya dengan masalah ini, dimana Allah & tidak mau
akan hal ifu. Semua ini kami tdak tahu darimana mereka
mendapatkannya?

Faktor Kelima: Malik membatalkan sernua aktifitasnSn,
walaupun dia telah pintar, selama hakim tidak mencabut larangan
ihr darinya. Hal ini sebagaimana sebelumnla.

Faktor Keenam: Dia membolehkan seorrng wali unfuk
memberikan nafkah sebulan kepadaorang !/ang terramng, dia
mempunyai weurenang penuh atas nafkah s€bulan ifu. Siapakah
yang mengeluarkan pembagian lrang menakfubkan ini? Apa
pertedaan antara wev/enangnya terhadap nafkah sebulan dengan
nafkah setahun atau dua tahun?

Apabila mereka berkata: Nafkah s€bulan itu hanya sedikit.
Maka kami katakan: Terkadang harta }nng dijadikan sebagai
nafkah selama sebulan ifu banyak, sedangkan nafkah untuk
sepuluh tahun h*yu sedikit. Juga tidak bisa dipastikan harta yang
diberikan itu wajib atau haram.
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Jika harta itu vrajib, maka merrberikan semuanya ifu adalah

wajib, narnun jika harta itu haram, mal<a mernberikan sedikit saja

itu sudah haram." Statemen ini dengan sendirinln dapat
membantah pendapat ulama fihh Abu Hanifah lnng
membolehkan minuman keras jika sedikit, dan mengharamkanqn

iika itu bar,Snk.

Faktor Ketujuh: Mereka melegalkan perbuatan omng-orang

fasik yang zhalim lagi melampaui batas terhadap kaum muslimin

dengan segala musibah, hal ifu lantaran mabuk Spng menyibukkan

mereka unfuk mengupah kefasikan kefika mereka mengumpulkan

harta dari jalan manapun yang mernurngkinkan dengan cara lnng
zhalim dan juga cara lainnya. Lalu mereka melegalkan pembelian,

penjualan dan hibah, walaupun lebih banpk dan lebih jelas

dialokasikan untuk selain Allah &, dan walaupun hal itu dilakukan

pada setiap apa yang mereka miliki, kernudian setelah ifu mereka
menjadi fakir lugt kelnrrangan, sehingga mereka membiarkan
perbuatan yang tidak bermanfaat ini darinya, dimana hal itu
diharamkan oleh Allah S, serta itu mertrpakan benhrk membiar-

kan seseorang melalarkan sesuatu yang setelahnya dia akan

menjadi orang yang tercela lagi merugi; mereka menolak pemer-

dekaan budak dan bersedekah dangan dirham, walaupun dia

adalah orang lnng mempunyai harta 5nng banyak dari orang yang

melakukan dalam transaksi jual beli, kemudian mereka
menyimpulkan, bahura dia tidak bisa mengatur hartanSra. [-alu

kontadiksi manakah yang lebih buruk daripada orcmg yang

menjadikan dasar pendapat yang dilontarkan ifu menggunakan

dugaan belaka dalam mngka mengahr dan menjaga hartan5n?

Kemudian mereka melegalkan s€seomng unfuk memberi-

kan semua hartanya, sehingga dia dan keluarganya sendiri
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kelaparan, narnun di sisi lain, mereka melarang seseorcmg unfuk
memerdekakan budak, bersedekah safu dirham, dan membeli
buah-buahan unfuk dia makan, sementara di berakangrun dia
masih mempunyai harta unfuk mencukupi kebufuhannya dan juga
kelurganya. Kemudian mereka menjadikan dasar perkataan ini
menggunakan dugaan mereka unfuk menolak tiptrda5ra baginya
dari hartan3n tersebut.

Sedangkan mereka melegalkan tipudaya yang tersingkap
dalam prihal harta yang baqnk untuk orang rain. Musibah apa
ini?, kehinaan apa ini dan berapa banlak kontradiksi ini? Hukum
dalam agama seperti lnng tertera dalam beberapa pendapat ini
tanpa berlandaskan Al Qur'an, t\s-snnah, pendapat sahabat,
qilas dan tidak pula pendapat yang bisa dinalar. Kami berlindung
kepada Allah dari musibah ini.

AsySyafi'i juga berpendapat seperti pendapat ini, han5ra
saja dia berpendapat, bahwa jika pertuatan ifu berdampak negatif,
maka semua perbuatannSa itu tertolak; baik hakim melarang hak
pengelolaan hartanya ataupun udak. Namun apabila dia sudah
pintar dalam mengafur hartianya, maka sernua perbuatannya ifu
terlaksana; baik seorang hakim mencabut larangannya ataupun
tidak.

Setiap pendapat yang kami masukkan sebagai pendapat
Malik, maka pendapat itu juga merupakan pendapat AqrSyafi'i,
kecuali kedua pendapat tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Snng benar lagi jelas
adalah pendapat kami, yaifu setiap orang yang balighadalah orang
yang terkena l<hithab lag;t mukallaf unfuk melakukan hukum-
hukum syari'at, sehingga hukum mereka semua adarah sanna,
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bahwa mereka dianjurkan trntuk bercedekah dan memerdekakan

budak; mereka boleh melahrkan pejualan, menikahkan dan

pembelian; mereka diharamkan melalnrkan terhadap

harta dengan cara yang batil, menyia-nyiakannya, melakukan

tipudaya dengann5n, dan bersedekah sehingga mereka tdak
mempunyai apa-apa. Sebagaimana saMa Rasulullah #i,

.J'r3dr^{ i{t3 rh P7#:xat
"Sedekah itu diambil dai kelebihan harb, dan

dahulukanlah orang tnng manjadi tanggungarunu."

Sebagaimana saMa beliau,

:Jte ti' J';:, 6-',p,',fr ;;:"ir ijfur

'Agama adalah nasihat" Ada yang;* ,'Bagi t;;
qnhai Rasulullah?' Beliau menjawab , " hgi Allah, Rasul-Nya,

Kibb-N5m, para pemimpin kaum muslimin dan mayoribs
mereka."

Sebagaimana saMa beliau,

..a 1 o . -A . 'tbuvd
"Bukanlah termask kib orang tnng manipu

kib."

Sebagaimana firman Allah €Ii,
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W &Af iy Six,vj rPr; {r.j1ti 6t'bhs-
,r*s - t)?,
\Y olr+

" Mqeka hendak menipu Allah dan omng-orang yang
beriman, pdahal merel<a hantp menipu dirirya sendiri sdang
merel<a frdak adar." (Qs. ru Baqarah l2lz 91.

Sebagaimana firman-Nya,

3i11' ya;fr;S;.*;t r? €fr:
/ ,,

13 9l'_e

@t;#
"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga Wng dekat akan

halm5n, kepda orzng miskin dan omng tang dalam
dan janganlah l<amu menghambur-hambwkan (harbmu) secara

boros." (Qs. Al Israa' lLTl:261.

Sebagaimana ft rman-Nya,

5.:4'$ (r(1{;,& $y"aju- 3'i j141j
.Z t -!" ,./ lz .t) tzzlrj- t _r'1, 

jrf.i
"Dan jansanlah karnu jadil<an bnganmu terbelenggu pada

lelzermu dan jangdnlah kanu terlalu mengulurl<annya karena ifu
kamu menjadi tqcela dan menyaal." (Qs. Al Israa' I\71:29).

Setiap orang yang bersedekah, memerdekakan budak dan

melakukan kebaikan yang diambil dari kelebihan hartanya, maka
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perbuatannla ihr terlaksana dan frdak boleh menolaknSp. Namun

setiap orang yang mernerdekakan budak dan bersedekah yang

diambil dari sdain kelebihan hartanya, rnaka perbuatan ifu tertolak

dan batal. IGr€rE fdak ada ketaatan, keq.lali dalam rangka

melakukan apa lnng diperintahlon oleh Allah &, dan tidak ada

kemaksiabn, keorah dalam rangka melalnrkan apa lrang dilarang

oleh Allah &- Jadi" bersedekah tanpa untuk meme-

nuhi kebuhrhan kernaksiahn, sedangkan bersedekah

dengan harta Snng rnasih t€rsisa merupakan ketaatan.

Setiap orang yang menjual atau mernbeli, lalu dia melaku-

kan penipuan atau tertipu, maka transalsint a ihr tertolak. Karena
Allah & mengharamkan penipuan dan pemalsuan; setiap orang

yang menjual anu menrbeli" lalu dia tidak melakukan penipuan

dan pemalsran, maka transaksinya ifu dinyatakan terlalsana.
Karena Allah * mernbolehkan hal tersebuq dan setiap orang

menginfakkan trang receh dan 1nng lebih dari itu dalam kemaksiat-

an, maka hal ifu tertolak

Setiap orang yatg berinfak sepertihalnya yang telah

diperintahkan; tnik sedikit ataupun banl,ak, maka infakn5ra itu
terlaksana dan ladm diberlakukan. Alhh & naal pemah mem-

bolehkan pernbahlan suahr hak dan tdak pernah melarang untuk

melakukan ketaatan hntaran adanf seh.rah maksiat png akan

dilakukan oleh orarg png dilarang ihr, atau dikhawatirkan dia

akan melalnrkaruryE sernentara s€b€namta dia tdak akan

mengerjakan kernaksiatan tersehrt setelah mengetahuinya, hal ini

sebagaimana tidak dibolehkannlp pel€alan kemaksiatan, dgil
kemaksiatan ifu bisa berlangsung, karena itu adalah sebuah

kebatilan yanS dilalukan oleh orang yang tercela ihr berikut bentuk

kemaksiatannya. Bahkan kebatilan itu harus dibatalkan; baik
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wujudnya sedikit ataupun banyak. Sementara kebenaran ifu harus

dilestarikan; baik wujudn5a sedikit ataupun bunf,ak.

Ini adalah statemen yang dibaunkan oleh Al Qur'an, As-
Sunnah dan disaksikan oleh akal, sedangkan selainnya adalah batil,
sannar, kontradiktif lagi tidak boleh diberlakukan. Pendapat ini juga

menyelisihi Al Qur'an, As-Sunnahdan akal.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila mahjur (orang

png terlarang unfuk pengelola hartan5n) mernerdekakan seorang

budah maka permerdekaannya ifu terlaksana, dan budak ifu wajib
mengganti nominal hargan5n.

Ini adalah pendapat yang sangat ajaib. Kami tidak tahu
darimana dia bisa ma,vajibkan seorrng budak unfuk membayar

denda ini?

Abu Sulaiman dan para pengikutr5n berpendapat, bahwa
barangsiapa Snng menyia-nyiakan harta, maka dia dilarang unfuk
mengelola hartanya, sebagaimana mestinya. Karena secara yakin,

dia telah dilarang untuk mengelola hartanya, sehingga dia tidak
bisa terlepas dari larangan itu, kecuali dengan keyakinan yang

lainnya lagi.

Mereka juga berpendapat: Namun jika dia telah pintar
(mengelola hartanln), kemudian dia melakukan bbdzir (menyia-

nyiakan harta), maka hansaksinla tdak dicekal. Tetapi
pertuatannya yang sesuai dengan kebenaran sesuafu yang

menyelisihi kebenaran yang lainnya, dan stattrsnya adalah sarna.

Pendapat mereka yang menlatakan, "Secara meyakinkan,
bahwa larangan untuk mengelola harta ifu lazim baginln, sehingga
dia tidak bisa terlepas darinya, kecuali dengan keyakinan yang
lainnya," pemgataan ini adalah shahih, namun kq/akinan yang lain
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ifu telah datang, 3Bng b€rupa petinftah Allah $ kepadanln unh.rk

bersedekah, dan agar dia meltndrqgi diringa dari neraka dengan
cara memerdekakan budah s€bab kebolehan unfuk melakukan
transaksi ,rnl-beli itu iil<a dia srdah bligh, dan dia dapat
menikahkan irka dia telah terkerra l<hithab, dengan beberapa
syrariat yang lainnSn, dan tdak ada pe$edaan dalam perkara
syariat ifu.

Para ulama 5lang menentang ini, berhujjah
dengan beberapa dulil !n ,S hanrs dflcanfumkan dalam pembahasan

ini, dimana hal itu malah menjdaskan kenrsakan hujjah mereka
dan menjelaskan nash-nash gang mereka letaLkan bukan pada
tempatnya. Penjelasan tentang hal ini hunyu dapat dilakukan
disertai dengan daSn dan upaya Allah &.

Mereka berkata: Allah $ berftrrrnn,

" Dan uiilah anak yatim ifu annpi mereka cukup unur
unfuk kaqnn. Kqtudian jila ma nntt pandaphnu merel<a telah
cerdas (pandai memelihan lwb), maka semhkanlah kepda
mereka harb-harbn5n." (Qs. ArFNbaa' [4]r 6).

Mereka berkata: Allah & nrernerintahkan agar menyerah-

kan harta yang dimiliki anak yatim setelah mereka pandai
(memelihara harta), bukan pada sdain keadaan ini.

Allah & jrgu berfirman,

6:6'fr Fr; og,'L<{rfrriLii {rfji;$s

WfiYr|;::6
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lfii6 q K'fi J4,{ FJti'xifrfi $i {;

"Dan janganlah l<amu senhkan kepada orzng-oftng tnng
belum sempwna akaln5n, harh (merel<a gng ada dalam

kekuasanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupn.
Berilah mereka belanja dan plaian (dari hasil haXa itu) dan

ucapl<anhh kepda mereka kata-lab tang baik." (Qs. An-Nisaa'

[4]' 5).

Allah & melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-

orang yang belum sempuma alolnya. Tidak ada yang harus

diberikan kepada mereka dari harta ifu selain untuk belanja dan
pakaian mereka, serta mengucapkan perkataan yang baik.

Allah S berfirman,

W{X:U,fWUfi*{"

6#,{iAiJ?,liSrsq;

,si,i i'( of

1.cr\A;M';U;\
" Jika gng berutang ifu orang Wng lemah akalnSm abu

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimla'l<kan,

mal<a hendaHah walinSn mengimla'kkan dengan jujur." (Qs. Al
Baqarah lzh 2821. Dimana Allah & mer,',rajibkan wali orang lrang

lemah akalnya dan juga lemah keadaannya (untuk mengimla'kan)
fuansaksi tersebut.

Allah S berfirman,
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<5.L(4)w-$6rr. rsy6ji3

LlVca-*t
u Dan oftngoftng tnng apabila membelaniakan (harb),

mqel<a frdak bqlebihan, dan frdak (pula) ldkir, dan adalah
(penbelanjaan itu) di tengah-tangah anhm tnng demihan." (Qs.

Al Fnrgan l25l 57,.

Allah S berfirman,

'*yr lti 
.ojj;l j( i,ii$; iy 9.*3*13

" Dan jangankh lamu menghambur-hamburkan (hammu)

se@m boros. Saungguhntn pemboros-pemboros ifu adalah

saudansaudam s5nithan." (Qs. Al Israa' 1171: 2G27).

Allah & berfirman,

GAlG{
" Dan janganlah l<amu berlebihlebihan. Sesungguhn5a Allah

tidak manykai omng Jnng berlebih-lebihan." (Qs. Al An'aam [6]:
141).

Allah S berfirman,

t::4,$(d"fr{;,&
sr:i(,I,'r5\

{grl

,a;rL3{3

6y'alu xi j:17j
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"Dan janganlah l<amu jadikan bngarunu terbelengga pada

lehermu dan janganlah kanu terlalu mengulwkannya, karena ifu
karnu menjadi tercela dan men5r*al.' (Qs. Al Israa' l17l:291.

Semua Snng telah disebutkan oleh mereka dari Al Qur'an
ini adalah hujjah bagi kami r.rrfuk menentang mereka dan

mematahkan semua pendapat mereka, sesuai dengan apa yang

akan kami jelaskan. Kami tidak mengetahui hujjah dalam Al

Qur'an selain ini.

Mereka juga mengambil dari As-Sunnah, yaitu sebuah

khabar yarrg shahih dari AI Mughirah bin Syu'bah, bahwa

Rasulullah $ melarang unfuk mengharnbur-hamburkan har.ta.

Mereka juga menyebutkan sebuah khabar yang telah

diriwayatkan kepada kami, dari jalur pedwayatan Abu Ubaid; Amr
bin Harun menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Muhammad

bin AMurrahman bin Abu tabibah dari alnhn5n, dia berkata:
Rasulullah $ bersaMa,

"oi';3 xS.iu &;+ ok .tr3 r:-*)
I

.("^" 
i.,li ?7 ' 6zzz-(+ t']" G? eJfr

" Lelaki manapun gng munpuryai anak yatim, lalu dia

anak 5ntim ifu menil<ah, sehingga dia melalrukan

zina, mal<a doaryn dibnggung kdtan5a."

Kami tidak mengetahui jika mereka mempunyai l<habarlagi
selain &n l<habar ini. Sebenamya kedua l<habar ini adalah hujjah

bagi kami trnfuk menentang mereka dan mematahkan semua

pendapat mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan setelah

ini.
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Mereka juga menyebutkan dari para sahabat ig apa png
diriwaptkan kepada kami dari Hisyam bin Ururah dari ayahnln,

bahwa Ali bin Abi Thalib menemui Utsman bin Affan. Ali berkata

kepadanSn, "lbnu Ja'far telah membeli ini dan ifu, maka laranglah

dia." Az-Zubair menimpali, "Aku adalah mifuanya dalam bansaksi

ifu." Utsman pun berkata, "Bagaimana aku akan melarang

seseorang dalam transaksi jual-beli jika mitranya adalah Az-

Zuban?."

Diritvaptkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Affan bin

Mnslim menceritakan kepadaku dari Hammad bin 7aid, dari

Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin, dia berkata: Utsman berkata

kepada Ali, "Tidakkah engkau mengambil kedua tangan

sepupumu -lnihr AMullah bin Ja'far-, kemudian engkau larang dia

untuk membelanjakan hartan5n? Dia telah membeli tanah lembab

seharga enarn puluh ribu, dimana aku tidak akan mau membelinya

dibalnr dengan sandalku ini."

Begitu pula dengan apa yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Muhammad bin Katsir

mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Ath-

Thufail bin Al Harits, dia berkata, "Sampaikanlah kepada hnu Az-

Zubair, bahwa Aist/ah Ummul Mukminin hendak menjual

rumahnlp -" Az-Zuban berkata, "Hendaklah engkau mencegahnya,

atau aku akan melarangnya unfuk membelanjakan hartanyra itu."

Diriuayntkan dad ialur periwayatan Abu Ubaid; Sa'id bin Al
Hakam bin Abu Marpm mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah bin l-ahi'ah, dari Abu Al Aswad Muhammad bin

Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata,

"Apabila ada sesuafu yang teriadi diantara kami, maka Abdullah

bin Az-Zubair akan dilarang unfuk membelanjakan hartanya."
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Diriwaptkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah;
dari AMul Malik bin Al Mughirah Ath-Tha'ifi dari hnu Abbas, dia
p€rnah ditarrp tentang orang fua renta yang sering lupa, "Apakah

da dilarang unfuk membelanjakan hartanya?" hnu Abbas

meniaurab, "lya.'

Abu Muhammad berkata: DirivrnSatkan dari jahr periwayat-

an Yazid bin Hurmr.rz dari lbnu Abbas, bahwa dia mengirim surat

k€pada Najdah bin Lfuaimir yang berisi, "Engkau mengirim surat

r-urtuk tentang anak yatim, kapan

kglatiman-ryn ifu akan habis? Maka menurutku, setiap orang laki-

lah alon fumbuh jenggotrya, nannun dia masih belum bisa

mengambil dan memberikan sesuafu unfuk kebaikan dirinya
s€ndiri, Apabila dia sudah bisa mengambil sesuatu unhrk kebaikan

dirinln sendiri, a yang diambil oleh orang lain, maka

status kegratiman-nya itu telah hilang darinya. Sesungguhnya

keyatiman anak ptim ifu tdak akan hilang, sehingga dia mencapai
lusia bligh dan pandai memelihara hartan3p. Apabila dia telah

merrcapai usia grang cukup unfuk menikah dan pandai memelihara

hartangra, maka serahkanlah harta itu kepadanya, karena stafus

kelatimannln ifu telah habis."

Ifuni mengumpulkan semua riwapt di atas, karena riwaft
ihr terrnasuk apa lrang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

p€riuat/atan, dimana semuanln ihr kembali kepada Yazid bin
Flumnrz dari lbnu Abbas, lalu kami meringkasnya hanya dengan

merryebutkan dari orang:orang, dimana semua ini diriunlratkan
daringa, dan sernua sanad ini adalah shahih.

Begitu juga dari jalur periwalratan lnng di dalamnya

terrdapat Stadk dari Sammak, dari Ikrimah, dari hnu Abbas
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tentang ayat, (6 '& i:lt; o$ " Kn r,rdan jil<a menurut

pendaphnu mereka telah erdas (pandai mqnelihan harta)...."
(Qs. AnNlsaa' [4]t 6). hnu Abbas berkata, "Harta anak yatim bisa

diserahkan kepadaryra jika dia sudah baligh, berakal dan pantas."
IGrni tidak mengetahui riwayat dari para sahabat & selain riwayat

ini. Serntra riunyat ini menentang pendapat mereka dan menjadi

hujjah yang bisa mengalahkan mereka. Mayoritas riwa3nt ini sesuai

dengan pendapat karni.

Diriunptkan dari para tabi'in dari Al Hamn Al Bashri
bz

tentang "wr,t{6 dyl5,,r:U(6'# F;ta oy "Kenudianiit<a

mqrurut ptdapahnu mqela telah cerdas (padai memelihara

harh), nnka senhl<anlah kepada merel<a harA-harb4,a." (Qs.

An-Nisaa' I4lt 6). Al Hasan berkata, bahwa maks.rdnln adalah

agamargn baik dan juga pandai menjaga hartanln. Diriwayatkan

dari Aslrqpbi, bahwa jika seseorang telah benrban dan pandai

memelihara tnrtanS/a. "

Diriungptkan k"puda kami suatu pendapat seperti

pendapat mereka dari Syuraih, Al Qasim bin Muhammad, Rabi'ah

dan Atha'- Diriwalntkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, bahwa

dia tiriak harta kepada anak ptim sehingga dia
pandai. HanF saja dia fidak mendapatkan khabar dari Syuraih

dan Al aasim tentang larangannya untuk mernerdekakan budak,

bemsed€&ah dan melakukan transaksi iuaFbeli lpng fidak

membah4Bkan hartaryn. Tetapi l<habar tentang hal itu
dirfu,ataean dari Rabi'ah dan Atha' saja.
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Ali berkata: Kami tidak mengetahui dalil mereka dari para

tabi'in selain ini, dimana sebagian dalil ini sesuai dengan pendapat

karni.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan tentang firman Allah,

w dy6:g(6'# .5,t; s9 'c(91writ6 {r{jr'$s
" Dan ujilah anak lntim ifu annpi mqel<a cukup umw untuk
kaurin. Kqtrdian jika manurut pailapbtu mqel<a telah cqdas
(padai mqnelihan harh), maka se,nhl<anlah kepda mqel<a

hat*harAn5p." (Qs. fui-Nisaa' I4l: 6), rnaka sepantasn5ra

mengetahui apa yang dimaksurd cendas, lrang rnna
Allah S memerintahkan oftrng yang telah merasakan kecerdasan

ifu pada seotang anak yatim unhrk menyerahkan harta kepadanya.

Lalu kami memikirkan dalam Al Qur'an sebuah ayat lrang
menjelaskan kepada kami tentang apa yang Allah & r,rajibkan

kepada kanri. Maka kami pun menemukan dalam Al Qtr'an ifu,

bahwa tidak ada kata X$r di dalamnya kecuali malrsudnya adalah

agama (mendapatkan pefunjuk), yaihr antonim kah sesat, bukan

mengetahui cara menjaga harta.

Allah $ berfirman,

1 {}i'}i iif\, €ft; xlb -ij*AB\
k;,r$

" Tidak ada pal<saan unfuk agana (Islam);

telah jelas jalan tnng benar daripada jalan yang

,3" ;;r( e 3tli'& i "y-$( 4 ;i$ y7

NL
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sesat lGrena itu banngsiapa t/ang ingkar kepada Thaghut dan

beriman kepada Alhh, mal<a sesungguhnSp dia telah

kepda buhul tali 5nng amat kuat 5nng frdak akan putus." (Qs. Al

Baqarah l2l:2561.

Allah S berfirman,

5rb1iF,,alj
"Mereka ifulah oftng-orang tnng ialan

lurus." (Qs. Al Hujuraat I49l:7).

Allah S berfirman,

g),6it5u:
"Padahal perinbh frr'aun sekali-l<ali bukanlah (perinbll

tnng berzar." (Qs. Huud [1U: 97).

Jadi, omng lrang bisa membedakan keimanan dari

kekufuran adalah orang yang pandai, dimana tidak ada kepandaian

selainnya, sehingga wajib menyerahkan hartan5n kepadanya.

ndak ada keraguan lagi, baik orang mukmin atau kafir, bahwa

Firaun dan pam pengikuhya adalah orang-orang yang paling

pintar dalam menjaga harta. Firaun adalah orang png paling teliti,

paling banyak dan paling pintar untuk harta

dengan menggunakan beberapa cara daripada Musa &.

Firaun juga tidak bisa diperdaya terkait dengan hartan5n.

Musa dan Khidir & pemah menemui penduduk sebuah desa, lalu

keduanya meminta makanan kepada mereka, narnun mereka tidak

mau menjamunlra. I-antas mereka berdua bermalam di suafu

tempat 5nng tidak tersenh.rh sedikit pun oleh kerajaan Firaun.
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ndak diragul{an bahua para tokoh Amisy seperti Abu
[-ahab, Walid bin Al Mughirah dan Ibnu Jad'an adalah orang yang
paling pintar dan tangkas unfuk mendapatkan harta,

bagaimanapun caranya; baik dengan cara mempekerjakan para
budak, melakukan riba dan lain sebagainyra,- dibandingkan
Rasulullah $.

Dirirrngratkan kepada kami dari jalur periuayatan Muslim;

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid mengabarkan

kepada kami, keduanya berkata: Aswad bin Amir menceritakan
kepada karni, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami,
dari Hisyam bin Uru/ah dan Tsabit Al Bunani. HisSnm

meriwayatkan dari ayahnp dari Aist/ah Ummul Mukminin,
sedangkan Tsabit meriwayatkan dari Anas, kemudian riwayat Anas
dan Ummul Mukminin ini sama, sehingga keduarryn menyebutkan

hadits tentang penyerbukan pohon kurrna, dan bahwa

Rasulullah g bersabda, FS3 i\ 'nBlf '€i " runi* bbih bhu

tentang urufin agama lalian."

Jadi, maksud kata i}!r bukanlah masalah mencari harta,

bukan pula melarangn5n dari beberapa hak dan berbagai macam

kebaikan. Bahkan ini adalah findakan orang yang lnrang
sempurna akalnya. Tetapi yang dimaksud i}1' uaaah ketaatan

kepada Allah & dan mencari harta dengan bertagai macam cara

yang fidak mencemari agama dan fidak merusak harga diri,
kemudian menafkahkannya dalam beberapa ka,rnjiban dan unhrk
mendekatkan diri kepada Allah $ agar selamat dari api neraka,

kemudian menyisakan untuk kebufuhan diri sendiri dan keluarga,

secara sederhana dan qanala6. Inilah 5nng dimalsud dengan :*1t.
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Allah $ berfirman,

fi i!,,,s*i a 5i{;;i4$i 4c :; 3&
'i +i;i :W'ri ob ql#il 4('jL 1:7- oV

"V,:E-t{iWW-;,bWtE-
"Aku akan menalinglan onngonn{l truU

menyombonglan dirinya di muka bumi bnp alen grXI funr
dari bnda-Anda kekuasaan-Ku. Mereka jika ,ndlnt fafibp
atnt(Ku), mereka tidak beiman kepadanja. Dan jila nru*a
melihat jalan yang mernbawa kepda pefunjuk, ma& tid^k nrut
menempuhn5n, tebpi jika mqel<a melihat jalan kwba mada
tents memenempuhn5m." (Qs. Al A'raaf lTl L46rl. Derniklrr dalam

setiap tempat di dalam Al Qtr'an yang menyehrdran lorb- Ar-
Rusgdu.

Oleh karena ifu, kami tidak pernah menemiian dalam
bahasa Arab yang menyebutkan, bahwa maks.rd laA Aresr'u
adalah pandai dalam mengumpulkan harta dan merrfgarryn- It{alo
batallah talndlan mereka tentang kata pandai dengan

menggunakan ayat dan juga tentang penlsahan hnta s€bab

menSatakan bahwa anak 5a[m ifu telah pandai merndllraa harta.

Jelas sekali bahwa aSnt di atas sesuai densan pendapat
kami, juga bahwa maksud Allah $ dengan kata cerd6 adalall
orang yang baligh, berakal, bmyiz (bisa mernbedakan t€rfiang
agama) lag muslim, sehingga wajib mer4;erahkan harta
kepadanya. Pertuatannya dengan menggrrnakan harta ihl
diperbolehkan sebagaimana kebolehan omng lair\

AlMuhrth - lE|



dimana ifu ditolak, sebagaimana ditolaknya
perbuatan omng hin, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Sedangkan orang png sudah baligh, fidak berakal dan tidak bisa

mernbdakan agam4 maka hartanln itu Udak boleh disemhkan
kepadarqn.

Jika apa !,ang dikatakan mereka tentang Ar-Rusydu
*cetrdas,' dan r{**hhu 'akalnla kurang sempuma," benar, maka
golongan dari l<ar.un Yahudi, Nashrani dan para penyembah

berhala adalah otangorcng yang cerdas, sdangkan golongan dari

kaum muslimin adalah orcmg:orcmg lrang kurang sempurna

akalnya. Maha sud dari semua ini.

sedargton firrnan Altah e, ,iJiA /^ii1i6i1; *Dan

janganlah lamu sahkan kepda orzng-oftng tnng belum

senpwna alah5p.--." (Qs. An-Nisaa' [4]r 5). dan juga firman-Nya,

(^.+ 5 W fr 4; "5t i,( o$ 'Jika snns berubns itu
orang Jnng lqnh al<ah5a abu lemah kadaannya)..." (Qs. Al
Baqarah l2l: %321. Maka kata. As-Sa{ahudalam bahasa Arab yang

dihrrunkan oleh Al Qur'an, dan dengannln kita terkena l<hithab-,

tdak tendapat kecuali atas tiga pengertian:

Pengertian Pertama: Perkataan keji dan cacian dengan

lisan. &mentam mereka sepakat, bahura orcmg yang mempunyai
sifat ini, hak pernelitraraan terhadap hartanya itu tidak dicekal,

sehingga pernbatrrean dari sisi ini gugur.

Perrgertian Kedua: Kekufuran. Allah @ berfirman,
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';jt; -K 
in$'S t6 ;r1 i';r1r; Kf4;#ir1eg

'b,:s-JSsi54i3?ipi;.ttlx6at

'Apabila dikabkan kryda muel<a, 'fuimanlah kamu
sfuafunam oftng:oftng lain telah beriman'. MqeJca mer{aumb,
'Alan fuinnnlah kani oftngoftng gng bodoh ifu
telah fuirmn?' Ingatkh, mqel<alah oftrng-orang
yang Moh; t&pi merela frdak tahu." (Qs. ru Baqarah [2]: 13).

Allah & berfirman untuk mengkisahkan tentang Musa S,
bahuaa da b€rkata kepada Allah &,

'q{qiaislq4i
*Aplah hgl<au -orririu** Kami larqta perbuabn

onrytonng grg lntnng akal di antara kami?." (Qs. A A'raaf [7]:
f50. lrtakildnta adalah, orrng-orang l<afir dari kalangan bani
Israil-

Allah $ berfirman,

'$( A(;*,i ,*JSY '^iA| 3;$

'Onngrcnng gng kurang akalnSn di anbn manusia akan

WA 'Apabh tnng manalingkan mqel<a (umat Islam) dari
ldbhfrifr tsatu l Mqdis) tnng dahulu mqel<a telah berkiblat

k&nlp-2:" (G.Al Baqarah l2l: L42).

q6i'u
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Allah @ berfirman,

rj' z:'' -,,i $ cs.y-;; & -','i:j J3rA...ff 4.C-

" Dan io* ada yang benci kepada agama lbnhim,

melainkan oftng tnng memperbdoh dirinW sendiri." (Qs. Al

Baqarah [2]: 130).

Allah $ berfirman unhrk mengkisahkan tentang para jin

yang beriman !/ang Allah benarkan, dimana Allah meridhai

perkataan mereka yaihl,

(ffi;r:yw\d G*^fis
"Dan bahwasanya orang tnng kunns akal daripada kami

selalu mengabkan (perkataan) yang melanpui babs tuhadap

Allah;' (Qs. Al Jn172l: 4l,.

Ini adalah pengertian yang kedm. Tidak ada perbedaan

pendapat diantara mereka dan kami, bahwa orang-orang kafir itu

tidak tercegah untuk mengelola harta mereka. Juga bahwa

muamalah mereka terkait dengan bansalsi jual-beli dan hibh ifrt

dipertolehkan, setrta bahwa firman Allah *, '#irt 'Aiti 6i{;
" Dan jangpnlah lamu semhkan kda onngarang wlg beJum

sempwna alaln5n..." (Qs. An-Nsaa' [4]: 5) dan juga firman-Nya,

q* 5 W'di *it "il i( of "Jika tnns berubns itu

oftng yang lemah akalnla atau lemah keadaanrya)..." (Qs. Al
Baqarah 121 282), dalam ayat ini Allah & Udak menolak

muamalah orang-orang kafir dan orang:orang yang mempunyai

lisan yang suka mengatakan perkataan keji.
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Pengertian Ketiga: Tidak mempunyai akal yang sempurna

unh.rk b€rinteraksi, seperti orang gila dan anak kecil. Mereka

berpandapat dengan adanp kesepakatan diantara kami dan

mereka, bahwa orcmg gila dan anak kecil inilah png dimaksud

oleh Allah & dalam kedua alnt terakhir itu, dan bahwa omng yang

mempunlni sifat seperti ini, hartanya tidak boleh diserahkan

kepada mereka, tetapi mereka diberikan pakaian yang diambil dari

hara mereka, diberi nafkah, berlemah lembut kepada mereka

dalam berbicara, dan pengakuan mereka tidak diterima. Tetapi

wali Snng mengunrsi mereka bisa memberikan pengakuan tentang

mereka.

Barangsiapa yang berkata, bahwa orang yang melakukan

peniptran dalam transaksi iual-beli dimana tidak cakap memelihara

hartar,un sekalipun berakal, dia juga terkena khithab dalam agama

dan bisa membedakan beragam perkaranya, maka dia masuk ke

dalam katagori safah5ng telah disebutkan dalam kedua ayat, maka

dia telah mengatakan kebatilan, dia mengatakan terhadap

Allah &.pu yang tidak dia ketahui. Dia juga membahas sesuatu

yang tidak dia ketahui dan tidak ada dalil al<an ke-shahihanrrya.

Hal ini s€muanya adalah hamm, dan tidak boleh berpendapat

dengan pendapat ini.

Allah & berfirman,

.f u ;$iyW J, ":*n-*6;A\ $;k-f:y

@5rri
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" %ungguhnSa grebn ifu hang menytruh kamu berbuat
jahat dan keji, dan mangablan terhadap Allah apa yang frdak

l<amu kebhui." (Qs. ru Baqamh l2l: L691.

Allah $ berfirrrnn,

4):a &4-Hrijl;'6 S,

" I{abl<anlah, 'finjuklanlah bukfr kebqannmu jika kamu
adalah omng tE rrg funr'.n (Qs. ru Baqarah [2]:111).

Jadi, kedua alnt ini sesuai dengan pendapat kami dan
menyelisihi mereka- Allah & m* pemah menyebutkan

dalam Al Qur'an, tdak pula Rasulullah # da" orcng Arab,

tentang orang grang Udak bisa mengelola hartanSn atau orang yang

tertipu dalam transaksi iuaFbeli dengan sebutan saff6 (bodoh),

sedangkan makzud afth yau,;ry disebutkan dalam ayat ini adalah

orang 5nng tidak melnpurryrai akal karena gila, sementara maksud

dha'f adalah onmg SBng tidak mempunyai kekuatan, dimana
Allah $ berfirman,

w;:,)abs;3
" Kenrdian Dia manjdilan (lanu) sesudah kuat itu lemah

(ka nbali)." (Qs. Ar-Rxrn [30] 54).

Sedanglon 57ang dimaksud dengan orang yang tidak bisa

mengimla'kan adalah orang yang di lisannya terdapat penyakit

3rang menahannya, seperti bizu atau lain sebagain5ra. Tidak boleh
menafsirkan kalam Allah EI keonli dengan kalam-N5n atau kalam
Rasulullah $ ahu dergan bahasa Arab yang telah
Allah €[ lobarkan, bahura bahasa itu telah Dia cantunkam di
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dalam Al Qur'an, dan juga dengan kqpkinan yang tidak tersisipi

keraguan di dalamnya, bahwa itulah yang dimaksud Allah &.
Pendapat ini merupakan jalan yang memberikan keselamatan.

SedandGn penafsiran dengan menggunakan ahan (dugaan) dan

tidak ditopang dengan sebuah dalil, maka kami berlindung kepada

Allah dari hal itu.

Diriura3ptkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid tentang

firman Allah, (S '& Ft; olt " Kemudian jika menuntt

@Ffrnu mereka telah cetdas (wndai memelihara harta)," dia
b€rkata Akal, dimana harta ini tdak diberikan kepada anak yatim,

sampai akal itu benar-benar sempuma, inilah kebenaran yiang

$dah pasti.

Diritmyatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Yunus nrengabarkan kami, dari Al Hasan tentang firman Allah, .r;

'#91';i1^W " Dan ianganlah kamu semhkan kepada orang-

orug trug belum sempuna akahya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 5) Al
Hasan berkata, "Orang-orang yang belum sempurna akalnya

adalah anak-anak, sedangkan wanita juga termasuk orang-orang

png behrrn sempurna akalnSa-"

Diriurayatkan dengan ialur periwayatan ini pula sampai

Sa'id bfor Manshur; Aun bin Musa mengabarkan kepada kami, aku

mendengar Mu'awlnh bin Qunah berkata, "Biasakanlah

m<rgatakan tidak kepada wanita, karena dia tidak sempurna

akalnlB- Jika kamu menaatingn, maka dia akan membinasakan-

mu.'

AI Muhalla - tI4I



Diriwagntkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq; dari

Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani, a5rahku, Humaid Ar-Ru'asi

dan AMullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami. Ar-

Ru'asi berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih dari As-

Suddi, dia membantah pendapat AMullah- tentang firman Allah,

'#Et '1i9i t6i 1; uDan 
iansanlah l<amu senhlan kepda

oftng-orzng tnng belum sempuna akaln5a." (Qs. An-Nisaa' [4t:

5) Dia berkata: Maksudnya adalah anak-anak dan wanita.

hnu Al Mubarak berkata: Diriwaptkan dari Ismail, dari

Abu Malik, dia berkata: Orang-orang yang belum semputna

akaln5n adalah wanita dan anak-anak. hnu Al Mubarak berkata:

Ayahku berkata: Diriuayatkan dari Salamah bin Nubaith dari Adh-

Dhahhak, dia berkata: Orang-orang yang belum sempuna akalnya

adalah wanita dan anak-anak.

Diriwayatkan dengan jalur periwayatan ini sampai pada

Ismail; Nashr bin Ali dan Muhammad bin AMullah bin Numair

mengabarkan kepada kami. Nashr berkata: Abu Ahmad

mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Ghanilyah, dari Al
Hakam bin Utaibah. Ibnu Numair berkata: Afhku mengabarkan

kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Mujahid.

Kemudian Al Hakam dan Mujahid sepakat tentang firman Allah,

'iJtA 'W)i 6i {; " Dan ianganlah kamu serahkan kepada

oftns7oftng yang belum sempurn akaln5n." (Qs. An-Nisaa' [4]:

5) Keduanf berkata: Maksudn5n adalah wanita dan anak-anak.

Diriuagratkan dari ialur periwayatan ini pria sampai pada

Ismail: Yahn bin Khalaf mengabarkan kepada karni, Abu Ashim

mengabarkan kepada kami, dari Isa, Ibnu Najih mengabarkan kepada
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l@ni, dari Mujahid tentang firman Allah e, 6r'iSirt4#i"6'i75
6; #'fiJ;4 "Dan janganhh l<amu sffihkan kepda oftng-oftng

truU futn sempwna al<aln5a, harh (mqel<a tnng ada dalam

kdonwnnu) J/ang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupn. '(Qs.
ArFISsaa' [4]: 5) Mujahid berkata: Allah & melarang para lelaki

mersr€mhkan harta mereka kepada para wanita. Sedangkan yang

dimalrsd orang:orang yang belum sempurna alolnSa adalah isti, ibu

dan anak perernpuan.

Diriwayatkan dengan jalur periwayatan ini pula sampai

pada l$nail; Yahya bin AMul Hamid Al Himmani mengabarkan

kepada kami, syarik mengabarkan kepada kami, dari Salim, dari

Sa'id, Snitu hnu Jubair, tentang firman Allah &, i,6i!it lir-i {5

/#Et 'Dan janganlah katnu smhkan kepada oftngarang tnng

befin smpuma akalnya. " (Qs. An-Nisaa' [4]r 5) Sa'id berkata:

Malsdnya adalah para wanita.

Abu Muhammad berkata: Al Hasan, Al Hakam, Muawiyah

bin Qurmh, Mujahid, Adh-Dhahhak, Sa'id bin Jubair, Abu Malik

dan Abdullah sepakat, -baik pendapat hnu Mas'ud yang lebih

zlnhir atapun pendapat hnu Abbas-, bahwa pam wanita adalah

oftrrg yang tdak sempurna akalnya, dan merekalah yang

dimalsud dalam ayat ini.

Mulahid menjelaskan, bahwa ormg'oftmg yang udak

s€rnfirrn akalnya adalah ibu, isfui dan anak perempuan. lalu
manakah para pengumpat yang menyelisihi mayoritas ulama itu?

Sernua orcng yang menyelisihi kita dalam masalah ini, juga

menyelisihi pendapat ini.
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Abu Muhammad berkata: Jika f,ang dimakzud dengan orang'
orang lang belum sempuna akalnya ifu adalah anak-anak, maka itu
benar. Namr-rn jikaSanS dimaksud adalah paravmnita, maka ifutdak
benar. IGrena Al Qur'an dan,As-$nnah tdak p€rnah menlratakan,

bahun mereka adalah omnlforang gnng Udak sempurnei akalnya.
Bahlon Allah S menyebutkan para wanita bersandingan para

lelaki dalam arnalan kebajikan. Allah & Uerfirrrnn, G;5{5

*J;:fij "Lah4ald dan pantpan sns Metrah." (es. Al

Ahzaab [33]: 35). Dernikian juga dengan amalan kebajikan lainnya.

Maka batallah tendensi mereka dengan a3nt ini.

Sedangkan pengharaman Allah & tentang bMdr (meng-

hambur-hamburkan harta), boros dan terlalu ringan tangan, maka
hal itu adalah hak, dan ini adalah pendapat kami. Sementara

mereka menyelisihi setiap hal tersebut dengan kebodohan,
sehingga mereka memperbolehkan orcmg 1rang Udak melakukan
penipuan dalam transaksi jual-beli unhrk memberikan semua
hartanp itu; baik sebagai sedekah, hibah kepada penyair, atau
mahar seorang wanita, sehingga setelah dia memberikan semua
hartanp kepada wanita ifu, dia malah menanggung utang yang
memberatl<an. Inilah bMdr, boros dan terlalu dermawan 3ang
diharamkan, sehingga dia tercela dan merugi. Sedangkan kami
melarang semua ini, membatalkan dan menolaknln.

Kemudian mereka melarang Sang lain untuk bersedekah
hanSa dengan sahr dirham selama hidupnya, dan juga dengan
memerdekakan budaknya, walaupun dia mernpunyai serafus budak
sekalipun. Namun mereka melestarikan wasiahya sekalipun wasiat
itu merupakan perkara yiang besar setelah kematiannya. Mereka
juga melamng sedekah dan memerdekakan budak; baik sedikit
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ataupun banpk, kepada orang yang melakukan penipuan dalam

transaksi jual beli. Namun mereka tidak meng-hajr orang yang
menjual khamer, memberikan upah kepada orcmg fasik,

membiayai teman minum dan berjudi, sekalipun hal ifu banyak,

selama orcmg tersebut pintar dalam mencari harta, -baik secara

zlzalim ataupun tdak-, bisa mem , -baik dari hasil yang

hak ataupun tdak-, dan tidak mau mengehrarkan zakat dan
sedekah. Ini adalah pendapat kontroversial gnng sangat buruk, dan
tampakqn kekeliruan dengan cara yang tidak dikenal.

Sesekali mereka mempertolehkan unfuk menghabiskan

semua hartanya dalam kebatilan. Sesekali mereka melamng dan

membatalkan sedelrah safu dirham dan memerdekakan budak,

dimana dalam hal ini jelas tidak ada dampak negatif terhadap

harta. Sesekali meteka juga melegalkan tindakan kecurangan

beriuta-juta dirham dalam transaksi jual beli, dan mereka tidak
memakruhkannya, mereka berkata, "Jual beli adalah tipudaya."

Sesekali mereka mernbatalkan jual-beli Snng sah png didalamnln
tidak ada tindakan penipuan, karena khauratir ada penipuan lrang
lainnp. Ini adalah pendapat konkoversial seperti sebelumnya, dan

ini merupakan pendapat yang tidak disertai akal yang sehat, tidak
diperkuat dengan Al Qur'an, ,4s-Sunnah, qiWs dan pendapat
yang benar.

Sedangkan kami menolak penipu.rn dan pengkhianatan

dimanapun dan siapapun yang mel ; baik itu sedikit
ataupun barrsnk. Kami memperbolehkan transaksi jual-beli 1;ang

sah dimana di dalamnya tidak ada peniptran. IGmi juga menolak
seluruh pemberian untuk kebatilan; baik sedikit ataupun banyak,

dan kami melegalkan seluruh pemberian unfuk kebenaran; baik
sediht ataupun banlnk. Inilah yang dibawa oleh Al Qur'an dan
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As-Sunnah, serta diperkuat oleh akal dan pendapat yang shahih,

kepada kduanlra mereka bersandar dan dengannya mereka
memuttrskan tentang hukum agama Allah &.

Abu Muhammad berkata: Kami mencoba menjelaskan

-dengan pertolongan Allah Ta alr tentang bbdzir, boros dan
terlalu dermawan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah &,
bukan seperti penjelasan mereka yang tidak memahaminya

sedikitpun.

Pengertian beberapa amalan yang diharamkan ini adalah

safu dan terangkum dalam pengertian bahwa setiap nafkah yang

diperbolehkan dan diperintah oleh Allah &b -baik banyak ataupun

sedikit-, bukanlah termasuk boros, tabdzir dan terlalu ringan
tangan. Karena, Allah & tdak mungkin menghalalkan apa yang

Dia haramkan secara bersamaan. Maka tidak diragukan lagi,

bahwa apa lnng Dia pertolehkan ihr adalah selain apa yang Dia

larang. Inilah inti dari pendapat kami.

Ali berkata: Setiap nafkah yang dilarang oleh Allah &
-baik banyak ataupun sedikit-, maka ifulah yang dinamakan

boros, bbdzir dan terlalu ringan tangan. Karena tidak diragukan
lagi, bahwa apa lnng dilarang oleh Allah & adalah untuk

menjelaskan tentang apa yang Dia lamng secara universal. Terkait
hal ini ada beberapa atsarsebagai berikut:

Diriwalatkan kepada kami dari jalur periwaSntan Ismail bin
Ishaq; Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami,

Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa dia berkata tentang mubadzdzir
(orang yang menghamburkan-hamburkan harta), "Dia adalah

omng yang berinfak untuk selain kebenamn."
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Diriuragatkan dari iahrr periwayatan Yahya bin Sa'id Al

Qailtfhan; dari Sut/an Ats-Tsar.ni, dari Abu Al Ubaidainl8, dari

Ibmu Abbas tentang firman Allah &, 9-* ;:* {3 " Dan

lom, nazghatnbur-hamhdant (harkmu) sqarz, boros." (Qs. Al
Israa' l17l: 261 lbnu Abbas berkata: Maksrdnya adalah berinfak

k€pada selain haknf.

Diriunyatkan dari iah,xr periwayatan hnu Wahb; Khalid dan

Ftrnaid mengabarkan kepadalu, dai Uqail bin l$alid, dari Az-

afirir, du berkata tentang ftrnan Allah &, 6y'n[- Xi j117j

@ #u qi'ifi t:.fi$ (r("i {; ,& "Dan iansantah

lam, jdil@n bnganmu tafuzggu pada lehemtu dan janganlah

lamt tqlalu mangufud<ann1,a- I{arena ifu l<amu meniadi tercela

dan nqtwat" (Qs. Al Israa' lLTl: 291 Az-A)hn berkata:

lrlals*rta adalah tidak menahan harta unhrk kebaikan dan tidak

mederilennt a untuk k€bafilan-

Az-Z;'if;rri berkata: Dernikian juga dengan firman

Arhh * 4yi<i.i,urW-{3 6}{bX rsyOji3

l1(3 'O*, oftng-oftng tprxl apabila manbelanjakan (harta);

nru& Mak beilebilwt dar, frdak (Wla) ldldr, dan adalah

Al Rrwan 1251:671.

u Da menggunakan b€ntuk hfuiph (kata yang berrnakrn dua), namanya
adal,h Mrnwiph bin Sib,rah As-Saula' i.
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Abu Muhammad berkata: Jadi, jelaslah bahwa beberapa

ayat ini adalah nash dari pendapat kami, sementara mereka

menyelishinln dengan sangat jelas.

Setiap pembelian makanan, pakaian atau kendaraan, dan

setiap pemerdekaan budak, sedekah dan hibah yang fidak

berlebihan, adalah halal. Halal adalah selain bbdzir, boros dan

terlalu ringan tangan. Halal adalah sesuafu lnng tidak boleh

ditolak. Sedangkan melakukan hal tersebut sampai tidak tersisa

lagi unhrk kebuhrhan pribadinya, maka itulah Srang dinamakan

boros, tabdzirdanterlalu ringan tangan. Semua ini adalah batil dan

tertolak dari orang Snng melakukannya.

Demikian juga dengan semua nafkah atau biaya unfuk

keharaman, seperti membeli khatner, membayar kefasikan, judi

dan lain sebagainya; baik sedikit atapun banyak. Maka batallah

semua tendensi mereka yang diambil dari Al Qur'an.

Sedangkan larangan Rasulullah $ tentang menyia-nyiakan

harta adalah merupakan hal yang benar, dan ifu adalah pendapat

kami. Yang dimaksud menyia-nyiakan hana adalah membuangnya

di jalanan atau men5nlurkan unfuk keharaman, sebagaimana yang

telah kami jelaskan tentang bMzir, boros dan terlalu ringan

tangan.

Dalilnya adalah saMa Rasulullah # y*S telah kami

sebutkan dalam pembahasan muzan'al4

,;Gf W r'A'rlt rg;t >:ri li Utt ;
ib:rlu$ J',ov
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" Banngsiapa Jpng mempungai lahan, hendaHah dia
menanaminya abu melalrukan akad muzam'ah dengan

a udann5n. Namun jil<a dia frdak mau, hendaHah dia memper-

bhankan lahannSn ifu."

Rasulullah S tdak menjadikan orang yang membiarkan

lahannya dan tidak menanarninya sebagai orang lnng menyia-

nyiakan harta apabila pemilikn5n tidak membutuhkan hal itu. Kami

tidak menemukan perbedaan pendapat, bahun tidak menambah

harta bagi orang lang srdah berkectrkupan bagi dirinln sendiri dan

kduarga adalah boleh, dan bahwa folnrsnln untuk amalan akhirat
lebih utama daripada tenrs-menerus mencari hmbahan harta. Jadi,

tampaklah kenrsakan pendapat mereka ditinjau dari beberapa sisi.

Sedangkan lang paling men*jubkan adalah pendapat

mereka, "Barangsiapa Snng tidak bisa meng hartanya,

b€ram dia safih." Kemudian mereka mempefuolehkan orang lnng
melakukan kelaliman, lalu dia memakan harta orcmg lain secara

zhalim, ghashab dan cam apapun. Ketika dia ditunttrt dengan

beberapa hak, dimana sesuafu yang ditemukan padanya ifu
diambil, atau tidak ditemukan sesuatu apapun padanya, dia pun

hanlra duduk dan Udak bemsaha apapun yang bisa diberikan

kepada oftmg-otimg lnng mempunyai hak darinya.

Semua ini menyelisihi kebenaran yang ada. Sesekali

mereka melarang dia bersedekah, memerdekakan budak dan

melakukan transalrsi jual-'beli. Karena dia belum bisa

mengembangkan hartanSn. Namun sesekali mqeka memboleh-

kanngn untuk tidak mengembangkan hartanya, walaupun hal itu
bemdampak negatif kepada orang-orang lrang mempunlni hak
sebelumn5n. Sungguh begitu berbeda.

t_
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Diriwalptkan kepada lorni dari ,ahr periuraptan

Muhammad bin Al Mutsanna; Ya'la bin Ubaid Ath-Thanafisi

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin SrqAh mengabarkan

kepada kami, Ibnu Sa'id bin Jubair mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Ayahku pernah dibnla terrtang maksud menyia-nyiakan
harta, dia menjaruab, "Allah S memberikanmu harta, lalu engkau

menginfakkannya pada sesuatu yang Dia haramkan bagimu."

Abu Muhammad berkata: Sa'id bin Jubair mernpunpi tiga

anak, yaihr AMullah, Abdul Malik dan Ishaq, sernuanlra

merupakan periuraSrat yang biqah lagi mas1fiur. Jadi, siapapun

anaknya lrang meriunlntkan riwagat ini, maka dia adalah

periwayat yang biqah.

Diriwaptkan kepada karni dari Malik, bahua yang

dimaksud isnf $oros) adalah berinfak dalam kernaksiatan. Jadi,
jelas sudah bahwa ini adalah pendapat lomi, dan ini bahkan yang

menyelisihi pendapat mereka.

Sedangkan l<habr yarry lain adalah,
o.( . o., t.a. /lru '. to t lz o

e.\l d.) q. dt--e e oJ;o ok ,Y; (),
,t t.ot lZri'. <r7 , 'o t zt.'^(-l f,y} G? C)r

"Iakki manapn Wrg mmtmt amk yatim, lalu dia

menghahngi anak gntim ifu manilah, *hinga dia melahtkan
zina, mal<a doanga ditanggung di,anAn keduanlra."

Seandainlp khabarirn shahih, mal<a ini meniadi hujjah 1nng
paling besar unfuk mengalatrkan mereka dan ielas menyelisihi

pendapat mereka. IGrena di dalamnya tdak ada" kecuali lamngan

terhadap seorang r,rnli 1nng mmghalangi anak gptim ifu menikah,
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dengan ancarnan yang begitu dahsyat, dan ini adalah pendapat

mereka. Karena mereka memerintahkan wali anak yatim unfuk

menghalanginya menikah, mereka juga membatalkan pemikahan

anak Sntim ifu, jika dia menikah tanpa seizin walinya, sehingga

walinSn menikahkan dia dengan orang yang dikehendaki oleh sang

wali. Maka, apa yang lebih menakjubkan daripada orang yang

behujjah dengan sesuahr Snng justu itu menjadi hujjah yang

terbesar untuk mengalahkan mereka.

Jadi, batalah hujjah mereka yang diarnbil dari Al Qur'an,
As-Snnah atau riwayat, dan jelas Al Qur'an dan As-Sunnah

menyelisihi pendapat mereka dalam hal ini.

Sementara beberapa riwayat dari para sahabat & bukanlah

hujjah bagr mereka, tetapi justru iU adalah hujjah unhrk

mengalahkan mereka. Terkait riwayat dari Utsman tentang

pekataannya kepada Ali, "Tidakkah engkau meng-hajr

keponakanmu dan menganrbil miliknya. Dia telah membeli tanah

lembab seharga enarn puluh ribu, sementara aku tidak mau

mernbelinla walau hanln dengan sandallar ini." Maka fidak

diragukan lagi, bahwa Ibnu Ja'far tidak terkena hajr Sandainya

hajr in wajib, maka Utsman tidak akan membiarkan Ali Udak

mang-hajnrya, sehingga hal ifu keluar dari pendapat yrang dia

miliki.

Jadi, dia tdak berpendapat bahwa hajr ihr wajib.

Seandain5n Ali dan Utsman berpendapat bahr.rn hajr itu wajib,

maka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dan

l<habarim nyatanya nagish (fidak sempuma).

I{habaryang sempuma diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ayy.rb As-Sikhtyani; dari Muhammad bin Sirin,
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bahura Utsman b€rkata kepada Ali, "Ambillah kepemilikan

, dia telah membeli tanah lembab keluarga Fulan
seharga enatn ptrluh ribu, sementara aku tdak mau membelinya

dengan sandalku atau lnng lebih murah dari itu."

Muhammad bin Sirin berkata: lalu AMullah bin Ja'far
membagi tanah ifu menjadi delapan bagian, dia lantas

merrpekerjakan beberapa pekerja unfuk menggarapnla, sehingga
tanah ifu menjadi lahan yang bagus. Lalu Utsman meler,uati tanah
ihr dan bertanla, "Tanah siapa ini?" Para penggarap ihl
menjaunb, "Milik Abdullah bin Ja'far." Utsman pun berkata,
"Wahai keponakanku, pasrahkanlah pengelolaan dua bagian dari
tanah ini kepadaku." AMullah bin Ja'far berkata, "Demi Allah
fidak, sampai engkau mendatangkan bebempa orang, dimana
engkau telah mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah orang
yang Udak sempurna akalnya, lalu mereka memintakannya
keeadaku." Utsman pun melakukannya. Abdullah berkata, "Demi
Allah aku udak mengurangi dua bagian ini unfukmu dari serafus

dtra puhrh ribu." Utsman berkata, 'lya, aku mengambilnya."

Jadi, lelas bahwa perkataan Utsman ini adalah sebuah
pendapat 3png menarik kembali pendapat sebelumn5a. Karena dia
tidak meng-hajr<rya, baik pada saat dia mengingkari pembelian

tersebut hirrggu dia menerima lahan ifu.

Sdangkan riuapt yang lain dari Ali, bahwa dia
menlpbutkan kepada Utsman bahwa dia akan meng-hajrAuullah
bin Ja'far terkait dengan pembelian Snng dia lakukan. lalu Az-
Zubair berkata kepada Utsman, "Aku adalah mitranya dalam
transaksi jual-beli itu." Riwayat ini sangat kami ingkari; baik
transaksi ini ma,rajibkan hajr abru udak. Jika tuansaksi ini
mamjibkan hairbaE Az-Zubat, maka ifu sebagaimana yang telah
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dir,rajibkan bagi Abdulah. Namun jika hansalsi tersebut tidak

marrajibkan haja mal<a tidak r,rajib pula bagi Abdullah dan png
lainnSn. Sernoga Allah S melindungi Utsman & dari meninggal-

kan hak yang wajib karena adanya Az-Zuban dalam hal ifu,
semoga Allah & j,rga melindungi Az-Zuban dari menghalangi

unhrk menegakkan kebenaran, dan semoga Allah @ melindungi

Ali 4& dalam mengatakan sesuatu yang belum jelas baginya.

Jika ada png berkata, "SesungguhnSra Utsman tidak meng-

hajr Abdrilah karena Az-Zubir. Sebab, dia tahu bahwa AzZuban
Udak pernah melakukan penipuan dalam transaksi jual beli,

sehingga dia tahu bahwa masuknya Az-Zuban dalam transaksi

tersebut mempakan fansaltsi yang Udak dilarang pada jenis

transaksi ynng semisalnya. "

Maka kami berkata, "AIi melakukan kekeliruan jika dia

menghendaki hajr dalam transaksi jual-beli yang Udak boleh

memufuskan hajr& dalamnln." Jadi, jelas bahwa sernua ini adalah

pendapat dari orang yang sependapat dengan mereka, dan

Abdullah bin Ja'far menyelisihi mereka, karena dia tidak melihat

dirinSn tercegah dalam transaksi tersebut, dan dia adalah salah sahr

sahabat, sehingga batallah tendensi mereka dengan drn khabar di

atas.

Adapun riwayat dari AzZubari adalah bencana yang besar.

Kami tdak mengetahui bagaimana seorcng muslim boleh

berhujjah dengan sesuafu yang keliru, lemah dan menyimpang
yang datangnya dari hnu Az-Zubat. Sedangkan Allah & akan

mengampunin5a jika orang selevel dia _dia termasuk sahabat

junior- hendak meng-hajr oftrng yang selanel Ummul Mukminin,
yang mana Allah $ memujinya dengan pujian yang agung dalam
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nash N Qur'an, dirnana hnu Az-Zubair juga mendapatkan bagian
ketrtamaan dari Ummul Mukminin di sisi Allah &.

Ini adalah l<hahryang diriungntkan kepada kami dari jalur

periun3nhn Abdunazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Auf bin
Al Harits, Aist ah Ummul Mukminin dari jalur ibu,

bahwa Ais!,ah Ummul Mukminin menceritakan bahwa AMullah
bin Az-Zubair berkata tentang perrjualan dan pemberian yang

dilakukan oleh Aiq/ah, "Derni Aist/ah ifu tercegah atau aku akan

mug-hajrrrya." Ais!,ah bertanya, "Apakah AzZubnn mengatakan

dernikian?" Para sahabat menjawab, "lya." Aisyah berkata, "Jika

dernikian aku bernadzar kepada Allah, bahwa aku tidak akan

mengucapkan sepatah katapun kepada Az-Zuban selamanya." -
Lalu dia menyebutkan hadis ini panjang lebar-, kemudian hnu Az-
Zubair meminta pertolongan kepada AMurrahman bin Al Aswad

bin AM Yaghtrb dan Al Musawwar bin Makhramah Az-7-ahmyain

unfuk memintakan maaf kepada Aiqnh, sehingga Aisyah pun mau

berbicara lagi kepadanln dan menebus nadzamp ifu dengan

memerdekakan ernpat puluh budak.

Abu Muhammad bed<ata: Aisyah mengingkari hal ini sesuai

dengan pengehhuannSTa. Bisa jadi dalam masalah rni yang keliru
adalah Ibnu Az-Zubair, sedangkan yang benar adalah Aisyah, dan
hal ini memang demikian, sehingga tidak boleh berhujjah dengan

sebuah pendapat 3ang keliru p€rnililmya-, dan bisa jadi hnu Az-
Zubair lah Snng benar, sedangkan yang salah adalah Aisyah -
semoga Allah meniauhkan hal ini, dan melindungi Ummul
Mukminin mempunlrai sif;at safah (akalnSn kurang sempuma),

sehingga dia berhak untuk di-hajr-. Kami berlindung kepada Allah
dari pendapat ini.
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Sedangkan 5nng benar adalah Ibnu Az-Zubair yang keliru

dalam perrdapafui5ra. I(arena pada dasamln para sahabat berselisih

tentang hal tersebut, apabila mereka telah berselisih, maka yang

,raiib dilakukan adalah kembali kepada Al Qur'an dan As-Sunnah,
yang diperintahkan oleh Allah @. Disebutkan juga

dalam Al Qur'an dan As-Sunnah bahwa bansaksi jual-beli boleh

dilaksanakan jika di dalamryra tidak terdapat unsur penipuan dan

keorrangan. Sedangkan bersedekah dan memerdekakan budak ifu
diann*an selama masih menyisakan unfuk kebufuhannya sendiri,

sernentara melakukan selain hal itu tidak diperboleh-

l<an.

Jadi, rrrajib melegalkan semua itu dari setiap orang lnng
melakukann5n, karena semua ifu hukumnya adalah Sunnah. Wajib
pula menolak setiap hansaksi jual-beli yang di dalamnya terdapat

unsur penipuan dan serta setiap sedekah dan

memerdekakan budak yang tidak menyisakan unhrk kebufuhannya

sendiri dari setiap orang yang melakukannya. Karena semua ifu
dilarang.- Semoga Allah selalu memberikan taufik-Np.-

Beberapa riwayat dari Ibnu Abbas bukanlah hujjah bagi

mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan tentang

h.rmbuhnla jenggot bagi orang yang lemah untuk mengambil dan

mernberikan harta, dan apabila dia telah mengambil harta unfuk

kebaikan dirinya sendiri sebagaimana yang diambil oleh orang lain,

maka ihr telah habis. Demikianlah pendapat kami.

Apabila seorang remaja telah pandai (unhrk memelihara hartanya),

maka dia akan mengambil sesuafu unhrk kebaikan dirinya,

sebagaimana oremg lain yang juga mengambilnya. Mereka

sebagaimana yang telah kami sebutkan- ada fujuh sahabat yaitu,
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Utsman, Ali, Az-Zuban, hnu Az-Zuban, Ummul Mukminin,

AMullah bin Ja'far dan hnu Abbas.

DiriwaSratkan juga kepada kami tentang hal tersebut sebuah

pendapat yang sesuai dengan pendapat 5nng akan kami sebutkan

di akhir bab ini. Tiga orang dari sahabat ifu meriwayatkan is5rarat

tentang haja frdak ada yang lain dan tidak ada pula penjelasan

salah seoremg dari mereka, lantas bagaimana cara hajrili?

Apabila cara hajritu adalah menolak bansal<si jual-beli 5ang
di dalamnya terdapat penipuan, maka demikianlah pendapat karni.

Ini adalah pendapat kami, bukan pendapat oftmg-orang yang

menyelisihi; dimana mereka adalah Utsman, AIi dan Ibnu Az-

Zubair, dan atas setiap keadaan tidak ada penolakan sedekah,

memerdekakan budak, menikah, transatrsi jual-beli yang tidak ada

penlpuan di dalamnya. Sementara yang Udak lagi dari mereka

mengingkari ada4n hajr dan pernbahasan tentangnya; mereka

adalah Aislph, hnu Ja'ar dan Az-Zubair.

Sementam Ibnu Abbas tidak merivrnyatkan pendapat yang

sesuai dengan pendapat orang-omng grang menyelisihi kami. Jushr.r

dia berpendapat tentang orang yang sudah fua renta png akalnya

mulai menslurang, maka dia di-mahjw. Ini adalah pendapat kami

terkait dengan orang yang akalnya mulai berubah. Sementam

mereka berselisih pendapat seperti yang telah kami sebutkan.

Seandaingra mereka sepakat, maka tidak ada seorang pun lnng
mempunyai hujjah selain Rasulullah #.

Berapa bar,srak kisah lnng menceritakan tentang
perselisihan mereka kebanSnkan terhadap para sahabat &, tidak

ada perselisihan terhadap mereka dari para sahabat, dan contoh
yang paling dekat dalam hal itu adalah masalah ini. Karena udak
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ada safu riwayat pun dari para sahabat yang menyebutkan tentang

kebatalan memerdekakan budak, dan tertolaknya sedekah bagi

mahjur lorangpng dilarang untuk mengelola harta).

Jadi, pendapat mereka tidak sejalan dengan pendapat pam

sahabat dalam masalah ini, dan mereka juga menyelisihi para

sahabat png lebih banfrak dari bilangan ini tentang masalah

mengusap kaos kaki dan lain sebagainya.

Sementara para tabiin berselisih pendapat, sebagaimana

3nng telah kami sebutkan, lalu apakah Snng menjadikan pendapat

Atha', Al Qasim, Rabi'ah dan Syuraih lebih utama daripada

pendapat hrahim, hnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz? Al Qasim

dan qruraih fidak bependapat tentang butalrrf sedelrah,

memerdekakan budak dan jual-beli. Tetapi kduanp harryu

berpendapat tentang penangguhan harta dari orang yang di.

mahiur. Sedangkan yang berpendapat batalqn iual-beli,
meme,rdekakan budak dan nikah adalah Rabi' dan Atha'.

Telah diriwayatkan -sebagaimana lnng telah kami

sebutkan- dari fujuh para tabfin dan seorang sahabat, bahwa

oransforang 1nng tidak sempurna akalttf adalah para wanita.

Mereka lnng menyatakan itu adalah Al Hasan, Al Halorn,
Mu'aw[nh bin Qunah, Abu Malik, Adh-Dhahhak, Mujahid dan

Sa'id bin Jubair. Namun para tabiin menyelisihi mereka sernua.

Lalu siapa yang menjadikan dua pendapat dari golongan tabiin

lnng ditentang oleh dua orang dari mereka sebagai huijah,

sementara dia tdak menjadikan pendapat h$uh oftmg dari mereka

sebagai hujjah.

Sementara pendapat yang diriwa5atkan dari Al Hasan dan

AsySp'bi fidaklah menyelisihi pendapat kami. Karena Al Hasan
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berpendapat, "Maksud kata Ar-rusfr (pardai) adalah memperbaiki

agama dan menjaga harta." Demikian juga pendapat kami. Setiap

muslim mempunlni hak unhrk lebih baik, nalnun tidak ada seorcmg

pun lang bisa memperbaiki agarna dengan sempurna setelah

Rasulullah $, sehingga tidak dapat dihindari agama ini semakin

berkurang. Sedangkan oftrng yang tidak menginfakkan hartanya

dalam kemaksiatan, berarti dia telah meniaga hartan3n.

AqrSf'bi berkata, "seorang lelaki Snng rambutrya telah

berubah sementara dia masih belum pandai menjaga hartanya dan

jujur, beraru dia mencapai usia tua dalam keadaan gila." Jadi,

perkataan ini fidak bisa dijadikan landasan bagi mereka.

Diriunlntkan dari jalur periunptan AMunazzaq; dari

Ma'mar dari AMul Karim N Jazzari, dia berkata: Umar bin AMul
Aziz mengirim surat kepada Adi bin Adi Al Kindi, "Ketika kamu

mengatakan tentang orang-orang yang tidak sempurna akalnya,

maka janganlah kamu mengatakan tiga hal, lnitu memerdekakan

budah cerai dan nikah."

Abu Muhammad berkata: Kami berkata kepada mereka,

"Kapan kalian meng-hajr seseorang, apakah ketika pertama kali

dia melakukan penipuan dalam uansaksi jual-beli atau setelah dia

melalnrkan penipuan berulang kali?" Jika mereka menjawab,

"Kefika pertama kali." Maka karni berkata, "Jadi, tidak ada

seorang pun di muka bumi ini, kecuali menunrt kalian dia berhak

unfuk dr-hajr, karena tidak ada jalan unfuk mendapati seorang pun

yang melalnrkan transaksi iual-beli, kecuali dia melakukan

penipuan."

Namun jika mereka menjawab, "Justlr setelah benrlang

kali.' Maka kami berkata, "Tentukanlah unfuk kami jumlah orang
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lnng transaksi lual-belinya, memerdekakan budak dan akadnln
fasid, serta sedekahnya tertolak." Ini adalah pendapat yang besar,

udak mudah untuk ditolelir, bahkan nerakalah yang ada

diujungnp. Karena jika mereka menenfukannya, maka mereka

akan benrsaha mendapatkan dalil, kemudian mereka menenhrkan
hul$rn dengan kebatilan dalam agama Allah &. Namun jika

mereka tidak menenfukan dalam hal ifu, maka mereka mengakui

bahwa mereka tidak mengetahui kapan hukum ifu akan tetap,
yang mana dengannln mereka memberikan hukum dan kapan
hukum ifu tdak tetap. Sesungguhnya mereka menenfukan hukum

dengan kebodohan dan kebutaan.

Demikian juga kami akan menanyakan kepada mereka,
"Kapan mereka melarangnln, apakah apabila dia melakukan

penipuan dengan penipuan yang melebihi orang lain atau dia
melakukan penipuan yang lebih banyak?" Jika dia berkata, "Jusbu

dengan penipuan 5nng melebihi penipuan yang dilakukan oleh
oriang lain." Maka kami berkata, "Tidak ada seorang pun di muka
bumi ini, kectrali dia berhak untuk di-hajr menunrt kalian. I(arena
tidak ada seorang pun, kecuali dia melakukan penipuan dengan

kadar ini lpifu dari golongan orang-orang lang melakukan

tansaksi iual-b€Ii."

Jika mereka menjawab, "Melakukan penipuan yang lebih

butf,ak dari itu," maka mereka dipaksa unfuk menjelaskan batasan

yang mannjibkan beberapa keagungan ini, laifu jual-belinya yang

fasid, dia tidak boleh melampaui batas terkait dengan apa yang dia
makan dari harta orcrng lain dengan cara membeli namun Udak

, serta sedekah, pemerdekaan budak dan nikahnya
tertolak; lantas kapankah hal itu tidak terjadi? Jika mereka

memkikan batasan, maka mereka menambah keburukan dan
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hukum se@ra batil. Namun jika mereka Udak memberikan

batasan, berarti mereka memberikan hukum dengan sesuafu yang

udak mereka ketahui, sedangkan dalam hal ini demikianlah

adanya. Dilihat dari ini sudah dapat disimpulkan, bahwa sampai

kapanpun mereka tidak bisa mengemukakan riwayat 5rang ma'ruf
lagi tidak madhu' pada masa Nabi,$, Abu Bakar dan Umar.

Bahkan pada masa Utsman dan Ali & tdak ada safu orang pun

yang memahami agama yang melarang dengan ara hajr terkait

dengan sedekah, memerdekakan budak, dan nikah. Tidak ada

satupun dari hal itu yang memberikan mudharatdengan hartanya,

tidak pula jual-beli yang di dalamnya tidak ada penipuan. Mereka

udak akan menemukan riwayat masalah ini selamanSra. Jadi,

sempumakanlah setiap syariat ini, maka Anda akan memahaminya

setelah mereka.

Diantara keagungan dan keberagaman dunia adalah

pendapat mereka, "Mahjur alaih lormry yang dilarang mengelola

hartanya) tdak bisa menebus terkait masalah zhiharrrya,

senggamanya di bulan Ramadhan, pembunuhannya lnng keliru,

dan tidak pula dengan sumpahnya, kecuali dengan puasa,

walaupun dia mempunyai banyak harta yang tidak ada yang bisa

menghifungnVa, kecuali Allah S," ini bertentangan dengan Al

Qur'an dan As-Sunnah. Disamping itu mereka marajibkan

mahjw alaih wfil< zakat dan memberikan nafkah kepada para

kerabat dan isti, maka apakah diantara dua hal ini ada

perbedaan? Sedangkan datangnya ka,vajiban memerdekakan

budak -sebagaimana yang kami sebutkan dalam Al Qur'an- seperti

datangnya karajiban zakat. l-antas dari manakah pembagian yang

rusak ini keluar? Sungguh hal ini menakjubkan.
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Abu Muhammad berkata: Telah diriuaptkan secara shahih
dari Nabi $ sebagaimana pendapat kami, yaitu riwayat yang bisa

mematahkan pendapat mereka. Sebagaimana png diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Yusuf bin
Hammad mengabarkan kepada kami, AMul A'la menceritakan

kepada karni, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas,

bahwa ada seorang lelaki lnng melakukan kesalahan dalam
transaksi, kemudian keluarganya datang menemui Nabi $.
Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, hajrlak dia."
Rasulullah $ lalu memanggiln5n, kemudian melarangnya. Lelaki

ifu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak sabar dalam melakukan

bansaksi jual-beli. " Beliau bersabda,

tiv \ :'J- ''i-t;. ti1

"Jika engkau menjual, maka katakanlah, tidak boleh ada
penipuan (dalam jual-beli);'

Dirfuuayatkan dari lalur periwayatan Malik bin Anas; dari
AMullah bin Dinar, dari -Abdullah-lg bin Umar, dia berkata: Ada
seomng lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah $, bahr,va dia

tertipu dalam bansaksi jual-beli, maka Rasulullah $ bersabda, rit

,lb I iSi .XS. " Jika engl<au menjual, maka l<abkantah, tidak

boleh ada penipuan (dalan lal-beli)." AMullah bin Umar berkata:

MalG lelaki itu setiap melaln-rkan transaksi jual-beli, dia berkata,

"Tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli)."

Diriura5atkan dari jahrr periwayiatan Qasim bin Asbagh,

Muhammad bin Wadhah mengabarkan kepada kami, Hamid bin

le Tarnbahan ini dari At Muwathttm' 12/777).

AIMuhaIIa - El



Yuhyu Al Balkhi mengabarkan kepada kami, Sut/an bin Ulrainah

kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Pada masa
jahililnh Munqidz pernah dipukul kepalangn sehingga terluka,

lantas multrm5ra bermasalah, sehingga dia melalarkan penipuan
dalam iual beli. Maka Rasulullah $ bersaMa kepadan5a,

lzzo

iJ, r)^i )uu;uf ;,^*1;*i ,7.
U-

|e$.
"Ialrul<anlah tanaki jualbeli dan l<abkanlah, frdak boleh

ada penipuan (dalan jual-beli). Kqrudian angkau mempunlni hak
khiSnr selama tiga hari dan hansal$i jual-fulimu itu."

Ibnu Umar melanjutkan: [-alu setiap kali dia melakukan

transaksi jual-beli, aku mendengar dia berkata, 'Tidak boleh ada
panipuan (dalam iual+eli), tdak boleh ada penipuan (dalam jual-

beli). "

Ali berkata: Kedua aMr iru shahih, dan tidak ada png
berpendapat -setelah mendengar kedua afur tersebut-, kectrali

orang yang menyimpang dari kebenaran lagi melakukan kesalahan

Snng besar, karena Rasulullah $ Udak mempedulikan perkataan

mereka, "Hajrlah dia". Beliau tidak meng-hajrrrya dan tidak pula

melarangnSra untuk melakukan transaksi jual-beli. Bahkan beliau

memberikan dia hak l<hgar terkait dengan apa yang dia beli
selama tiga hari, beliau juga memerintahkan dia agar tdak
melakukan transal$i jual-beli, kecuali dengan mengatakan, fidak
boleh ada peniptran (dalam iual-beli)." Dernikianlah pendapat lorni.
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DirtunSatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Yahya bin
Bukair mengabarkan kepada kami, Al-laits bin Sa'd mengabarkan

kepada kami, dari Uqail bin Khalid. hnu Syihab berkata: Uru/ah
bin Az-Zubari mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah Ummul
Mukminin berkata dalam hadits yang panjang, tentang
Rasulullah $. Aiqnh menyebutkan terrtang kedatangan
Rasulullah S k" Madinah: Ketika Rasrlullah * hijmh dari

Makkah, beliau mengendarai unta. Unta beliau ihr tems berjalan,

sehingga berhenti di sisi masiid beliau di Madinah (masjid Nabawfl.

Beliau dan kaum muslimin melakukan shalat di tempat ihr, dimana
tempat ifu adalah tempat unhrk mengeringkan lnrrma milik Suhai
dan Sahl, keduanp adalah pernuda yatim Snng berada di bawah
asuhan As'ad bin Zurarah, kemudian Rasulullah $ memanggil

keduanln, lalu beliau menawar tempat tersebut unfuk dijadikan
masjid. Keduanya berkata, "Justnl karni akan menghibahkannya
kepadamu wahai Rasulullah." Namun Rasulullah # udak mau

menerimanya sebagai hibah, sehingga beliau membeli tempat ifu
dari kedtnnya. Kemudian beliau membangunnSra masjid.

Rasulullah 4$ telah mengetahui, bahun kedua orang ifu
berada dalam asuhan orang lain, karena keduaryra adalah anak
yatim. Namun beliau tdak menawar, dan tidak pula
bermtrsyaunrah kepada pengasuhnya ifu, bahkan beliau langsung
menawar kepada keduanya dan meluluslon transaksi keduanya
terkait dengan tempat tersebut. Beliau tidak mempermasalahkan

kepengasuhan keduanp dalam hal tersebut.

Jika mereka berkata, "Rasulullah # fidak menerima hibah
dari keduanya?." Maka kami berkata, 'Beliau juga pemah
melakukan hal yang sama kurang dari sebulan atau sebulan dari
hijrah. Kefika Rasulullah $ hendak berhijmh, Abu Bakar datang

AlMuhalla - EI



menemui beliau dengan memberikan salah sahr dari dua untanya.

Abu Bakar berkata kepada beliau, 'Unta ini milikmu unhai
Rasulullah.' Namun Rasulullah # fidak mau menaikinya, keorali

dengan mernberikan harganya. Lalu beliaupun mernbeli unta ihr

kepadanln.'

Rasrltrllah $ menolak hibahdari ke&n anak yatim itu seperti

Miau menolak hibah dari Abu Bakar, tdak ada bedan5a. Beda

halnsa dengan pendapat mereka, karena hal ittr tdak boleh menurut

mereka. Dahl terrtang hal ini adalah Ras.rhrlhh $ mehrhrskan

penluahn kedua anak ptim tersebut. Sedanglon menunrt orang'

orcng yang menyelisihi lGrni, tdak ada bedanp antara orang lnng
jral-belinf frdnk di-hajrdan orang yans hibhary ilak dr-lnjrdalarn

kasus ini. Namun mereka merrbedakan antara hibah dan jrnlteli

Snng dihlrukan oleh orang sakit, dan unnita 5ang mernpr.rnyai stnmi

dalarn masalah pernberian dari unsiat 3ang l€bih dari sepertiga. Ini

adalah aMryarry shahih, fidak ada cacat di dalamnSa. Uqail adalah

salah safu dari omng-orang lnng mengistimqlnkan Az-Zrhi,
memperca5rainya dan berpesang pada pendapattya. Demikian juga

Uru/ah dengan Alq;ah g.
Ada sebuah l<habr yang diriua3ntkan kepada kami,

seandainln mereka memperolehnya, maka mereka akan

berkhianat. Sebagaimana Snng diriwa3atkan kepada kami dari jalur

periwa3ntan Abu Daud; Ahmad bin Shath mengabarkan kepada

kami, YahSra bin Muhammad Al Madini mengabarkan kepada

kami, AMullah bin l(halid bin Sa'id bin Abu Marpm mengabarkan

kepada karrd, dari Sa'id bin AMurrahman bin Ruqaisy, bahwa dia

mendengar gurunya dari Bani Amr bin Auf dan dari pamannya,

yaitu Abdullah bin Abu Ahmad, dia berkata: Ali bin Abi Thalib

berkata: Aku menghafal dari Rasulullah & (hadits yang berbunyi),
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" Tidak ada 5ntim setelah mimpi bash.'

Abu Muhammad berkata: Minimal stafus khabar ini adalah

mauquf pada Ali bin Abi Thalib, khabar ini menyelisihi riurayat

yang diladikan tendensi terkait masalah hajr, drmarra dalam riwapt
tersebut tidak ada indikasi yang menunjukkan, bahwa ifu sesuai

dengan pendapat mereka dalam setiap keadaan.

Ahmad bin Amr bin Anas Al Udzri mengabarkan kepada

kami, Abu Dzar Al Harawi mengabarkan kepada kami, Ubaidillah

bin Muharnmad bin Ishaq bin Hababah mengabarkan kepada kami
di Baghdad, Mush'ab bin AMulah bin Mush'ab bin Tsabit bin
Abdullah bin Az-Zubair bin Al Awwam mengabarkan kepada kami,

ayahku mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Utsman, dari
Zaid bin Aslam, bahua dia mendengar Umar bin Al Khaththab
berkata kepada Shuhaib, "Wahai Shuhaib, dalam dirimu tidak ada

sesuatu 3lang aku cela, kecuali tiga hal, seandainya tiga hal ini fidak
ada dalam dirimu, maka aku tidak akan mengutamakan

seorangpun di atasmu." Shuhaib lalu bertanya kepada Umar, "Apa

tiga hal ifu. Sesungguhnya engkau adalah omng yang suka

menikam musuh-" Umarpun berkata, "Aku melihat engkau

menghambur-hambur{<an hartamu, engkau ber-kungh dengan

narna nabi, dan nasabmu Arab, natnun lisanmu Ajami." Shuhaib

berkata, "Mengenai aku menghambur-hambur hartaku, maka aku

fidaklah menginfakkannya kecuali pada haknya. Sedangkan
mengenai kuntnhhl itu karena Rasulullah $ membenku kun5nh

Abu Yahf. Apakah aku harus meninggalkannya karena

AY
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ucapanmu ini? Sementara nasabku pada bangsa Arab adalah

karena bangsa Romawi menawanku pada saat aku masih kecil,

sementara aku tdak mengingat keluargaku, dan seandainya ujung

hidungle ini dilepas, maka aku fidak akan menisbatkan

kepadanya."

Umar melihat pekerjaan Shuhaib adalah kMzir
(menghambur-hamburkan harta), narnun dia tidak meng'hajrrrya.'

Semoga Allah memberikan taufik-Nya-.

L395. Masalah: Orang sakit yang bisa mengantarkan

pada kematian atau masih bisa sembuh dari sakitr5n, orang hamil

sejak dia hamil sampai melahirkan atau meninggal dunia, orang

yang ditangguhkan ; baik dengan hak karena

qishash atau had, atau dengan batil, tar,vanan yang ada di tangan

orang yang akan membunuh beberapa tawanan, atau orang yang

tdak akan membunuhnya, orang yang melakukan kerusakan, dan

orang yang berperang diantara kedua barisan tentam, semuanya

adalah sarna, demikian juga dengan manusia lainnya, tidak ada

perbedaan dalam sedekah mereka, transaksi jual-beli mereka,

pemerdekaan mereka, hibah mereka dan juga yang terkait dengan

harta mereka lainnp.

Segolongan ulama berpendapat: Hajr atas mereka adalah

dalam harta yang lebih dari sepertiga.

Abu Sulaiman berkata: Para sahabat kami berpendapat

seperti pendapat karni, keqnli dalam masalah pernerdekaan.

Mereka berpendapat, "Pemerdekaan orang sakit secara khustrs

bukan yang lainryn -menurut pendapat kami- tidak terlaksana,
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kecuali dari sepertiga, baik dia sembuh dari pergpkitrya atau

marirggal dunia, apapun pengakihrSa. "

Diriunlntkan kepada kami dari jalur periwaSatan lbnu Abu
qnibah; Ali bin Mushir mengabarkan kepada karni, Ismail bin Abu
f(hahd mengabarkan kepada kami, dari As-!rq/a'bi, dari Masnrq,

bahura dia pemah ditanya tentang orang !,ang memerdekakan

budaknlp pada saat dia sakit, sementara dia tidak mempunyai

harta selain budak ihr. Masruq menjawab, 'Aku meluluskannya

tdak menolaknSra," sedangkan Syuraih berpendapat, "Aku

meh.rh.rskannla dalam sepertiganya, dan aku merninta dia unfuk

berusaha dalam memerdekakan dua sepertiganya."

AqfSya'bi berkata: Pendapat Masnrq lebih aku sukai jika

merrberikan fatwa, sedangkan pendapat Syuraih lebih aku sukai
jil<a memberikan kepufusan. Sementara pendapat An-Nakha'i

adalah seperti pendapat Syuraih.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Qatadah; diriwayatkan
pula dari Al Hasan, dari hnu Mas'ud dalam masalah orang yang

memerdekakan budaknya saat dia sakit, dimana dia fidak

mempurryrai harta lagi selain budak tersebut. hnu Mas'ud berkata,

"Merdekakanlah sepertigan3n. "

Diriwayratkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dirivrayatkan

dari Abdurmhman bin Abdullah bin Al Qasim bin Abdurrahman,

bahwa ada seorang lelaki Snng membeli seorang budak wanita
pada saat dia sakit, lalu lelaki ifu memerdekakan menjelang

kematiann5ra. Kemudian oriang-orang yang menjml budak wanita
ifu datang dengan membaura uang pembelian budak wanita itu,

kmena mereka mendapatin5a tidak mempuryai harta. Ibnu Mas'ud

berkah, "Kelolalah hartamu."
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Diriua5ntkan dari jah.r periwaSratan Al Haijaj bin Arthah;
dirirrnyatkan pula dari Qatadah dari Al Hasan, Ali pemah ditanya
tentang orang lang memerdekakan budaknya saat menjelang

kematiannSra, sementara dia Udak mempunyai harta lagi selain

budak tersebut, disamping itu dia juga mempr.rqni utang. Ali
menjawab, "Dia boleh memerdekakan dan mengelola harga

budaknya ihr."

An-Nakha'i berkata tentang orang yang memerdekakan
budak menjelang kematiannya, dimana dia tidak memiliki harta

lagi selain budak ihr, dan juga dia memiliki utang, "Orang ihr boleh

mengelola hurgu budaknya ifu, lalu melunasi utangnp. Jika masih

ada sisanSra, maka budak ifu memiliki sepertiga (dari harga dirinya)

dan ahli waris memilik dua pertiganya."

Al Hasan dan Atha' berkata: Pemerdekaan orang sakit

hanyalah sepertiga (dari harga budak). Ini adalah pendapat

Qatadah, Sa'id bin Al Musayyib, Aban bin Utsman, Sulaiman bin
Musa, dan Makhul. Kemudian mereka berbeda pendapat terkait
dengan pemerdekaan yang lebih dari sepertiga bagian serta

pemerdeka an seluruhnya dan juga pengelolaanqn terhadap harga

budak yang lebih dari sepertiga.

Sedangkan terkait dengan penjualan dan pembeliaan orang
sakit; diriwayatkan kepada kami dari jalur periunptan Sufuan Ats-
Tsauri; Diriwayatkan dari Jabir AI Ju'fi, dari AslrE/a'bi tentang
oftmg sakit 5ang melakukan bansaksi jual-beli, dia berkata, "Orang

sakit itu hanlra boleh melakukan transal$i jual-beli dalam sepertiga

hartan5n, walaupun dia hidup selama sepuluh tahun lagi."

Sementara te*ait masalah transaksi jual-beli yang dilakukan
oleh wanita hamil, maka diriwaptkan kepada lorni, dari jalur
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periwalntan Sut/an Ats-Tsauri; dari Jabir Al Ju'fi, dari AsySya'bi,
dari S] raih, bahwa dia berpendapat u,anita hamil hanya boleh
mengelola sepertiga dari hartanyra. futan berkata, "Kami tdak
mengambil perrdapat ini. Justu kami berpendapat apa yang

dilakukan oleh uranita hamil hukumnp adalah boleh -atau wanita

Snng mendekati kelahiran-." Dia ingin memutlakkann5n. Atha'
berkata, 'Apa yang dilalukan oleh unnita hamil adalah wasiat."
Aku bertanSn, "Apakah ini sebuah pendapat?" Atha menjawab,
"Jush.r kami mendengamln." Ini adalah pendapat Qatadah dan
Ikrimah. Sedangkan Al Hasan, An-Nakha'i, Makhul dan Az-Zuhri
berkata, 'Hukum pernberian unnita hamil ifu seperti pemberian

orang Sang sehat."

DiriuraSratkan dari jalur petiwaptan Ibnu Wahb; dari Amr
bin Al Harits, dari Yahp bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia
mendengar Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq,

dia berkata, "Apa Snng diberikan u/anita hamil kepada ahli waris
dan strami diambil dari hartangra, kecuali jika dia sakit." Rabi'ah
berkata, "Demikianlah seharusnSra, keorali bagi uranita hamil Snng
mendekati kelahiran atau sdang nifas."

hnu Wahb berkata: Aku juga mengabarkan riwayat di atas

dari hnu Al Musa3ryib, Yahlra bin Sa'd dan lbnu Hujairah. Ini
adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sedangkan pendapat An-Nalrha'i, Makhul, Yahya bin Sa'id
Al Anshari, Al Auza'i, Ubaidillah bin Al Hasan dan AsySyafi'i
tentang pemberian uanita hamil, maka seperti pendapat Sufuan

Ats-Tsauri. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Diriun3ntkan dari Sa'id bin Al Musa1ryib, "Pemberian oftmg

lrang kperang diambil dari seffiiga hartanya."
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Makhul berpendapat: Justu itu diambil dari pokok
hartianya, kecuali terkena kekeringan atau paceklik. Sedangkan
pemberian orcmg yang melintasi lautan (menaiki kapal) juga

dernikian.

AI Hasan berkata: Pemberian orang yang berpercmg seperti
pemberian orang gnng sehat. Demikian juga orang yang melintasi
lautan dan orang png berada di daerahnya terserang panyakit
tha'un-

Makhul berkata: Demikian juga dengan orcng yang

melintasi lautan, selama lautan itu fidak bergelombang.

Al Hasan berpendapat tentang lyas bin Mu'wiyah ketika
ditangkap oleh Al Hajjaj, "Dia tidak mempunyai hak atas hartanya,
kecuali sepertiga." [5ns pun berkata ketika pendapat Al Hasan ifu
sampai padanya, "Tidak ada seorang pun yang memahami agama,
kecuali berprasangka buruk kepada orang lain."

AsySya'bi berkata: Transaksi yang dilakukan oleh seorang
musafir, diambil dari sepertiga hartanya, karena khawatir heruuan

tunggangannln tersandung kayr yang ditancapkan di tanah.

An-Nakha'i berkata: Justnr diambil dari pokok hartanya.

Az-Zvhn berkata: Transaksi yang dilalukan oleh tawanan,
diambil dari sepertiga hartanya.

Abu Hanifah berkata: Orang sakit tdak boleh melunasi
utang sebagian para kreditomya tanpa sebagian yang lain."
Mereka (ulama fikih Hanafi) berpendapat, bahwa aktifitas orang
sakit dalam transalsi jual-beli, hibah, sedekah dan
pemerdakaanngn, semua itu diambil dari sepertiga hartan5ra, jika
dia meninggal karena sakit tersebut, kecrrali pemerdekaan
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terlaksana semuanya, dan dia boleh mengelola harta yang di
bavrnh sepertiga dari hartan5n. Namun jika dia sembtrh dari
penyakit tersebut, maka semua itu terlaksana, diambil dari pokok
hartanya.

Sedangkan orang yang terkepung dan lnng berada

dibarisan perang seperti orang yang sehat. Sementara orang !,ang
diajukan untuk dibunuh terkait masalah qishash atau rajam, maka
pengelolaan hartanya seperti ormg sakit.

Bamngsiapa Snng membeli anaknya saat dia sakit yang

mengantarkan pada kematian; jika anaknya ifu tdak temrasrk
sepertiga dari harkrya, maka dia merdeka dan mararis'rnya.

Namun jika dia termasuk sepertiga dari hartan5n, maka dia
merdeka narnun tidak meruarisinya, dan dia boleh mengelola harta
lebih dari seperti sebagaimana ahli waris yang lainn5ra.

Apabila dia mengakui anak dari budak wanitanya @a saat

dia sakit yang mengantarkan pada kematian, maka nasab anak ihr
bersambung dengannya dan merr,rarisinya. Apabila dia menggauli

budak wanita saat dia sakit yang mengantarkan pada kernatian,

lalu budak wanita itu hamil, maka dia menjadi ummul uralil hn
pokok hartanya, dan anak budak wanita itu pun marnrisinlp-
Pendapat ini disepakati oleh Abu Yusuf dan Muhammad. HanF
saja dalam masalah orang lnng membeli anaknln pada saat dia
sakit dan fidak termasuk sepertiga hartanya, keduanya b€r-
pendapat, "Dia meunrisinga dalam keadaan apapun, semerrtara

usahanSn unfuk mendapatkan nilai harganya bagi ahli waris, rnaka

mereka boleh mengambilnlra."

Semua pendapat mereka itu terkait dengan sakit yarE

mengkhawatirkan, seperti demam tinggi, radang selaput dad4
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perut dan yang lainnya. Mereka tidak berpendapat terkait dengan
penyakit lepra, demam yang datang pada hari ke empat, penyakit
TBC, dan orang yang terkadang sakit dan terkadang sembuh.

Malik berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dalam
setiap masalah png telah kami sebutkan, kectrali dalam masalah
wanita hamil, karena semua bansaksi wanita hamil -menumt
Malik- seperti tansaksi orang yang sehat sampai kehamilannya
genap enarn bulan. Lalu apabila kandungannp telah genap enarn
bulan, maka semua hansaksinya ifu seperti transalsi orang sakit,
sehingga Malik mencegah wanita hamil unfuk rujuk dengan
suamin5a yang telah menceraikannya; baik ih.r menrpakan dalam
thalak nj'i atau pn ba'in.

Sedangkan masalah usaha 5nng dilalnrkan oleh seorang
budak, Malik tidak berpendapat, bahkan budak itu tetap berstatus
budak selama dia tidak menanggung sepertiga darinya. Demikian
juga dengan orang yang membeli anaknya pada saat dia sakit,
namun lebih sepertiga, maka dia boleh memerdekakan anaknya ifu
sesuai dengan kadar sepertiga, sementara sisanya ifu masih
berstatr,rs budak.

Aslrslnfi'i dan Sufuan Ats-Tsauri berpendapat: Orang sakit
boleh melunasi utang sebagian para debitomya tanpa sebagian
yang lain. AslrSyafi'i berkata: Transaksi omng png menderita
perynkit yang mengkhawatirkan, diambil dari sepertiga harta,
narnun iika dia sembuh, maka transaksinln diambil dari pokok
hartaqra.

Sementara Asy$nfi'i berbeda pendapat terkait dengan
masalah orang yang diajukan untuk dibunuh? Sesekali dia
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berpendapat: Dia seperti orang yang sehat. Dan sesekali lug, dia

berpendapat: Dia seperti orang sakit.

Pendapat Malik dan Abu Hanifah yang menyatakan,

"Orang sakit udak boleh meh"rnasi utang sebagian debitor tanpa

sebagian yang lain," ini adalah keliru terkait dengan pembedaan

dalam hal pelunasan utang diantara omng sehat dan

orang sakit. Sedangkan lnrrg benar dalam hal ifu adalah

Rasulullah $ memerintahkan unfuk memberikan hak kepada

orang yang berhak mendapatkannSn. Jadi, oftrng sakit yang

melunasi utang sebagian debitomya tanpa sebagian yang lain

adalah usaha unfuk memberikan hak kepada oftmg yang berhak

mendapatkannya, sementara orrng 3png melakukan apa yang

diperintahkan kepadanSn adalah orang Snng melakukan kebaikan,

dan kebaikan tidak akan tertolak. Jika oftrng yang hadir lagi

difuntut untuk memberikan sebuah hak, narnun dia tdak
memberikannya, maka dia adalah oreng 1nng b€rrnaksiat karena

dia udak menunaikann3a. Kedua pendapat ini ada yang benar dan

ada pula ynng salah.

Hak seseorang tdak bisa dibatalkan dengan kezhaliman

orang yang melakukannya dalam kasus yang lain, sedangkan hak

debitor berada dalam tanggungan kreditor, bukan hartanya selama

dia masih hidup, fldak pailit Apabila hal itu dernikian adan5n,

maka apa yang diberikan oleh orang sakit dengan hak, maka

stafusnya adalah terlaksana, dan dia masih berkarajiban melunasi

debitor yang lainnya, karena hatr<nya berada dalam tanggungannya,

bukan dalam apa yang diberikan kepada yang lainqn. Tidak ada

nash ryang membedakan antara orang sehat dan sakit, dan kami

tidak mendapati pendapat keduanya itu pendapat ulama salaf.
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Sedangkan pendapat lvlalik dan Abu Hanifah terkait
dengan orang yang mernbeli anaknya, "Apabila anaknya itu tidak
menangslung sepertiga dari hartanya, maka dia tidak mo.ruarisinya.

Namun apabila dia menanggtrngnlra, maka dia merdeka dan
meu/arisi." Pendapat ini sangat fasid dan kontroversi. Kami Udak

pemah menemukan pendapat ini adalah pendapat

ulama terdahulu. IGrena fl<a hal ini adalah rmsiat, maka wasiat itu
tidak boleh diMkan keeada ahli unris. Jadi, sepantasn5p sebagai

dasar mereka adalah pernerdekaannya tidak terlaksana sedikit pun,

baik dia menanggung seeertlga atau tidak.

Pendapat ini iusa dsampaikan oleh sebagian ulama likih
Asr$nfi'i. Sedangkan s€bagian yang lain berpendapat, bahwa
pembelian iru fasid,losra hal ini mempakan wasiat kepada ahli
waris, natnun jika hal ini hkan unsiat kepada ahli waris, maka
kenapa dia tidak manarisi" sernentara dia telah merdeka dengan

kepemililon a5nhnya baginya,

Kemudian konhofersi mereka adalah terkait dengan orang
sakit yang menggauli hrdak wanitanya, lalu budak wanita itu hamil,
maka sang budak merdeka dhrnbil dari pokok harta yang sakit

tersebut dan anak budak unnita itu dapat meurarisi orang yang

sakit itu.

Apabila mereka bed<ata: Kandungan budak wanita iht
bukan termasuk pekerfnnrUp fuajikan png menggaulinya). Maka
kami berkata: Tetapi menggaulinya termasuk pekerlaann5a,

pengaluan akan anakrya juga termasuk pekeriaann5n, sementara
pemerdekaan anak dalam setiap keadaan ifu bukan termasuk
pekerlaannyra.
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Sedangkan pendapat Malik tentang wanita hamil adalah

pendapat yang tidak pemah kami temukan sebagai pendapat

ulama salaf. Kemudian sebagian orang yang bertaklid kepadanya

berhujiah dengan firman Allah &,

;i[fi -6-i*"9;6,i>SLL'{;Qi1(53

WWr;"{W6iG;
"Maka setelah istiryra itu mengandung

kandungan t/rang ringan, dan tqtskh dia mensa ringan (bebempa

unktu). Kemudian btkala dia memsa bent kduangn (suami-isti)

memohon kepada Allah Tuhanng se,atn berkab, 'Sesungguhnya

jika hgkau membei kami anak tnng shalih, tentulah kami
termasuk oftng-orang yang '." (Qs. Al A'raaf [7]: 189).

Inilah kesalahpaharnan mereka, karena berhujjah dengan

dalil yang di dalamn5n tidak ada hujjah bagi mereka sedikit pun.

Karena Allah & mat menlnhkan, bahwa wanita hamil tidak akan

merasa berat, kecuali setelah genap enam bulan. Jadi, jelas sekali

tendensi mereka adalah tendensi yang di dalamnya tidak ada

keterkaitan dengan pendapat mereka.

Mereka berpendapat, bahwa wanita hamil yang telah

meftNa bemt termasuk bagian dari orang yang sakit, dan

terkadang wanita hamil prg telah merasa berat tidak berada

dalam hukum orcng 5nng sakit menurtrt mereka.

Apabila mereka berkata, "Terkadang wanita hamil itu lahir

pada bulan ke enam." Maka kami berkata, "Terkadang dia

keguguran sebelum genap enarn bulan, sedangkan keguguran itu
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lebih mengkhawatirkan daripada melahirkan dan yang lainnya."
Jadi, jelas sekali kerusakan pendapat ini secara total.

Kemudian kami mengambil pendapat seorang ulama yang

berkata, "Pekerjaan orang sakit dan orang yang dikhawatirkan
meninggal diambil dari sepertiga harta."

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah dengan l<habar

yang tsabitlag masyhurdarijalur periwayatan hnu Sirin dan Abu
Al Muhallab; keduanya meriwayatkan dari Imran bin Al Hushain,
bahwa ada seorang lelaki yang memerdekakan enarn budaknya

menjelang kematiannya, dimana dia Udak milik harta lagi selain
mereka, lantas Rasulullah $ memanggil budak tersebut, lalu beliau

membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian beliau mengundi

diantara mereka, lalu beliau memerdekakan dua orang dan
menetapkan Sang empat sebagai budak.

Disebutkan dalam sebagian riwalnt, bahwa dalam kasus ini
Nabi $ bersaMa dengan ungkapan yang tegas.

Mereka juga berhujjah dengan l<habr yang shahih lagi
tsabit dari jalur periwayatan Malik; hnu Uyainah dan hrahim bin
Sa'd, dari Az-Zvhi, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari
ayahnya, dia berkata: Rasulullah S menjengukku saat aku sakit

parah, aku berkata, "Wahai Rasulullah aku sedang sakit apa
pendapatmu, aku mempunyai harta dan fidak ada yang

meunrisiku, kecuali seorang anak perempuanku, apakah aku
boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku itu?" Beliau menjawab,
" Tidak boleh." Aku berkata, "Separuh?" Beliau menjaunb, " Tidak

boleh." Kemudian beliau bersaMa, ')$'Ol 'cJ|4 ,:f, 'afiri,t$'
',tg o;i*;-'ao 'nj;rs 'oi u p ;Vt 'oa;: " (Het<ahl<anhh)

sepertiga, *patiga itu sudah bantnk. Engl<au meningalkan ahli

EI - NMuhalla



warismu dalam kedan l<a5n lebih baik daripda engl<au

mathgallran mqd<a dahn kadaan miskin yang mqninta-minb
kepda orzng lain." Kerrudian dia menyebutkan keJarrjutan hadits

ini.

Mereka berkata, "Rasulullah # tdak Sa'd bin

Abu WaqqAsh bersedekah lebih dari sepertiga."

Mereka juga berhuiiah dengan l<habar yang diriurayatkan

kepada karni dari jalur periuraptan Muhammad bin Abdul Malik
bin AimarU Yazid bin Muhammad bin Al Uqaili menceritakan

kepada kami, Hafsh bin Amr bin Maimun menceritakan kepada

kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Makhul, dari AstrShanabahi, dari
Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

+E:;t*',{*

+ €);l +'#'03;1 i ?ur

)f";U, Epi e';;r:- :, ts'^*, S:;

'oi2i i ?ur '"t

)f.,;*,, E#f {;;U ;', E'^;, S;
"funguhn5n Allah menydekahl<an kepda kalian

dengan *ptiga lnrb kalian ketika menjelang kqnatian kalian,

sebgdi nhmat bgi l<alian dan tambahan dalam harA dan

kebaikan l<alian."

Diriuayatkan dari ialur periwayatan Sulaiman bin Musa, aku
bahura Rasmlullah $ bersabda,

a

o!
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" fuWrtiga han kalian dibqil<an kepda l<alian (untuk

disdelahl<an) sebagai bmbhan dalam harb kalian."

Diriuayatkan dari jalur periwa5ntan Ma'mar; dari Ayyub,
dari Abu Qilabah, dia berkata: Nabi $ mengabarkan dari Allah &,
bahwa Dia berftrman,.u.'&l\1 c;t:i * lUry,'U utb U 'd;,
"Aku manjadil<an sebagian harbmu unful<nu menjelang

kematiaranu l<arena Aku men5m5nngimu."

Diriuralntkan dari jalur periunyatan Ma'mar; dari Qatadah,
dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

t(,
tult Yf ,J"$ 'u'l*l 

ryLl.r

rtr4J*i"r;t'firf ,t \f ,;';b.f;\ A
6)'$'

" Wahai manusia, juallah diri l<alian kepda Tuhan kalian.

Ketahuilah bahum seseorz,ng frdak memiW apapun. Kebhuilah,
bahwa aku frdak mengebhui saeonng itu kikir dengan hak Allah
sehingga ketika kenatian mendabngin5n, dia menganbil dan

membagi-bagilan haranSa kqana dan kemari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Thalhah,
pitu hnu Amr Al Maldd, dari Atha', dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah $ bersaMa,

.,iA^G6;ic 1*i-'bi or"sr;:*; rit &

+fiq '&L o!^-*htLt
.-<I;l ;"€i';:'L;, &Yl

+ g;f 'a
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'%wguhnga Allah men@el<ahl<an kepada l<alian

*patiga dan lntu kahn ketika manjelang kematian kalian

seagi bmbahan bgi kafran &lan ham kalian."

Diriwayatkan dari iah.tr periunSratan Sa'id bin Manshur;

Huqraim menceritakan kepada kami, Hajjri menceritakan kepada

kami, dari Al Ala' bin Eladr, dari Abu YahSn Al Makki, bahwa ada

seoftmg lelaki lpng memerrdekakan budak ketika menjelang

kematiannlp, semenka dia tdak mernilih harta lagi selain budak
ihr, dia juga mernpwrSni trtang. Rasulullah * lul" memerintahkan-

n5n unhrk erusaha harga nominalnln.

Diriuayatkan dari iahr periwayatan Sa'id bin Manshur;

Huq/aim menceritakan keeada kami, Khalid menceritakan kepada

kami, dari Al Ala' bin Eladr, dari Abu Qilabah, dari seorang lelaki

bani Udrah, bahwa seserrang diantara mereka memerdekakan

seorang budak k€fika menielang kematiannln, sementara dia tidak
menrpunyai harta lagi selain hdak ifu, lalu hal tersebut dilaporkan
kepada Rasulullah *t, maka beliau ptrn mernerdekakan sepertiga

dari budak ifu dan meminta dia unfuk melunasi dua pertiga.

Mereka berkata, 'Diriurayatkan secara shahih dari Abu
Elakar, bahrrn dia berkata kepada Aistah rs menjelang

kematiannya, 'Akl telah menanamkan pohon kurma unfukmu

s€bantnk dua puhrh ury dari hartaku; iika kamu memetik dan

memanennlra, maka lnlrrna ihr milikmu'." Kurma tersebut pada

hari itu adalah harta r.rnrisan. Mereka berkata, 'Abu Bakar

mengabarkan dengan kapasltasnya sebagai seorang sahabat,

bahwa harta onmg 3Bng menjelang kematian adalah harta ahli

waris.'
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Mereka b6kata, "Kami telah menyebutkan sebuah riwayat
yang diriwalptkan dari Ali dan hnu Mas'ud, dari kalangan
sahabat rg,, bahwa tidak ada yang menyelisihi keduanln, sehingga

ifu pun menjadi ijma'." Mereka juga berkata, "Kami mengai5ms-

kannp terhadap masalah wasiat."

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini memicu
timbulnya kenrsakan, dan semuanya tdak bisa menjadi hujjah bagi

mereka. Karena status hadits tentang seorang lelaki dari bani

Udzrah ifu adalah munal, dimana ihr diriwaSratkan dari periwayat

yang majhul (fidak diketahui identitasnya). Seandairyn hadits ini

shahih, maka hadits ini bertentangan dengan pendapat Malik dan

Aqrsyafi'i, karena keduanya tidak berpendapat, bahwa seorang

budak ifu hanrs busaha unfuk memerdekakan sisan5ra.

Sedangkan khabar Abu YahSn Al Maliki, dia ihr merupakan
periwayat ynng halik (binasa; dha'il, karena status haditsnya

adalah muat dan juga diriwayatkan dari periwayat yarg majhul,

dimana riwalnt tersebut juga gugur dari lalur periwayatannya.

Seandainya lchabr ini shahih, maka l<habar ini malah

bertentangan dengan pendapat Malik dan AsgrSyafi'i. Sementara

hadits Abu Hurairah, di dalamnya terdapat periwayat yang

bemama Thalhah bin Amr Al Makki, dia merupakan periwayat

yang l<adzdab (pendusta).

Stah.E hadits Qatadah juga mutaL seandain5ra khabar ni
shahih, maka di dalamnya juga tidak ada hujjah bagi pendapat

mereka, lantaran adanlp sifat kikir dalam menunaikan hak
Allah &. Kami tidak menyelisihi mereka, bahr*ra hal itu Udak

boleh; dan menghambur-hamburkan harta kesana dan kemari
tidak boleh menunrt kami; baik orang sehat ataupun orang sakit.

Jadi, khabr im Udak bertentangan dengan pendapat kami.
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Sedangkan status hadits Abu Qilabah itu juga merupakan hadits

mutsl. Dernikian juga hadits Sulaiman bin Mtrsa.

Sementara sanad haditsnya Abu Bakar tdaklah masyhw,

dan kami juga tidak mengetahui keadaan Hafsh bin Umar bin

Maimun. Kemudian seandainya semua aMr png telah kami
sebntkan itu shahih, maka tidak ada sedikitpun di dalamn3n hujjah

bagi mereka. Karena yang ada di dalamnya hanflah menyebutkan

bahwa Allah $ menyedekahkan sepertiga harta untuk kita sendiri.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa wasiat itu berlaku

setelah kematian, tanpa ada perbedaan pendapat.

Tidak asing lagi dalarn sebuah bahasa, dimana dengan
bahasa itu Rasulullah $ memprediksikan kepada kita, bahwa

orang Arab akan berkata, "Perkara itu ada ketika kematian si

Fulan". Kemudian orang Arab menjadi murtad sepeninggalan

Rasulullah S, dan Umar menjabat sebagai khalifah sepeninggalan

Abu Bakar. Ini mempakan catatan sejarah lnng sangat masyhur.

Jadi, semua l<habr di atas mernundkan sebuah

kesimpulan yang paling baik, dan sesuai dengan pendapat kami

secara hakikatrya. Kecuali l<habar Al Ala' bin Badr, dari Abu
Yahf Al Mal&i, karena di dalamnya tidak menjelaskan apapun;

baik 1nng bersinggungan dengan pendapat kami ataupun unhrk
pendapat salah seormg dari mereka, sehingga mereka tidak boleh

berhujjah dengan riwayat png ditentang oleh mereka sendiri.

Karena Abu Hanifah berpendapat: Jika utang ifu tdak sampai

menghabiskan semua harga pokok budak ih.r, maka dia hanya

benrsaha unfuk membayar piutang tersebut, kemudian unfuk

duapertiga, maka itu diambil dari harga pokoknp setelah piutang

itu dibaprkan. Ini adalah pendapat kami jika dia beruasiat untuk

mernerdekakannya. Kami berpendapat: Jika piutang ifu
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menghabiskan sernua harga pokoknya, maka pemerdekaan budak
tersebut ihr batal." Ini adalah pendapat Malik dan Asy$nfi'i.
sedangkan setiap kelompok dari mereka menyelisihi hadits
tersebut.

Kemudian mereka menyelisihi semua atardi atas. Karena
di dalamnlp hanya menggunakan redaksi, "menjelang
kematianngra" dan "menjelang kematian kalian." Di dalamnya tidak
sedihtpun menyebutkan tentang orang sakit. sedangkan masalah
orang sakit adalah tambahan dari mereka berdasarkan pendapat
mereka sendiri, sementara di dalam afsartersebut tidak tercanfum;
baik secara inplisit maupun eksplisit; terkadang orang yang sehat
itu meninggal dunia secara tiba-tiba dan juga karena sakit Snng
ringan. Lalu dari manakah mereka membatasi orang Snng sakit
tersebut? Tidakkah mereka memahami apa yang terkandung
dalam sernua atar ifu, berupa redaksi "menjelang kematiannya,"
sehingga mereka menjadikan orang yang merakukan hal itu
menjelang kematiannya sah atau otang llang sakit diambil dari
seperti hartarry;a? Kemudian mereka juga menjadikan apa lang
mereka lakukan pada saat dia sehat, atau sakit Snng masih lama
masa kematiannya diambil dari pokok hartangra.

Jadi, jelas bahwa semua abarterseb,t bertentangan dengan
pendapat mereka, dan ia termasuk bagian dari riwayat yang
mereka jadikan hujjah, padahal di datamnya tidak ada sedikitpun
hujjah bagi mereka. Ini adalah kesalahpaharnan yang sangat buruk
dari mereka dan penipuan dalam agarna, sehingga keterkaitan
pendapat mereka dengan atsar ill.tgugur.

Hadits Sa'd diriwaSntkan kepada kami, dari jalur Sufuan
Ats-Tsauri; dari Sa'd bin lbrahim, dari Amir bin Sa,d bin Abu
Waqqash, dari ayahnya.
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Dirir,vaptkan pula dari jalur perivrnlntan Ma'mar; dari Az-
Ztrhri, dari Amir bin Sa'd, dari alnhnya.

Diriwa5atkan pula dari jalur periwayatan Marwan bin
Muawiph Al Fazari; dari Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abu
Waqqash, dari Amir bin Sa'd, dari ayahryra.

Diriuraptkan pula dari jalur perivrnlratan Abdullah bin
Umair; dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari alnhnya.

DiriunSatkan pula dari jalur periuraSntan Ayyub As-
Sikhtifni; dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman, dari
tiga oremg dari kalangan putra Sa'd, dimana semuanya ifu
merir,ualntkan dari Sa'd.

Diriun3ntkan dari ;alur periwayatan Qatadah; dari Yunus
bin Jubair, dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari
ayahrya.

Diriuaptkan pula dari jalur periuaptan Atha' bin As-
Sa'ib; dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Sa'd bin Abu
Waqqash.

DirivvaSntkan pula dari jalur periwayatan Waki'; dari
Hasyim bin Urwah, dari ayahnya dari Sa'd dan Aisyah Ummul
Mukminin, dalam khabar imsemuanya berkata, "Wahai Rasulullah,

apaloh aku boleh beruasiat dengan hartaku atau sepertiga dari
hartalnr, kemudian separuhn5n". Ini adalah kl:rrfrlryaurgsarna.

Jadi, para periuayat lrang meriwa3ntkan dengan
menggr.makan redaksi, "Apakah aku boleh bsedekah" dari Az-
zuhri adalah unhrk menjelaskan bahwa sedekah di sini adalah

urasiat -tanpa diragukan lagi-, bukan sedekah pada saat masih
hidup. Karena sernua ifu adalah l<habar yang sama, dari tempat
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lrang sama, dari periuayat yang sama, dan dalam hukum yang

sarna. Setiap wasiat adalah sedekah, narnun setiap sedekah belum

tenhr wasiat.

Benar demikian adan5a, tarpi khabar ini juga diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Al Walid Ath-
Thaplisi mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Aziz bin

Al Majisyun dan Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari

Az-Ztrhri, dari Amir bin Sa'd, dari a5ahnya, dia berkata: Aku
pernah sakt keras, lalu aku ingin mengobatinya, lantas

Rasulullah $ masuk menemuiku. Akupun berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun lnng
menjadi palarisku hurrlra seorang pubiku, apakah aku boleh

menyedekahkan semua hartaku itu?" Beliau menjawab, "Tidak

boleh." Aku berkata, "Apakah aku boleh mer,rnsiatkan

sepanrhnyia?" Beliau menjawab, " Tidak boleh." Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, lalu dengan apa aku boleh benpasiat?" Beliau

menjawab,

;Vl lrt: r, L3i'o|t a:L,i;t .frt, -ii'
.J6t'o fr6- ilG'&:.rl',s|t'a ?

"Sepertiga Han harta). Sepertiga itu bantak. Saungguhnya
englau meninggall<an ahli warismu dalam keadaan ka5n lebih baik

dari@a englau meninggall<an mqeka dalam keadaan miskin

Snng selafu meninb-minb kepda manusia."

Malik dan hnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari

Amir bin Sa'd, dari alnhnp dengan menggrrnakan redaksi

"Apakah aku boleh bersedekah."
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Ibrahim bin Sa'd merirrayatkan dari Az-Zuhri" dari Amir bin
Sa'd, dari a1nhn1n, sesekali menggunakan redaksi 'Apakah aku
boleh bensedekah,' dan sesekali menggunakan redaksi 'Apakah
aku boleh benrnsiat'.

Ma'mar dan Sa'd bin Ibmhim meriuraSntkan" dari Amr bin
Sa'd, dari a1Bhrya, dengan menggunakan redaksi "Apakah aku
boleh beruasiaP" Keduarryra tdak merirwayad<an apa yang
diriwalntkan oleh Malik dan lbnu Uyainah. Selain ulilna png telah
kami sebrfikan s€ealat atas rdaksi, "Aku b€n,asht,' sehingga

pun tersingkap secara keseluruhan.

Demikian iug4 dahm l<habar ini fidak * nash dan dalil
ditinjau dari salah satu sisi grang menunjukkan, bahun hukum
tenebut khusr.rs r.rntuk orang sakit, bukan unfuk omng Srang sehat-

Jadi, barangsiapa Srang mengatakan bahwa hulurn ifu tertenfu
unhrk orang yang sakit, rnaka dia telah berrdusta dan membuat-
buat staternen 3nng tidak p€rnah diungkapkan oleh Rasrlullah #f,
dan hal ini ternrasuk dosa besar.

Rasulullah # iuga mengetahui, bahwa Sa'd ifu akan segera

sembuh, dan dia mernprrpi beberapa pengaruh dalam Islam,
sehingga batallah statemen trang menyatakan, bahura hukum itu
h*!ru khusus trnh.rk orang sakit yang akan meninggal dunia.

Diriuayatlon k€eada kami dari jahr pedrrayatan Abu
Daud; Utsman bin Muhammad bin Abu q/aibah menceritakan
kepada lorni, Jarir menceritakan kepada lorni, dari Al A'masy,
dari Abu wa'il, dari Fftdzifah, dia berkata: Rasuhrllah Sr berdiri di
tengah-tengah ldta, b€firu frdak sedikit pun melaradran di tempat
berdirin5n ifu hingga FIatri lGamat, kecuali beliau mengabarkannya,
Dimana hal itu dihafal oleh orang ynng menghafal dan dilupakan
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oleh orang !/ang melupakannp. Para sahabatku mengetahui,

bahwa ada sesuatu dari diriku, lalu aku mengetahuinya dan

mengingatryra, sebagaimarn seseorctng yang mengingat u/ajah

oftmg lain ketika dia fidak ada, narnun apabila dia telah

mdihatnya, maka dia akan mengetahuinya.

Abu Muharnmad berkaa: Sa'd telah melakukan penaklukan

yang paling besar, melengserkan kekuasaan Persia dari

singgasananln, dan menakhrkkan istananya, desa dan kotanya.

Jadi, batallah keterkaitan pendapat mereka dengan lchabarini.

Sedangkan l<habr Imran bin Al Hushain terkait dengan

enarn budak, maka sebaiknya manusia tidak behujjah dengan

l<hahr ini, lnihr Abu Hanifah dan pam pengikuhya, mereka

adalah orang 3rang tidak metasa malu untuk mengatakan, bahwa

hal itu adalah judi, batil dan hukum yang curang.

Celakalah orcmg lnng mengatakan hal tersebut terhadap hukum

Rasulullah #t, sehingga pernbahasan dalam masalah ini tenrs

berlanjut bersama para ulama fikih Maliki, AsySyafi'i dan

beberapa ulama dari golongan kita yang membahasnya.

Kami , bahwa dalam kasus ini mereka tidak

mempunyai huiiah sediht pun, lantaran adanya tiga hal:

Pertarna: Dalarn klnbar di atas hanya berkaitan dengan

pemerdekakan, sehingga pendapat mereka terkait

dengan sernua pekerjaan orang 1nng sakit beserta pemerdekaan

adalah keliru, dan melampaui batasan-batasan Allah S, sementara

masalah qiyas ini batal. Seardainp hal itu benar adanya, maka hal

ifu batal, karena mereka membedakan antara hukum

pemerdekaan dan hukum-hukum yang lainnya, sehingga mereka

meuajibkan oftmg yang mernerdekakan separuh budaknya, unfuk
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mental$ir sisanlra lalu memerdekakannya, namun mereka tidak
berpendapat terkait dengan orang yang menyedekahkan separuh
budaknya, atau mer,vakafkan separuh rumahnya, atau separuh
lnadahnln; atau dia menyedekahkan separuh bajun5n atau separuh
tanahnSra, untuk mentaksir sisa dari hal ifu, dan semua
pekerjaann5n terlalsana. t alu dari manakah mereka bisa meng-

pemerdekaan budak dalam masalah ini dan tidak meng-
qiyad<aru,:tya dalam masalah itu? Sungguh hal ini adalah hukum
yang fasid.

Kdua: Dalam l<habr di atas tidak ada berita mengenai
pekerlaan oftmg yang sakit; baik secaftl teks, indikator dan isyamt
dengan salah safu sisi. Tetapi dalam khabar ini menyebutkan
tentang orang lrang memerdekakan budak menjelang kematiannSa.

Jadi, seharusn5ra mereka menjadikan hukum ini unfuk orang yang
memerdekakan budak menjelang kematiannya; baik dalam
keadaan sehat atau sakit, lalu dia meninggal dunia setelah hal ifu;
bukan unfuk omng gnng memerdekakan budak dalam keadaan
sakit, atau sehat, kemudian kematiannya masih lama. Karena,
orang ini tdak mernerdekakan menjelang kematiannya. Kasus ini
termasuk kasus dimana mereka sendiri berselisih dengan l<habar
yang diiadikan hujjah oleh mereka. Mereka memasukkan ke dalam
l<habar sesuatu yang tdak ada di dalamnSn, dan berhujjah
denganngp tentang masalah 3nng udak memiliki keterkaitan di
dalamqn. Ini adalah kebunrkan yang besar.

Ketiga: I{habar ini adalah hujjah bagi kami dan pematah
bagi pendapat mereka. Karena pada dasam3n tidak ada sesuafu
pun yang tersisa milik seseorang, demikian juga dalam hadits di
atas, bahura dia tidak memiliki harta lagi selain beberapa budak
tersebut. Menunrt kami, pekerjaan ini tertolfi baik dia sehat
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ataupun sedang sakit. Tidak boleh seorang pun memerdekakan,

bersedekah dan hibah secara bthawwu', kecuali masih

menyisakan unfuk kebutuhan pribadinSn. Sebagaimana sabda

Nabi $,

''&;+;is"L:r
"sdekah itu dikeluarkan dari kelebihan nalkah keluarga."

Rasulullah $ membatalkan pemerdekaan oftIng yang

sehat, dimana dia tidak mempunyai harta lagi selain budaknya itu.

Sebagaimana yang diriunyatkan kepada kami, dari jalur

periwayatan Al Bukhari dan Ahmad bin S5nraib. Al Bukhari

berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami. Sedangkan

Ahmad berkata' Ubaidillah bin Sa'd bin hrahim menceritakan

kepada kami, ayahku dan pamanku -yaitu Ya'qub bin lbrahim bin

Sa'd- menceritakan kepada kami. Kemudian Ashim, Sa'd dan

Ya'qub bin hrahim sepakat. Mereka berkata: hnu Abu Dzi'b
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari

Jabir bin AMullah, bahwa ada seorang lelaki yang memerdekakan

budaknya, namun dia udak mempunyai hana lagi selain budaknyra

itu. lalu Rasulullah $ menolaknln, dan Nu'aim bin An-Nahham

membeli budak itu darinya.

Para periwayat Az'Z;rhn berkata dalam riwayat mereka,

"Lalu Rasulullah $ menolaknla". Jadi, sanad ini bagaikan

matahari yang tidak ada gnng menyelisihinla.

Nabi $ menolak pemerdekaan beberapa budak tersebut,

karena orang yang merdekakan mereka itu tidak mempunyrai harta

selain mereka. Sedangkan pemerdekaan 5rang dibolehkan oleh

betau adalah sepertiga bagian dari harta mereka. Sebagaimana
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]rang dfoiu,atadon dalam sebagian beberapa khabar, bahrqn
Nabi $ bercabda keeada Ka'b bin Malik ketika dia menyusahkan
diriqn qFr Alhh & menerirra tobahya, " Dia (AXah) akan
mqnblasnu eri *wtiqa /1i4" walaupun redaksi ini tdak shahih.
Tetapi Nabi $ bersabda kepadarqn, "Tahanlah sebagian hannru
unfithnu-" Dh prrn menahan bagiann5a yang ada di daerah
Khaibar. Jadi, terlodang omng gnng memendekakan empat budak
diantara m€rda ifu rnasih ka3p.

Dafil dad hal ihr adahh, bahun riunpt 1Bng kedua dalam
khabar tersehfr meryatakan, bahwa Nabi $ memerdekakan dua

orang hdalq dan tetap meniadikan empat 5nng lain sebagai

budalq namun bdiiu tdak menyebutkan tentang harga nominal.
Sedangkan s€eertiga menurut omng-orang png berhujjah dengan
khabr ini ^dalah tidak dernikian, dan hal ifu tidak ada, kecuali
dengan lErga nominal.

S€darglom pendapat lnng keernpat adalah, batu,a
dfuiuratpAon k€eada lorni, dari iahrr periuaptan Muslim; Ishaq bin
Ibrahim 1laifu brnr RahaurdtF dan hnu Abu Arnr menceritakan
keeada lornt keduarya dad Ats-Tsa@fi -yaitu Abdul Wahhab bin
Abdr.rl IUan+, dari ASpub As-Sikhtyani, dari Ab" Qrt"Uut , dari Abu
Muhalhb, dad Inran bfoi Al Ftshain, bahvua ada seorang lelaki yang

berura*t kernatianrSp, lalu dia mernerdekakan beb€rapa

btdah drnana da tdak mernp4pi harta lagi selah mereka. [-anh
Rasulullah * m€mmg$l m€rdi4 dan mernbagFbagilon merreka

menldi tga bagi4 kerrndftrn bdiau mengundi dantara merelolm,
lalu befiil rnernelddolon dua cang, dan ernpat omng lainrSp tetap
s€bagd hdak l&rndfrm befiar b€rsabda k€eada rnaiilonnSa ihr
dengm pedahr grorg tegas.

N TarrSahan id terdapat dalam .$afrfl2 Mslin (2/231.
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Jadi, pemerdekaan tersebut adalah wasiat, dan tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa wasiat Snng dilakukan oleh orang

sehat dan sakit ihr sama saja, dan tidak boleh kecuali jurnlatrrya

adalah sepertiga dari harta pokok. Apabila kedua riwayat ini

adalah hadits yang sama -dan inilah lnng lebih zhahir lag
memungkinkan, sementara yang lainnya tdak boleh-, maka

pembahasan ini telah selesai, dan keterkaitan mereka terhadap

hadits ini batal. Namun apabila kedua riwayat ini adalah dua

khabar yang berteda -dan kemungkinan ini jauh-, maka kedua

rivvaft ini adalah hujjah bagi kami, dan sesuai dengan pendapat

kami serta menyelisihi pendapat mereka. Dalam setiap keadaan,

tidak ada sedikitpun dari riwayat ifu yang menyebutkan untuk

orang sakit, unfuk pekerjaan orang sakit, dan unfuk penolakan

pemerdekaan orang sakit, karena pemerdekaan ifu terlaksana

pada saat sakit. Sehingga batallah setiap aMr yang disadur oleh

mereka, dimana merekalah kelompok pertama yang

menyelisihinya, dan semua atsar ifu kembali kepada kami sebagai

hujjah unfuk mematahkan pendapat mereka.

Adapun riwayrat tentang hal ifu yang mereka riwayatkan

dari tiga sahabat Radhiyallah Anhum, yaitu Abu Bakar, Ali dan

hnu Mas'ud juga demikian.

Riwayat Abu Bakar: Mereka bertendensi dengan perkataan

Abu Bakar, "Sesungguhn5n pada hari ini, harta ihr adalah harta

bagi ahli waris." PemSntaan ini sedikit pun tidak ada hubungannya

dengan pendapat mereka. Karena, tidak ada dua orang yang

berselisih, -sementera mereka sesuai dengan pendapat kami-,

sebab Nabi $ memaksudkan bahwa harta warisan ihr berlaku

setelah kematiannya, beliau tidak memakzudkan, bahwa bahwa

harta oftmg yang sakit yang menyebabkan kematian itu untuk ahli
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waris, sdarna ruh ada dalam diri orang png sakit. Tidak ada
perrdapat, bahura seandainla Asma' -ketika

Abu Bakar berkata kepadanya dengan tersebut-, maka
Abdullal\ Uru/ah dan Al Mundzir Udak bisa meurariskan kepada
anak-arnlmln dari harta Abu Bakar, walaupun hanln sebesar biji
sawi; dan tdak pula lErga nominalnSra, bahkan 3nng di atas
nominal ihr

Jika harta omng salot ifu menjadi harta ahli uraris pada saat
dia saht lantaran dia meunrisinya jika yang bersangkutan ifu telah
meninggal dunia, berarfi dia manarisinya @a saat omng sakit ifu
masih hidup. Pendapat ini fidak pemah dikatakan oleh satu orang
sekalipun; baik dia bodoh apalagi pintar.

Dernikian juga fidak ada pertedaan -dari kami dan
mereka'-, iika ahli u,aris menggauli budak unnih milik orang Snng
sakit sebelrrn dia meninggal, maka dia terkena hukuman .6ad
sebagaimana dia terkena hulnrman hd iika dia menggauli
budalcrA;a pada saat dia sehag tdak ada bedanya. Begitu pula jika
ahli uraris mencuri hartaryn sebelum orang yang diwarisi ifu

dtrnia, dirnana perrcurian yang seperti itu terkena
huhrnan potong, maka tangannya ifu dipotong, sebagaimana dia
mencr.ui hartaryn pada saat dia sehat.

Jadi jelaslah kelemahan dan penipuan mereka
dalam agarna dengan persegsi mereka yang salah. Orang yang

batl adalah orang gang tertip dengan mereka dan berpmsangka
baik terhadap beberapa metode mereka.

Apabila mereka m€n€rnui l<ami untuk melencengkan
beberapa lrlnbryargtdah kami sebutkan, dui zhah*nyadengan
dalil sep€r[ ini, male waiiblah mangiktrti kebenaran, karena
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mereka fidak akan menemui kami, kecrrali dengan benfuk
kedustaan 5ang buruk, praduga yang fasid, dan penipuan yang

menggelincirkan, sehingga semua dosa ifu adalah dosa mereka,
bukan dosa kami.

Jadi, batallah keterkaitan mereka terhadap khabar Abu
Bakar rg secara keseluruhan.

Sedangkan l<habaryarrg datangnSn dari Ibnu Mas'ud, maka
ifu merupakan riurayat yang muaL Karena Al Hasan dan Al
Qasim bin Aburrahman fidak pemah befiemu dengannya.

Kemudian seandainya riwayat rni shahih, maka di dalamnya juga

tidak ada hujjah bagi mereka. Karena di dalam salah satu riwayat
dari hnu Mas'ud disebutkan, bahr*aa ada seseomng yang membeli
seoftmg budak unnita saat dia sakit, maka hnu Mas'ud
mebolehkannya. Kemudian dia memerdekakannya menjelang
kematiannSa, maka hnu Mas'ud memerintahkan agar harga
nominal budak r, Enita ihr diberikan kepada debitor.

Sedangkan dalam riwayat Snng lain disebutkan, bahwa dia
memerdekakan budakn5n saat dia sakit, dimana dia tidak
mempunyai harta lagi selain budak itu, maka hnu Mas'ud berkata,
"SepertiganSra bagian budak ifu merdeka." Perkataan dalam hal ini
seperti dalam beberapa l<habr png telah disebutkan,
bahwa hal ifu tertolak. Karena, dia tidak mempunyai harta lagi
selain budaknya tersebut, sehingga lbnu Mas'ud menjaga sisanya

unfuk dirinln sendiri sebagai kepemilikan dirin5n.

Diriunptkan kepada kami dari jalur periura5ratan hnu Abu
Sfibah; Hafsh ryaitu lbnu Ghiyats- mengabarkan kepada kami,
dari Hajjaj, dari Al Qasim bin AMurrahman, dia berkata: Ada
perempuan lang memerdekakan budak peremprlannlra, dimana
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dia fidak mempunlai harta lagi selain budak perempuan ifu, maka
Abdullah bin Mas'ud b€*atq "Dia harus mengusahakan harga
nominal budak perelnpran ihr'

Abdullah ini berpendapat tentang usaha unhrk
mendapatkan harga , karena dia Udak mernpunyai lagi
selain hdak itu. Dia tidak menyebutkan, bahua hal itu terladi pada
saat dia sakit, sehinsga hnu Mas'ud ini -jil<a shahit>
kernbali sebagai huiiah yang mematahkan pendapat mereka.
Bagairnana bisa demikian, sementara tdak ada hujjah dalam
p€rkataan dan perbuatan seormg pun selain Rasulullah $? Jadi,

batallah kaerkaitan mereka terhadap hnu Mas'ud, dan begifu jelas

pens€Ssihan mereka

Sementara riwapt lnrE datangnya dari Ali, maka ifu
menrpakan riu,ayat yang munqathi'. Karena Al Hasan Udak
pernah sedikitpun mendengiar dari Ali r{9. Kemudian seandainya

riuapt iru shahih, rnaka riwa3nt ini pun tidak memiliki hubungan
derrgan mereka. Karena Ali + tidak pemah mengatakan, bahwa

dia melakukan hal ifu lantaran dia memerd pada saat
dia sakit. Dalam riuraspt itu jtrga tidak disebutkan, bahwa hal itu dia
lahkan pada saat dia saki! baik secara teks ataupun indikator.

Akan tehpi di dalamnya disebutkan, bahwa dia
mernerrdekakan kematiannya. Sementara menunrt
pendapat yang lebih dtahir, AIi mannjibkan unhrk mengusahakan
harga nominal budaknlp dalam hal tersebut, karena dia tidak
mernptrrSni harta lagi sdain budaknya ihr, dimana selain ifu dia
juga mernpuryni utang. Inilah grang termuat dalam nash l<habarifu,
dan ini adalah pendapat lorni, bukan pendapat mereka.
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Demikian juga, kami berpendapat tentang r-rsaha untuk
mendapatkan harga nominal seorang hrdak dalarn kasus ini, jika

harga pemerdekaan budak itu mel€bihi utang; baik sedikit atau

pun banSnk.

Dalam khabr dt atas tdak sedikit pun bertentangan

dengan pendapat ini. Jadi, jdas bahm setiap riura5rat gnng mereka
jadikan hujjah; baik itu b€rupa a&ar 37ang shahih atau yang

bermasalah; atau dari seorang sahabat pun 1rang sesuai dengan

pendapat mereka.

Dalil yang diajukan oleh mereka unfuk setiap kasus ini
adalah dusta, persepsi 1ang batil dan prasangka dusta. Bahkan
semua atau mayoritas dalil ifu adahh huijah kami dan sesuai

dengan pendapat kami.

Sdangkan pengarnbihn hujjah mereka terhadap para

tabi'in dan klaiman mereka terrtang ijmei dalarr. masalah tersebut,

maka tidak bisa diingkari lagi terfiang mereka terhadap
sernua orang Islam. IGrni telah mengemulokan di permulaan

masalah ini dengan iahr periunlptan yang palins shahih, dat',

Masruq yang menyelisihi pendapat mereka; bahr,ra pemerdekaan

SnnS dilakukan oleh orang saldt itu diarnbil dari pokok hartanya,

walapun dia meninggal kmena sakibrp itu. Hal itu dia katakan,
karena pemerdekaan ihr telah dit€tadmn oleh Allah @, sehingga

tidak dapat ditolak.

Jadi, pertuatan 1nng dilal$kan oleh orang sakit; baik dia
meninggal karena sakitnya itu atau masih hidup, maka semuanya

diambil dari pokok hartanya menunrt Masruq. Sehingga jelaslah

kedustaan klaim mereka tenbng iinn'. Bagaimana hal itu bisa

menjadi ijma', sementara aMr ini hangn datang dari empat belas
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tabi'in saja, yaifu Syuraih, An-Nakha'i, Sa'id bin Al ltfrrs4ryib, Al

Qasim, Salim, Az-Zvhri, Rabi'ah, Yahr bfui Sa'id Al Anshari,

Ikrimah, Makhul, Atha', Al Hasan, dan Qatadah- Itt4rqihas atsr
itu juga ndak shahih dari mereka. Karena melalui jatr periurat/atan

Jabir Al Ju'fi dan omng Snng selevel dirinf.

Mereka lalu berteda pendapat. Diantara merrdra ada lpng
berpendapat, bahwa orang lpng bepergian; mulai dari dia

melangkahkan kaki, maka un$annya terkait densan harh5;a tdak
terlaksana, kecuali hanya pada sepertiga bagian dari harfuap saja.

Diantara mereka juga ada Snng berpendapat, bahm hal ifu
berlaku bagi wanita hamil. diantara mereka lainnya irSa ada yang

berpendapat, bahwa hal ihr berlaku bagi tauranau Sedangkan

ulama fikih Malik, Hanafi dan AslrSyafi'i berteda unhrk

setiap kasus tersebut.

Kernudian pendapat mereka terkait dengan penafsiran

omng png sakit berselisih. Jika mereka melalnrlrul itrn', maka

mereka membahayakan diri mereka lantaran menlrehihi ijma'
yang ada. Namun iika hal ini bukan merupakan ijhna', malia Udak

ada hujjah bagi mereka dalam pendapat orang sehtor sahabat.

Apabila hal ini bukan ijma'mel.:unfi mereka, maka bagairnana bisa

demikian? Sementara diriunlntkan kepada lGrni, dari lt{anrq dan

AsyS5n'bi, berupa pendapat png menyelisihi hal ihr

Diriwayatkan kepada kami dari i"tr petuaSptan

Muhammad bin Al Mutsanna; AMurmhrnan bh Mahdi

menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsaud mensitalen
kepada kami, dari hnu Abu l-aila, dari Al Hakarn btor t taibatr, dari

hrahirn An-Nakha'i, dia berkata, 'Apabih per€mpuan

mernbebaskan maskawin dari sraminya saat dia sal( maka hal ihl
boleh." Sedangkan Sufyan berpendapat, 'Tidak boletu" Jadr, Snng

Al Mtrh.Ih - l- 17? I



dimaksudkan oleh hrahim adalah sakit yang menyebabkan

kernatian, dan dia fidak membatasi sepertiga, dan dia tidak
berpendapaf bahwa ifu adalah wasiat.

Diri'*ayatkan dari jalur periwaSatan AMurrazzaq; dari
Ma'mar, dia berkata: Umar bin Abdul Aiu pernah menulis surat

terkait dengan seorang lelaki lrang menyedekahkan semua

hartanya. Dia berkata, "Apabila dia mendermakan semua hartanya

dalam kebaikan, maka tidak ada seorangpun png lebih berhak

dari dia. Namun apabila dia memberikan sebagian ahli waris tanpa

sebagian yang lain, maka dia Udak mempunlni hak, kecuali

sepertiga."

Abu Muhammad berkata: Bisa saja 3nng dikehendaki oleh

Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sehat dan sakit, atau

ha.,!n orcmg sakit, atau hanya orang Srang sehat saja. Apabila yang

dikehendakinya adalah orang yang sehat, maka sedekahnya

dengan menggunakan hartanya itu tertolak. Namun jika yang dia
kehendaki adalah orang yang sakit, maka perbuatannya dalam

semua hartanya itu terlaksana. Ini merupalon benfuk perselisihan

pendapat yang jelas.

Dirir,ua5ntkan dari jalur perir,uayatan Hammad bin Salamah;

dari Aryub As-Sakhtiyani dan Ubaidi[ah bin Umar, dari Nafi',
bahwa ada seorang lelaki Snng berrnimpi melihat seseorang lnng
mengabarkan, bahwa dia akan meninggal dunia tiga hari lagi,

sehingga diapun menceraikan para isbinlp sahr persatu, dan
membagi-bagikan hartanya. Umar bin Al l(haththab rg berkata

kepadanya, "Syetan telah menemuimu dalam mimpi, lalu dia
mengabarkan kepadamu, bahwa kamu akan meninggal dunia tiga
hari lagi, sehingga kamu menceraikan beberapa istimu dan
membagi-bagikan hartamu. Tariklah kembali sernua ifu. Namun
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jika tdak, maka iilo kamu meninggal, aku akan merajam

kuhranmu, sebagaimana kuburan Abu Righal yang dirajam." Lalu
diapun menarik kernbali harta dan istuin5a. Kemudian Umar
berlota kepadanp, 'Aku tidak melihatnu hidup, kecuali haryn
s€b€ntar sampai kamu meninggal dunia."

Dirirra5atkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Yunus bin Lhaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin
Sirin, bahun ada perempuan yang bermimpi seseorang yang

mengabarkan bahwa dia akan meninggal tiga hari lagi, sehingga

u/anita ifuprrn membagi-bagikan hartanya, sementara dia masih

sehat. Kemudian dia meninggal pada hari ketiga, lalu Abu Musa Al
Aqr'ari menganggap tedaksara perbuatannln ifu.

Apabila orang yang yakin akan kernatiann3la seperti hukum
omrrg sakit terkait dengan hartanSn, maka Abu Musa telah

mengan!reFp perbuatannp itu juga terlaksana. Sehingga pendapat

ini berbeda dengan pendapat mereka. Namun apabila

sep€rti hukum orang Sang sehat, maka Umar menolaknya. Dia
tidak meluluskan darinya sepertiga dari hartanya dan tidak pula

sedildt pun. Dan pendapat ini juga berbeda dengan pendapat

mereka.

Dlantara benfuk kebunrkan terang.terangan dari orang
yang yang telah kami sebutkan, adalah dengan men5ntakan itu
s€bagai ijma', kemudian dia fidak peduli dengan menyelisihi Abu
Elakar, [Jrnar, Utsman, Khalid bin Al Walid, Abtr Musa, Ibnu Az-
Zubair dan juga selain mereka serta beberapa golongan dari para

tabi'for terkait dengan masalah qishash karena menampar dan

mencambuk, dimana kalangan sahabat tidak ada lrang menyelisihi

merel<a. Orang yang seperti ini sangatlah baqnk. Kami telah



menceritakan darinlp bagian sisi kebaikannya iwa dahm tempat
pembahasan 3nng lain.

Tentang perkataan mereka "Kami ma,gjg@f<an hal ifu
pada masalah wasiat," maka sernua qiSas ini bafil. Kemudian
seandain5n qitns ini benar, maka gitas ini darinya adalah batil.
I(arena wasiat ifu terlaksana setelah kematian, dan rryasiat itu dari
orcrng sakit dan sehat itu adalah sarna-, tanpa adangp perbedaan
pendapat- wasiat itu tdak boleh, ke.,,ali se,pertisa dan di
bawahryn- Apabila perbuatan o*.',g saldt d-6q*an pada
wasiat, maka pasti perbuatan orang sakit saat hidup ifu seperti
perbuatan orcmg sehat.

Demikian juga seandainSn qi5ns ini benar, mala tidak ada
peng-gip*an yang lebih menyerupai sesuafu dan j,ga lebih utama
daripada kedua perkara yang di-qrjaekan oleh Rasulullah $.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad
bin syr'aib; Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash
menceritakan kepada kami, dari Abu Habibah, dari Abu Ad-
Darda', bahwa Rasulullah $ bersabda,

./ / o / o t azt o 6c-r;. ,Sk gltt ?"rtt + 3r; ,Sll
.;x(-'

" anng tnng menqdelal<an kanmtian seperti
makanan yang dihadiahlan setelah dia kangang.-

Mereka tidak berteda pendapat bahwa makanan yang
dihadiahkan setelah dia kenyang, maka hadiahnya itu diambil dari
pokok hartanya- seandainln gilns it, benar, maka orang yang
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memerdekakan menjelang kematian, adalah seperti makanan
tersebut, maka pasti hal itu diambil dari pokok hartanlra.

Allah S berfirman,

LF:{'AC_Y_6 +i,; gt,€ aWS

"ti$ :,r{ $lfii ffi ';i J;@ q=I3 i
"Dan belanjakanlah sebagian dari ap yang telah IGni

berikan kepadantu sebelurn datang kematian kepada salah seoftrng

diantara kamu; lalu dia berkata, 'Ya Rabb-ku, mengapa hgkau
tidak menanggwhkan (kemafian)ku sampai waktu yang del<at, yang
menyebabl<an aku dapat bersedekah dan aku termasuk oftng-
orang t/ang shahh?'dan Allah sel<ali-kali tidak akan menangguhkan
(kemafian) s*eonng apabila telah datang qnktu kematiann5n."
(Qs. Al Munaafiquun [63]: 10-11).

Nash Al Qur'an ini sudah jelas, yang tdak membutuhkan
penakr,rilan lagi unfuk menjelaskan kebolehan bersedekah bagi

oftrng sehat dan sakit, selama kematian belum mendatanginya dan

ajalnya tiba yang tidak bisa dittrnda; baik sebentar ataupun lama.

Tetapi tidak ada nash-nash Al Qur'an yang mereka ikuti dan

mereka tidak bisa melakukan qilnsdengan baik.

Demikian juga, mereka tidak berbeda pendapat tentang apa
yang dibeli oleh orang sakit, berupa buah-buahan, daging dan lain

sebagainya yang menjadi kebutuhannya, serta apa yang dia

sedekahkan kepada pengemis yang mendatangi pintu rumahnya,

bahwa semua itu diambil dari pokok hartanya; jika pebuatannya
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saat dia sakit diambil dari sepertiga hartanya, maka seharusnya
semua ini juga diambil dari sepertiga hartangra. Bahkan seandainya
dia tidak mempunSrai hak dari hartanln, kecuali hanSra sepertiga,
pada saat dia sakit yang menyebabkan kernatian, maka seharusnya
makanan serta nafkah untuk diri dan juga diambil dari
sepertiga hartangTa tersebut, karena selain seperfiga ifu, dia tidak
mempun5ai hak. &mentara mereka Udak berpendapat demikian.
Jadi, tampaklah kerendahan mereka, kontror,rersi mereka dan
pendapat mereka yang rusak dalam rrnsahh ini, dimana
penjelasan sebagian pendapat mereka ini ldraqra orlmp. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon tar.fik.-

1396- Masalah: Demikian juga ha| ffak boleh
dilakukan unfuk perempuan png sudah brsuami, uranita perawan

lnng mempunlni aynh dan 3nng tidak mernptrnyai alnh. Sedekah
dan hibah dari keduanp berlaku dari pokok harta jika dia sudah
haidh, hal ini seperti halnlra pada orang lald-lah.

Ini mempakan pendapat Sut an Ab-Tsar.ui, Abu Hanifah,
AsfSyafi'i, Abu Tsaw, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Malik berkata: Wanita Srang bersuami itu tdak mempunyai
hak, kecuali sepertiga saja, dia melakukan hibah dan bersedekah
dengan menggunakannlp; baik suaminya ifu ilka atau tidak.
Apabila satu masa telah berlalu bagrnya, malo dia boleh
menggunakan dsa dari sepertiga ifu unhrk melalukan apa saja
yang dia kehendaki; baik suaminya $rka atau tdak, dan
demikianlah setertrsryra. Namun apabila pertuatannlp itu
mendekati 1;anSI pertarna, maka hal itu drfasal<h.

[-alu apabila lebih dari sepertiga, maka semuan],a tertolak, mulai
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dari pertama hingga akhir, ini berbeda haln5n dengan orang sakit;

jika suaminSa mau, maka dia akan menolaknya, dan jika dia

melaksanakannp, maka ifu pun akan terlaksana.

Namun apabila hal ifu samar dari suaminya, hingga wanita itu
meninggal dunia, abu sang suami menceraikannln, maka sernua

pertuatan yang dilakukan akan terlaksana.

Al Mughirah berpendapat: Bahkan sang s,rami tidak bisa

menolaknp, kecuali apa yang lebih dari sepertiga, dan sepertiga

itu terlaksana baginya, sebagimana hukum bagi orang 1lang sakit.

Malik berkata: Apabila wanita ifu mernberikan semua harta

kepada suaminya, maka hal ifu dinyatakan terlaksana. Sedangkan

penjualan dan pembeliannya juga dianggap boleh dilakukan; baik

suamingra suka atau tidak, ini iika di dalam peftuatan tersebut tidak

ada penggabungan dengan pertuatan lainnya.

Malik berkata: Sedanglon wanita yang masih perawan,

maka status transaksinya dicekal dalam setiap keadaan; baik dia

mempunyai ayah atau tdak, dia tidak boleh mengelola hartanya,

dan dia juga tidak boleh membebaskan maskawin dari suaminya,

walaupun dia telah lanjut usia, sehingga dia masuk ke dalam

rumah suamin5ra, dan sang suami mengetahui

Apabila wanita ihr melalrukan hibah sebehrm dia menikah,

lalu dia menikah, maka dia boleh manarik kembali apa 5nng dia

hibalt<an itu, kectrali jika apa yang dia hiballan ihr haryalah

sedikit. Sedangkan wanita Srang bers.rami, lalu menjadi janda,

maka hukum pengelolaan hartanya itu seperti lak-lah.

Mengenai pendapat para ulama terrdahulu, maka

diriwayatkan kepada kami beberapa pendapat dari mereka:
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Dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur periurayatan hnu Abu
$aibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Khalid
dan Zakarigp bin Abu Za'idah, dari AslrSlra'bi, dari Syuraih, dia
berkata: umar bin Al Khaththab & berjanji kepadaku, bahwa dia
fidak alon menganggap terlaksana pernberian seoftmg \ryanita,
hirrgga u,anita ifu melahirkan seorang anak" atau dia tinggal di
dalam selarna setahr.m.

Diriun3ntkan prda dari jahr periuayatan Sa'id bin Manshur;
HusSnim menceritakan kepada karni, Ismail bin Abu Khalid
menceritakan kepada kami, AqrSr'bi menceritakan kepada kami,
dia berkata: Slruraih berkata: Umar bin Al Iftaththab Ag
memerintahkan aku agar alan fidak menilai terlaksana pemberian
perempuan sampai dia tinggal di dalam rumah suaminSra selama
setahun atau melahirkan seorang anak. Ismail berkata: Aku
bertanga kepada AsySya'bi, 'Apakah Umar mengirim surat
kepadanya?' Dia menjawab, 'Justnr dia be6icara langsung
kepadanSa.'

Diriura3ntkan dari iahrr periwagratan hnu Abu Syaibah; Ibnu
Abu Za'idah menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari As5r
Sya'bi, dia trertata: Aku mernbaca sumt Umar bin Al
Khaththab 6, kepada S!,umih tentang hal temsebut, yaitu ada
perempuan dari kalangan Quraisy, dimana sang saudara berkata
kepadanSn saat dia menjadi budah "sedekahkanlah unrisan dari
aSnhmu kepadaku." Lalu u,anita ihrpnr melalnrkannya. Kemudian
dia meminta kernbali u,arisannya tersebut, lantas saudarinlp ifu
pun men5reratrkan kepadanf.

Abar ini iuga diriua3ntkan kepada kami, dari jalur
periurayatan Al Haffi bin Al l{inhaL Yadd bin zurai'menceritakan
kepada karni, dad Daud bin Abu Hind, dari Khilas bin Amr, dia
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berkata: Umar bin Al Khaththab eg mmulis surat, "Janganlah

kalian menilai terlaksana pemberian perempuan yang masih

lajang, sampai dia tinggal di rumah suaminya atau melahirkan

seorang anak."

Abu Muhammad berkata: Ini mempakan pendapat Spraih,
sebagaimana lrang dirir,ua5ntkan kepada kami dari jalur

periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, Agryub As-

Sakhtiyani dan Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin,

bahwa Syrrraih berpendapat tentang perempuan jika dia

menghibahkan hartanya, "Hibahnya ifu tdak terlaksana, sampai

dia melahirkan seorang anak atau telah baligh. Karena hal ihl
adalah sunnah."

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan hnu Abi Syaibah; dari

Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Sa'id bin AMurrahman, dari Al
Hasan dan Muhammad bin Sirin. Muhammad berkata, "Seorang

wanita tidak boleh memberikan apapun, sampai dia tinggal (di

rumah suaminSn) telah mencapai setahun atau melahirkan seorang

anak." Al Hasan berkata, "Sampai dia melahirkan seorang anak

atau telah baligh."

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah;

Ubaidullah bin Utsman bin Al Asr,vad menceritakan kepada kami,

dari Atha' dan Mujahid, keduanya berkata, 'Ada beberapa

larangan bagi wanita yatim, dia tidak boleh mengelola hartanya

sampai dia melahirkan seorang il*, atau dia tinggal di rumah

suaminya hingga setahun." Ini mertrpakan pendapat Qatadah dan

AsyS5a'bi.

Hanla saja pendapat ini diperselisihkan; jika wanita lntim
ifu menjadi pemwan fua sebelum melakukan hal tersebut. Lalu
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tentang masalah ini diriwayatkan kepada kami, dari jalur
periwayatan waki" dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata: Aku
bertanya kepada AsySya'bi, "Bagaimana menurufonu jika dia
menjadi perawan tua, apakah dia boleh melakukan hibalf" Dia
menjar,vab, *lya."

Masalah ini juga diriuaSntkan kepada kami dari jalur
perir,uagratan hnu Abi Za'idah; dari Ismail bin Abu Khalid, (dia

berkata): Aku bertanln kepada AsyS5n,bi, ,,Bagaimana

menunrfunu jika dia menjadi percrvtltm fua?" Dia menjar,rab "Tetap
tidak boleh." Kedua riuapt ini bersumber dari jalur periwayatan
hnu Abi syaibah dari waki' dan Ibnu Za'idah, serta dari jalur
periuraSatan hnu Abi $pibah; Abu Al Ahrrnsh menceritakan
kepada kami, dari Al Mughirah, dari AsySya,bi, dia berkata,
"Apabila wanita itu telah tinsgal di rumahn5ra serama setahun,
maka apa lnng dia pertuat (dengan menggunakan hartanya) itu
dipe6olehkan."

Al Mughirah berkata: Kemudian hrahim berkata, "Apabila
wanita ifu telah melahirkan seorang il*, maka dia juga boleh
melakukan hibah." Ini adalah pendapat Al Atza,i, Ahmad bin
Hanbal dan Ishaq bin Rahaunih.

Pendapat Snng lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu
perempuan png telah bersuami tidak boleh memberikan apapun,
kecuali seizin suaminla.

Diriua3atkan dari ialur periura3ntan Al Arzarni Abul Malik;
dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata, "seorang wanita tidak
boleh bersedekah di rumah suaminla, kecuali dengan seizin
suaminya. shafirh binti Abu ubaid udak bisa memerdekakan
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budakn5ra -padahal dia berusia enarn puluh tahun-, kecuali seizin

hnu Umar."

Di dalam riwayat ini tdak ada dalil yang menunjukkan,

bahwa perempuan boleh melakukan hal tersebut tanpa seizin

suaminya. Tetapi di dalamnya hanp menyebutkan tentang cara

yang baik dalam rumah tangga.

Diriwaptkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Sut/an bin Uyainah; dari AMullah bin Thawus, dari ayahnp, dia

berkata, "Seorang wanita tidak boleh mernberikan sesuafu, kecrrali

seizin suaminya." Pendapat ini telah diriwaptkan dari Al Hasan

dan Mujahid. Ini adalah pendapat Al-laie bin Sa'd.

Jadi, perempuan yang berstrami itu tdak boleh

memerdekakan budak, bersedekah dan lnng lainnya, kectrali

dengan seizin suaminSn, ini selain pada harta yang sedikit yang

harus dia keluarkan demi menjaga hubungan silahrrahim atau

unhrk mendekatkan diri kepada Allah &.

Diantara riwayat yang sependapat dengan pendapat kami

adalah sebagaimana yang dirir,ra5ntkan kepada kami, dari jalur

periwayatan Muslim, Muhammad bin Ubaid Al Ghubari

menceritakan kepada kami, Hammad bin 7.aid menceritakan

kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari hnu Abi Mulaikah,

bahwa Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Aku melayani

Az-Zubatr dalam rumah tangga, dan merawat kudanSn. Aku juga

berkorban untuknln, dan mengunrsi sefiap keadaanSn. Tidak ada

png lebih berat bagiku daripada mengunrsi kuda, -kemudian

uhrsannya datang menemui Nabi $ (unfuk meminta seorang

budak), lalu beliau pun memberikan dia seorang tawanan,

kemudian disebutkan bahwa Asma' menjualnln. Asma' berkata:
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AzZubatr datang dan mentaksir harga budak itu di hadapanku,
lalu dia berkata, "Berikanlah hasil penjualannya kepadaku." Asma'
berkata, "l5ra, tapi aku telah menyedekahkannya."- Ini adalah Az-
Zuban dan Asma' bint Ash-Shiddiq. Sedekah itu terlaksana

dengan menggunakan mng dari hasil penjualan budak tersebut,
dimana penjtnlan Asma' juga terlaksana tanpa seizin suaminya.
Padahal bisa saja Asma' fidak mempungai harta lagi selain budak
ihr atau dialah hartanlp 5lang paling berharga. Sebagaimana yang

diriwa3ntkan kepada lorni dari jahr periunyatan Ahmad bin
Sytn'ib; Al Hasan bin Muhammad -yaitu hnu Ash-Shabbah-

menceritakan kepada karni, dari Hajjaj 1raifu hnu Muhammad Al
A'war- dari lbnu Juraii, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan

kepadaku, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari Asma' binti
Abu Bakar, bahwa dia datang menemui Nabi $. Dia berkata,
"Wahai Nabi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa, selain apa yang

diberikan Az-Ztbair kepadaku, apakah aku berdosa jika aku
memberikan sedikit apa lrang telah Az-Zubair berikan kepadaku?"

Beliau menjawab, |!5b ti ,;j li t>;L;; 6 g.+j
"Berilranlah selama anglau firirnpu, dan janganlah engkau kikir,
agar rezeki tqtts matgalir absmu." Az-Zubar pun tdak
mengingkari hal itu.

DiriwaSTatkan kepada kami dari jalur periungatan Hammad
bin Salamah; Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Sirin, bahura ada perempuan png bermimpi
melihat seseorang Snng mengabarkan, bahwa dia akan meninggal
tiga hari lagi. Irntas diapun fohrs mernpelajari Al Qur'an yang
wajib atasnSra, dia iuga mernbagi-bagikan hartanSra, padahal dia
masih sehat. Pada hari ketiga, dia menemui para tetangganya, dia
berkata, "Wahai Fulanah, aku titpkan Allah kepadamu, dan aku
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akan selalau memintakan keselamatan atasmu." Pam tetangganya

ifu berkata, "Engkau fidak akan meninggal hari ini, engkau tidak

akan meninggal hari iru -inqa Allah-." lalu wanita ifu meninggal

dunia. Kemudian suaminla bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari

tentang hal itu. Abu Musa berkata kepada, "Wanita manakah Sang
bisa menandingi istimu?" Suaminya berkata, "Aku Udak

mengetahui seorang yang lebih cepat daripada dia unfuk **d
suqla, kecr.rali onng yang mati syahid. Tetapi dia telah melakukan

apa !/ang telah dia lakukan, padahal dia masih sehat?" Abu Musa

berkata, "Dia memang seperti yang engkau katakan, dia

melakukan apa lpng telah dia lakukan, padahal dia masih sehat."

Abu Musa pun tidak menolak apa yang telah wanita itu lakukan.

DirivraSratkan dari lalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Adi bin Adi Al Kindi, dia berkata: Aku pemah mengirim sr-rat

kepada Umar bin AMul Adz tentang perempuan yang

mernberikan hartarqn tanpa seizin suamin5a. Umarpun membalas

suratku, 'Wanita ifu adakalanlp kurang sempurna akalnya atau

mernbahayakan, sehingga pemberiannya itu tdak dipertolehkan,

dan adakalanya dia sempuma akalnya serta tidak membahagakan,

sehingga pemberiannya itu dipeftolehkan. "

Diriwa3ratkan dari jalur periwayatan Aburrazzaq; dari

Ma'mar, dari Sammak bin Al Fadhl, dia berkata: Umar bin AMul
Aziz menulis surat tentang perempuan yang memberikan hartan5a,

"Jika dia bukan orang Snng pintar dan tidak membahayakan,

maka aku membolehkan pernberiannya."

Diriuayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata, "Tidak ada

halangan antara perempuan dan apa yang dia kehendaki terkait

dengan hartanlp" dalam rangka menjaga ruh dan menjalin

selah.rrahim, atau unfuk beberapa tempat png baik. Apabila
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perempuan tidak boleh memberikan hartan5a sedikitpun, maka
sebaiknya dia tidak menikah, karena jika demikian, maka dia
seperti seomng budak wanita."

Diriuaptkan dari jalur periw4ntan Hammad bin Salamah,
dari Qais, 5nifu lbnu Sa'd, dia berkata: Atha' bin Abu Rabah
berkata, "Hukum pemberian harta perempuan adalah boleh."

Diriuayatkan dari jalrrr periuayatan bin
Ma'mar; dari Agrytrb As-Sakhfilani, dari hnu Sirin, dia berkata,
"Apabila perempuan muda yang telah bersuami, narnun belum
sampai setahun memberikan hartanlta, lalu dia tidak menarik
kembali sampai dia meninggal, maka hukumqp adalah boleh."

Diriwa5ratkan dari jalur periunyatan AMurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Azzvhri, dia berkata, "Apabila perempuan
memberikan hartanya bukan unhrk menghambur-hamburkan dan
tdak membahayakan, maka itu diperbolehkan,
walaupun sang suami tidak men5nrkain3a."

Abu Muhammad berkata: Sedangkan perrdapat Malik,
maka kami Udak mengetahui landasan bagi pendapatrya; baik dari
AI Qur'an, As-Sunnah, riwalrat Snng buruk sekalipun, pendapat
sahabat, tabi'in dan fidak pula pendapat dari seorrng pun
sebelumnln 3nng kami ketahui, kecuali riwaymt dari Umar bin
AMul Aiu, yartg diriwayatkan secara shahih tentang pendapat

lnng menyelisihinln, sebagaimana lnng telah kami sebutkan
sebehrmnya.

Tidak pula diriungratkan dari Umar bin Abdul Aziz tentang
pembagian mereka 3nng telah disebutkan , tidak pula
dari seorang pun yang kami ketahui; tnik bersumber dari qgas
maupun dari pendapat memiliki satu fujuan lrang sama. Namun
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lorni fidak akan menyebutkan pendapat !,ang menyelisihinya

dalarn pembahasan ini, namun kami akan menlrchdran ini nanti.

Mengenai riwayat dari Umar lrang tdah diriwayatkan
kepada kami, maka itu bers.rmber dari ,ahr periwayatan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia bertata: Umar bin
Abdul Aziz memuhrskan unhrk perempuan apabh dia berkata,
"Aku ingm menjalankan apa yang telah Allah pe!frilaftrkan dengan

harta ini," kemudian suaminla berkata, "Dia mernba[ra3,rakan aku,"
maka Umar akan menrbolehkan sepertiga bagianrya selama dia
hidrry.

Mereka menyelisihi Umar bin AMul Aziz tentang sujud

tahwltUn dalam surat Al Insyiqaaq, dan luga dalam sepuluh

keprtusan. Mereka juga menyelisihi Umar bin Al Khaththab, Anas
bin Malik, Abu Hr"uairah, Abu Musa Al Aqr'an At7-ubar, Asma'
dan para sahabat -seperti png telah akan lonri sehdran-. Mereka
juga menyelisihi Syuraih, AslrSya'bi, Thawus, Muiatrid, Al Hasan,

Ibnu Sirin, Qatadah, Umar bin Abdul AAz &nsder mereka.

I-antas mengapa dalam pembahasan ini mereka fidak
bahwa pendapat seperti ini tdak dinarnakan sebuah

pendapat, sebagaimana pendapat yang tdah mereka katakan

dalam bantnk kasus dari apa png telah kami sehnkan. Karena

Umar dan oftmg yang telah kami sebutkan bersamanya ifu
mernbatalkan per&tntan perempuan secara tof,al sebelum dia
melahirkan atau telah tinggal setahun di runah suaminlra,

kemudian mereka membolehkann5n untuk mehlnrkan hal itu
se@r.r total, dan dia tidak memberikan hak sedildtpun kepada

seorang suami dalam hal ini, serta dia iuga tdak membatasi

sep€rtiga bagan; baik sedikit ataupun banyak
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Sedangkan ulama fikih Hanbali pasti berpendapat seperti
pendapat (Jmar, karena mereka br-@lid kepada Umar dalam
kasus hukuman hil bagi ormg yang meminum l<harner,

pemberian kesernpatan selama setahun bagi orang yang impoten,
dan tedrait dengan Snng mereka klaim darinya, gnittr

hukuman bagi orang lpng meminum nabidz (permentasi dari
anggur) lrang mernabukkan. Mengapa dalam pembahasan ini
mereka tdak ber-@H , kernudian mereka berkata,
'Seperti ini tdak dinarnakan pendapat. Tetapi kaum itu Udak

mengetahui secara hakikat.'

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Malih menutup
nufupi kedustaan mereka dengan berkata: Diriuayatkan secara

shahih dari Nabi $, V), 3ti..t;i Qy*: tl[], 'af;l 'EJt

" &ora ng ulanib dinil<ahi larqn harbnSa, keantikannSa,
kefurunann5n &n aganmnjn."

Mereka menielaskan, "Apabila dia menikahi perempuan
karena hartarya" malo dia mempunSlai keterkaitan dalam hartanya
itu." Kernudian mereka berkata, "I(arni mengqilas*annya
terhadap orang sakit dan orcmg gang benrasiat."

Ali berkata: Perkataan mereka ifu memutar-balikkan
penafsiran As-Smmhdad tuiuan yang sebenarnya, dan q$asyang
paling rusak dan lagi batil. Sedangkan l<habrpng disebutkan di
atas, maka tdak ada hubungann3p dengan pendapat mereka
terkait dengan pernbolehan sepertiga harta dan pembatalan pada

selebihnya. Tetapi !,ang mungkin merniliki dengan
l<habr in adalah ularna yang berpendapat pada apa yang

dari Abu Hurairah, Arurs, Thawus dan Al-laits,
berdasarkan apa lrang akan kami sehrtkan.

El - AtMuhih



Sedangkan gfias mereka tentang perempuan bagi orang

yang sakil maka itu adalah qitlas sebuah kebatilan terhadap

kebatilan lainnSa, dan ini merupakan benhrk pengambilan hujjah

trnfuk srattr kekeliruan dengan kekeliruan lainnya. Seandainya

mereka terkait dengan orang sakit itu benar, maka

mereka telah melakukan kekeliruan ditinjau dari beberapa hal:

Pertama: Perempuan adalah orang yang sehat, narnun

mereka -dengan imajinasi lnng mereka miliki- menSnmakannya

dengan orang png sakit, dan bukan dengan orang yang sehat

lainnp. Sedangkan meng-qi5n*kan ormg yang sehat dengan

oftmg yang sakit adalah batil menurut ulama yang memahami

qi5ns, karena mereka mengqrjzas*an sesuafu pada sesuatu 5nng
srna, hkan pada sesuafu yang berlawanan.

Kedua: QWs ini tdak mempun5ni fuktor penyebab yang

bisa mernadukan antara perempuan dengan orcmg yang sakit, dan
juga tidak keserupaan diantara keduanya sedikitpun. Mengenai

faktor perryebab; menurut para ulama yang memahami qi5as,

faktor penyebab itu bisa memadukan antara dua

hukum, dan adakalanya ada keserupaan diantara keduanya.

Ketiga: Mereka menilai terlaksananya pertuatan orang sakit

dalam sepertlga hartanya, dan membatalkan perbuatan yang

melebih dari sepertiga hana tersebut. Sedangkan dalam masalah

ini (perbuatan p€rempuan terkait dengan hartanya) mereka

mernbatalkan sepertiga, dan png lebih dari sepertiga, sehingga

q$rasmad<a ihr batal.

Keempat: Mereka membolehkan bag seorang wanita
sepertiga demi sepertiga hartanya, dan mereka Udak

mernboletrkan hal tersebut bagi orang sakit, -maka dalam hal ini
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mereka berpadu unfuk menentang qi5ns, mernbatalkan dasar
mereka terkait dengan kekuasaan seorcng srrami. Karena
perempuan ihr senantiasa akan memberikan hartarryn 5nng berupa
sepertiga demi sepertiga sampal harta ifu habis, kecuali harta S;ang
sudah tidak ada harganya-. Ini adalah kekacatran pemikiran ]lang
tidak ada bandingannya.

Jika mereka berkata: Kami mengg4as*an p€rernpuan
terhadap orang !/ang berrarasiat. Maka karni katakan: Yang
melaksanakan bukanlah orang Slang berurasht Sedangkan yang
masuk ke dalam golongan mereka adalah setiap ormg png telah
kami masukkan tadi, terkait dengan qiyre mereka terhadap orang
sakit.

Jika mereka berkata: Seorang $ami mernp.nqpi hak dalarn
harta istinya, karena dia menikah dengan m€o$pnakan harta.
Maka kami akan menyebutkan apa yang pendapat
ini rusak. Fokus hal ini dalam pembahasan lorni adalah unfuk
orang yang melarang perempuan dalam mengelola hartarrya,
karena ini adalah hujjah bagi kami, bukan h,rifntr bagi ulama fikih
Maliki, bahkan ini mematahkan pendapat mereka. Karena
seandainla pendapat ini benar, maka pendapat ini
melarang sedikit hartaqn ataupun b*lak.

Tetapi kami akan menangakan k€eada mereka tentang
perempuan merdeka yang berstrami seorarg hdah dan
perempuan kafu Snng bersrrami omng muslim, serta perernpuan
muslim yang bersuami orang kafir, apakah merelo semu.r boleh
melarang perempuan?erempuan ifu untuk bersedekah dengan
melebihi sepertiga atau tidak? Jika mereka menjaurab 'Tidak,"
maka mereka bertentangan dengan pendapat mereka sebelumnya.
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Namun jika mereka menjaunb "[ya," maka mereka menambah

lohanctran pada diri mereka.

Jika mereka berkata: Perempuan buhrh unfuk mendekatkan
diri kepada Allah $, sehingga tidak boleh mereka dari

sernua hartanya, bukankah sepertiga itu sedikit? Maka kami
katakan: Perkataan ini .6sidkarena beberapa hal:

Pertama: Jika peremprran bufuh untuk mendekatkan diri
kepada Allah S, lantas apa lrang ma,vajibkan unfuk melarang dia
mendekatkan diri kepada Allah $ dengan melebihi dari sepertiga

seperti ormg lainnya, dimana tidak ada bdan3n dalam hal ini.

Kedua: Kami akan berkata kepada mereka, "Kalian

menetapkan bahwa orang yang kurang sempurna akalnya tercekal

unhrk mengeluarkan hartanSn dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah $, sebagaimana kalian mamjibkan atasnya, shalat,

puasa, zakat, haji dan spriat lainnya, lalu kalian membolehkan
sepertiga harta untuknya berdasarkan dalil 1nng lemah ini."

Jika mereka berkata: Perempuan bukanlah orang yang

hrang semputna akalnya. Maka kami berkata, Jika demikian
mutlakkanlah dia atas hartanya, dan tinggalkanlah pendapat yang
kacau ini dengan dalil yang tidak bisa dinalar.

Ketiga: Nabi g bersaMa, #r ari:riiii:Jr "gsp,erfrs2, gan

sepertiga ifu barynk." I-alu kalian mengatakan, bahura sepertiga ifu
sedikit. Cukuplah kalian 3ang berpendapat dernikian, semoga

Allah melindungi kami dari pendapat seperti ini.

Keempat: Sesekali kalian berpendapat, bahura sepertiga ihr
banpk, sehingga kalian menolaknya seperti beberapa pendapat
yang rusak, dan sesekali kalian berpendapat bahwa sepertiga ifu
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sedikit, sehingga kalian menilai pertuatan ifu terlaksana, seperti

dalam kasus ini dan lrang serupanya. Betapa banyak konfuoversi

ini dan juga pendapat terkait dengan agama Allah yang

berdasarkan beberapa pendapat sep€rE ini?

Kelima: Posisi seolang suami dalam harta perempuan

seperti.posisi il*, orang tua, atau saudara. Batrkan ahli waris itu
lebih banyak (mendapatkan bagian waris), karena seorang suami

bersama anak tidak mendapatkan bagian, kecrnli seperernpat,

sedangkan anak mendapatkan tiga perempat. Sedangkan posisi

orang fua dan anak seperti posisi suami, karena tidak ada seoftmg
pun yang bi*me-mahjub4<an mereka dari bagian waris.

Lalu mereka (ulama fikih Maliki) melamng perempuan

bersama anak dan orang fuanlra, untuk bersedekah lebih dari
sepertiga berdasarkan pembatasan yang fasid ini. Demikian juga,

hak kedua omng tua ihr lebih uajib ditunaikan menurut mereka

dan kami daripada hak suami, karena jika kedua oriang fua miskin,

maka mereka memufuskan bahwa pangan, sandang papan dan
pembanfu urajib ditanggung perempuan itu dengan

menggunakan hartanya; baik dia suka atau tdak. Dan mereka

fidak memutuskan dalam hartangn bag sr.rami sedikitpun,

walaupun dia meninggal dalam keadaan lapar dan kedinginan, -lalu

kenapa mereka membatasi hak png lebih sedikit daripada hak
yang lebih banyak-.

Jadi, pendapat ini sangatlah rusak, dimana kami tdak
mengerti bagaimana bisa orang 37ang kurang selektif mauberbqlid
kepada orang yang di dalam pendapatrya ada kekeliruan png
sangat jelas, dan semua ulama terdahulu menyelisihi pendapat ini,
kectrali sebuah riwalat dari Umar bin AMul Aziz, dimana dalil
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yang menlrelisihinlp telah diriurayatkan se@ra shahih, serta riwa3rat

ifu fidak menerangkan tentang pembagian mereka.

Ulama lnng melarang perempuan unhrk mengelola

hartanp h*r!n sedikit kecrrali seizin suaminya, mereka

berhuijah dengan l<habaryang telah disebutkan di atas dan lirman
Allah &,

& A^&'irt J4 q ).4i (F d; $ 3,ei

;4'Ab\ft:t*,;,#
'I{aurn lald-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanib,

oleh l<araa Alhh telah melebihkan sebagian mereka (lakiTaki) abs
sebagian tnng hin ftilanib), dan karena mereka (lakilaki) tehh
menallrahl<an sebagan dari hail:a merel<a." (Qs. An-Nisaa' [4]:
34l.

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwa5ratkan

kepada lorni, dari jalur perirrayatan Al-laits; dari hnu Ajlan, dari
Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada
Rasulullah $, 'Wanita manakah yang lebih baik?" beliau

menjaruab,

\) ,;1 ,it il+L ,:*:'i! tit . .1ot; q{l

.;ka.eyit6) 6k:x
'Wanib gang (suami) jika dia

mematilang, manaatin5a jile dia manerinbh, dan b'dak
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menyelisihintn teiait dengan dirinla dan hana suanin5m dengan
apa yang tidak dia (suami) sukai."

Mereka juga berhujjah dengan apa yang telah diceritakan
kepada kami oleh Ahmad bin Amr, Muhammad bin Ahmad bin
Nuh Al Ashbahani menceritakan kepada kami, AMullah bin
Muhammad bin Al Hasan Al Madini menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Al
Hasan bin Abdul Ghaffar bin Daud menceritakan kepada kami,
Musa bin A'yan menceritakan kepada kami, dari laits bin Abi
Sulaim, dari Abdul Malik, -Ash-Sha'igh berkata, "Dia bukanlah Al
Arzami"- dari Atha', dari hnu Umar: Ada Snng bertanlra kepada
Rasulullah S, "Apa hak suami atas istingra?" beliau menjawab,

.?\r ii ok,'.i tf ,t',! \tis"a
.))_)t ,eL os )

"Dia (isti) frdak bersedekah, kquali seizinn5n. Namun jika
dia melalrukannSa (sde*ah futp izin suami), maka suarni
mendaptlcan phala, sdangkan dia mendaptl<an dosa."

Diriwagatkan dari jalw periwalatan Amr bin Syu'aib; alnhnln
menceritakan , dari Ahrrdr.rllah bin Amr bin Al Ash, bahwa
kefika penaklukan kota Makkah Ras"rhrllah $ berkhutbah,

Vil p\e;'tyag 6U s?yins\
"fumng pqenpuan frdak bleh mernbqikan harbnya,

ka.tali seizin etaminjn."

v
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.V'il p\-u:'tya! eie 1i;y A't

Diriwayatkan dari jalur periwalptan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari seorang lelaki, dari AMullah bin Thawus. Seorang

lelaki itu berkata: Dari ll<rimah. Sedangkan Ibrm Thawus berkata:

Dari a5nhryn. Kemudian sepakat, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

" Tidak halal bg sanary Fan\pmn dahn
harbn5n, kecuali seizin suamin5a." Ini adalah redaksi Thawus.

Sedangkan redaksi Ikrimah adalah "dalan lnrtu4p sdikitpud'.
Kami tidak mengetahui sedikitpun bagi mereka sdain dasar ini.

Semua nash dan l<habarlru, baik yug slmhih ataupun lnng
frdak shahih adalah hujjah untuk menentang pendapat ulama fikih
Maliki, dan bukan menjadi huiiah mereJo, dfonana ini semtra

mematahkan pendapat mereka tentang pernbdehan sepertiga dan

lamngan selebihnya,

Sedangkan l<habar, €r{-'-rt$t 
'{X -Paanpuan dinilahi

larqa empt haL...." dalam l<habrim tidak merr5pbtrtkan tentang
kebolehan bersenang-senang dengan harta sryang isti, anjuran

dan kebolehan unfuk mendapatkanqp, s€bab ada yang lebih
penting dari harta ifu. Jushrr di dalam lilrabr ihr ada larangan

unfuk menikahi perempuan selain lorena fal(q agarna, sebab

dalam sabda Rasulullah S dis€hxt{an,#bt 9tLr'rlbtt "Maka

nitahitah perempuan Wng bmgama." Jadi, peftilah beliau hanF
tertenfu pada perempuan Snng b€ragarq setfngga orang yang

menikahi perempuan karena trartanln tidaldah terpuji, karena

niatrya ifu.
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lantas kernudian engkau menganggap hal itu boleh lagi
sunnalf Mana dalil Snng menunjukkan bahwa seorang perempuan
tidak boleh mengelola hartanya lantaran $raminya yang tamak
terhadap harta ifu, lnng mana dia tidak mempunlrai hak sedikit
pun, kecuali seperti apa lrang dihalalkan baginya dari harta
tetanggaqp. Sementara isti dan tetanggaqn itu Udak rela dia
mendapatkanryra dan tidak pula mendapatkan selebihnya.

Demikian juga karena Allah & meunjibkan dalam Al

Qur'an dan ,As-Sunnah yang telah disepakati oleh umat Islam,

bahwa seorcng suami wajib memenuhi nafkah, pakaian, tempat
dan sedekah seorang isti. Allah & j,rgu menjadikan ahli waris bagi

para perempuan dari kaum laki-laki, sebagaimana Dia menjadikan
ahli waris bagi kaum laki-laki dari kaum perempuan. Jadi, hak
seoftmg istri berada dalam harta suamin5n, secartr wajib, lazim lagi
halal, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun.
Dalam setiap u/akfu dan kedipan mata, suami menanggung hak
istrinya dengan menggunakan hartanyn.

Beda haln5n dengan larangan suami terhadap harta ishinya
secara total, dan juga keharaman suami atas harta ifu, kecuali apa
yang direlakan oleh isbinya. Seorang isffi boleh berharap menjadi
ahli waris sepeninggalannya, sebagaimana seorang suami berharap
menjadi ahli uarisnp.

Jika hal ifu meuajibkan seorrng suami melarang istinya
untuk mengelola hartanya, maka sang isti lebih uajib dan lebih
berhak melarang suaminya untuk mengelola hartanya kectrali

seizinryla, karena seorang istri juga mempungrai hak terhadap harta
suaminya. Sedangkan sang suami fidak berhak terhadap har.ta

istrinya, narnun yang mengherankan adalah hukum sebaliknya.
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Jika hal ifu tdak melegalkan seorang isti melarang

suaminlra dari hartan3la s€rdtui ktnwatir dia fukir, berafi hak isti
Snng lazim itu batal? Sungguh jauh sekali dan batil, jika hal itu
meurajibkan seorang suami melarang isbiryn dari harta, gmg
mana sang strami itll tdak beftak atas harta tersebut, dan tidak
memp.nryai bagian, keclnft s€ee,rti bagian Saiah dari beberapa

burung.

Sedanglon !,ang lebih mengh€rankan lagi adalah

kernutlakan mereka bagi seorang suami dalam mencegah harta

istinlp atau sedikit nn darir5n, -padahal sang suami

meninggal dalam keadaan lapar, srsah, lnrrus atau kedinginan,

mereka tidak memnhskan, dia boleh mengambil harta istuinya,

unlaupun haqn s€b{i l<r.rrnra rrrtuk mengganjal perutrya, dan

hanf kulit binatang untr.rk menuhrpi ttrbuhngra., lalu bagaimana

bisa merela mernbolehkan hal ini? $mgguh hal ini sangat

mengherankan. Maka batallah keterkaitan mereka dengan khabar
di atas.

Sedangkan firman AIhh €1, q r\4i & 4;,,? \C;i

a,;15r1;11-qi *1& ;ia'ifr s41 'raum takilaki

itu dalah Hninpin bgi lann umnib, oleh l<arqa Allah telah

mel&ihla n &gian merela (ald-W abs &gian jnng lan
fiinnib), &n lerqn mqela lUl*dtd1 &h mqnflahlan sebagian
dad harb mqeka." (Qs. ArrlSsaa' [4] 34], maka Allah & mat
mengkhusskan derrgan ucapm ini kepada seorang suami, tetapi
juga kepada ayah dan saudara lald-lald-

Seandairyn dalam ayat di atas mengandung nash terhadap

$ami bulon selainngra, rnaka di dalamqn tidak ada nash dan
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indikator 3nng mengarahkan bahwa suami boleh melarang istrinSn

dalam mengelola hartanya sendiri. Tetapi di dalamnya hanya

menyebutkan bahwa suami boleh memantau hana sang isbi.
Sedangkan mereka tidak menjadikan hal ini untuk sang suami,
jutrr sang isti menurut mereka harus mernasrcthkan harta miliknya
kepada sang suami untuk mengelolanla.

ndak ada perbedaan, bahwa pembelian seorang suami

tidak terlaksana jika menggunakan harta sang isti; baik sedikit

atauptrn banlnk, demikian juga dengan penjualannya. Jadi, ayat di
atas berselisih dengan pendapat mereka terkait dengan apa yang

mereka talnruilkan.

DiriwaSntkan secara shahih bahvrn maksud firman Allah,

j/ri :F 6j,6 3C;i "I{aum tatd-taki itu adatah pemimpin

bagi l<aum wanih," adalah ka,rajiban seomng suami unfuk
memberikan nafkah dan pakaian kepada sang isti. Perempuan
yang mempunyai suami, nafkahnya ditanggung oleh suami,

sedangkan perempuan yang tidak mempunyai suami, nafkahnya
ditanggung keluarganya jika dia membutuhkan. Jadi, ayat ini
menjadi hujjah unfuk menentang mereka dan yang mematahkan
perrdapat mereka.

Hadits Abu Hurairah dirir,rayatkan oleh Yahya bin Bukair
dari Al-Laits, dia adalah orang yang paling biqah di dalamnya-,

dari hnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari
Nabi $, dalam hadits itu beliau bersaMa,

!.o7, ,. lt// ./ 
o., 

. !J-r,, ) u
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"Dan frdak menyelisihinya terkait dengan diriryn dan harta
snnirya dengan apa J/ang tidak dia (suami) sukai."

Dernikian juga, kami diriwayatkan dari jalur periwayatan

Ahmad bin Syr'aib: Amr bin Ali menceritakan kepada kami,

Yahf -tpihr Ibnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami,
Ibnu Ailan menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al
Maqhrri menceritakan kepada lani, dari Abu Hr:rairah: Ada yang
bertanya kepada Rasulullah $ tentang wanita 1nng teltaik? Beliau

menpwab, 'Yaitu wanib tn rg bat jika dia (suami) memerinbh,
maTtlqrarykan jile dia dan manjagan5m terkait
dangan dirin5n dan hata amnin5m."2l Jika rivra1nt in shahih -
pifu tanpa menyebutkan harta sang istri-, maka di dalam riuayat
ini fidak ada kaitannSn dengan pendapat mereka, karena dalam

redaksi hadits ini hanya ada anjuran bukan ka,vajiban, dan

ketaatan ihr adalah melakukan ketaatan. Sedangkan

mdanng sedekah dan melalokan kebaikan bukan termasuk
kebatan. Bahkan hal itu melenceng dari jalan Allah &. Maka

batallah keterkaitan mereka dengan khabariru.

Sedanglon status khabar Ibnu Umar adalah halik (binasa;

dnfl, karena di dalamnln ada Musa bin A'yan, dia adalah oftmg
yarE rzallu{identitasnya tidak diketahui), dan Laits bin Abi Sulaim,

dia tdak qawftfrdak lilaq fidak biqahl.

Sernentara hadis Abdullah bin Arnr, maka redaksinya

mtryfi'. Kemudian seandainya hadits rni shahih, maka dia pun

telah &*trekh dengan ldpfur l&lnu Abbas lnng akan kami

2l lbrrr Flazrn mencantrrnkan riuapt ini secara rnakna dan 6*an tak"h
ashlB" Ijh. Stnn An-Naa' i 16/68)-
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dan lkrimah adalah murcal. Jadi, batallah semua riwayat yang

diladikan pegangan oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat di atas gugur.

Sedangkan yang diriwayatkan dari Umar 4g dan

orang lnng mengikutiryn, yaitu riwayat yang menyatakan bahwa,

perempuan itu tdak boleh memberikan, kecuali setelah melahirkan

seorang anak atau tinggal di rumah suaminla mencapai setahun,

maka tdak ada hujjah dalam pendapat seorang pun selain

Rasulullah #. Alluh & mer,rajibkan -ketika terjadi perselisihan-

kembali kepada Al Qur'an dan As-Sunnah, bukan kepada

pendapat seorcng pun selain - Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

Ali berkata: Jadi, semua pendapat di atas batal, kecuali

pendapat kami.

Diantara hujjah bagi pendapat kami adalah firman Allah &,

" Tidak halal bagi l<amu metnpualai l4nnib dengan jalan

palrsa." (Qs. An-Nisaa' [4]: 19).

Maka batallah dengan menggunakan a5rat ini, larangan

seorang perempuan unfuk menyedekahkan sebagian harta, karena

orang yang melarangnya itu ingln mannrisiryn; baik dia ittr alnh
atau suami.

Hujjah lainnya adalah ftrman Allah &,

*;*-'*vG-i;56

r"f aai'1i,,jJiKU{
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G 3Y 4:jfr' ?i, # 6y rrfi -$ q jii
"Li#r,($lcifr'E$J;

" Iakilaki dan pqem,puan yang bersdekah." (Qs. Al
Ahzaab [33]' 35).

Hujjah lainnya adalah ftrman Allah &,

Lfi ,{'A c-Y- 6 # d gi € a\fis

idpi
uDan fulanjalanlah &gian dari ap Wrg tehh l{ami

fuilan krydanu sdefun &bnq kqnatian k@a salah wnng di
anbm lamu; lafu dk Wab, 'Ya Rabbku, matgqp F-ngkau tidak

@ablen alru dapt Me*ah dan alnt tqmaruk onngonng
lprgl drafrh?' Dan Alhh s&fr-l<at Mak alan manangguhl<an

kqnbn) wtarg apbila telah dabng uaktu kanntianrya." (Qs.

Al lvtmaafiquun [63]: 1G11).

Allah & dalam sedeloh tidak pemah mernbedakan antara

lal+.lald dan perempuan, antara perempuan yang mempuryni ayah

lagi perawan dan perernpuan yang tidak mernpunyai ayah lagi
janda, antara perempuan Snng bersuami dan perempuan yang

sendiri. Maka pembedaan antara mereka sanu.r adalah batil dan
b€rtuk kezhaliman 3Bng rynta dari orang 3nng mendirikan hujjah

dalarn hal ini, lalu dia mengikutinya.

Di awal pernbahasan kami telah menyebutkan perintah
Rarululhh $ kepada Asma' untuk bersedekah. Dalam sedekah

ini beliau tidak menq/araflGn izin Az-Zubair (suami Asma'), dan
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tidak pula sepertiga harta; baik kurang atau lebih, Bahkan beliau

bersaMa,

glL 615 6; tfr;^W*t t1 G**b)l
'Hel<ahl<anlah semampumu dan janganlah engkau

menahannSn, sehingga (rezeki Allah) al<an terbhan absmu."

Diriuaptkan dari iahrr periwayatan Sutnn bin Ulainah;

Ayyub As-Sakhfi!,ani menceritakan kepada kami, aku mendengar

Atha' ber{<ata: Aku menlpksikan Rasxdullah $ shalat sebelum

khutbah (pada hari raya)2z, kemudian beliau menyampaikan

khutbah, ,namun beliau melihat, bahwa para wanita fidak

mendengar suara beliau, sehingga beliau mendatangi mereka, lalu

beliau menufurkan kepada mereka, menasihati mereka dan

memerintahkan mereka unfuk bersedekah, sedangkan Bilal adalah

orcmg yang menarik sedekah ifu menggunakan bajunya, sehingga

para wanita ihr memberikan cincin, anting dan lain sebagainln.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ar-Rabi'

Az-Anrani menceritakan kepada kami, Hammad -yaitu hnu Zaid-

menceritakan kepada kami, A1rytrb As-Sikhtiyani menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, dari

Nabi $, bahwa beliau memerintahkan agar orang-orang jompo

dan para p€rawan keluar pada kedua hari raya.23

Diriun3ntkan dari iahrr periwa3ntan Mtrslim; Qutaibah

menceritakan kepada lorni, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada

Dalam rnanuslaip asli (no- 16) disebutkan, 'Aku menyalsikan Rasulullah t
sedang shalaL" Redaksi ini sesuai dengan redalsi dalmn Shahih Muslim
lL/24L1.
FIR. Mnslim l&ahih Mudim,T/242).
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karni, dari Daud bin Qais, dari Iyadh bin AMullah bin Abu Sarh Al
Amiri, dari Abu Sa'id Al Khu&i, bahwa Rasulullah S keluar pada

hari ldul Adha dan Idul Fiti, kemudian beliau bersaMa, ,j:&,

GiJ26 'Ebsdekahlah, bersdekahlah." Kemudian orang yang

pafing bantak bersedekah pada hari ihr adalah perempuan.24 h-ri
dalah pe,rintah Nabi $ kepada pam perempuan untuk
bersedekah secara urnurn.

Elenar, dan ada juga redalsi,l;q?'u ft " Wahupun dari

pniasn kalian (pan prernpuan)," diantara mereka ada orang-
omng jompo SBng masih penr{ran, perempuan yang mempunyai
ayah dan perempuan lrang mempunyai suami, narnun beliau tidak
mengkhus.rskan sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.
Diantara mereka juga ada oftmg yang miskin dan Lln, namun
beliau tdak menenfukan kadamya. Ini adalah perbuatan
Nabi $ yang terakhir dengan dihadiri oleh para sahabat, dan ini
adalah abaryang babit -Segala puji hanSn bagi A[ah.-

1397 - Masalah: Seorang isti mempury/ai hak lebih,

lnifu da boleh mengeluarkan sedekah dari harta suaminya; baik
dia sang suami suka atau tdak, dan dengan tanpa izin suamiq;a
seddohnya ifu tdak rusak. Namun seorcng suami tidak boleh
berseddah dari harta ishinp sedikitpun, kecuali atas seizinnlra.

Alhh Q berfirman,

WS\;3L#313
24 HR Mlsftm se@ftr panFng lear $hahih Muslim,l/242).
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" Dan Maklah s@ftng membuat dos melainkan

kemtdhanbnnSn kembali kepda dirinSn sendai." (Qs. Al An'aam

161:1641.

Jadi, dengan apt ini batalah pertuatan seseomng dengan

menggunakan harta orang lain.

Kemudian wajib mengkhusrskan dari hal ifu, apa yang

telah dikhususkan oleh Allah & melalui lisan Rasul-N5ra $,
sebagaimarn yang telah kami sebutkan dari jahrr periwayatan

Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam bab sebelumnya.

Dirirlnptkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Muslim; Muhammad bin Flafi' menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah $ bersaMa,

tl'r v; ,f)gryt bti vu:ri:t;t'r:; ,t

,*S'rr'J;l Ct,l;!, Vt bt.3, ;, #. e

"futang isfr frdak bleh fupuae, snenbm suaminya

ada di rumah, keatali seizinn5n, dia fdak ble], mengizinkan
(saeonng) wh* masuk ke dalam sqnqtbm suaminjn

ada di rutnah, kquali seizinnSn, dan dia frdak bleh menginfakl<an

dari hasil snninW bnp perintahn5a, l<arqa sepruh pahalaqn
untuk dia (stannirya)-"
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Diriunptkan dari jalu periwayatan Ahmad bin Syu'aib;
Ahmad bin Harb mengabarkan kepadaku, Abu Mu'awiyah
mencsitakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Sufuan, dari
Aist/ah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,,
Oa

.Or?

"Apbila seori,ng isti beinfak dan harb suarnin5a Fda
selab, kqusla4 maka ang aanni mendaptl<an sebab
ap t/ang telah dia hasilkan, dia juga mendaptkan phala tnng
ana sebb dialah tnng bertu tak, dan omng5ang manjagan5a juga
mandaptlan phala yang srna, tanpa mengunngi sdikitpun
dari FnaA mqeka.'

Dirivrnyatkan pula kepada kami dari jalur periwaSratan

Muhammad bin Ja'far; qru'bah menceritakan kepada kami, dari
Amr bin Murrah, dia berkata: Alar mendengar Wa'il menceritakan
dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi $, beliau bersabda,

,4

l)
ok Vti *."u i:t;t,".i:^a 

''r!
,:,tsl 'J, 

ryW {Oq'J, g'r{, ?(
,'

.r& yrv;f'uW)7t)kliX
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"Apabila wng isti bersdelah dari haft saninya
maka dia me.fuptlan phala, sanhrya irya mandaptl<an

phala tnng sarrn, &n omng5nng manjaganjai$a mat&ptkan
phala yang errra- Sefiap sneoftrng en kdnnyafs Mak
mengurangi sdilo:gn phak 5nng lairurya-"

Abu Wa'il mengalami masa JahililBh, dan dia iuga hidup

sernasa dengan [{abi *, maka dia tdak diingkari jika dia

mendengamya dili Ummul Mukminin, dan juga dari ,alt r
periwayatan Masnq, dari Ai$rah.

Ali berkaA: Sebagian orang bodoh menentang apa lnng
ada dalam afur 3Bng kuat ini dengan riuayat png menyenrpai-

Dgd, dari ialur periwaSratan Al Arzami, dari Atha', dari Abu

Hurairah, "S@rarg isti fidak boleh bersedekah dari harta

suaminya tanpa seizinnya." Ini adalah kebodohan Snng dahryat,

karena riwayat ini tdak shahih dari Abu Humimh, karena Al
Arzami merupakan periun3nt yang dha if.

Seandain3n riuapt ini shahih maka dia fidak akan

menentang Railh[ah $ dengan orang 1nng di ba,ah
beliau, kecuali iika dia memang orang !,ang fasik.

Jika mereka berkata: Abu Hurairah meriunSptkan ini,

sementara dia meningplkannya?. Maka lorni katakan: Jaunban-

nya telah berlalu, dan hta wajib mengikuti riwalnt Wr$ shahihdart
Nabi $, bukan riwayat yang batM lagi fidak shahih dari orang

yang ada di bawah bdiau, serta tidak boleh iuga mengil<uti riwaSnt

yang shahih dari orang yrang ada di bau,ah beliau. Sedangkan

huijah berada dalam riwayat Abu Hurairah, bukan dalam

pendapatrya." IGnri telah menyendirikan s€buah bab lnng

2s Tambahan ini arh berel da,ri Sunan An-lthw'4 (5/651-
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paniarg dalam pembahasan ini, karena mereka saling

bertentangan- Lalu bagaimana mungkin pendapat ini diriwayatkan

secna shahih daiAbu Hurairah?

S€bagatonana yang dtiuasntkan kepada kami dari jalur
perlutayatan Abdunazzaq; dari Sut/an bin uyainah, dari Ismail bin
Abu l&afi4 dni Qais bin Abu Hadrn, dari ishinla, bahwa dia
p6nah bersann Aist/ah Ummul Mukminin, lalu ada seorang
p€rernpnt yang bertanlp kepadanya, "Apakah seoftmg isfui ihl
bol€h beseddoh dari harta sraminyra?" Aislrah , "lya,

selama hnhlp dan harta suaminlp ifu fidak terpisahkan."

Ap#la mereka menlebutkan apa ]lang diriun5atkan
kepada lwd dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Ismail bin
A1ryasr7, dni Syrahbil bin Mr:slim Al l$aulani, dari Abu Umamah

Al Bahih Alm mendengar Rasrlullah $ bersaM u, i;tif;rlt 6tl tl

Vi .o\yit(o.i11 *'u "tunns isti Mak bldt mersinfald<an

sefrldfun dili harb suatnirya, kuuali seizin suanin5a.' Ada png
bertarlq 'I lahai Rasrlullah, Udak pula makanan?" Beliau

merfanab, 6)'tilf Jh;l |!i1 'Muk** itu dalah hatu kib yns
phgthnm"

Dftiwatptran pula kepada lorni dari iahrr perir,vayatan

Flammad btor Salamah; dari Qatadah, dari Muunniq Al ljli, bahwa
ada serang p€rempuan yang bertanya kepada Rasulullah &f,
"Apa 3srg dihalalkan bagi mereka (para isffi) dari harta suami

mesdra?' B€firu menjaqrab , iAjft '^$ilt *], -Kurma bash

Sang bbn mal@n dan l<alian hadiahl<an."

DtoirratEtran pula dari jalur peritrcrctan Hammad bin
Satamah dai Yunus bin [Jbaid, dari ZEtd,, dari l{abi $, dengan
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redaksi yang sarn4 hanya saja beliau bersabda 'J|'.J/r, humf ra '

berharakat {ailDh dan tha ' berharakat s.ilnnl Sedangkan yang
pertama hmt' a'berharakat fathah &n ilra 'berharakat kdtah
r.1\.

Iutaka semrrir ini bukanlah apa apa- rladib Abdurrazzaq dari
Ismail bin Ayr36l dirnana dia menrpakan p€riuralpt yarg dha'if-,
dari qrurahlfl bin Muslim26- dia menpatran perit{ayat yang
majht*, tdak dl<ehhrd siapakah dia Riuaa3at 3Bng seperti ini udak
membantah riuapt yang tsabit, dad jahr periua5ratan Asma',
Aisyah dan Abu Hurairah, yang mubwatirdari mereka, dari jalur
periuapfian lbnu Abi Mulaikah, Abbad bin Ubaidillah bin Az-
Zubaiq Fathimah bint Al Mun&ir dari A$na', I{asnrq, dan
Syaqiq, dari Aiq,lah, Al A'raj, dan Hammam bin Munabbih, dari
Abu Hrakah. Ini adalah nukilan !Er{I mubwmtir yang
memhrbhlan ihnu unfuk mengetahui orangorarE yang alim lagi
masyhur, seeerti unfuk mengetahui periuaayat 3Bng gugur dan
riwa5at wq dln il dimana seandairryn dwat at ini diriwa3ratkan
secarr drafib dari penentang, maka tdak boleh dijadikan sebagai
hujjah.

Kedua riurayat png terakhir ..|-lah riway'at yarg mutal,
sebab isi kedrnn5n ifu menentang pendapat onrng lnng
menydisihi, karena di dalamnya merrldaslon tentang kebolehan
menyeddotrlwr kurma basah, dan terlodang trarganp
melamhrng tirggi. Beberapa riwayat mxsal sBng lebih baik dari
ini telah dfuinryadon, dengan menydlsihi pendapat mereka.

26 Slrrmhbil bh Mrftn enilai dha'if ol€h lhu ltla'h Ahrnad berleata, "Dia
terrrra* pa riuapt yarq biqah dai penAd* $arn-' Lih proftlnln
&lmtTMAtaMzib.
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Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur
periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Yazid bin Zurai' menceritakan
kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al
Hasan, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada
Rasulullah #r, "Bolehkah isbiku menyedekahkan sebagran hartaku

dan mernberikan sebagian makananku?" Beliau menjawab, 1631

9*.? " IGlian betdm adatah dua omng tnng berseritat" Dia

berkata, "Bagaimana pendapatmu, jika aku melarang dia

melakukan hal itu?" Beliau menjawab ,'rii;. V U: Ui 6 qi " Diu

apa Wng dia niatl<an, dan angl<au mandaptkan ap
yang angkau bhan."

Diriura5ntkan dari;ah.r periwayatan hnu Abbas; bahwa ada

seorcmg perempuan yang bertanya kepadan5n, 'Aku mengambil
harta suamiku, lalu bolehkah aku menyedekahkannya?" hnu
Abbas menjawab, '@oleh jika berupa) roti dan kurma."
Perempuan itu bertanln lagi, "Jika dirhamryn?" hnu Abbas balik
berhn5ra, "Apakah engkau ingin dia bersedekah kepadamu?" Dia
menjawab, "Tidak." hnu Abbas menjawab, "Maka janganlah

engkau mengambil , kectrali seizinnya." Atau redaksi

lrang serupa dengan ini.

Ali berkata: Dalam masalah ini cukup mengambil saMa
Rasnlullah S, "pda selain kquslad'. Hadits ini mengumpulkan

semll

Allah $ berfirman,

I
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" Nabi itu (hendakryn) lebih ubna bagt onnlfomnll
mulmiln dari diri merel<a sendiri." (Qs.Al Ahzaab [33]: 6).

Allah & irgu berfirman,

6lA 1-l 1; yil-i,(c3

?-Ja';;g;a:K

A r.. ,..< /7 /
'tu$t eiil .,a, lil

" Dan frdaklah ptut bagi laki-lald tnng mtkmin dan fdak
(pula) bagi pqqrpuan gng muknin, apbila Allah dan Rasl-It$n
telah menebpl<an suatu ketetapan, akan ada bagi mqelta pilihan

6png lain) tenbng urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Barangsiapa lnng menyelisihi pendapat ini, maka dia tdak
perlu diperdulikan. -Hanya kepada Allah lah kami mernohon

taufik.-

1398- Masalah: Seorang budak laki-laki terloit dengan

kebolehan sedekah, hibah, penjualan dan pembeliannya adalah

seperti oftmg Snng merdeka, sedangkan budak perempuan, maka

dia juga seperti perempuan yang merdeka, selama maiikan

kduanya ifu fidak mencabut harta keduanya tersebut.

DalilnlB adalah, apa lang telah karni sehrtkan s#urnrya,
berupa perintah Allah & mt k bersedeloh, dan pafrrftah

Rasrlullah *.
Allah S berfirman,
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e ?11i -$ "{sbA N$1 WE tJ\ W.

@a4,riilaiSdy6-{,5 p,
iiyLtfi,{'AC-V-;\};et*;
'b--)pi'd;{V1'#, v; # 6y--6-13-$ q

" Wahai oftnrymng fuiman, janganlah harbmu dan anak-
anakmu melahil<an lamu dari mengingat Allah. Bamngsiapa Wng
befruat dernikian, maka mqel<a ifulah oft,ng-orang tnng merugi.
Belanjal<anlah sebagan dari apa yang telah Kami berikan

kepadanu sebelum dabng kematian kepda salah seoft,ng
dianhm lranu; hfu dia Mrab, 'Ya Rabb-ku, mengapa hgkau
tidak manangguhl<an (kqnatiarlku sampai qnktu 5nng dekat, yang
menyebabl<an aku dapt fusdekah dan aku termasuk oftng-
omng tnng shalih?'." Qs. ru Mr:naafiquun [63]: 9-10).

Allah & jugu berfirman,

"Padahal Alhh telah menghalalkan jual-beli dan meng-
hamml<an riba." (Qs.Al Baqamh l2l:2751

ndak ada perbedaan, bahwa budak laki-laki dan
perempuan terkena perinhh dalam Islam dan syariatrln,
keduarrSn be*dnginan unfuk membebaskan dirinla, mendekatkan

(ai6s

€

wi;3ti'€lifi'('i3,
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diri kepada Allah & derrgan amalan slnbh diianiikan sutga hgi
diancam dengan neraka, seperti orarg lang merdeka- Jad,
pembedaan diantara keduanya adalah s€buah kekeliruan, kecuah

ada nashyang mernbedakan antara keduan5ra.

Sedangkan penyimpangan ularna fildh Malih dalam
masalah ini sangatlah buruk, karena mereka mernperbolehkan
unfuk mengambil gundik seizin majilonqTa. Semerrtan
Allah & berfirrnar\

5?*sje
iltt et *

{l@'ore+ i*-;ilii',$S
<42v'frffy#;K1;6

C +i4 ;-;$t i il{S @'b;|";fi ? @fr ,aY

@'oil
"Dan orangonng tnng manj.aga kantafuann5a" k@nfr

terhadap isti-isti mqel<a aku btdak tnng mqela miliki; mab
mqeka dalan hal hri tiada tqela. Barugepa

menari yang di bafrk ifu, maka mae.ka itulah onnlForang grg
melampui bAs. Dan omng-onrg Wrg mqneliham arrwnA
amanat Qanq dipilotfua) dan janjinSa." (Qs. Al Mu'minuun [23]:
5-8).

Tidak ada perbedaan diantara seonmg pun, bahwa jika
seorang budak lah-lald menggauli hdak perernpuan majikannyq
maka dia adalah pezina.
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Lalu dikatakan kepada ulama fihh Maliki: Adakalan5ra

gundik ini, yaifu perempuan 5nng kemahrannya dipertolehkan
oleh mereka unh.rk budak tersebut adalah miliknp sendiri, -ini
adalah pendapat kami, karena seormg budak ifu memiliki
harhanya, dan perbedaan mereka tampak-, atau dia bukanlah

miliknya, tetapi dia adalah milik majikannya, maka dia adalah

pdna, dalam hal ini tidak ada alasan Srang membolehkan dia.

Apabila budak ihr 5ang memilikinya, maka tidak diragukan lagi, dia
juga memiliki nominal harganp unfuk menjual dan mernbelinya.

Allah $ berfirman,

*{Ai'e+i6$U'&W{A
b;#;Kfr,t1,#*351

g3rt, "ai;s:6 esz,4 AW"#-bFx;,i
J- yfft "ri$ ( i i,t;3'"ui

" Dan dianbra l<amu (omng merdeka) Wng
tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanib merdel<a kgi
bertman, dia boleh mengawini wanib gng beriman, dari budak-

budak 5ang kamu miliki. Allah mengebhui keimananmu; sebagian

l<amu adalah dari sebagian gng lain, l<arana ifu kawinilah merel<a

dengan seizin fuan mereka, dan beilah maslawin mereka menurut

Snng patut" (Qs.An-Nasaa' l4l:25l,.

Allah $ memerintahkan unhrk mernberikan maskawin

kepada budak perempuan, Dia menjadikan maskawin itu sebagai
milik dan hakn5n. Allah & fidak pemah mernerintahkan seorang
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pun untuk memberikan harta orang lain. Jad, mereka (para budak

perempuan) adalah para pemilik harta tersehrt, s.una seperti

perempuan merdeka lainnya, dan tidak ada bedanln.

Sedangkan ulama fikih Hanafi dan Aqt$;afi'i berpendapat:

Seorang budak tdak berhak memilik sedihtFrun. Mereka juga tidak
membolehkan gundik baginya. HanF saja ulama fikih AqfSyafi'i
juga saling bertentangan. Karena mereka mannjibkan seorang

budak unfuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ishinya.

Seandainya dia Udak mempunyai hak kepernilikan, maka dia tidak

boleh menanggung nafkah dan pakaian orang Snng fldak dia
miliki, dan tidak pula orang yang tidak mungkin dia miliki.

Sementara ulama Hanafi tidak mamiibkan apapun kepada

seorang budak. Tetapi mereka menjadikan dia sebagai sebab

pemilohannla sebagai orcrng Snng melalnrkan tndakan kiminal
png uajib mengganti kepada istiqn dengan budak, lalu nikah
pun akan rusak jika istinya telah merniliki hdak tersebut. Apaloh
pemah kita mendengar yang lebih lernah daripada keraguan ini,
yang menentang Al Qur'an, As-Stnmfi dan daftl adi, tanpa dalil

sedikitpun?

Orang-orang 3png mencegah kepernitlran seormg budak,
berhujjah dengan menyebutkan firman Allah t,

it #, ip rr, i $:1 t'r* SA xfi AA
'g-i;rgrrrd'i3

"Allah menhnt perumrynaan dqrgw, seoftng hamba

aha5n tnng dinilild tnng frdak &pt Wndak t*hadap
sauafupun dan seonng yang l{an i M rv& tnng baik dari
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I{atni, hlu dia menall<ahl<an sebagian dari re.zeki ifu seara
wnbmyi dan seanz, tenng'taangan " (Qs. An-Nahl [16]: 75).

Abu Muhammad berkab: Mereka berkata: Budak itu fidak

bisa meuraris dan diwarisi, karena dia tidak dapat memiliki. Mereka

irya b€rkah: Budak adalah barang dagangan diantara beberapa

barang dagangan yang lainnln.

Kami tidak mengetahui mereka mempun3rai landasan selain

ini, --sernrmnp tidak ada hujjah bagi mereka-. Sedangkan firman

Allah &, z,; ;9 3rlrs$36-pSiN€i "Alah membuat

pumprnaan dengan seoftng hamba sahag lrang diniliki wng
tidak &pt berfrrTdak terhadap sesuatupun..."(Qs. An-Nahl [15]:
75). Maka ayat ini tdak bisa menjadi hujjah bagi mereka, karena

beberapa hal:

Pertama: Allah & m* menyatakan, bahwa ini adalah siht
bagi setiap budak yang dimiliki. Tetapi Dia menyebutkan, bahwa

sifat sebagian dari beberapa budak yang dimiliki adalah ini.

Allah S berfirman,

,41 'H\3fri;9,vNqs)
";g-r;Gs i*ii6 ;,1; it |L';,i rG {tZ->-2--

" Dan Allah membuat (pia) perumpmaan: dua onng lelaki

tnng wmng bisu, tidak dapt bubuat sauatuptn dan dia menjadi

beban abs penanggungn5n, ke mana aja dia disuruh oleh

Hnrygngryn itu, dia frdak dapat mandabngl<an suafu

k&jilanpun." (Qs. An-Nahl IL6l: 7 6l
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I
Apakah setiap orang 3Bng bisu pasti mempunSpi sifat ini,

atau setiap onmg bisu tdak bisa memiliki (harta)? Ini adalah ayat
yang tidak mereka sebutkan, padahal tidak ada perbedaan antara
sebab turunnya kedua alnt ini.

Kami fidak mengingkari, bahua diantara orang-orcng yang

merdeka dan para budak, ada juga orang Snng tidak memiliki
apapun dan tidak dapat melakukan apapun, bukankah setiap

mereka juga demikian?

Kedua: Dalam alnt ini fidak ada nash, dalil, dan indikator
yang menyebutkan tentang kepemilikan dan harta. Tetapi di
dalamnp hanyra menyebutkan, bahwa dia tidak dapat berbuat
sesuahrpun. Karena di dalam ayat ifu hanln ada penafian

kemampuan dan kekuatan, adakalanln sebab lemah, sakit atau

lain sebagainya.

Ketiga: Apabila mereka menggugurkan kepemilikan

seorang budak bendasarkan a3nt di atas, maka seharusnga mereka
juga menggugurkan dari seorang budak bor.rpu kavajiban shalat

dan puasa, karena adalah dtn perkara png berbeda.

Sedangkan di dalam a5rat ifu hanya menyebutkan, bahwa dia tidak

dapat melakukan apapun. Jadi, jelaslah rusakn3n keterkaitan

mereka terhadap a3nt ini secaftr keseluruhan.

Sedangkan mereka, "Seorang budak Udak

mewarisi dan diwarisi," maka hal itu memang demikian, karena

As-Sunnah merrgratakan demikian. Namun hal tdak bisa dijadikan

dalil bahua dia tidak bisa memiliki. Seorang bibi dari jalur aph
juga tidak bisa meurarisi, narnun bukan berarfi hal ini menjadi dalil
bahwa dia tidak bisa memiliki apapun. Allah S mengkhususkan
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ahli unris kepada orang yang Dia kehendaki. Sebagaimana Dia
berftrman,

"{ilg .$, 3, $$:"e $6 -a-ti't,?* i
'Allah mensSnriatkan bagimu tanbng pusal<a

wfulr) anak-analou, taifu bagtan seorz,ng amk lelaki sama

dagan bgr* da omng anak perempuin." (Qs. An-Nisaa' [4]:
1U.

Allah & iuga bersaMa,

e#b'u_51w\{r,
'(Dan dihanmlan bagimu) isti-isti amk

(manantu)." (Qs. An-Nisaa' l4l: 23).

Maka dalam agnt ini anak-anak dari anak perempuan juga

masulq dan mereka keluar dari ayat lnng p€rtama. Dalam ayat

ters€brfi tdak ada dalil yang menyebrflkan" bahrln mereka

bukanlah anak-anak kita.

Sedanglon pendapat mereka, 'Budak adalah barang

dagangan," maka memang demikian adanlra, mau bagaimana lagi?

Namurn jika hanfa karena alasan bamng dagang, lalu mereka

meniadikan seormg budak itu fidak bisa memiliki maka hendaklah

merel<a juga menggugurkan darinp berupa kamjiban shalat,

bersrci, puasa, dan had, karena barang dagangan ifu tdak
berkaruajiban unfuk melalnrkan semua ifu.

Abu Muhammad berkata: Dalam rnasahh ini cukuplah
berdasarkan lirman Allah &,
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"4y frU e't**f5'K"t"rJf WV
"Dan nilahkanlah orang-oftng Jnng sdirian dianbra

katnu, dan onng-onng tnng latak (menil<ah) dari hamba-hamba

sahagmu gng lelaki dan hamba-hamba saha5nmu Wng
perempuan." (Qs. An-Nuur l24l: 321.

Allah $ menjanjikan kekapan kepada mereka (para

budak). Dia juga mengabarkan, bahwa miskin dan kaya bisa saja

teriadi pada budak laki-laki dan perernpuan. Tidak boleh

membrikan predikat miskin, kectrali kepada orErng 5nng memiliki,
lalu sesekali dia tidak memiliki, kemudian pada masa yang lain dia
menjadi ka1n. Sedangkan orang Snng tidak memiliki sesuatupun,

maka tdak boleh memberikan predikat miskin dan kaya, seperti

unta, sapi, binatang buas dan benda mati, hal ini jelas sekali. Al
Qur'an dan As-Sunnah dalam mayoritas janjinf menjadi saksi

bagi setiap hal tersebut, dengan keshahihan pendapat kami
dalam hal ini. Karena, Udak alon ada perbedaan dalam salah safu
perintah, dengan membedakan dalam masalah harta, antara budak

dan orang merdeka.

Diriwagatkan secarr shahih, bahwa Rasrlullah $ menghadiri

seomng budak. Seandainga seotang budak itu fidak bisa

merniliki hartarqla, rnaka beliau tdak akan menghadiri mdangannln.
Beliau juga menerirna hadiah Salman, -dia adalah seorrng budak-,
kemudian beliau

Sebagaimana Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki
mengabarkan kepada kami, hnu Mufanil menceritakan kepada
karni, hrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami,
Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi menceritakan
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kepada karni, lshaq bin Rahauaih menceritakan kepada karni,

YahSn bin Adam menceritakan kepada kami, hnu ldris

AMullah- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Amr bin QatadahzT,

dari Mahmud bin labid, dari hnu Abbas: Sulaiman Al Farisi

menceritakan kepadalor dari mulutnya, dia berkata: Alm adalah

orang Ashbahan dan aku menjadi budak orcmg-orang Majusi, {alu

dia menyebutkan hadits yang paniang,- dia berhrgas unhlk

membawa aniing ke daerah mereka.

Sulaiman Al Fadsi berkata: I-alu mereka menzhalimiku dan

menjualku kepada seormg budak Yahudi, kernudian seorang

Yahudi itrr menjualku kepada seorang Yahudi dari bani Qumizhah.

I-antas ada orang yang menyebutkan tentang kehadiran

Rasulullah S di Madinah.

Da melanjutkan: Ketika mernasrki sore hari, ahl
s€rnua 5nng aku miliki, kernudian alnr pergi s€hingga

alm menemui Rasulullah St di Quba, beliau bemsama sekelompok

sahabat. Aku berkata, "Aku mernpr.rnlai se$atu lrang ingm aku

sedekahkan. Aku melihat kalian lebih b€fiak mendapatkannSra,

sehingga aku menernui kalian." Rasulullah $ bersaMa, "Makanlah

kalian." Sernentam beliau Udak ikut rnalon. Kemudian beliau

melanjutkan ffialanan menuju madinah. Aku mengumpulkan

sesratq kemudian aku datang dan mengnmpaikan salarn k€eada

belhu. Aku berkata, "Aku melihat engkau tidak menrakan s€dekah,

dan aku mernpurSBi sesu.rtr, lpng mana dengan sestrafu itu al<rr

ingin mernuliakanmu sebagai hadiah." Belhu prn rnakan bsarna

n Dahm no. 14: Dad Ashim bin Amr bin Habib bin Qatadah-
Sedangkan 3nng ada di sini sesuai dengan riwapt yang ada di dalam Tafuib
At-TaMdb(5/531.
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para sahabatr5a, kernudian aku mengucapkan salam. Lalu karena

aku seonmg budak, aku Udak bisa mengikuti perang Badar.

Kemudian Rasulullah $ bersaMa kepadalm, " Abflah." I-alu dia

kelanjutan hadits ini.

Jadi, Rasulullah $ membolehkan sedekah dan hadiah

seorang budak. Tidak ada hujjah dalam diri seorangpun selain

beliau.

Bahkan orang-orang yang hadir bersama beliau, yaifu
golongan sahabat juga membolehkanngn, dan tidak ada seorang

dari kalangan sahabat itu yang menyelisihi.

Sebagian mereka juga berhujjah dengan firman Allah &,

(, ,; #i J;-#Uiil &,;;,
rb* c'i4,4#

E'#
,)'..-

1>09 (

&36
"Dia mernbuat pantnpnaan unfuk kanu dari dirimu

sendiri. Apakah ada diantan harnba sahaya yang dimiliki oleh
tangan se*uU bagimu dalam (memiliki) reeki Sang telah

Kani bedl@ kepdamu. Maka l<amu &ma dangan mqela dalam
(hak mernpersunal<an) rezeki ifu, lranu Akut kepda mereka
sebagaimana lcamu akut kepada dbimu sendiri?' (Qs. ArRuum
[30]:28)

Abu Muhammad berkata: Dalam a5nt ini tidak ada huijah
bagi mereka, karena kami tdak menyelisihi mereka, bahwa budak-
budak kami tdak memiliki harta lorni, mereka bukanlah serikat
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kami dalam harta ihr. Tetapi kami merqrclisihi mereka terkait

dengan apakah mereka bisa memiliki harta dan apakah hasil dari

usaha mereka atau tidak?

Sedangkan hukum seoftmg majikan !/ang mencabut harta

budaknya ihr diperbolehkan. ,As-Sunnahtelah menyebutkan hal itu
terkait dengan seorang budak yang mernbekam Rasulullah S.
Rasulullah $ bertanp kepada budak ihr tentang pajaknSn, diapr-rn

mengabarkannln. I-antas Ra$lullah $ mernerinbhkan unhrk

meringankannp.

Seorang majikan boleh mengambil hasil dari usaha

budaknya. Apabila majikan berkata, "Aku mencabut hasil

usahamu," maka gugurlah kepemilikan budak itu, dan barang ihr

menjadi milik majikan.

1399. Mas:alatr: Sedanskan orang yang belum baligh,

atau dia sudah baligh namun belum bmyiz (dapat mernMakan

mana yang baik dan mana 1nng burul{ dan akalqn belum

sempurna, atau tamyizrrya hilang setelah dia mencapai kmyb,

maka mereka semua tdak terkena perinhh, dan perbuatan

mereka dengan menggunakan hartaryra ifu fidak terlaksana. Hal

tersebut berdasarkan apa lnng telah kami sebrnkan dari saMa

Rasulullah $ bersabdu,515 V Pt 'gs "Pu- (ntuh mqcabt

ama| diangl<at dari Uga orang..." lalu beliatr menyebutkan anak

kecil sampar baligh dan orang gila sarnpai sernbuh (tmras).

Apabila orang $la itu sembuh (unras) dan normal akalnya,

kemudian dia gila lagi, maka hukum pada saat dia

sembuh ifu dinyatakan terlaksana, dan perbuahnnla pada saat dia

gila ihi menjadi batal, lantaran hadits lnng baru saja kami
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sebutkan, dan juga karena dia terkena perintah pada saat dia

sembuh, dan tidak pada saat dia gila.

Barangsiapa yang hartanya dicekal atasn5a, karena masih

kecil atau $la; baik dia berada di bawah bimbingan oftrng yang

diwasiati oleh ayahnya atau hakim, lalu setiap pembimbingnya ihr

melihat kebaikan dalam penjualan, atau pembelian atau apapun
ifu, maka hal itu terlaksana, lazim dan tidak tertolak. Namun jika

orang yang diwasiati itu melakukan sasuahr 1ang tidak memiliki sisi

kebaikan di dalamn5n, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena
Allah 6i bofinn*,

;ti.r# t:;i{b- j,'tjg
"Jadilah kamu oftng Wtg benar-bqar penegak kadilan,

merladi saksi larena Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

Allah S berfirman,

;.ii g ifig {i'{,aii 7i lF

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjal<an)

kebaiikan dan bl<wa, dan jangan dalam berbuat
dosa dan ." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Allah & iusu berftrman,

Kifr'eL#,Ai,j"-sIr3y

i336,t

isrs
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" Arang,orang beriman ifu saungguhnja fuadan. Sebab

itu damailanlah (perbaildlah hubungan) anbn kdn sudammu
rtu' (Qs. Al Huiuraat [49]: 10).

Allah & j,rgu brfirman lainnSa,

"Dan omng-oftng tara fufurran, lelald fut panptan,
seryian mqela (ilalah) manftdi panolotg fui *gian Wrg
lain." (Qs. AbTaubah [9]: 7U.

Rasulullah S' bersabda,

..rx-:ld&y pU'jt ;fifijr
" Seomng muslim adahh saudara hgi mt&n lainnya, dia

tidak boleh menzlzalimi dan ma nbiarl<annla (dizlnhni)-"

Jadi, setiap muslim adalah penolong bagi mr-rslim lainnga,

dia juga diperintah agar memperhatikan unhrlmSTa dengan lebih

selektif, dan menegakkan keadilan unfukn5n, serta diperintahkan

untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tals ra. Setiap

kebajikan dan takun yang dilalokan oleh orang Ishn untuk anak

kecil dan orang yang tidak berakal, maka hal ifu terlaksana

berdasarkan nash N Qur'an, dimana tdak ada safu pun rash

Snng haqn memerintahkan orang lnng menerirna wasiat unfuk

melakukan itu, dan ada juga nashyangmemerintahkan selain dia.

Jika ada Sang berkata: Apakah mereka mernbolehkan hal

itu terhadap anak kecil 1nng tdak mempungrai atah?. Maka kami

katalon: Iya, demikianlah pendapat kami saat a3nhrrya tidak cakap

unhrk mengurusnya, karena hal ifu dilarang.

,#fiJ'frL$fit;{';ESr,
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Jika mereka be,rkata: Apaloh m€reka mernpertolehkan

unfuk mengelola harta orang lain, dari kalangan kaum mtrslimin,

sebagian hak mereka terhadap sebagian Snng lain dengan dalil

ini?. Maka kami katakan: Kami hal itu berdasarkan

firman Allah &,w I ,* b # 7i 'Dan tidawah

seonng membuat dos melainl<an kqnudharatannya kembali

kepada diriryn sendid . (Qs. Al An'aam [6]' 164).

Jadi, orang lnng terkena khithab (perintah), mal<allaf lagi
bisa memiliki hartanp sendiri, maka tidak boleh bagi seorang pm,
jika hartanya dikelola oleh orang lain. Sedangkan orang yang tidak

terkena khithab, hdak mul<allaf lagi tdak bisa memiliki hartanya,

maka tidak diragukan lagi, bah',m selain dirinya diperintahkan

untuk mengelola harta tersebut dengan baik. Setiap orang yang

bisa mengelola hartan5n dengan baik, maka hal ifu terlaksana,

kecuali terkait dengan apa yang dilarang darinya saat dia

melakukannya. Andaikan dia tdak melakukannya, maka hal itu
fidak menimbulkan kemudharatan, sehingga dalam hal ini tidak

ada seorang pun lnng boleh melalnrkan pengelolaan dalam

hartanya, dengan dalih grang telah kami sebutkan.

1400- Masalah: Tidak boleh mernberikan kepada orang

png belum baligh, benrpa sedikit harta, tidak pula nafkah dalam

sehari, bahkan harta yang iurnlahnlra melebihi setiap harinya,

kecuali berupa makanan yang biasa dia makan pada waktunya,

dan apa juga pakaian yang akan dikenakan lantaran cuaca yang

sangat panas dan dingin, dimana dalam setiap keperluan dirinya
itu, maka boleh diperlonggarkan unhrknSp.
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1401- Masalah: Barangsiapa yang menjual sesuatu gnng

wajib dijual unfuk anak kecil, atau untuk orang Srang tercekal

lantaran trdak muna1ryiz, atau karena pailit, atau juga unfuk oftmg

yang ghaib (tdak ada di rumah) dengan hak, atau juga membeli

sesuafu Spng wajib dibeli untuk mereka, atau menjual sesuafu

karena wasiat mayyit; atau juga membeli dari dirinya sendiri unhrk

oftmg Snng tercekal, atau anak kecil, atau unfuk para kreditor yang

pailit, atau juga unfuk orang yang ghaiS atau dia membeli untuk

mereka dari dirinya sendiri, maka semua ifu sama. Sebagaimana

jika dia mernbeli unfuk mereka dari orang lain, atau dia membeli

dari orang lain unfuk mereka, tidak ada bedanya, jika dalam hal ifu
tidak ada kepentingan unfuk dirinp sendiri, dan unfuk selainngra,

maka hal itu dipertolehkan. Namun jika hal itu demi kepentingan-

nlta sendiri atau selainnSa, maka hal itu batal. I(arena dia

dipedntah unfuk menegakkan keadilan, dan tolong menolong

dalam kebajikan. Apabila dia melakukan apa yang diperintahkan

unfuknga, maka dia adalah orcng yang melakukan kebaikan.

Allah $ berftrman,

}4,t${rt&v'
"Tidak ada jalan sdikitpun unfuk men5nlahl<an orang.

omng gng bertwt baik;' (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Tidak ada sdikitpun nash N Qur'an dan,As-Sunnahyang

melarang seseoftmg membeli barang unhrk dirinya atau menjual

dari dirinyra.

Jika ada lnng berkata: hnu Mas'ud melarang hal itu,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periunSntan Abdurrazzaq; dari Sufuan, dari hnu Mas'ud, dari
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Shilah bin a.dar, dia berkata: Ada seorang lelaki 5rang datang
menemui Ibnu Mas'ud dengan mengendarai kuda, lalu dia berkata,
"Pamanku berunsiat kepadaku unfuk mengwus frrkah
(peninggalan),nya, dan kuda ini juga termasuk tirl<ahrrya, bolehkah
aku mernMinya?' Ibnu Mas'ud menjawab, *Tidak, dan janganlah

engkau melrrinjam s€dildtpun dari harta metreka." Maka kami
katalon: Diriuayatkan kepada kami apa 5nng diceritakan oleh Abu
Sa'id Al Ja'hri kepada lerni, dia berkata: Abu Bakar Muhamrnad
bin Ali Al Maqburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Muhammad bin Ismail An-Nahwi menceritakan kepada kami, dari
Al Hasan bin Ghulaib bin Sa'id, dari Yusr.f bin Adi, Al Ahuash
menceritakan kepada karni, Abu Ishaq menceritakan kepada karni,
dari Yarfa nnula Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku
memposlsikan harta Allah dariku seperti posisi harta anak yatim.
Jika aku memnbr.rhrtfianqa, maka aku alon mengambilnyra. Jika
aku sudah pur5p, rnaka aku alon menggantinya."

Umar bin Al Khaththab tdak mengingkari peminjaman dari
harta anak yatim, dimana perninjaman seperti ifu sah menurut
Umar bin Al Khaththab 6.

Jika mereka berkata: Dia dicurigai dengan tindakannya ifu.
Maka karni b€*ata: Demikian juga, orang Snng mengelola harta
anak yatim dio.rrigai akan melakukan penipuan terkait dengan apa
png dia beli r-rrfuk kebailon anak yatim dari selainnya, atau
menjualqTa r.rnhrk kebaikan dari selainnya. Lalu dia akan memakan
dan berkhianat dalarn kedua hal ifu. Tidak ada perbedaan antara
ulama 3ang mernbolehkan harta wasiat dan orang lang
mengelolaqp terkait dengan apa lnng dia jual untuk kebaikan
seorang anak 3latim dari diringp sendiri, atau dia beli darinln untrk
dirinlp; dan antara orang yang membolehkan hal ifu terkait
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dengan apa yang dia membeli unhrk kebaikan anak yatim dari

selainnya, atau menjual kepada selainnya. Allah & naat menjadi-

kan pe6edaan antara dua perkara ini dapat dinalar.

Abu Hanifah berkata: Orang lrang mengelola harta anak

5atim tidak boleh menjual sesuafu untuk kebaikan dirinya dari

harb anak ptim tersebut. Pendapat ini juga dirir,raptkan dari Asy
qpfi'i. Pada kesempatan yang lain, Abu Hanilah berkata: Namun

iil<a dia menjual dari harta anak yatim dengan hatgu lang lebih

mahal, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika lebih murah, maka

hal itu fidak dipe6olehkan.

Malik berpendapat: Dia hanrs membandingkan harga di

pasar; jika harga di pasar lebih tinggi, maka pernbeliannln ihr

batal, ffrmun iika fidak, maka pernbelain itu lazim bagrrf.

Yang mengherankan adalah mereka melarang praltek ini,

narntn mereka mempertolehkan unhrk menggadai harta anak

ptim demi kepentingannln sendiri. Ulama fildh Maliki mernper-

bolehkan unh.rk memerdekakan budak anak ptim. Pendapat ini

penuh konboversi dan merupakan kebalikan dari bebempa fakta

yang ada.

ulama 3nng sependapat dengan penadapat kami adalah

Abu Yusuf, Abu Sulaiman, dan Sufuan Ats-Tsauri dalam salah safu

dari kedtm pendapatrSn, dimana dalam setiap kondisi, mereka

meryelisihi lbnu Mas'ud.

t4O2. Masalah: Pengetahuan Tambahan: Tidak

dip€rbolehkan bagi orang yang menerima wasiat memakan harta

omng yang ada di bawah pengawasannya sedikitpun. Tetapi jika

dia buhrh, maka hakim harus mempekerjakannr unfuk mengumsi
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harta ifu dengan upah 3nng sesrrai dengan fugasnya. Karena
Allah S berfirman,

i s'& fi ia c ev$ t ;li J(, \;i 7t

" Dan jangrulah lannu dehti lnfu amk tatim, kecuali
dengan @n wg bih futrufat, hinga annpai dia dewasa."
(Qs. Al An'aam [O: 152).

Jika mereka menyehrd<an firman Allah &, 6S 'o( J',
'gi/JU,'SW nDan 

bdrarrgsfrapa wg misldn, maka bolehtah

dia makan harA itu mquut truU ptttt" (Qs. en-nisaa' [4]: 5].
Maka lomi katakan: s€bagian ulama salaf menafsirkan, bahwa
makan Sang diperintahkan ifu adalah memakan hartanSa sendiri,
bukan memakan harta anak 3latim. Ini adalah pendapat yang
paling zhahir. Karena Allah S berftrrnan,

O ";kUciyfrE, 6{tfi Jt^ {,JLt_ i,jfi iy

@Watr/;i\ucy,
" Saunguhnja onnlforat{l tnng mernal<an harb anak

Sntim secaftt zlarlim, sfunmg mqe.la ifu menelan api sepenuh
penthya dan mqela ahn nnilk ke dalam api Snng men5mla-
nyala (nemla)." (Qs. ArrNlsaa' I4l: 10).
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Jadi, harta anak yatim ifu sangatlah haram, kecuali dengan

cara menyewa atau membeli, dimana kedua praktek ini dibolehkan

oleh Allah &.28

28 Ini adalah akhir dari pembahasan hajr. Abu Muharnrrnd telah menyebutkan

di dalam Al Ishal beberapa masalah yang sangat banyak, dan beberapa

cabang pembahasan fikih sebagai tambahan atas keterangan yang ada di
dalarn Al Muhalla. l-alu disalin oleh penulis rnaruslnip halbiph, dan
menlptukannya dengan Al Muhalla, serta mengingatkan atas hal itu. Karena

Al Ishal iu mencakup masalah fikih yang bernnnfaat, maka aku

mencanfumkannya dalam pembahasan ini, hanp saj,a aku memisahkannSn

dari redaksi aslin!4, dan menjadikannya secara merryendiri karena khawatir

tercampur aduk dengan redaksi asli.

Tambahan yang ada di dalam Al Ishal adahh terkait rnasalah memakan harta

anak ptim bagi orang yang menerima wasiat dan tnkim-
Ali berkata, "Abu Hanifah berpendapat, bahwa dia tsdak boleh mennkannp

iika berada di rumah, namun jika dia sedang b€rada dalam perjalanan demi

ke,pentingan anak yatim, maka dia boleh mengambil aPalEr1t dia bututrkan."

Ali berkata: Pembagian ini fasid, tidak ada dalil atas ke'sfialrihann5ra.

Sedangkan lvlalik berpendapat, bahwa dia tidak bdeh mernalonqn, kecilali

hanfia sedikit, seperti air susu dan kurma iika dia (onng yang menerima

wasiat)itu ka5a. Namun jika dia miskin, rnaka da bdeh mernakan sesuai

dengan kadar kebuhrhanqn. Sernentara ularna yang lain berpendapat

bahl,a dia boleh mernakan harta anak ptim, pendapat ini diriwayatkan dari

Ibrm Abbas. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ali tre,tkata: Ketika para ulama berbeda pendapal s*agaimana png telah

kami sebulkan, maka wajib kembali kepada firrnan Alalr dan hadits 1;ang

shahih dari sabda Rasulullah $. sebagaimana Allah I mamjibkan kita,

lorena Dia berfirrnan,

>gi 4:{6 iit i'i"i iKagilt ii Jyl,}$ ;} A"Fii o9

"Kqnudian iil*a l<amu bqlainan pendapt tqrbng santafu, nnka
kqnbtit<ankh ia kepda Allah (Al aur'an) hn Ran fuinnah-N5a), iila
lamu benariemr bqiman kepda Allah dan lhd Kmudian" (Qs. nn-
Nisaa' [4]:59)
IGmipun mengamalkan perintah Allah ihr, lalu lonri mendapati Allah *
berftrman,

5?1a5sA)\ieL;$i'&5;r"|Kr;9,;ibft "iZ'l'dtthw*-.'€J.'$'$Gi
'hn mere,l<a bertang kepdamu tentang arak 5atim, bbkanlah, Meng-aus

un*an merel<a smn phn adalah baik, dan iil<a la mu bergaul dengan
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mereka, nnlca merel<a adalah arilammu; dan Allah mengetahui siapa lang
membuat kquakan dari Sang mengadalan pafuikan. Dan jit<a Atlah
manghendaki, nisaya dia dapt merdabngl<an kauliAn kepdamu,.,, (es.
Al Baqarah 121:22O1
Allah & jr-rga berfirman,

rk;ts'4;6fii,6ili;13r{6 dtv,s6:r i44 i:i;y. nE, Lqtwr+# 6{jt11fr.3

n\,Si';pi't;t {6 A'#$g},gs! $W 6$ t g dfi'Jr;frs t# i,( g,

@c;
"hn ujihh amk 5atim itu annpi mqel<a atkup unur unh* l<awin.
Kemudian jilca manurutpetilaphnu mqeka telah cqdas (pndai mentelitnn
harb), nnka sqahl<anlah k& mqela lnth-larbnga. Dan jansanlah
l<atnu nnlran harb anak gtim l6ih dad babs keptubn dan (iatganlah
lanu) tagaga (mqtb&nfrakanrya) sebelum mereka detns.
&rutgskp (di anbn pmelilnn iht) nmmpu, maka hendaHah dia menahan
diri (dari nennl<an lnrb amk gtim ifit) dan 5ang mishn, nnka
blehlah dia nnl<an harta itu menurut gntg ptut. Kemudian apabila kamu

lnrb kepda mqreka, npka hendaAlah l<anu adakan aki-
salcsi (tqAng iU bagi mqel<a. Dan c&upkh Attah sebgai
Pagaw:as (atu psaki,an rlty'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)
Allah & juga berfirman,

6S${,(frid{,rfi {t;1*v{;";!\q*rg:rs7;:n{ya{q6;;
"Dan bqikanlah kepda amkanak 5atim (jang sudah hligh) harb m*el<a,
jangan lrarnu menul<ar5ang bik dengan grrg buruk dan jangan l<amu makan
hara mqelra fusana harhnu. saunguhrya fudalan-frrldakan (menukar
dan mennlran) itu adalah daa gang bar." (Qs. An-Nisaa' l4h 2l
Allah & jr.rga berfirman,

@*<,9;;i\tf +rL,Al,Bt-fi yr-t(,6agJfi ;tL\Afi i,l
"Sauggulnsa omngoransl grp, mqrnkan lnrta anak gtin secam zhalim,

mqeka ifu mqtelan api sepenuh pquAUp dan mqela akan
nnsuk ke &lam api Sarg manSala-n5ah (n*aka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 10)
Allah E juga Mrrnan,

irt.gg,ga,l.\$tgiJ(,viit
"Dan janganhh kamu dekati harb arnk gatim, kanali dangan cam gng lebih
benranfaat, hhga ampi dia dana." (Qs. Al An'aam t6l: 152)
Allah & berfirnnn,

€D ft!: 6j*i xLti, i'1* x ir i,f 1;
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'Maka apl<ah mereka fidak memperhatikan Al Qw'an? I{alau hmng Al
Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tenhtlah mereka mendapt pertenbngan
gng hrypk di dalamnSa." (Qs. An-Nisaa' [4]: 82)
Setiap aSrat png kami baca dari beberapa ayat di atas adalah mutbfaq alaih,

tdak ada gnng bertentangan, sebagiannya mencakup sebagian png lain
seperti satu kalirnat, dimana selain itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh
meninggalkan sebagianngra dan mengambil sebagian 1nng lainnfia, dan tidak
boleh membantah sebagiannp dengan sebagian yang lain. Kami juga

mendapati Allah & berfirman kepada Nabi-Np $,
,ltjlY-9'&

"Agar l<amu manmngkan pda umat manusia aF grrg telah ditmtnkan
kep& mae,ka." (Qs. An-Nahl 116l: 44)
Allah * juga befirrnan unhrk mengabarkan tentang Nabi-Nya,

@,9,. u i$ t\@t $$* i!F- v,

"Dan fradalah Sang diuapkannga itu (N Qur'an) menurut kernauan hawa
mfsuja. Ucapn4a itu tiada lain hanglah onhSnt gnq diwahrylan
k&ntn)." (Qs. An-Najm [53]: 34).
Diriwa3atkan kepada kami dari ialur perir,rnSatan Muslim; Harun bin Sa'id Al
Aili menceritakan kepadaku, hnu Wahb menceritakan kepada kami,
Srlairnan bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Tsaur bin Yadd, dari Abu

Al Ghaib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersaMa, i-,l.lt tf*t
,*eilr "Jauhilah fujuh hal gns membinaskan." Ada grang berhnya, "Wahai

Rasrlullah, apa tujuh hal itu?" beliau menjawab, 6rr ,;3r 
'S*i ,:;":";ltt.+t9 Up,

*'fir 9rlrrir rria;.:,it 'sl:i, ,ri;lt ?t jF : $,'F: ,€, )v Ft ,l;au.6y ittr ;';
"Mql,relrutulan Allah, sihir, menbunuh jiw Sang Allah lnnml<an, kednli
dqABn lnlt mennl<an harta arnk wtim, memal<an nba, kd dan pepqalgpn
p& wt pmns M<xamuk, menuduh zina tnnita muhshan iang lalai lagi
muhnin-"
Diriuaftkan dari;alur periwayatan Ahmad bin S1ru'aib: Ishaq bin Manshw
menceritakan kepada karni, Yahf laiu hnu Sa'id Al Qaththan-
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, Sa'id bin Abi Sa'id -
lraitu Al Maqhri- menceritakan kepadaku, dari Abu Huraimh, dari Nabi $,
beliau bersabda, 'flt ',i, , ,e, '& ,fut '& 'e?t 4 P' " Ya Allah, aku

lmk onngrcnnglqnh, anaklatim dan petnpuan."
Dari iahrr Ahrnad bin Syu'aib jtrga: Muhammad bin Bakkar mengabarkan
kepadaku, Muhamnnd vaitu lbnu Maslamah- menceritakan kepada kami,
dari Al Maqhri, dari ayahnp, dari Syuraih Al Khuza'i, dia berkata:

Rasulullah & b€rsabda,'f;tt'6. i ,F |i ,Wr'e |pt 4 S' "Ya Nlah,
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aku menjnlurl<an hak orang-orang 5ang kumng senpurrn akalrya; hak anak
gtim dan hak puempuan " Semua hadits ini shahihhgi babit
Diriuaptkan dari jalur periwayatan Abu Daud; utsman bin Abu syaibah
merrceritakan kepada kami, Jarir bin Atha' menceritakan kepada kami, dari
sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas, dia berkata: Ketka Allah & menumnkan

apt, !6 Cg, A i,KC- t13y "sebenamp merel<a itu menelan api sepenuh
puub4n," (Qs. An-Nisaa' [4]: 10), ada orang yang mempunyai anak yatim,
dia memisahkan makanannln dari makanan ,*g u"ut, dan minumann5a
dari minuman anak yatim itu, sehingga -uk*-n1 lebih, ralu dia
menyimpannya sampai dia memakannya atau basi. Hal ihrpun dianggap
benar oleh para sahabat, sehinsF mereka menr:t,rkannp fepaaa
Rasulullah S, lul, Allah & menurunkan awt, ;rbl\ {,&tfl|;Ei ri.qje -$

''33,?f' #rfii! "Dan mqel<a balanja tantang anak jatim,
lrabl<anlah, Merzguttts un$an mqela s@^ pfin dahh bik, dan iika
lrnu lerq?ul de.ngan mere,l<a, maka mqela iauAt sudarannui.,' (es. Al
Baqarah l2l:22o). Lantas mereka menggabungkan rnakanan mereka dengan
Tglanan anak yratim dan minuman mereka dengan minurnannf.
AIi berkata: serlra nash nr menjelaskan tentang pengurusan anak yatim daribbTry aasrl yang slnhih, dan semtanya *utAfuq akih fidak ada
perselisihan di dalamnya sedikit pun. oleh karena itu, jehslah keharaman
harta anak yatim, dan ancarnan neraka terhadap upu l.rrs ada di dalam perut
mereka, serta orang !,alg memakann!,a aun airnas*t."n ke dalam api Srang

- Ini adalah kehararnan mengambir harta anak yatim secara
keselurutnn, keorali dengan cara lrang ba& !,aitu unt,k menjaganya,
mengembangkannya dan menunaikannya. s"aa"sLa" memakan dan
merniliki sedikit harta anak ptim itu hkanlah cara lrang baik, bahkan hal itu
adalah cara lrang paling buruk, tanpa ada perbedaan pendapat. Siapa yang
berpendapat dengan pendapat yang benar daram masalah ini, berarti dia
sesrrai dengan pendapat kami, bahura harta anak yatim adalah harta yang
paling buruk (untr:k dimalor$ diantara beberapa harta orang tain. Begitu puli
ancaman nerrka, karena mernakan harta anak yatim tebih dahqEt daripada
ancanurn m€rnakan harta selain mereka.
Jadi, tampak ielashh konhorcrsi otang-ormg yang berua pendapat terkait
rnasalah ini, dan pendapat lomilah yang benar. Denrikian ihr berdasarkan

firrnan Allah &, O 6$ti.bg ,A'{fiiligi*t1t "Dan jansan *arnu
Dnlran lnrla mercla bqsann lwhmu. samguhqa frrdaten-tndakan
(merzular dan mennlan) itu, adalah dm grg bur." G. a"-ni*u - [4lt 2)
setiap harh yang diambil; baik sedikit ataupun banlEk, auri turu anak 5atm
adalah dosa besar dan menentang nash Al e,r'an, demihan juga dengan
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,as[ hadib Rasrdullah & 5rag telah kami sebutkan. Beliau mengahrkan,
bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang setara dengan
syirik dan pernbunutnn.
Ali berkata' Maka tdak ada gnrg tersisa, kecuali kedua ayrat yang dijadikan
tendersi oleh orang yang merrldikannya sebagai tendensi, sehingga wajib
menrikirkan kandungan kedr.ra alpt ini Sang meliptrti beberapa aSat png
lainnlra. Kandungan kedua agat ini fidak berbeda dengan agnt yang lainnya,

karena Allah * telah menjelaskan, bahwa kandungan kalam-Nya fldak ada
p€rsdisihan di dalamryra, sehin{fp semua apt ini adalah sama.

Ali berkata: Apabila kandurgan kedm apt tersebtrt seperti kandungan
beberapa ayat dan hadib ini, maka dalam masalah harta anak Sratim ada dua
kernungkinan. Adalolanlra kandr.rngan kedrn a3nt ini adalah btibm'
b€ngecualian), dengan menrbdehkan sebagian apa yang dihammlon dalam
ayat png lain, sehingga apa lpng ada di dikecualilen dan
dibelrukan pada sisi tersefut. eOa*aUnf kandungan kedr.ra ayat itu bukanlah
istltua'dari apa png ada di dalam ayat Srang lain, sehingga hulilm
s€muan!,a adalah safu, dan siapa yang melampaui kedtra kemungkinan ini,
rnaka dia menyelisihi AI Qur'aru dan menentukan hulfl.Im dalam agama

Allah & dengan perdapatqa s€ndtui. Hal ini sangatlah agung.

Ali berkata: Kami menrikirkan londungan ayat, 64'o( 63'; ;'' ;5 t#'ttQ;t

db nenalan diri (hd mqnlan lmda anak gfrm iU dan hrutgskW gns
misldn, maka bldlah db nabn hatu itu menaut Sang pahtt" (Qs. An-
Nisaa' [4lr 6) lalu kami merdapati, bahwa Allah * memerintahkan orang

llang rnampu agar tidak merrakan harta anak yatim secara keselurulnn,
sehingga berdasarkan ini batallah pendapat orang lrang mernboletrkan orang
kap untuk m€rnakan +aik s€dikit ataupun banlrak- harta anak Sratim.

Kernudian kami iuga mendapati, bahwa Allah memerintahkan orang lnng
miskn unhrk mernakan (harta anak yatim), dengan cara lpng mttrt. Allah &
fidak pertah menyebudkan s€dldtpun tentang apa yang dimalon. Jadi, tidak
boleh seorang pun menentrkan hukum dalam rrnsalah ini dengan

sendiri, sehings dia adalah orang yang mengada-ngada

terhadap Allah E densan apa lEng tdak dia k€tahui, ini setara

dengan syirik, dirnarn Allah I berfriman,

0\619, qg! |c;"\tgri bV # ,h:.i$t?$3'"fi(:,(, ;f 6,#.itti.yii6y$

@us*cg'&$;;
" I(ablanlah, Trhanlru lbrrlp npghannlen phabn wzg keii, bik Sang
rmnpk abup.n jarg tarunhnji, dan prbmbn dm, melangw lmk
nnnusia tutp alaan 5ang funr, (menglamnlkan) mempeselrufulcan Albh
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dengan squatu Sang Allah tidak menurunl<an hujjah untuk itu dan
(ne-nghamrrTkan) nqlgila-*bn talndap Allah ap gang tidak t{amu
kebhui'." (Qs. ru A'raaf Fl, 33).
orang 5rang rnasih m€r{Frnulmkan pendapat ini setelah dia mendengar ayat
di atas, belarfi dia adalah orang yarg menrbangkang lagi binasa.
Ali berkata: Dahm a5nt ini tdak ada pengertian -dan Allah & udak
menrerintalrkan d dalamqn-, keonh drn pendapat:
Pertarna: Pendapat orarB yang mengatakan, uMaka blelrlah dia ,rlaten
lnrb itu menod 5ary pfut lttal$udnla adalah diambil dari tnrta anak
yatim."
Kedna: Pendapat orang lpng , "Mab bldilah db n akan tnrb
itu mqunl gg pahn DlalrsdnF adalah diarnbil dari hartarUn sendiri,
hJtan harta anak ptfun Alat di atas adalah u/asiat bagi orarE miskin, agar
ldta fidak mengharamkan naflohrrya, lpitu nalloh lnng Alah I b€dl€n

mdahd Urganr4E dan kerrdsldnannp.'
Ali berlrata: WaFb mempeftatikan 19arg slnhih dari kedrn
pendapat ini agar bnsa darnallon" seaarglan pendapat 1ang 6arfrr4 harus
dibuang dan d*lrgktukar lrlaka kamipm menrperhatikan pendapat orang
yans m€ngatalor\ bahu,a maksrd Allah I dalam ayat di atas adalah
merrbolehkan orang yarg mengurus aralt yafim rnakan dari harta anak
gaatim, lalu lonti mendapati pedapat ini adahh klaim tanpa datil, dan yang
sebenamya hrlonlah maka pendapat ini batil, dan haram
menisbatkanqn kepada Allah l, sehingg pendapat ini gwur lorena udak
mernpunSai hrldi.
Allah E kftnnan,

@ A,+'l ;!;La;Hs,il36S
'I{ablranlah, Tufildanhh hid kfuannnru jil<a l<anu dakh orugtang
baTar'." (Qs. Al Ba$rdh I2I 111)
Apabila pendapat irn gugur, rmla pendapat yang kedm adalah pendapat
wng slnhih, kar€na dalarn allat ini tdak ada pendapat keerali dua pendapat.
&andainSa l<anri udak m€rnpuqtai dalil, kecuali pendapat ini, malta itu sudah
ctrkup. Karena ini adalah hddi pokok lrrg slnhitt gagairrana tdak, hdcti ini
bcrdasarlon ke<hahllannSp nrerrnrtrdan, batrura tdak bol€h meni$atkan
k€pada Albh I satprm dari beberapa hulun\ dinrana d dahmrq6
dikatalon, "lni adalatr tutuan dari Athh C." Kecuafi berdasarkan aash atau
ijnn'-
sedargl<an l<arni yaldn dan percalp, bahwa harta anak 5ratim haram bagi
orang lrarlg menerirna tr,6iat ftmfult mengunrsngra), kami iuga meyakini
tentang k€bol€han trary !,ang menerirna wasiat untuk diriryra sendiri tanpa
keraguan, xlta lorni be*ata" 'Elatrwa rnaksud Allah C dengan kenrutlakan-
tlya bagi orarg mlskirl agar dh rnalon secarl pa.M", rnaka rnalsrrdnf

EI - AlMuhena



adatah dari hartanya s€ndiri. Kami pkin bahun malsud Allah & adalah ini,

tanpa diragukan lagr. Siapa png menisbatkan kepada Allah &, pendapat

grang tidak diragul<an lagi di dalamnya, maka dia adalah orang yang

melakukan kebaikan, merdapatkan pahala lagi benar.
Maka wajib sepakat dengan pendapat ini, lpitu pendapat yang Udak

mernbututrkan p€ndukung laSi ba$ orang yang mengatakanngra. Kami juga

orang lrang mengabarlon bahwa maksud Allah & dalam ftrrnan-

Nl,a, '*fiIlil'tfi "IQala d&tah dia mal<an harb itu menurut Sang phtt."
(G. An-llis;aa' [4lt 6) adalah diambil dari harta anak 5ratim, dengan

kqpkinan atas pengtnraman Allah I pada harta anak Ftim hgi
menl$atlon k€pada Alhh dengan pendapatrgn, apa lrang tdak dia k€tahui.
Hal ini traram, fidak dp€6ol€hkan, sehingga pendapat ini batal secarzt

keselr-rrfian.
Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ali
Al Udfr$ri menceritakan kepada kami, Abu Ja'furr Ahmad bin Muhammad bin
Isrnail bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, dari Muharnrnad bin Ja'frr
bin bin Hahh, dari Yrrsd bin Musa, Qabishah menceritakan kepada kami,
dari Sutan Ab-Tsatrri, dari Al A'masy, dari Al Hakam bin Utaibah, dari

Miqsam, dari lbnu Abbas tentang firman Allah &i, '44 g'o( {t
"hnngsiap (di anbra rur*tnra iht) nnmpu, nnl<a hq&klah dk
mqalan dhi (fui nqrnhn hatu anak Satim itu)-" (Qs. fut-Nisaa' [2]: 6).

hnu Abbas trerkata: Malsudn!,a adalah, seseorang udak boleh mernakan

harta anak rtim. Allah I berfirrnan, '*iF\ 3W 65 ig ii "Dan

brurybpa Sang miskin, nah Hehlah dia nakan lntu itu menuntt lang
pfi.t" (Qs. An-Nisaa' [2] 6). Ibnu Abbas berkata: Makzudrya adalah,

menrakan rnatornnqn sendiri, sehingga dia tidak membutuhkan lagi harta
anakyatim.
Dengan firftr periwayatan ini sampai pada hnu An-Nafitns; Ja'far bin
Mujasyi' menceritakan kepada kami, hrahim bin Ishaq menceritakan kepada
kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hajjaj, -yaitu hnu
Mr.rhammad- menceritakan kepada kami, dad hnu Juraij, dari Atha' Al
Khurasani, dari lbnu Abbas, dia berkata: Alnt ini menghapus kezhaliman dan
p€langgpnn- FIal ini;r4a dihaprs oleh alat,

@Lrt<,E;;6k;+Ayifr 6yr-li41?g1'st;1'ttL\t$Ii,r
'lbutguhnja qarg@rrg gang metnal<an lnrh anak gtim s@m zhalim,

mqda ifu mqebn api sepenuh perub5a dan merel<a al<an

ma,s* ke &latn api 5ary maryalaajak (nenlca)." (Qs. An-Nisaa' [4J: 10).

Ali trertata: Kedua riwalat dari lbnu Abbas ini adalah kesepakatan yang

terrtang larangn bagi orang yang menerima wasiat frang kaf
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dan miskin, m€rnakan dari harta anak latim, dan dengan initah l<ami
b€rp€ndapat
Sedanglcn riwayat Umar bin Al Khathfiab q, dan anaknya, terkait dengan
merrinlam harta anak 5ratim, rnaka ifu sesuai dengan pendapat kami, !,aitu
batu,a hal ini denri menjaga harta anak gratim. Jadi, kesimpulannya pendapat
lorni adalah para sahabat ag,.

Jika ada yang bertanlra: lantas bagaimara lolian bisa berpendapat dengan
pendapat ini, sementara kalian berkata, "Orarg mishn adalah orang yang
tidak merniliki harta sedikit pun"? Maka kami menjiuab: Ini sebagimana
perdapat lomi, dirnana pendapat lomi dalam nrasalah ini tdak menyelisihi

kami lainngn yang telah berlalu. Karena kami mengetahui, bahwa
satiap rnakhluk hidup di muka bumi ini, seardainya dia tidak mempunSai
apapr& rnaka Allah & past mernberikan dia rezeld sdama dia masih hidup.
Allah tlkfinnan,

ff:ll* ;'i i<tL'* -#,4r xr
"Allafuh grg menciptal<an kamu, kemtdian mqnfuimu raeki, kemudian
merrurlihranu, kem.dian menghiduplarunu (kanbli)." (Qs. Ar-Ruum [30]:
40).
Apabila dia (orang mengelola harh anak yatin$ menrhrtuhkan rezeki unhrk
berhhan hidup, maka apa rezekinya itu? Kami menjaunb: Dia memakan
rnenurut yang pafut, baik dari hasil pekerjaannlp, sedekah, mengumpulkan
danpnghinrya.
Diriwaptkan kepada kami dari jalw Al Brkhad; bahwa Rasulullah S
b€rsabda keeada seorang lelaki 5nng ingin merdkahi seorarg wanita png
merEu,arkan dirinya kepada beliau agar dinikahi, '&rilah sauafu, uakupun
s&dar dr7d7 M." Namun lelaki itu fidak menenrukannya, maka beliau
bertanya, "Apakah engl<au menghafal sdikit agat Al Qr'an? klaki ih_r

menftrwab, "l!ra, " dan seterusnya....
Rasrlulhh $ meng€tahui, bahun lelaki itu tdak merniliki apapm, keorali
kain png dia kenakan. Dia tdak merniliki pakaian, kekayaan dan bahlon
dncfor besi, n:rmun dapat dipastikan, bahwa ldah ifu rnasih bisa makan unfuk
memp€rtatnnkan hidupngra. seandainya frlak dernikian, maka dia tidak akan
rnampu untuk meniloh, dan tidak pula mdakukan apapun, karena dia telah
berjalan unfuk mencari sesuatu, narnun dia tdak menernukannla, berarti dia
adalah orang lnng paling miskin. Jadi, seperd dialah orang yang makan dari
rudri Allah $, dimana dia bisa hklupnya secara ma,ruf,
dan dia tidak celaka di dalamnSn.

Ali trerkata: Kenrudian kami kernbali kepada uyot, .3tr1, if$fi rr$ "Dan

iib lcanu fugaul dergan merel<a, nnl<a mqeka adalah andaramu; dan
Allah mangebhui skp gng mernknt kazslcan dari gng
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pafuil<an.n (Qs. Al Baqarah l2l: 2201 dan hadits lrang .zra'tsur dalam
masalah ini. Ini adalah yang shahih, lalu kami menemukan, bahwa di dalam
keduan5n tidak ada yang mernbolehkan mernakan harta anak yatim
sedikitpun bagi orang png meneriwa wasiat (untuk mengurusiqn). Tetapi di
dalam kedrnqp harrl,a menyebutkan bergaul bersama mereka, yaitu

mengumpulkan makanan mereka dengan makanannya. Karni tidak melarang

hal ini, jika dia tidak mengambil tambahan dari harta anak yatim iht, untuk
menambah kadar makanannya.

Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan makanan, bahwa Nabi $
melarang mengambil makanan, kecuali meminta izin kepada pemiliknya

unhrk menambah dari makannfn, selain harta anak yatim. Karena anak yatim
fidak bisa memberikan izin, selama dia belum bliSh. Jadi, haram mengambil
tambahan dari hartanya, baik sedikit ataupun bangnk.

Dalam rnasalah in nash a1lat di atas telah menyebutkannya dengan sangat

jelas, saitu 'efii'u L;51 fr8it''&E|, ii$ft ,'V " Dan iil<a kamu bersaul

densan mueka, maka mqel<a adalah audanmu; dan Allah mengetahui
skp gnng membuat keruakan dai gnng mengadal<an perbil<an." (Qs. Al
Baqarah 12Jr. 220l'.
Tidak diragukan lagi, bahwa mensak pergaulan adalah haram, sedangkan

mempertikinp adalah perbuatan baik. Melalnfian perbaikan adalah udak
mengambil tambahan unfuk makanannya dari harta anak yatim. Tidak
diragukan lagi, ini merupakan bentuk perbaikan, dan bentuk merasa cukup
dengan sendiri. Sedangkan membuat kerusakan adalah
menghabiskan sernua makanan anak yatim dan mengambil tambahan dari
harta anak yatim. lni adalah penjelasan dari pendapat kami-
Ali berkata: Pernbagian ularna fikih Hanafi tidak sesuai dengan msh N
Qur'an, ,4s-Sunnah yarg shahih, atau pendapat sahabat Nabi. Ali
melaniutkan: Jika orang lnng menerima wasiat tidak mau mengunrsi anak
yatim, sementam hakim tidak menemukan orang lnng mau mengurusinya
dengan suka rela, maka hendaklah dia menye\Ara orang yang mau
mengunrsingra. Ini adalah hak anak yatim, sehingga hal ini diperbolehkan,

tanpa ada perbedaan pendapat, karena Rasulullah $ memerintahkan unh:k
menya^n. Sedangkan orang lrang mau mengurusinlra dengan suka rela, maka
dia Udak boleh mernakan dari hartan5ra sedikit pun, sehingga memakan harta
a:rak yatim adalah sebuah kebatilan.
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KITAB IKRAH(PAI$AANI)

1403. Masalah: Paksaan ada dua ma@m: paksaan

dalam perkataan dan paksaan dalam perbuatan.

Paksaan dalam perkataan tidak berdampak apapun, jika
orang 1lang dipaksa mengatakannya. Seperti perkataan kekufuran,
qadaf (menuduh zina), iqrar lpengakuan), nikah, menikahkan,
rujuk, thalak, menjual, membeli, na&ar, iman, memerdekakan
budak, hibah, memaksa kafir dzimmi agar beriman, dan lain
sebagainla. Karena oftmg yang dipal$a unfuk mengatakan sebuah
kalimat hanyalah sebagai penyampai kalimat tersebut, dan tidak
ada konsekuensi apapun bagi orang lang menlnmpaikan, tanpa
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Barangsiapa lnng
membeda-bedakan kdua perkara hi, maka pendapatnya ifu
penuh konboversi.

Rasulullah $ bersaMa,
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t1 u-rt Sl. Cy: ,?6u. Jr-1'itrr Cy
l///.

.,s;
"Saungguhngm amalan itu bergantung pda niat dan bagi

*tiap onng mendaptl<an ap yang dia niatl<an."

Jadi, orang lang dipaksa untuk mengatakan sesuafu,

sementara dia tidak berniat unfuk melakukannya, maka dia tidak

berkamjiban apapun. Sedangkan paksaan dalam perbuatan ada

dua macam:

Pertama: Setiap peftuatan yang dibolehkan dalam keadaan

danrraf seperti makan dan minum, maka hal ini juga boleh

dilakukan dalam keadan terpaksa, karena palsaan adalah darurat.

Jadi, barangsiapa yang dipaksa unfuk melakukan sesuatu dari hal

tersebut, maka dia tidak ber{<amjiban apapun, karena hal itu boleh

dilalnrkan.

Kedua: Perbuatan yang tidak dibolehkan dalam keadaan

danrrat, seperti membunuh, melukai, memukul, dan merusak

harta, juga tidak boleh dilalnrkan dalam keadaan terpaksa, karena

pe6tratan ini haram dilalukan.

Iknh (paksaan) adalah setiap tndakan gnng disebut sebagai

paksaan secara etimologi. Paksaan bisa diketahui melalui indera

bahua hal ifu adalah paksaan, seperti orang png diancam akan

dibtnruh, orang 5nng diancam akan dipukul, atau omng lnng
diancam akan dirusak hartaqn, atau orang yang diancam akan

dipenjara, atau mengancarn orang muslim lainnya akan dibunuh,

dipukul, dipenjara, atau dirusak hartanSn, dimana ini semua

Al Muhalla - DIf]



datangnp dari orang-orang yang khawatir an@rnan itu akan

terjadi. Karena Rasulullah $ bersaMa,

.U-J- \ r,"Jp;:l ;Xjr ;1 p. ^ir

" Seonng muslim adalah audan bagi muslim lainnSn, dia

tidak boleh menzhalimiryn, dan tidak boleh pula membiarkann5n

(dizhalimi);'

t4O4. Mas:alah: Barangsiapa lnng dipalsa meminum

khaner, memakan babi, bangkai, atau darah; atau sebagian

perkara yang diharamkan, atau memakan harta orang muslim,

atau dzimmi, maka dia boleh memakan dan meminumnya. Tidak

ada kalajiban dan jaminan apapun bagi seseorang atas hal ifu.
Karena Allah $ berfirman,

"Padahal Allah telah menjelaskan kepda
kamu apa tnng diharaml<an-N5n absmu, kecuali apa yang

teryksa katnu memakannya," (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah & iusu berfirman,

"Tbbpi dalam keadaan terpaksa (memal<an-

n5a) sdang dia tidak menginginkannSn dan tidak (pula) melanpaui
batas, mal<a fidak ada dosa baginjn " (Qs. Al Baqarah I2l:73).

Allah & irgu berfirman,

A;:,:*,c$t@i;e Fffi6

w i;*rc{i{; *'JEJ|*
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"Maka banngsiap teryaka l<arena tanp
sengaja bertuat doa, Allah Maha Pengamptn kgi
Maha Pen5n5nng." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Apabila dia dipaksa unfuk memakan harta orang Islam,

sementara dia mempunyai harta, maka dia wajib mengganti harga

nominal apa gnng dia makan. Karena demikianlah hukum orang

yang terpalsa (danrrat). Namun jika dia tidak mempunyai harta,

maka dia tidak berka,rnjiban apapun atas apa yang telah dia

makan, karena apa !,ang telah kami sebutkan.

Jika ada yang bertanya: "Kenapa kalian tdak
membolehkan membunuh seseorang, berzina, melukai, memukul

dan merusak harta karena dipaksa, dengan menjadikan ayat di

atas sebagai dalil?" Maka kami jawab: "Karena nash tdak
membolehkan sedikitpun unfuk menolak kezhaliman dari dirinya

dengan cara menzhalimi orang lain, yaifu otang yang tdak
melakukan kesalahan padanya. Tetapi yang wajib atasnya adalah

menolak orang yang zhalim ,atau orang yang akan
membunuhnSa." Karena Allah S berfirman,

iire {i "{rfrG niIF;ti I t zrz7,.
lrjbU

isst;
IF
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"Dan tolong-menolonglah l<amu dalam (mengerjal<an)

kebajil<an dan bkum, dan jangan olong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs.Al Maa'idarh [5]: 2).

Rasulullah $ bersaMa,

(Lwl
u;, * W_'j'ty ,er-;"; W"'jLy

.:& g()i',y u; it, :'*i,rq)i Jlbl
'hnngsiap gng melihat kanungkann, n*O* ,n

merubahryn dengan bngann5n -jika dia marnpu-, namun jika

dia tidak matnpu, mal<a (rubahlah) dengan lisannSn, jika frdak

rra rnpu, mal<a dengan l*tfun. Hal itu adalah iman tnng paling

lemah, setelahn5a Adak ada iman lagi sdikitptn."

Jadi, mulmh (orang 1nng dipaksa) tidak boleh menolong

kezhaliman, -baik karena danrrat atau selainnya-.
Rasulullah fl$ telah memberikan dispensasi baginp, jika dia tidak

bisa merubah kezhaliman ifu dengan tangann5ra, dan tidak pula

dengan lisannla, sementara yang dia bisa hanya merubah dengan

hatinln, maka hal ifu wajib dia lakukan, dan bersabar menerima
kaentuan Allah $. Namun dalam keadaan lapar -berdasarkan
nash N Qur'an-, mulrah boleh makan dan minum, demikian
juga dalam keadaan danrat.

1405. Masalah: Jika ada seseorang lelaki Snng menahan

seorang perempuan, lalu dia memperkosa perempuan itu, atau

y\g*ri:Hiift"'e alt,y
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seorang perempuan yang m€nahan seorang lelals lalu perempuan

ihr mernas.rkkan penis ke dalam ruaginanla, rnaka tidak ada

kamjiban apapun atas lelaki dan perempwm Fng dipaksa itu;

baik lelah ifu bergairah atau tidak; baik dia mengehrarkan mani

atau tftlak; baik perernpuan ihr mencapai orgasrne atau tidak.

IGr€na pada dasamlp fidak melalnrkan apapun,

gairah dan kehnr mani adalah loralaeristik lrang
Alhh S aptakan dalam diri manusia, -baik dia suka atau tidak-,
tdak ada pilihan lain baginl,a terloit hal itu.

1406. Masalah: garangsiapa yang melaln*an perialanan

unhrk melalnrkan maksiat, s€p6ti bepergian atau peperangan lnng
dilarang, lalu dia tidak menernukan apapun untuk dfunakan, kecuali

banglrai, darah, babi, daging heunn buas, atau sebagian makanan

37ang dihararnkan, maka dia tdak boleh mernakannyra, keanali dia

bertobat lalu apabila dia tdah bertobat, malra dia boleh

mernalcannp s@aria halal. Itlamun apabila dia tdak bertobat,

maka jika dia makan, dia berartr menrakan bamng tEram, dan jika

dia tdak makan, berarti dia bermaksiat keeada Alhh & aaUrn

setiap keadaan. Ini adalah pendapat ulama fikih Aslrsyafi'i dan

Abu $rlaiman. Sedangkan ularna fildh Malik b€rp€ndapat, "Dia

boleh mal(an."

Pendapat ulama fihh Malih ini tanpa dingukan lagi

merryelisihi Al Qur'an, karena Allah &tia* mernbolehkan hal

ters€br& kecuali dalam keadaan fdak mehhrkan dosa,

kezhaliman, dan melampaui batas. Sedangkalr mernakan hal itu
bisa mernbanfu dia untuk melalnrkan dosa dan pelanggaran.

Kelnratan yang dia milih untrk merampol<, merLrsak jalan, dan

mernbr.rnuh kaum muslimin. Hal ini agrmg.
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Mereka berkata: Redal$i, 2G{1'{;;b "Sdang dia tidak

manginginlannJra dan frdak (rula) melampui babs." (Qs. Al
Baqarah [2]: 73) Maksudnya adalah, dia Udak ingin memakan
(bangkafl dan tidak pula melampaui batas

Kami katalran: Ini adalah kebatilan, dimana perkataan ini
menambah-nambah firman Allah & di dalam Al Qur'an tanpa

adarqn dalil. Hal ini Udak dibolehkan sedikitpun. Karena dapat
mengubah dari tuluannya.

Jika mereka berkata: Allah g berfirman ,W ffin {i
"Dan janganlah l<amu membunuh dhimu." (Qs. fui-Nisaa' 141:291.
Yaitu jika dia tidak memakan (bangkai dan lainryn), berarti dia
membunuh dirinln sendiri. Maka kami katakan: Firman Allah ihl
benar, dan kami tidak menytrnrh dia unfuk membunuh dirinya.
Jushtr kami berkata , "I tlukanlah apa lrang telah Allah
perintahkan atasmu, lnifu bertobat, dan tinggalkanlah apa yang
Dia haramkan absmu, yaifu berjalan di muka bumi dengan

membarara kenrsakan, dan kezhaliman. Kemudian makanlah pada

saat itu se@ra halal lagi baik." Jika kalian -dengan berpegangan
pada pendapat kalian lnng menyelisihi AI Qur'an-, memboleh-
kannSn unfuk tidak bertobat, dan memerintahnln agar senantiasa

melakukan kerusakan di muka bumi, maka kami tdak
menginginkan perrdapat kalian, keolali 3png lebih sedikit lagi dari
ini.

Ulama fikih Hanafi berkata: Paksaan fidak bisa bisa

diberlakukan dalam pembelian, penjualan, pengakuan, hibah, dan
sedakah, serta tdak ada safupun dari sernua itu yang

diperbolehkan baginya r.rnhrk melakukan palsaan di dalamnya.
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Mereka juga berkata: Namun jika dia dipaksa unfuk
menikah, menceraikan, ruj&, memerdekakan, na&ar atau

sumpah, maka semua itu bisa diberlakukan baginlra, dia wajib
menr.maikannya, dimana pemikahan ifu masih sah. Demikian juga

dengan thalak, memerdekakan, dan rujuk, sementara pada nadzar

dan s;umpah maka paksaan itu diberlakukan padanla.

Diriua5ntkan kepada kami dari jah.r periuaptan Hammad
bin Salamah; AMul Malik bin Qudamah Al Jumahi mengabarkan

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ada seorang lelaki
yang menggantungkan tali unfuk mengambil madu, lalu ishiryra

bersumpah akan memotong tali itu jika dia fidak menthalak ba'in,

lalu dia pun menthalak ba in. Ketika lelaki itu keluar, dia menemui
Umar bin Al Khtahthab, lalu dia mengabarkan kejadian itu. Umar
pun berkata kepadanya, "Kembalilah kepada isbimu, karena ih.r

bulon thalak."

Dirir,rnyatkan dari ;alur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata,
"Tidak ada thalak bagi omng Snng dipaksa."

Al Hasan berkata: Ada seorang lelaki yang dipaksi untuk
menceraikan isbinya oleh keluarga sang isti, jika dia fidak

nafkah isfuin5a, hingga sebulan. lalu unkfu yang

telah ditenhrkan itu tiba, namun dia Udak juga mengirimkan

apapun. lantas keduarqn mengajukan masalah ini kepada Ali bin

Abi Thalib. Ali berkata, "Kalian memaksa dia, sehingga dia

menceraikan istinyra. Maka kernbalikanlah istinp kepadanSn."

Diriuralntkan dari lalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;
Huq/aim mengabarkan kepada kami, AMullah bin Thalhah Al
I(huza'i mengabarkan kepada kami, Abu Yazid AI Madini
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mengabarkan kepada karni, dari hnu Abbas, dia berkata, "Tidak

ada thalak bagi orang yang dipaksa."

Dirivrnyatkan dari jalur periwa5ntan Tsabit Al A'raj; dia

berkata: Aku bertanya kepada setiap ahli fikh di Madinah tentang

thalak orang yang dipaksa. Mereka menjawab, "Thalaknya ifu
tidak terlaksana." Kemudian aku menenrui Ibnu Az-Zubair dan
hnu Umar, lalu keduanlp mengernbalikan isffiku kepadaku,

dimana telah dipaksa untr.rk menthalalq;a se@ra ba in. Tetapi

thalak seperti ini sah, menunrt pendapat Jabir hn Zaid, Al Hasan,

Atha', Thawus, Sytraih, dan Umar bn Abdul Adz.

Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, AqrS5nfi'i, Abu
Sulaiman, dan semua pengiht mereka. Thalak orang lnng
dipaksa juga terlaksana, menunrt hnu Unrar.

Dirir,rnlatkan dari Umar dan Ali, bahura menilai
talak seperti ini fidak sah. Demikian juga menurut Az-Zrhri,

Qatadah, An-Nakha'i dan Sa'id bin Jubair.

Para ulama yang mengangFp terlaksana thalak seperti ifu
berhujjah dengan keumuman firrnan Allah *,

"ib5u*@;,9
" Kemudian jika si suarni manblalaSa (sudah blak Sang

kdua), maka Wrempuan itu frdalt lagi lnlal bgrnw." (Qs. Al
Baqamh 121:2301.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah penyimpangan dari
mereka. Karena Allah & 1nr,g alrat di atas itu juga

berfirman,
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-*S ultuS'+g_#i
" Tebpi Allah menghulam l<amu disebabkan (sunpahmu)

yarg diwqpia (untuk oleh hatimu." (Qs. Al Baqarah

l2l:225t-.

Sedangkan orang lpng dipaksa sedikitpun Udak

thalak. Tetapi dikatakan kepadanp, "Katakanlah,

'Dia (isffimu) terlhalak tiga'." lalu diapun hur,lru menyampaikan

perlntaan oftmg Snng memaksa ifu.

Yar,g dari kekacar.ran dan sedikihrSn rasa

mahr mereka adalah, mereka berhujjah dengan ketrmuman ayat di

atas unfuk melegalkan thalak orang yang dipaksa. Namun mereka

fidak melegalkan penjualan orang lnng dipaksa. Padahal

Allah $ berftrman,

G

liJi.3;glir;ri'i3,
'Pdahal Alhh telah manghalall<an jual beli dan

riba." (Qs. ru Baqarah l2l:2751

Jika mereka berkata: Jual beli tidak bisa terlaksana, kecrrali

suka rela- Maka lorni lratal<an: Thalak juga tidak bisa terlaksana,

kecrnh ada kerelaan dari orang Sang menjahrhkan thalak dan

niatrrl4 ini berdasarkan beberapa nashyargtelah kami sebutkan.

Kernudian dalam kenyataannSn mereka menyelisihi

kanrnurnan ini, mereka tilak menganggap terlalsanarya thalak

anak kedl dan orang gila.
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Jika mereka berkata: Kedua orcrng ini bukanlah orang yang

menjatuhkan thalak. Maka kami katakan: Orang Srang dipaksa juga

bukan orang gnng menjatuhkan thalak.

Yang paling mengherankan adalah mereka berhujjah dalam

masalah ini. [-alu mereka berkata: Jual beli tertolak sebab barang

tidak ada di tempat akad. Kami katakan: Benar, tetapi setelah sah.

Kabarkanlah kepada kami, apakah transaksi jual beli orang yang

dipaksa itu sah atau tidak?"

Jika mereka menjawab, "Sah." Maka tidak ada jalan untuk

membatalkannya, kecuali dengan kerelaan keduan3n, atau ada

nashyang menyatakan hal ifu. Namun jika mereka berkata, "Tidak

sah {ni adalah pendapat mereka-." Maka kami katakan: Qiyas
kalian tentang akad yang tidak sah terhadap akad gnng sah adalah

kebatilan dalam qiyas. Karena meng-qi5nd<an sesuafu kepada

kebalikannSn, dan juga kepada masalah yang tidak ada keserupaan

denganngn.

Kami juga berkata kepada mereka, "Demikian juga dengan

thalak dari orang 5nng dipaksa, hukumnln adalah batal."

Mereka berhujjah dengan beberapa l<habar yang fasid,

diantarangn:

Apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abu Ubaid; Ismail bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Al
Ghazizg bin Jabalah Al Jabalani menceritakan kepadaku, dari

Shafi^an bin Imran Ath-Tha'i, ada seorang lelaki yang ditodong

29 Nama Al Ghazi menggunakan hr:nrf .an, sedangkan dalam sebagian
rrnnuslaip menggunakan hrxuf la'(Al Ghari). Adz-Dzahabi berkata di dalam
Al Man "Ghazi", sementara sebagian Imam menggunakan huruf ra '.
Al Hafizh lbnu Hajar berkata dalam &san Al ll,Iizan, "Penulisan nama Al
Ghazi memang demikian, dalam catatan Al Uqaili."
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pisau ke lehemp oleh sang istri, dia berkata, "Thalaklah aku
secara ba'in, atau aku akan menyembelihmu." L^alu lelaki ifu
meminta dia unfuk bersumpah dengan narna Allah, namun dia
tidak mau, sehingga lelaki ifu menceraikannla secara ba in. l-alu
kqadian itu deceritakan kepada Rasulullah $, maka beliau

bersaMa, g)lllt e il# | " ndu* ada qaiMah dalam thalak)'

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Nu'aim bin Hammad; dari Baqlyah, dari Al Ghazi bin Jabalah,

dari Shafi^/an Ath-Tha'i, dari seorang sahabat Rasulullah, dari
Nabi $.s

Semua hadits ini bukanlah apa-apa, karena Ismail bin
Ayy-asfi dan Baqiy,rah merupakan periqn5nt yang dhaIf. N Ghazi

bin Jabalah adalah periuapt yans majhul dan Shafun pun juga

ternrasurh periurapt yang dhaif, kemudian ini juga termasuk

riuaSnt yarg mutaL

Mereka menyebutkan sebuah hadits dari lahr periurayatan

Mutha34pn, dari Hausain bin Yusuf AbTamimi dia majhul, dari
Muharnmad bin Marwan 4ia majhul, dari Atha' bin Ajlan, dari

Ilaimah, dari hnu Abbas, dari Rasulullah $, beliau bersabda, 
tJ?

*b "lb 
qrtliJ gijJt 0W i1?.E 9l[ilt "setiap thatak bot"t

(sh), keatati thatak omng gila 3ang tidak normal akahSn;'

30 Al Haffzh Ibnu Hajar menyehrtfian hadits ini di dalam Lban At lutiandengan
redaksi, "Ada seorang lelaki yang sedang tidur, lalu ishirya
sebilah pisau, lantas dia berkata, 'Thalaldah aku, jika tidak,

aku alon menyenrbelihmu.' I-elaki itupun menceraikannya. Lalu dia
menceritakan kqadian ifu kepada Nabi $, lantas beliau bersaMa, 'Tidak a&
qaifulah dalan dnlak'"
Ibnu Adi berkata: Dia Udak merftraSratkan hadits, selain hadits ini.
Al Bukhari berkata: Hadibrya tentang thahk orang 5nng dipaksa adalah
munlar.
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Abu Muhammad berkata: Ini adalah buld minimn5a rasa

malu mereka, mereka berhujjah dengan riwayat Atha' bin Ajlan,

dia disebut sebagai pendusta. Kemudian mereka berkata: Apabila

seorang sahabat meriwagntkan sebuah l<habar, kemudian dia

menyelisihinya, maka hal itu adalah bukil bahwa khabaritu gugur.

Tetapi ini juga diriwayatkan dari jalur perMragratan hnu Abbas.

Diriurayatkan kepada lomi dari jahr periwagratan

Abdunazzaq; dari AMullah bin Al Mubarak, dari Al Auza'i, dari
Yahn bin Abi Katsir, dia berkata, "hnu Abbas tidak meriua3ptkan

tentang thalak orang 3nng dipaksa."

Berdasarkan landasan mereka yang fasid, maka wajib bagi

mereka unfuk beberapa khabr di atas. Karena

hnu Abbas hurryu meriwayatkan sebagiannya, kemudian dia
menyelisihin3n. Sebagaimana yang mereka lakukan terkait dengan

riwa5nt, dimana mereka bendtrsta atas nama Abu Hurairah,
padahal dia dan sahabat Snng lainnla tidak pemah merirvayatkan

tentang membasuh wadah dari jilatan anjing sebarynk tuiuh kali.

Tetapi mereka adalah kaum SBng tidak berakal.

Mereka juga merupakan orang pertama yang menyelisihi

khabar di atas, karena mereka tidak menganggap terlaksanan5n

thalak ormg 3nng sedang tertidur, fidak juga thalak anak kecil.

Padahal keduanln bukanlah orang gila, dan juga bukan orang yang

fidak normal akalnln.

Terkait dengan orang yang berkata kepada istinya saat

emosi, mereka berkata, "Kamu terlepas" atau "ba'in" atau
"terbebas" atau "haram" atau *umsanmu terserah kamu,"
sementara dia bemiat thalak efu, maka thalak itu wajib
diberlakukan. Jika dia bemiat thalak tiga, maka itu juga lazim

I
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diberlakukan. Namun jika dia berniat thalak dua, maka png
satungn lazim diberlakukan, sedangkan yang lainnya tidak. Maka

siapakah yang paling tipis agamanya daripada omng lnng
berhujjah dengan sebuah khabar, lalu dialah orang pertama yang

khabar tersebut, mendahului orang lrang Udak

menjadikannla sebagai hujjah.

Mereka juga berhujjah dengan abar,

8 otlo..8 ati '' / /
.f,- -d',t r- dfr* &)^j

'Ada fisa nO k**ssrh;e ; brjadi, dan

barynung juga bia terjadi."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah abaryang lemah, tidak

ada safuprln yarg shahih. Namun seandainya atsar ni shahih,

maka di dalamryn tidak ada hujjah bagi mereka. Karena orang

1nng dipaksa dalam thalah bukanlah oftmg yang sungguhan dan

btrlon pula bergurau. Jadi, abar ini tidak bisa menjadi pijakan

huhm bagi mereka dalam masalah ini.

Adakah 5nng lebih mengherankan daripada orang lang
be*rujiah dengan beberapa riwayat dusta ini. Adakalaqn
diriuaptkan dari pendr.rsta, atau majhul, atau dha'if, abru mutal,
kenrudian dia membantah riwapt trerilnrt ini:

Dirft,ra3ntkan keeada kami dari jahr periwayatan Ar-Rabi'

bin Sulairnan Al Muadzdzin, dari Bisyr bin Bals, dari Al Auza'i,

dari Atha', dari lbnu Abbas, dari Nabi $, beliau bersaHa,
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t;;<:-ic, p635W * rril,;*
.o|L

'Lhrndru dinmflan karqa keliru, fup dan dipka.,,
Abdulhh bin Ahrnad bin Hanbal bertanp kepada aphnya

tentang hadits rrl maka dia berkata kepadanSn: Hadits ini
diriwayatkan ohh sorang $aikh, dari Al walid bin Muslim, dari
Al Auza'i dan rnalilc lr{aftk bed<ata: Dari Nafi', dari hnu umar,
dari Nabi *. sedandcn Al Auza'i berkata: Dari Atha', dari hnu
Abbas, dari Nabi *. Lalu Ahmad berkata: Ini adalah dusta lagi
batil. Tidak ada png meriwa5atkan hadits ini, kecuali Al Hasan,
dari Nabi $.

sungguh rrvengheranl'n, Ahmad au mendr.rsakan o*mg
3nng meriurayadran lclnbar ini dari jalur periurayatan Malik, dari
Nafi', dari lbrm umar. .hga dari jalur petiuralntan Al walid bin
Muslim, dari Al Auza'i, dari Atha', dari hnu Abbas.

Kernudian Ahmad membenarkan hadits ifu, dengan
berkata: Hadits ini trdak d.tarrs dari lalur periuralntan Malik, dari
Nafi', dari lbnu umaq fidak pula dari jarw periunlratan Al walid
bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Atha', dari hnu Abbas. Tetapi
hadits ini datarg dari jahrr petiurayatan Bisyr bin Bakr, dari Al
Auza'i, dari Afta', dari lbnu Abbas, dari Nabi $. Orang 5nng
mengganti sanad ini melalnrkan kekeliruan atau berrdr.rsta, andai dia
sengaja melahfian hal ihr

Kernudian 3png mengherankan atas mereka adalah, bahwa
l<habar irn m,nal dad jahr' periuaSratan Ar Hasan, sedangkan
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dalam rnasalah ini mereka berhujjah dengan khabar yang lebih

bunik daripada khabr mnsailhkankah ini aneh?

Kernudian mereka b€dffi, "Bagaimana bisa menghihngkan

apa !Er{l telah dilalnrkan deh rrrynrsia secarr terpaksa, sernentara ia

telah dihlnrkan oleh merdra?" Perkataan ini mernbantah

Rashlhh &.
Kemudian lpng mendoong mereka untuk melalrukan

bantahan seperti ini adalah mlnimnya pengetahuan agama dan

tidak adaqn rasa mahr, lnrrg mana hal ini sering teriadi atas

mereka, sebagaimana lrarg mereka lakukan t€rloit dengan

pengaruh palsaan dalam jual beli, perrgakuan dan

sedekah.

Ini adalah pendapatpng lemah dari mere[<a- I(arena hal ini
tidak pemah disaMakan oleh Nabi $. Seberraqn orang yang

dipaksa tidak mau mengaftalon apa yang dipaksakan kepada

mereka unfuk dan tidak mau melakukan apa

3nng dipaksakan kepada m6lta unfuk . Tetapi

Rasulullah $ mengabarkarL balnpa hukum dari sernua ifu hilang

darinyra, sebagaimana omng yang shalat melalnrkan salam dan

mengucapkan sebuah lohrlat karena lupa, orang yang berpuasa

makan, minum dan senggann karena lupa, dan orang yang

menjtnl karena dipaksa.

Abu Muhammad bertata: Setiap kedustaan yrang mereka

hrtuptuttrpi terkait dengan fftahk orang yang dipalca adalah batil.

I(arena mereka mernbatalkan lual beli, pensaluar\ hibh, darr

sedekah lnng dilal$kan d€h orang yang dpaksa. Seperti

perkataan mereka, 'Kami nrerrdapati bahwa per€rnpuan lnng
dipaksa r.rnfuk meryrusui ba!,i s€banyak lima kali susuan (sedotan)
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dapat menjadikan perernpuan ihr sebagai mahnftnya sebagai-

mana hal ini menjadikan dA nnhnmnya, iilo dia menyususinya

dengan suka rela."

Ali bdata: Ini adahh pendapat mereka terkait dengan

paksaan dalam iual b€h, seddrah dan pengahnn. Kernudian kami

berkata mereka: Menyusri tdak merrhrhrhkan niat. Bahkan
pen!,usuan Sang dilal$kan oleh orang gila dan orcrlg tidur seperti
per5,usmn ormg yar{l serntrrla almlryn. IGrena Nabi S bersabda,

.,-=At'u i H v La')t u ?!;;
"Dihanrnalan larqn s.E En aF yang dihannkan karena

na,eb."

Jadi, tidak ada penganrh fuiuan dalam men3rusui, dan ifu
bukanlah pekeriaan 1nng dip€rintahkan kepada seorang wanita,
sehingga membutuhkan niat.

Mereka berkata: Karni mendapati barangsiapa 1nng dipaksa

unfuk menggauli menanfu p€rernpuannya, maka hal ifu
menjadikan menanfunya ifu sebagai mahnmbagi anaknya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka

terkait dengan iual beli, sedel<ah dan . Sedangkan
jawaban kami adalah, iika perrl;ryra diambil, lalu dimasukkan ke

dalam vagina menantungra, maka hal ifu tidak bisa menjadikan

mahmm, karma pada dasaqp dia tdak menikahinya. Namun jika

dia ditakutrtakuti, atau dipuld, sehingga dia menggauli menantu-

nya dengan s€ndfoi" maka dia adalah orang yang

berzina yang dilalnrkan d€ngan keinginannya sendiri, dia wajib
mendapatkan hukuman hd, hn menanfungra itu menjadi mahmm
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(bagi anak-arnknld. Karena dalam pembahasan ini tidak ada

hukum bagi orang 1nng dipaksa.

Ali berkata: Kami katakan kepada mereka: Kalian

mengkalim, bahura dalam masalah thalak dan memerdekakan

budalq kalian mendapati beberapa atsar yang dusta. [-alu dalil

apakah yang kalian dapati dalam masalah menilrah? Dan dengan

dalil apakah kalian melazimkannya? Padahal telah diriurayatkan

se@ra shahihdari Nabi $ tentang batalnln nikah tersebut.

&bagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periuragntan Malik, dari AMunahman bin Al Qasim bin

Muhammad, dari ayahnya, dari Abdunahman dan Mujammi' bin

Yazid bin Jariyah3l Al Anshari, dari l(hansa' bin l$idams2 (Al

Ansharfls, bahwa a3Tahnya menikahkan dia, -semerrtara dia adalah

seoftrng janda, lalu dia tidak menyrkainya, lantas dia datang

menernui Nabi $, maka beliau pun membatalkan pernikahann3n.

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Muhammad bin Daud Al Mashshi mengabarkan kepada kami, Al
Husain bin Muhammad mengabarkan kepada lorni, Jarir bin

Hazim mengabarkan kepada kami, dari A5ryub As-Sakhfilrani, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seomng pelalBn wanita yang

masih p€rawan datang menemui Nabi $. Dia berkab, "Ayahku

menikatrkan aku -sementara dia fidak menyutkainya-, maka

Nabi $ mernbatalkan nikahnSa."

Dalam manuskrip di fulis "Haritsah".
Derniknurlah As-Sugnrthi menulisnya di dalam Tanwb Al ruwath denrikian

iuga yang dia tulis di komentamya dalarr. As-Sun r, sedangkan dalam
rnandsip htoi dituhs dengan menggunakan hunf &a/(I$ftlzam), demikian

iuga Fng terdapat &larn Asad Al Gha5ah.
Tan$ahan ini terdapat daJan Al Muvnththa' (2/691-
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Kedua sanad hadits ini sangat shahih, tidak ada 5rang
membantahnya.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa lnng mensahkan

nikah orcng 3rang dipaksa, atau thalakqn orang yang dipaksa,
atau pemendekaannya orang yang dipaksa, maka hukumnya
tertolak selamanln. Hubungan intim yang dilakukan di dalam dan
setelah nikah, serta pemerdekaan tersebut, -jika dia menikahi
wanita yang dithalak dan budak wanita grang merdeka-, maka dia
adalah pezina, yang wajib dihukum cambuk, dirajam jika dia
muhshan, dan dicambuk sebanyak serafus kali serta diasingkan

selama setahun jika dia bukan muhshan.

Yang mengherankan adalah, mereka tidak berpendapat
tentang paksaan unfuk murtad, karena menurut mereka hal ini
seperti masalah penikahan. Inilah kontroversi dari mereka terkait
masalah terlaksananya thalak secam paksa versi mereka.

L4O7. Masalah: Barangsiapa yang dipaksa unhrk
menyembah berhala atau salib, maka hendaklah dia sujud kepada

Allah dengan menghadap berhala atau salib itu, dia tidak perlu
mempedulikan arah berhala atau salib itu. Allah S berftrman,

7t';r'-{r't[}6v
" Maka kernanapun kamu menghadap di situlah unjah

Att^h." (Qs. Al Baqamh [2]: 115)

1408- Masalah: ndak ada pertedaan antara paksaan
yang dilakukan oleh penguasa, pencuri atau orang 5nng tidak
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mempunyai kekuasaan. Semua ifu sama dalam setiap apa yang

telah kami sebutkan, karsra Allah & Uaaf membedakan antara

itu, fidak pula Rasul-Nf *.

1409. Masalah: Ulama fikih Hanafi berpendapat:

Memaksa dengan cambukan sekali atau dua kali, atau

mernenjarakan selama sehari, maka hal ifu tidak termasrk iknh
(pal<saan).

Abu Muharnmad berkata: Pembagian iutt fasid, karena tidak

terdapat dalam Al Qur'an, As-Sunnah dan dalil aqli, demikian juga

dengan cambukan, hingga seratus kali atau lebih banlak lagi.

Mereka menilai lemah pendapat seorang sahabat yang tdak
dikehhui ada orang 5nng menyelisihinya:

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah,

dia berkata: Abu Hagrynn bin Yahya bin Sa'd At-Taimi

mmgabarkan kepada karni, dari afhnln, dia berkata: Al Harits

bin Suuraid berkata kepadaku: Aku mendengar AHullah bin

Mas'ud berkata, "Tidak ada seorang yang memiliki kekuasaan

yang ingln memaksaku agar alru meninggalkan sebtnh kalimat

(kebenaran), dengan sekali atau dua kali carnbukan, kectrali aku

tetap akan mengucapkannln." Tidak ada seorang sahabat prn
yang meqrelisihinr.

1410. Masalah: Mereka berhujjah tentang terlaksananla

nadzar dan zumpah se@ra paksa, dengan hadits yang fasid, dari
jalur periwalntan Hudzaifah, bahwa orang:orang musyrik
menghadangnya, -sementara dia ingin menemui Rasulullah & di

daerah Badar (unfuk mengikuti perang)-, lalu mereka bersumpah
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kepadanga, bahura dia ddak akan bisa menenmi Muhammad,
lantas dia pun d.tur,S menemui Nabi $, lalu dia mengabarkan

kepada beliau, maka beliau bersaMa, "I{ami alant memenuhi janji
merel<a, dan kami meminb pertolongan k@a Allah unfuk
mengalahlan mqel<a."

Abu Muhammad berkata: Hadits rri nmlda.tb, oftmg-omng

mus!,rik 5ang menentang Nabi $ fidak p€rnah b€rada di jalanan

Badar, Hudzaifah bukan orang lvladinah. Tetapi dia

adalah sdrufu pendrduk Madinah, pihr kaurn Anshar. Nash N
Qur'an m€ngbador\ bahwa mereka flcar-un mrlslfimin dan kaum

musyrikin) tdak bedmmpul di Badar kaena ada pe{anjian

sebelumnln. S€badan mereka tidak meng€tahui adarya sebagian

Sang lain, s€hforgga dr"ra kelompok pasukan ifu berddratan, sementara

dianbra mereka tidak ada apa-apa, keolah pasir Snng
tebal. Omng yang sependapat dengan mereka juga b€rhuijah dengan
hadits ini. Tltak mr.rrgkin Allah $ mernerintahkan Rasuhillah * ugat

menunaikan ianfi dargan maksiat.

Bagairnanakah seandainSn mereka mernbuat perjanjian

dengan seseor?rng agar dia tidak shalat dan menemui ibunya,

apakah janii ini memrnrt mereka larimf? Smgguh hal ini sangat
mengherankan. IGrni berlindung kepada Allah * aari kehinaan.

@ - AtMuhaua
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ri$lt *14
KITAB JUAL BEU

1411. Masalah: Tiansaksi j*l b"li ihr ada dua macam,

yaifut

Pefianna, kansal$i jual beli barang yang unrjudnya ada dan

dapat terlihat dimana bamng tersebut ifu ditukar dengan barang

lainnSn; atau dengan barang png wujudnln tidak ada, namun

barang tersebut telah barynk diketahui sifatlya oleh barynk orang;

atau juga dengan beberapa trang dinar atau dirham (tnng). Semua

transaksi jual beli seperti ini adalah bentuk transaksi jual beli yang

barangnya ada dan dapat diserah terimakan; atau bamng tersebut

dihmda sampai beberapa unktu; atau barang tersebut berada pada

tanggungan ortrng ifu sekalipun barang ini beh.m diserah

terimakan.

Kdua, hansaksi jual beli barang yang wujudnya ada dan

dapat dilihat, lang mana barang tersebut ditukar (dibarta) dengan

AlMuhalla - Wl



barang yang semisalnya; atau dengan beberapa uang dinar atau
dirham Snng ada dan dapat diserah terimakan; atau dengan barang

'yang difunda sampai beberapa unkfu tertentu; atau dengan barang
yang ada di dalam tanggungan. Sernua jual beli ini merupakan
bansaksi jual beli yang disepakati oleh para uhma.

Tmnsaksi iual beli barang yang unrjudqTa tidak ada narnun

sifatrya banfk diketahui oleh banpk orang, dalam hal ini ada
perbedaan pendapat diantara ulama. Salah safu pendapat Asy
Syafi'i menyebutkan, bahrrra ulama sepakat bahwa jual beli barang
png unrjudnya tidak ada narnun sihtqn te.lah banpk diketahui
oleh maq,rarakat urnum Udak diperbolehkan. Sedangkan menunrt
pendapat Asy$rafi'i lainnga, bahwa transaksi iual beli barang yang

wujudnSra tidak ada narnun sifatnp telah baq/ak diketahui oleh
masyarakat utnurn ifu diperboletrkan, dimana orang yang

bersangkutan berhak atas khigr ru'yh. .grnentara pendapat
AsySyaf i lainnla, menyatakan hal Srang sarxl seperti 3nng kami

terkait dipeftolehkannlp iual beh barang yang wujudnya
tidak ada, dimana diperbolehkan juga p€rnbalraran barang itu
dengan uang tunai. Transaksi iual beli ini u,aiib unfuk diberlakukan
apabila oftmg tersebut menemukan sifat 37ang telah ditetapkan
sebelumnya pada barang dagangan tanpa adanp l<hi5arbagpnya.

Malik mernperbolehkan transalsl ;rnl beli barang 5nng
wujudnya tidak ada, natnun Malik dalam salah safu pendapatrp
sepakat fidak memperbolehkan pernbqprannf secara funai.
Pendapat ini diriura3ntkan oleh lbnu Wahb dari Malik. Sedangkan
Ibnu Al Qasim meriuayatkan pendapat dari Malik, bahwa dia
mempertolehkan pembayaran barang ifu secara tunai pada barang
yang memiliki resiko hilarrg dan pada barang yang diputarkan
kembali di pasar barang, baik lokasin3Ta ifu delat maupun jauh-.
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Terkait komoditas dagangan, hnu Al Qasim mempertoleh-
kan pembayarannya se@ra funai, apabila lokasinp dekat, sedang-

kan iika lokasinya jauh, maka ia tidak memperbolehkan pem-

balpmnnp se@ra funai.

Abu Hanifah berkata: Transaksi jual beli barang lnng
wujudnya tidak ada narnun sifabrya telah banlBk diketahui oleh

banfk orang ifu dip€rbolehkan, dimana se@ra funai
pada barang ini ptrn para ulama sepakat lehkannya.

Kecuali iilra lth$nrtersebut diberikan kepada ormg Snng membeli

barang ifu saat diriqn melihat apa lnng dibelinln, saat ifu orcng

tersebut boleh mengembalikan jual beli tersebut dan memberikan

urakfu yang ctrkup banlnk, baik dia menernukan wujud barangnya

ifu seperti yang telah digmrbarkan untukngra atau malah berbeda

dengan apa lnng pemah digambarkan untulmp. Dirirya pun

memiliki hak lhi5nr dalam meryfasal<h atau meloloskan iual beli

barang sebelum dia melihat barang 3nng dijtnl temsebut.

Seandain3p seseoftrng bersaksi, bahwa dia telah menjafuh-

kan pilihan hartanSn ifu sebagai sebuah l<hi1ar, dimana dirinya

meloloskan jtnl beli tersebut, maka dirinSn tidak memiliki tang-

gungan apa pun, dia tetap berhak memperoleh khw seperti

biasanp -iilo dirinya itu melihat kondisi budak perempuan yang

dijual itu nlntanla fidak ada wujudnya, dimana sang budak ini
belum pemah difukar dengan sesuatu 5tang lairL rnaka sebenam5n

dia telah meloloskan jual beli dan khijarrryagu$r- Dia tidak boleh

mengernbalikan seormg budak perempuan itu kamali ada stratu

cacat pada diri sang budak-, sarna pula hakry,ra dengan 3nng
terjadi pada jtnl beli seorang budak laki-lah.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang png membeli

heunn tunggangan yang wujudnya tidak ada, kemudian dia melihat
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bahwa heruan itu temyata lemah, maka dia dinilai telah menetap
kan transaksi jual beli tersebut, sekalipun dirinya ittr belum melihat

seluruh kondisi herr,ran ihr. Dia tidak boleh mengembalikan her,van

funggangan tersebut kecuali jika pada her,van ifu ada cacat -begifu
pula pada seluruh heraran terlebih lagi pada manusia-.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membeli sebuah

baju (kain) yang wujudnya tidak ada, atau kala itu pakaian (kain)itu

ada namun dalam kondisi terlipat, dimana orcrng tersebut melihat

sisi luar pakaian (kain) tersebut dan beberapa lipatannya, akan

tetapi diriqn ifu fidak sampai membentangkannya, maka dia

termasuk orang yang telah meloloskan jual beli dan l<hiSarrrya int
telah gugur, dimana dirinya tidak boleh mengembalikan baju (kain)

tersebut kecuali apabila ada sebuah cacat padan3a.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang yang membeli

kain png telah usang di dalam sebuah kemasan, atau membeli

kan Zuththiyyal# yang ada di atas timbangan, atau membeli

minlnk samin 1nng berada di dalam sebuah bejana, atau gandum

hinthah yang ada di lumbungnSra, atau membeli barang dagangan
ynng tidak dapat dimakan dan tidak pula ditimbang, atau membeli

hel,ran dan tidak melihat manfaat dari pembeliann3n ifu, maka

semua macarn pembelian ini, dia berhak atas kh$ar ru'yah,
hingga dia dapat melihat semua barang 1nng dibeli.

Seandainya dia telah melihat sernua kain tersebut kectrali

hanp safu potong kain, atau dia telah melihat sernua heunn
funggangan, kecuali hanya satu her,ran yang belum dilihat,

kemudian dia berkehendak, maka dia boleh mq-fasal<h jual beli
tersebut, baik dia menemukan semua ynng telah dilihat sesuai

34 Az-Zath merupakan penisbatan pada sebuah bukit 5,ang berada di kawasan
Sind.
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dengan png disifati atau tidak. Kecuali pada pembelian minpk
dan juga minSnk samin serta gandum hinthah. Seandainya dia

telah melihat sebagian benda-benda ini, maka sisa benda yang

belum dia lihat ihr adalah sarna dengan apa yang telah dia lihat,

dimana dia wajib melangsungkan jual beli tersebut dan l<hi5nrnya

gugur.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang Snng membeli

sebuah nrmah, kemudian dia hanya melihat sisi luar rumah ittr dan

tidak melihat sisi dalamnf, maka dia wajib melangsmgkan jual

beli tersebut dan kh0/ar ru'wh miliknSa telah gugw. Dia tidak

boleh mengembalikan rumah tetsebut, kecuali iika ditemukan cacat

pada nrrnah ifu.

DiriwaSntkan dari Zvfar, bahwa l<hi5nr orang tersebut

Udaklah gugur, kectrali sampai dia melihat sebagian lantainya.

Abu Yusuf berkata: Perabaan pintu dan juga dinding satu

rumah Sang akan dibeli oleh orang yang buta dapat menggugurkan

IthiSnrrrya, dimana.dia diwalibkan melangsungkan transaksi jual

beli tersebut. Dia juga tidak boleh mengembalikan rumah tersebut

kecrnli jika ada cacat.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berkata: Seseorang

tdak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli kecuali ada

nota pembelian. Apabila seseorang membeli dua barang dengan

sattr pernbelian png wuiud barangnya tidak ada, kemudian dia

melihat ada cacat pada salah satu barang tersebut, lalu dia

mengembalikan salah satu barang ihr dan mernbiarkan barang

lainnln, maka dia haryn boleh mengembalikan kdua barang yang

telah dibelinlra ifu secara bersamaan.
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Ulama madzhab Hanafi berkata: Apabila seseomng
mengirimkan seomng utusan unfuk menerima barang yang telah
dibeli, kemudian sang ufusan ihr melihat sesuatu pada barang
tersebut lantas dia tetap menerimanya, maka sang pembeli masih
tetap memiliki hak l<hiyaratas barang tersebut. Sedangkan apabila
seseorang mengirim seorang wakil dari dirinya, kemudian dia
melihat sesuatu pada barang tersebut lantas sang wakil menerima-
n3n, maka menurut pendapat Abu hanifah, khgnrsang pembeli ifu
telah gugur. Sementara menunrt Abu Yusuf dan Muhammad,
l<hi5ararrg pembeli itu tdak gugur.

Salah sahr pendapat Abu Hanifah men3ntakan, bahwa
penjual itu juga mendapat hak khiyar, selagi sang penjual itu belum
melihat bamng tersebut, sama 5ang berlaku pada pembeli. Akan
tetapi Abu Hanifah kemudian menarik kembali pendapat ini.

Abu Muhammad berkata: Ada sebuah riwayat pendapat

Snng diriwayatkan dari kalangan salaf, dimana pendapat ini juga
berdasarkan pada sebuah abar,5nifu Utsman 4g pemah membeli
sebuah tanah yang berada di Kufah dari Thalhah *p. Kemudian
Thalhah berkata kepada Utsman, "Sungguh engkau menipuku."
Utsman berkata, "Aku memiliki hak l<hi5nr, karena aku telah
menjual sesuafu yang belum pemah aku lihat." Thalhah berkata,
"Akan tetapi akulah yang berhak l<hgmr, karena engkau membeli
sesuafu yang belum pemah aku lihat." Mendengar ifu Jubair bin
Muth'im memufuskan perkara ini, dimana Jubair memufuskan,
bahun hak l<hi5nrihr milik Thalhah, bukan milik Utsman.

Ibnu Sy.rbrumah menyatakan, semua pihak, baik penjual
maupun pembeli, memiliki hak l<hi5nr ru'5nh, seperti 1nng tAhh
diriwaptkan tentang Utsman di atas.
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Diriwayatkan dari iah.r periwaSratan Thariq bin Abu

qraibah, bahwa Huqpim menceritakan kepada kami dari Ismail

bin Salim dan Yunus bin Ubaid serta Al Mughirah, Ismail berkata:

Diriwagptkan dari AsySya'bi. Yunus berkata: Dari riwayat Al

Hasan. Sementara Al Mughirah berkata: Dari riwayat lbrahim,

kemudian mereka semua ifu sepakat, terkait oftIng lnng membeli

sestrafu y-ang belum pemah dia lihat, maka setnua berpendapat,

bahura jika orang ini mau maka dia berhak l<hi57ar, jika udak maka

dia berhak meninggalkan lfi$nrim.

hrahim berkath: Orang tersebut berhak atas lchiSar Jil<a

menemukan kondisi barang seperti yang telah disyaratkan

kepadaqn. Diriwayatkan pula dari Makhul -dimana ini juga

menrpakan pendapat Al Auza'i dan Sufuan Ats-Tsauri- bahwa

membalpr secara kontan pada semua perkara di atas ifu
diperbolehkan.

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan mereka, seperti

yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajiaj bin Al Minhal,

dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari

Muhammad bin Sirirr, dia berkata: Apabila seseorang membeli

sesuafu png belum pemah dilihatnya natnun telah dipaparkan

sifat barang itu kepadanya, kemudian dia menyehrjui berbagai sifat

bamng yang telah disifati kepadanya itu, maka dia wajib

melangsungkan alod tersebut.

Al Hajjaj .berkata' Hammad bin Zaid pun juga meriwayat-

kan dad Ayy,rb dari hnu Sirin, bahwa apabila seseorang membeli

suahr barang dan dia belum pemah melihatrya, dimana penjual

telah memaparkan sifat barang tersebut kepadanya, dan memang

yang dia temukan adalah, bahwa barang itu sesuai dengan apa
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yang telah disihti kepadanya, maka barang ini telah menjadi

miliknya.

Al Hasan berkata: Orang tersebut berhak atas khgnr jil<a

dia telah melihat barang itu.

Ayyrb berkata: Aku tidak pemah mengetahui, bahwa ada

orang yang membeli safu barang yang belum pemah dilihat,

dimana sang penjual telah menjelaskan beragam sifat barang itu
kepadanya, kemudian dia mendapati barang ifu sesuai dengan

yang telah disifati kepadanya namun dia masih mengembalikan-

nya, maka dia ini termasuk orang-orang yang zhalim.

Ada pula sebuah riwa5rat dari jalur periwayatan hnu Abi
Syaibah, bahwa Jarir menceritakan kepada kami dari Al Mughirah,

dari Al Harits Al Ukli, tentang orang yang membeli sebuah

gandum bun yang ada di dalam timbangan, dimana sebagian

penjual itu telah melihat pada sebagian barang tersebut, maka

orclng ittr uajib membeli gandum bur tersebut sekalipun dirinya

belum melihat secara detail bagian yang belum dia lihat.

DiriwaSatkan dari jalur Syu'bah dari Al Hakam dan

Hammad, tentang orang yang membeli seorang budak yang telah

dia lihat pada hari kemarin dan belum dia lihat pada hari dimana

dia membeli sang budak itu, semua dari mereka (SW'bah, Al
Hakam dan Hammad) menyatakan, bahwa orang tersebut tidak

boleh membeli sang budak hingga dia melihat budak tersebut pada

hari pembeliannln.

Abu Muhammad berkata: Inilah semua perkara 5nng dapat

kami ketahui dari para generasi terdahulu. -Sementara beragam

pendapat Abu Hanifah yang telah kami sebutkan di atas,

merupakan pendapat yang fasid, dimana Udak ada seorang
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ilmuunn Islam 5nng berpendapat demikian- maksud kami adalah,

pertedaan antara hal fng menggugurkan l<hilrar pada apa yang

terlihat dari sang budak; pada apa yang terlihat dari hetr,ran

tunggangan; pada apa yang terlihat dari kain ZuththiWah yang

berada dalam suafu kemasan; pada apa yang terlihat dari kain

yang tidak berada pada timbangan; juga pada apa lrang terlihat

dari minyak, minyak salnin, gandum hinthah dan juga sebuah

nrmah, semua perkam tersebut merupakan gangguan yang

mengacaukan akal pikiran, dinr.rna hal ini juga bukanlah qiyas dari

Al Qnr'an dan juga ,as'Swnah, juga bukan termasuk beragam

riwalnt yans fasid, juga bukan termasuk salah sahr pendapat

ulama salaf; juga bukan termasuk qiyas, baik itu berupa qiyas yang

nampak maupun qiyas yang tersembunyi; juga bukan termasuk

pendapat yang memiliki kebenaran. Jika kondisinya seperti ini,

maka fldak ada seorcng ulama pun yang boleh berpendapat

dengan pendapat ini.

Sedangkan dua pendapat Malik pun sama dengan

pendapat Abu Hanifuh. Kami tidak mengetahui pendapat yang

seperti ini dari para pendahulu kami. Para ulama terdahulu juga

tidak memiliki sybhat atas permasalahan ini, kecuali hanya ada

sebagian ulama yang mengaku pemah mengamalkan perkataan

ini. Sungguh ini merupakan hul y*g batil, karena kedua pendapat

Malik seperti yang telah kami paparkan, kedua pendapat ini

bertentangan dengan Imam Malik ifu sendiri. Seandainya salah

safu pendapat malik ini pemah diamalkan, maka ulama tersebut

telah menyelisihi pernptaan Malik lainnya, dimana perbedaan

pendapat seseorang pada suahr hal 5nng pemah dilihatrya, ifu

merupakan argrnen yarg qath'i dalam agalna, dimana tidak

mungkin mengamalkan kdua pendapat ini.

L-.
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Begitu pula halnp dengan pembatasan Imam Malik terkait

dipertolehkannya membayar suafu barang se@ra funai -apabila
barang tersebut itu kondisinln dekat-, dimana dia melarang jika

barang tersebut ihr jauh. Dia juga belum menenfukan berapa
jauhnp jarak yang diharamkan barang secarcr funai dan '
seberapa dekatnya jarak png diperbolehkan unfuk membayar

barang se@ra hlnai, sungguh hal ini sangat mengejutkan?! Tiada
png lebih mengejutkan daripada orang Snng mengharamkan dan
menghalalkan suafu hukum kemudian dia tdak menjelaskan

kepada orcng lang mengamalkan perihal pengharaman ini, agar

orang lrang mengamalkan penghalalan perkara tersebut tidak
terjerumus padanSn.

Para pengikut Imam Malik berargumen -tentang
pelarangan membayar suafu barang ihr secara funai- dengan
pendapat Al-laits, dia berkata: Apabila oftrng ifu membayar secara

funai, kemudian dia mendapati barang ifu Udak sesuai dengan apa
yang telah disifati, maka dia dapat mengembalikan barang

tersebut, sehingga sang penjual dapat memanfaatkan uang
tersebut selama beberapa lama, lantas apakah ini merupakan
pinjaman yang beralih pada suatu manfaat?

Abu Muhammad berkata: Argumen yang dipaparkan ini
merupakan argumen yang paling buruk daripada argumen milikku
dalam perkara ini.

Kami katakan kepada mereka (para pengikut Malik): Iya,
memang demikian halnya, lantas kemudian apa? Tidak akan
pemah suatu pinjqman itu dapat diambil manfaatnya, akan tetapi
perkara itu adalah jual beli seperti yang lain, tidak ada yang beda.

Lantas darimana kalian menemukan larangan suafu pinjaman ihr
dapat diambil manfaatrya? Dalam Kitabullah manakah kalian

@ - AlMuhaua

1

1



I

temukan hal ini? Atau pada Sunnah Rasulullah $ manakah kalian

temukan? Atau ini merupakan pendapat siapa?

Bahkan yang lebih mengejutkan bagi semuanya, bahwa

temyata tidak ada safu orang salaf pun di muka bumi ini, kecuali

dia mengambil suafu manfaat dari orang yang meminjam, dimana

seandainln orang tersebut tidak mendapat manfaat dari hal ifu,

sehingga tidak mungkin dia meminjamnya. Kami tidak pemah

mendengar pendapat yang sedingin dan sebunrk pendapat ini?

Seandain5n Snng terjadi ihr adalah seperti png telah mereka

sebutkan, maka hal tersebut akan ma,vajibkan batulqn semua jual

beli. Sebab, di dunia ini udak ada jual beli kecuali perkara tersebut

ada di dalamrya (perkara pinjaman beralih pada suahr manfaat).

Juga karena tidak ada suatu jual beli kecr.rali jtnl beli tersebut

memiliki kemungkinan suatu barang itu dimiliki dan juga

dikernbalikan lagi, atau pada barang tersebut ada suatu cacat yang

mernbuat barang itu hanrs dikembalikan, lantas mengapa kalian

tidak melarang saja pembayaran secarcr tunai pada setiap jual beli

yang ada? Sebab, apabila suatu barang itu dikembalikan, maka

sang penjual ihr harus mengembalikan uang yang merupakan

harga barang itu kepada pembeli, setelah sang penjual

memanfaatkan uang tersebut, sehingga hal ini membuat hal

tersebut luyalqn pinjaman yang memberikan sebuah manfaat?

IGrni memohon kepada Allah Afitnh. PemSntaan ini pun telah

gugur.

PemSrataan Asy-Syafi'i terkait pelarangan jual beli barang

5nng wtrjudnya tidak ada. Para ulama madzhabnSn tentang perkara

tesebut dengan lamngan Rasulullah $ terhadap jual beli yang

terdapat unsur gharar (resiko kerugian), terhadap jual beli

mulatnasah (...) dan juga terhadap jual beli munabadzah (...). Kami
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tidak menernukan aryFrmen lainngra selain ini. Sebab, jual beli suatu

barang Sang wujudnp tidak ada, apabila barang tersebut disifati
tanpa melihat, tanpa suafu keahlian dan juga tanpa suatu

pengetahuan, maka tetap saja kepemilikannya terhadap bamng

tersebut sah, lantas dimanakah unsur ghamr ifu? Apabila mereka

mengatakan, barang dagangan ifu strdah rusak sebelum adargn
jual beli, sehingga menjadikan iual b.li itu sebagai jual beli Snng
fasid?

IGrni katalon: Terkadang suahr barang itu dapat dimiliki
sehingga iual beli tersebut menjadi fasid, dimana tidak ada bedanp
dengan png lain. Dengan ghanr sema@m ini, mereka (para

ulama ma&hab Malih) menilai batal semua iual beli png ada di
muka bumi ini. Sejatiqn, tdak da ghanr pada iual beli ini,
kectrali ghanryang ada pada selunrh jual beli, dimana hal ini fidak
berbeda dengan png lain.

Berkenaan praktek jual beli munabadah dan mulanasah,
kami merir,uayatkan sebuah pendapat dari jalur periwayatan

Ahmad bin S3nr'aib, bahwa Muhammad bin Abdul A'la
mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar
Ubaidillah -hnu Umar Q- meriuayatkan dari Iftubaib bin

AMurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, dari
Nabi $, "Bahua beliau melarang dua jenis jual beli: Jual beli

munabadah dan mulanash."

Jual beli mulamaah adalah transal$i iual beli lnng
dilakukrn seseorirng dengan berl€ta kepada 3nng lain, "Aku iual
pakaianku (kainh, ini dengan pakaianmu (kainmu)," dan salah

seorcmg dari kedtn belah pihak tidak melihat kondisi pakaian (kain)

Snng lain, akan tetapi tranlra menlpnfuhnp.
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Sedargkan ;tral beli munabadah adalah, transaksi itml beli

yang dilalnrkan seseorang dengan berkata kepada orang lainnSra,

"Aku lernparkan apa !/ang ada di tanganku dan engkau melempar

apa lnng ada di tanganmu", agar salah safu dari kalian merrbeli

milik SnnS lain, sernentara masing-masing pihak tidak mengetahui

berapa nilai Fng ada pada or.Ing lain dan perkara lrang s€rupa

dengan hal ini.

Diriuayatkan dari iahrr periwayatan Syu'aib bahura Abu

Daud AtlFThalnfsi mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin

hratrim bin Sa'ad bin hrahim bin Abdr.urahman bin Auf

menceritakan kepada kami, aSBhku menceritakan kepadaku dari

shalih 1pitu lbnu Kaisan- dari hnu Syihab, bahwa Amir bin Sa'd

bin Abi Waq$sh mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al
Khrdri + pernah berkata: Rasulullah $ melarang jual beli

muhmamh -mulana h ini memiliki arti mengerrakan pakaian

tanpa melihatrya kernbali-, dan jual beli murnMah
munaWah adalah seseorcng melemparkan pakaiannya kepada

orang lain sebehrn pakaian ihr diperiksa-.3s

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan l"gi bahuta

transaksi jtral b"li seperti ini jelas haram, dimana ini mempakan

penafsiran Abu Hurairah dan Abu Sa'id *,. Pendapat kedua

ulama ini menrpakan argwnen dalam hukum q/arht dan dsi

kebalrasaaru dirnarn fidak ada ulama 5nng menentang penafskan

kedm ulama ini. Ini jelas hkan jual beli suahr barang lang
wujudn3la tdak ada namun ini merupakan iual beli sratu barang

35 Hadits ini diriwa3ptkan dalam Srrna" An-Nasa 'rbukan dengan sanad ini, dan
aku tidak tahu shpa yang merryebutkan kebimbangan riwalat irn. Wallahu
a'lant
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yang wujudnlra ada sehingga di sini nampak penyimpangan para

ulama yang berargumen dengan kedua hadits di atas.

Ali berkata: Kecuali kedua l<habar ini merupakan argumen

menurut Abu Hanilah dalam perkara dipertolehkannp jual beli

suahr barang 3rang wujudnya tidak ada, dan juga jual beli suahr

barang gnng unrjudnlp ada, narnun keduanlra itu tdak dapat

disifati dan juga tidak dapat dilihat.

Ali berkata: Hal yang dapat membatalkan ucapan fuy
$nf i sebelumnSa adalah, kaum muslimin masih saja melalnrkan

jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada dengan hanya

menyebutkan sifatnln saja. Bahkan hal ini banfrak dilakukan oleh

penduduk negeri-negeri lnng jauh. Utsman pemah menjual

hartanya (tanah) png berada di Khaibar dengan harta (tanah) hnu
Umar 5nng berada di Wadi Al Qura. Perkara ini sudah masyhur di

kalangan ulama.

Seandainln mereka m€nggunakan a4lumen dengan

lamngan Nabi $ tentang larangan jual beli Snng bukan menjadi

milikmu? Maka kami katakan: I5ra, memang hal itu benar, dimana

barang tersebut harusnya ada pada penjualnya, bukan barang yang

Udak dimiliki oleh penjual. Sebab fidak ada bedanya dalam

perkataan bahasa Arab, terkait orang png berkata, "Bamng

milikku H*g, aku punya nrmah, aku pun5ra budak dan harta, baik

wujudnya ihr ada maupun tidak ada." Apabila semua yang omng

tersebut katakan ihr memang ada di dalam kepemilikannln, maka

barang lang tdak dia punya itu tdak termasuk di dalam

kepemilikannya, sekalipun barang ifu ada di tangannSn.

Dalil akan fasidnya pernSntaan Aslrslafi'i adalah firman

Allah &,
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'€tr|rii'SY,

"Padahal Allah telah menghalall<an inl beli;' (Qs. Al
Baqarah [2]:2751.

AIhh & irsu berftrrn rn,

rLlS lJtA YiLv { \frG a$i w-
'&4,ri &1i2- <r?s st 1,ffi

" Hai onng'orang Wng beriman, iangallhh lamu sling
menakan hafu s&marnu dengan jalan tnng btil kecuali dengan

jalan paniagaan gng berlalil dengan sul<a sm*suka di anbm

kamu." (Qs.An-Nisaa' [4]: 29).

Jual beli suafu barang ynng wujudnSn tdak ada termasuk

jual beli 1nng A[ah & halallGn, juga termasuk perdagangan yang

sarrr&sorDo diridhai oleh kedua belah pihak (]raitu penjual dan

pembeli). Maka, semua jrral beli itu merupakan hal yang halal,

kectnli jrnl beli lang AUah haramkan melahri lisan Nabi-Nf &,
baik itu ada di dalam Al Qur'an maupun Sunnah.

Diantara perkara yang diyakini kebatilannp adalah,

Allah {* telah mengharamkan salah satu diantara beragam jual

beli, malo secam global hal ifu mernberikan indilosi
jual beli. Ped<ara ini juga tdak dijelaskan kepada

l€rni melalui lisan Nabi $ yang berisikan perintah untuk

menjelaskann5n. Perkam inilah 1nng kami utamakan -segala puji

bagi Alah-. Hal tersebut sesuai dengan fiman Allah Sl,
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"Allah frdak membebni s@ftng melainkan sauai

dangan "(Qs.Al Baqarah l2l:2t361.

Kami tdak mampu mengetahui apa saja Sarrg Alah &
haramkan dan unjibl€n bagi hta, kecuali jika ada nash akan
pedrara tersebut. Kami juga tidak meqgetahui tentang larangan
Aslrslrafi'i terhadap jual beli zuatu bamng Srang wujudnya tidak ada
dan dapat disifat serta dapat dipinjamlon.

Seandainfra ada ulama yang mengatakan, lantas dimana
letak perkataan Al Hakam dan Hammad Snng kalian
tadi? Maka kami katakan: Kedua ulama tersebut (Al Hakam dan
Hammad) tidak melarang jual beli barang png wujudryn tidak ada,

akan tetapi mereka berdua melarang jual beli, dimana pembeli
belum melihat barang pada hari diriqp akan mernbeli bamng
tersebut. Sekalipun terkadang dirinSn itu telah melihat barang itu
pada pagi hari dan pada sore hari4Ta barang itu telah tiada,
mereka berdua tidak mensyaratkan wuiud keberadaan barang saat

bansaksi jual beli berlangsung, sehingga seseormg tidak boleh
mengatakan dengan sebuah dugaan 3nng dusta. Semoga Allah
selalu memberikan tauftq-\n.

AIi berkata: Semua perkataan ini grgur dan 5rang disepakati
oleh para ulama hanyalah perkataan 3nng meunjibkan l<higr
ru'1ah, seperti 3nng telah kami riuayatkan dari hrahim, Al Hasan,
Aslrsya'bi, Makhul, dan juga salah satu pendapat AqlSlnfi'i.
Karni menemukan, bahun mereka meriuaptkan sebuah abar,
yang kami dari jalur periua3ntan Waki' dari Al Hasan
bin Ha5y, dari Hasan Al Bashri, bahura Rasulullah $ bersabda,
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" knngsiap membeli suafu banng, maka dia berhak

memiliki khignr hingga dia melihat banng tercebut"

Abu Muhammad berkata: Abar ini mutal, dimana hadits

mutsl tdaklah dapat dijadikan argumen. Seandain3n status abar
ini dibenarkan, maka mereka pun tentunya telah menjadikannya

sebagai argurnen, karena perkam ini tdak terma$rk di dalam

lingk rp atar di atas, bahwa memang orang tersebut berhak atas

l<hi5nr apabila barang tersebut dia temukan sesuai dengan 3nng

telah disifati kepadanya. Akan tetapi secara nampak l<higr ifii
dinSntakan gugur lantaran adanga proses melihat barang, dan hal

ini bertentangan dengan ucapan Abu Hanifah yang telah

disepal€fi oleh para ulama.

Perkara ini pula lnng ditinggalkan oleh para ulama

madzhab Maliki, sementara mereka ini menjadikan hadits mutsl
sebagai argtrmen. &bab para ulama madzhab Maliki fidak

menenfukan suafu kh$nr sebelum orang tersebut ifu melihat

bamngnlra. Mereka (ulama madzhab Maliki) apa lnng telah kami

riunftkan dari jalur periunlntan Sa'id bin Manshur, dari Ismail

bin ASapsy, dari Abu Bakar bin AMillah bin Abu Marlnm, dari

Makhul, bahun Rasulullah $ bersabda,

isliY,tit:'r.#;; t* rs?t i,,
.;:r:rits oy, ,;*liA

"Ehnngsiap mernbeli sauatu gng blw, dk lihat mal<a

dh be.rhak abs khi5ar apbila dia telah melihahSa. Jika
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berkehendak, dk bbh mengambilngm dan jila berkehendak, dia

boleh mengem hlikann5n."

Ismail seorcmg periwapt yang dha'if. Abu

Bakar bin Maryam kerap disebutkan sebagai periunyat yang suka

berdusta. Riun5rat ini juga merupakan aMr yarry mutaL Lantas
jika hadits ini pun shahih, maka mereka pun fidak dapat

menjadikan aMrini sebagai argumen mereka. Sebab, kandungan

afur ters€but m€rnkikan indikasi bahwa sang pembeli akan

mengembalikan barang tersebut jika dirinp menemukan sifat

bamng itu tdak sama dengan apa yang telah disifati kepada

dirinya.

1412- Masalah: Seandainya orang Snng membeli suatu

barang 1nng wuiudnp tidak ada ifu mendapati sifat barang itu
seperti yang pernah disifati kepada dirinya, maka jual beli ifu harus

dilaksanakan. Sedangkan jika dia menemukan sifat barang ifu
berteda dengan apa yang telah disifati kepada dirinya, maka jual

beli itu tdak diberlalnrkan, hingga sifat barang tersebut

diperbaharui sihtr5n SEng lain dengan keridhaan kedua belah

pihak.

Penfelasan:

Orang tersehrt membeli dengan pcn$€ean yang sah saat

snhr slht tertentu pada barang ihr, seperti Snng telah

kami sebutkan s€behmnl/a. Apabila orang tersebut nyatanya

menemukan sifat barang yang berbeda, maka jual beli itu tdak
dapat dilaksanakan, sebab lami ]Ekin bahwa oreng tersebut tidak

akan membeli barang yang dia dapati, dan dia hanya akan
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membeli $rafu barang dengan sifatrya yang lain bukan barang

gnng dia dapati. Tidak dimgulGn lagi, bahwa barang yang dia

temukan itu bukanlah barang yang ingin dia beli. Jika dirinSn

belum mernbelinya, maka barang tersebut belum menjadi miliknya.

Seandainya ada ulama yang mengatakan, sang penjual

diwajibkan menghadirkan barang dengan sifat seperti yang dia
jual? Maka kami katakan: Perkara ini fidak bisa dilakukan, sebab

sang penjual menjual barang tertentu, bukan menjual sifat yang

terkandung di dalam barang tersebut, sehingga tidak wajib

membebankan sang penjual unfuk menghadirkan apa yang tidak

dia iual. -Sungguh benar, bahwa akad jual beli ini fasidkarerra iual
beli tersebut tidak berkaitan dengan sesuafu sarna sekali. Ini

menrpakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama lainnya.

1413. Masalah: Apabila suatu barang yang dijual

menrpakan barang png wujudnya tidak ada, dan tdak ada

informasi detail tentang sifat barang tersebut, dimana sang penjual

pun tidak mengetahui barang ifu; tidak dengan cara melihahlp
dan tidak pula dengan penyifratan barang yang dilakukan oleh

orcmg yang dapat dipercaSa akan barang yang dijual, bahkan

barang ini juga tidak dapat diketahui oleh pembeli; tidak dengan

cara melihatrya, atau disifati oleh orang 5nng terkenal jujur, maka
jual beli seperti ini merupakan jtnl beli fasid dan dvfaal<h selama-

lamangra, tidak ada pilihan unfuk mempe,fuolehkan perkara ini

sarna sekali.

Yang dipe6olehkan adalah seseorlng mernbeli suatu

barang seperti apa yang telah disifati sang penjual kepadanSn, baik

sang pembeli mempercayai ucapan penjual atau tidak.
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Diperbolehkan pula seseorang m€nilral s.dr barang seperti

apa yang telah disifati sang pembeli keeadanlB, baik sang pembeli

mempercagrai ucapan penjual atau tdak Ap*ila diriryn itu
menemukan bamng tersebut dengan sifat iht malra jual belinya

menjadi terlaksana, narnun jika merrernukan silat baxang tersebut

berteda, maka jual belinya itu batal, dan m€rrEng sudah

seharusnla menjadi batal.

Para ulama madzhab Hanafi menrpeftd€hlian jml beli

suatu barang yang tidak diketahui dan tdak dfipaparkan sifat

bamngnSa. Mereka memberikan porsi lfifim ru'tph dajual beli

sema@rn ini seperti 5nng telah kami paparkan

Perkataan kami bahwa jual beJi ihr tdak bd€h dilakukan

kecuali dengan adan5n pengetahr.ran alon bilang dan itrga sifatnya
juga pendapat Malik atau pendapat Suhirnan dan ularna lainnya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama rnadzhab Hanafi
berargumen dengan sebuah hadits shalrih M Basulullah &,
bahwa beliau melarang jual beli bif-b$an sehna biji$ijian itu
belum mengeras. Mereka (pam ularna madzhab Hanafi)

mengatakan, bahwa dalam hadits ini ada pqrfr&han menjualnya

setelah biji-bijian itu mengeras, dinrana W+ean hi masih berada

di dalam , fidak ada ses@rilg lpng pemah

melihatrya dan juga udak pemah dik€fiahd snh buargrya-

Ali berkata: Inilah yrang mereka angFp s€bagai argurnen,

padahal png benar bukanlah dernikian- S€bS d dalam hadits di
atas, tidak memuat kecuali pelarangan rner$El W$tran sebelum

mengers, tidak ada pembolehan merrlualrryn s€tdah bijFbijian itu
mengeras, dimana fidak ada juga pelarargm jual beft ters€but?
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Kalian pasti terkeiut dengan keberanian sekelompok ulama

ini terhadap Allah dengan suatu hal yang batil, dimana mereka

(para ulama ma&hab Hanafi) berargumen dengan hadits yang di

dalamnya tdak terdapat suatu ketetapan hulorn. Selain ihr,

mereka menyelisihi nashyang ada, yaitu mempertolehkan jual beli

biji-bijian sebelum biji-bijian itu mengering dengan syarat

mengambilnln dengan cara dipotong. Sungguh sesat pola pikir

seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Hal yang mengejutkan lainnln,

bahvra mereka berbohong terhadap hadits di atas dengan

memalrsakan suafu perkara 1nng tidak ada nash dan tidak pula

ada atsr lnng membolehkan jual beli biji-bijian setelah biji-bijian

ifu mengeras. Tidak orlmp hanya sampai di sini, mereka pun

memaksakan suatu perkara yang udak disebutkan dan tidak

diisyaratkan pada hadits di atas, yaihr jual beli suatu barang png
wujudnp tidak ada; tdak diketahui sifatrya; sang penjual tidak

menyifatinp, apa lagr sang pembeli; atau tidak ada orang lain

yang dapat memberitahukan sifat barang tersebut kepada

keduanya (penjual dan pembeli). Mereka juga terkadang meng-

ingkari jual beli yang telah mereka tetapkan itu. Mereka (para

ulama madzhab Hanafi) mengharamkan jual beli dagmg kambing

sebelum kambing itu disembelih; jual beli tangkai Snng tidak ada

kurmanya sebelum kurma ifu dimakan; juga jual beli minyak yang

masih dalam buah zaitun sebelum buah ifu diperas; juga jual beli

susu yang masih ada di dalam ambing. Mereka berdalih tentang

semua jual beli ini, bahwa semuanya ifu menrpakan barang yang

tdak diketahui silatr5ra. Sungguh hal ini mempakan kebodohan

dan mempennainkan agama. Kami memohon perlindungan Allah

dari hal yang semisal dengannp.
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Ali berkata: Kami memperbolehkan iual beli biji-bUian

setelah bijFbijian itu mengeras, sebagaimana kondisi bUi-bijian itu

yang berada di dalam seludangnya, dimana kami juga

memperbolehkan itnl beli kambing, baik itu masih hidup maupun

sudah disernbelih, baik itu daging dan juga kulitSn. Kami juga

mempertolehkan jual beli kambing betina yang di dalam

ambingnSn terdapat sursu. Kami juga mempefoolehkan jual beli

tangkai kurma beserta buah kurmilgd, karena semua hal ihl

menrpakan hal yang 
"hahb 

dan dapat dilihat. Dimana kami juga

Udak memperbolehkan menjual bUi-bfian tanpa seludangnya,

sebab pada hal tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui

sifatrya. Kami juga tidak mempertolehkan jual beli dagrng tanpa

kulitrya, jtnl beli tangkai tanpa kurman3n, dan juga jual beli susu

tanpa kambingnya.

Abu Muhammad berkata: Semua penjualan barang tersebut

tidak terlepas dari kondisi barang tersebut itu b€lum ada, dimana

bamng tersebut ihr disyaratkan kepada penjual, atau

sang pembeli mensyaratkan hal tersebut, atau kedua belah pihak

sarna-sarna mens!/aratkan keberadaan benda ihr sebelum wujudnya

ada, atau hal ini diqnratkan kepada selain mereka berdua (peniual

dan pembeli), atau disyaratkan kepada salah safunya.

Apabila hal ini disyaratkan baE peniual atau pembeli

mensyaratkan hal ini, maka jual beli ihr merupakan praktek jual

beli dengan harga 1nng tidak diketahui, Ini juga al<ad iiarah dengan

harga yang tidak diketahui. Ini tentunya batil, karena jual beli

semacam ini tdaklah diperbolehkan dengan nash N Qur'an
kectrali dengan adanya keridhaan dari dua belah pihak. Sama-

sarna ridha di sini tidak mungkin dapat dirasakan kecuali pada-hal

yang dapat diketahui, bukan pada hal yang tidak dapat diketahui.
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Begitu pula halnln iika ini disyaratkan kepada kedua belah pihak

(penjual dan pembeli), atau disyaratkan kepada orang lainnya.

Abu Muhammad juga berkata: Semua sSnrat yang tidak ada

dalam Kitabullah adalah batil. Apabila perkara ini Udak disyaratkan

kepada salah seorang dari mereka (penjual dan pembeli), maka ini
menrpakan b€nfuk memakan harta se@ra batil, karena hal

semacarn ini tdak dapat membuat seseorang unfuk dapat

mengambil apa !/ang telah dia beli?

Ali berkata: Penjelasan kebatilan jual beli suatu barang 3png
tidak dapat diketahui dengan cara melihatrgra atau dengan cara

menyifatinp, yaitu shahilrnya larangan Nabi $ akan jual beli

ghanr. Perkara inilah lang merupakan nn ghamr tersebut, sebab

orang tersebut tidak mengetahui barang apa yang dibeli atau Srang

dfiual.

Dalil lainnya adalah firman Allah &,

"Keatali dengan jalan pemiagaan tnng berlaku dengw
suka anna-sul<a di anAm kamu." (Qs.Al Baqarah l2l:291.

Tidak mungkin adanya sikap sama€ama ridha terhadap

suafu barang, yang tidak diketahui kadar bahkan sifatnya. Kami

memisahkan antara penyifatan seorang penjual kepada sang

pembeli, atau penyifatan sang pembeli kepada penjual suatu

barang, baik salah satu di antara kedua ifu memper@yai pihak

yang lain atau tidak. Maka dari itu, kami memperbolehkan jual beli

tersebut. Terkait tansaksi jtnl beli barang yang disifati oleh orang .

lain selain penjml dan pembeli, maka kami tdak mempertoleh-

kann5ra, kecuali orang yang bersangkutan termasuk orang lrang
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dipercaSp tentang paparan sifat strafu barang. Sebab, penyifatan

sang penjual terhadap pembeli atau penyifatan sang pernbeli

terhadap penjual terkait suafu barang, maka hal ini mernbuat jual

beli ifu harus terlaksana, dimana kedua belah pihak sarna€ama

saling ridha di saat mereka mendapati barang tersebut. Kami

mengetahui bahwa jual beli itu shahih dan benar adanya serta juga

berdasarkan hal yang membuat keridhaan itu sah. Jika fidak

dernikian, maka jual beli itu tdak sah.

Sementara apabila oftrng lain, lpihr selain perriual dan
pernbeli barang tersebut png menerangkan silat barang tersebut,

dan dia termasuk omng yang keterangan penyifatan

kurang dipercaSn, maka jtnl beli di sini fidak terjadi. Sebab akad

yang terjadi adalah akad pada suatu hal yang tdak diketahui, baik

itu dari salah safu orang tersebut (penjual atau pembeli) atau dari

keduan5n. Jtnl beli seperti ini hamm dan tidak dipertolehkan.
Seandainp oreng lnng membrikan keterangan sifat bamng

tersebut adalah orang lrang diperca3n , maka

kejujumn keterangannya itu mernbuat jual beli ini menjadi

terlaksana. &bab, orang ifu membeli apa yang telah dia ketahui,

atau sang penjual ifu menjual barang 37ang juga telah dia ketahui,

maka transaksi jual beli ini sah dan sikap sdno-sorno ridha pun

teruujud.

Apabih orang tersebut juga menernukan barang dalam

kondisi seperti itu, maka dia akan mengetahui bahun tansalrsi lual
beli ini terlalsana dengan sah. B€itu pula sebaliknya apabila dia
menernukan barang dalam kondisi seperti ihr, rnaka dia juga akan

mengetahui bahwa }ral beli ini Udak terlaksana dan batil, seperti

kasus orang 1tang mendapati kondisi barang png mustahil unfuk
bisa dikehhui.
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L4L4. Masalah: Dperbolehkan meniual satu pakaian

(kain) lnng masih dilipat, atau pakaian (kain) masih berada di

dalam kemasan, atau menjual pakaian (kain) yang besar apabila

semua kain tersebut telah diberikan keterangan silatr5n. Apabila

orang tersebut menemukan setnua kain ini seperti ketemngan

sifatnSn, maka transaksi iual beli itu dapat terlaksana, namun jika

tdak, maka jual belinya batil.

Ali berkata: Pemisahan antara jumlah yang safu dengan

jumlah yang banSnk pendapat Snng salah, sebab

aplikasingn menyebabkan transalsi jual beli menjadi haram,

sehingga sedikit dan banyakqn itu haram . Atau jika ini

perkara yang halal, maka sedikit dan banyaknya pun

halal. Pendapat seperti inilah yang mencoba menjelekjelekkan

para ulama madzhab Hanafi dalam masalah pembolehan minuman

memabukkan yang jumlahnln sedikit dan pengharaman minuman

memabukkan yang jumlahnp banyak. Hal semacam ini kita udak

dapat terima kecuali itu haryn bersumber dari Ra$lullah S. lGmi
tidak melihat dari apa lrang mereka gemborgernborkan, kectrali

mereka hanya mengatakan, terkait perkara satu pakaian (t<ain),

maka kain tersebut dapat dengan mudah dibentangkan dan

dibolak-balik serta dapat dilipat kembali dengan mudah, akan

tetapi hal ini sulit dilakukan pada kondisi pakaian (kain) itu jika

ban1nk?

Kami katakan kepada mereka, bahwa darimana kalian

menemukan sSnriat serna@rn ini, yaitu sulitr3n merrgerjakan suafu

pekerjaan menyebabkan hal 1nng haram diperbolehkan dan juga

jual beli yang haram? Lalu kami katakan lagi kepada mereka,

lantas bagaimana pendapat kalian terkait dua pakaian (kain) SnnS

ada di dalam safu atau dua kemasannya? Seandai4n mereka
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iual beli ifu, maka kami pun akan menanyakan

mereka perihal tiga kain, kernudian empat, lalu kami akan

tarnbatrkan seperti ihr safu persafu.

Jika mereka mengharamkan hansaksi jual beli seperti ifu,

maka kami pun akan menanyakan dalil penghalalan fuansaksi jual

beli suatu bamng !/ang mereka halalkan dan juga dalil atas

pengharaman transalsi jual beli sr"ntu barang lnng mereka anggap

haram. Juga terrnasrk dalil tentang kesulitan, lang mana kesulitan

ifu mereka iadikan alasan untuk menghalalkan sesuahr ifu. Kami

irya alon dalil tentang kernudahan, lnng rnana

kernudahan ifu mereka jadilon alasan untuk mengharamkan

sesuafu ittr, dimana sernua pertan!,aan ini sulit unfuk dijawab oleh

mereka.

Selain ifu, mungkin saja pakaian (<ain) lrang banyak

tersebut akan l€bih mudah untuk dibentangkan dan dilipat

dadpada mernbentangkan satu pakaian (loin) dan melipatrp
kernbali. Ini s€b€nar[,a srdah lumrah dikstahui oleh orang

banyalq seperti halnya importir png datang dari Baghdad, dan

fdak sempat melipat beragarn pakaian [<ain) tersebut setelah

dibentangkan, kecuali hanf sahr dari ribuan palaian atau (kain)

png sernpat mereka lipat. Akan tetapi hukurn gang berlaku pada

hal itr adalah, adanya keridhaan antara kdua belah pihak (penjual

dan pernbeli) lantaran keduanp S?rrd-sorrr mengetahui sifat

barang terseht" dan juga sisi ghanr lrang merupakan

ketidatfiahuan akan suahr barang itu menjadi hilang. Semoga Allah

selalu memberikan tarfrq-N5n.
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1415- Masalah: Setiap penjual dan pembeli, baik

mereka ifu melakukan bansaksi jual beli sekala kecil maupun

besar- wajib mengajukan saksi sebanyak 2 orang laki{aki, atau 1

orang laki-laki beserta 2 orang perempuan yang adil. Apabila

kedua orang tersebut, baik penjual maupun pembeli, fidak

menemukan orang-orang yang dinilai adil, maka perihal pemberian

saksi atas jual beli mereka ini gugur, seperti yang telah kami

kemukakan sebelumnya. Seandainya mereka berdua mempersaksi-

kan jual beli -dimana keduanya mampu untuk melakukan hal

tersebut-, maka dia telah berbuat maksiat terhadap Allah,

sementara jual belinya itu tetap sempurna.

Seandainya toansaksi jual beli itu merupakan bentuk

transaksi jual beli yang harganya ditangguhkan hingga waktu

tertenfu, maka mereka wajib bersama-sama menuliskan transaksi

tersebut dengan mempersaksikannya. Seandainya kedua belah

pihak tidak sama-sama saling menuliskannya, maka mereka ihr

telah berbuat maksiat terhadap Allah, sementara jual belinya tetap

sempuma. Akan tetapi jika kedua belah pihak ini tidak mampu

menuliskan jual beli tersebut, maka gugurlah kewajiban yang telah

ditetapkan di dalam Al Qur'an.

Penjelasan:

Allah & berfirman,

"L4,1,Ft tty y* F:'; 6y r$( Aii qt6-

;\ *,y eU{ t i;zii, A\4 -# eiZP'e
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# tu1'#3i a $i ;5 t:;. r<X 
-6 i,g'.:rji

cE'{,44(i*sJ$Krrt
"Hai orang-orang Snng beriman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara funai unfuk wakfu yang ditenfukan,

hendaklah kamu menuliskannjm. HendaHah seorang penulis di
anbra kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengaiarkannya, maka

hendaHah dia menulis, dan hendaklah orz,ng yang berubng ifu
mengimlakan (apa 5nng akan ditulis itu), dan hendaklah dia

berblua kepada Allah Tuhan4n, serta janganlah dia mengwangi

sdikit pun daripada utangntn. Jika gnng berutang ifu onng yang

lemah alafun atau lemah (keadaannya) abu dia sendii tidak

mampu mengimlakl<an, maka hendaHah walinya mengimlal<l<an

dengan jujur. Petsksikanlah dengan dua omng saksi dari onng-

oftng lelaki (di anbnmu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka

holeh) seoftrng lelaki dan dua omng perempuan dad saksi-sal<si

yang kamu ridhai, suptn jika seorang lup maka yang seoftng

mengingatl<annya. Janganlah saksi-saksi ifu enggan (memberi

ketemngan) apbila mereka dipnggil; dan janganlah l<amu iemu
menulis ubng ifu, baik kecil maupun besar sampai batas wnktu

membaSanSa. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persakian dan lebih dekat kepada frdak

(neninbulkan) kemguanmu. (Tulislah muamalahmu ifu), keanali

jika muamalah ifu perdagangan funai yang l<amuialankan di antara

kamu, maka udak ada dos bagi kamu, fiika) kamu frdak

menulisn5n. Dan percaksikanlah apabik kamu beriual beli, dan

pnulis dan sal<si sal@ sulit menytlitkan. Jika kamu

AtMuhau" - [1etl



lal<ukan 6png demikian), maka hal itu adalah suatu

kefasikan pada diimu. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti

mengajarimu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuafu. Jika

kamu dalam (dan bermuamalah tidak seara funai)

sdang katnu tidak memperoleh seorzrng penulis, maka hendaHah

ada banng tanggwngan gng dipegang (oleh ynng berpiubng/.

Akan tebpi jika sebagian l<amu memperaSmi sebagian Snng lain,

maka hendailah tnng dipercaSni itu menunaikan amanabt5n

(utanqnW) dan hendaHah dia berhkwa kepda Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (pra sal<sl menyembunyikan percaksian."

(Qs. Al Baqarah 12lt 282-283l,.

Abu Muhammad berkata: Inilah semua perintah yang amat

berat unfuk dilakukan dan juga merupakan perkara !/ang
dianjurkan. Sebab perkara yang telah ada di dalam Al Qur'an
tidak lagi dapat dital$ /ilkan, yaitu perkara bermuamalah dengan

cara yang fidak hmai dan juga dalam perkara mempersaksikan

perdagangan lrang sedang dilakukan, sebagaimana dirinya

memerintahkan para saksi perdagangan agar tidak mengabaikan

safu petintah sekalipun. l-antas darimana sekelompok orcmg

tersebut bisa menetapkan bahwa salah sahr perintah dalam

perdagangan ifu hukumnya wajib, dan perintah lainnya ifu
dlacuhkan?

Allah & telah menjelaskan dalam apt di atas, bahwa

jika sang lrm tulis membuat-buat kesulitan saat sang juru fulis

enggan menulis, rnaka ini sudah pasti mmrpakan sebuah

kernudharaan. Begitu itrga saksi saat dirirgp en(gan memberikan

kesaksian pada saat dirinya di panggil, maka hal ini menrpakan

sebuah kefasikan. Allah $ kemudian memberikan penekanan

akan hal tersebut dan melarang kita trntuk bosan mencatat apa
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SBng telah dtuajibkan kepada kita, baik muamalah kecil maupun

besar.

Allah & jr.rgu mengabarkan kepada kita, bahwa dengan

benfuk pencatatan muamalah termasuk perkara yang lebih adil di

sisi Allah, dapat menguatkan kesaksian dan dapat mendekatkan

kamu kepada ketidakraguan. Pendapat ini mengesampingkan

pedora fidak menulis suafu perdagangan khususnya yang

berkaitan dengan adaqp kesaksian beberapa orang dalam perkara

perdagangan yang sedang berjalan. Hal ini tidak berarti

menggugwkan seseorang untuk mengesampingkan budaya

menuliskan perdagangan pada perkara transaksi jual beli secara

utang di u,aktu tertentu.

Terkait hal ini, disebutkan dalam ,As-Sunnah: Ada sebuah

hadits yang kami riwaSntkan dari jalur periwayatan Ghundar, dari

Slnr'bah, dari Firas Al Kharifi,s dari AqrSya'bi, dari Abi Buraidah

bin Abu Musa Al Aslr'ari, dari alnhnya, dia berkata:

i-rcil- )l Jt'3
loz

;,'.':

"Ada tiga golongan yang menyeru Allah Ta'ala, dimana

Allah fidak permohonan mereka, -dia
menyebutkan, diantaran5la:- Seseorang yang memiliki utang

kepada SBng lain dan hal itu tidak dipersaksikan."

% Al Klwifijryu merupakan penisbatan pada sebuah desa yang berada di
Flamdan.

o t7
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'rt ,y; ;'ii ok

,
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Riwayat ini juga disandarkan kepada Mua& bin Al
Mutsanna, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Firas, dari Asy-Sya'bi,
dari Abi Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi $.

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi;
Ali bin Abdullah -hnu Al Madini- menceritakan kepada kami, AI

Muammil bin Ismail mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid,

tentang firman Allah &, *6titi5-*\LtS "Dan ambittah saksi

apabila kamu berjual-bell' (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Muhajid

berkata, "Saat hnu Umar melakukan jual beli dan menghadirkan

saksi. Apabila dia berjualan se@ra kredit, maka dia hendaknya

menulis dan juga mempersaksikan perkara tersebut."

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail, bahwa Ali bin

Abdillah menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim Al
Karmani menceritakan kepada kami, Ibmhim -lbnu Maimun Ash-

Shaa'igh- menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abu
Rabaah, dia berkata: Persaksikan setiap barang yang dibeli dan

dijual, sekalipun itu nilainya hanya 1 dirham, atau 1/2 dirham,

atau 7/4 dirham, atau bahkan nilai yang lebih kecil dari itu, karena

Allah & telah berfirman,

";X:Ciylj'tn$3

"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 6ef." (Qs. Al
Baqarah I2l:2821.

Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada karni, Muhammad

bin AIi Al Idfawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad bin Ismail bin An-Nahhas An-Nahwi menceritakan
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kepada kami, Ja'far bin Mujasyi' menceritakan kepada kami,

hrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Syuja' menceritakan

kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Al

Mughirah bin Miqsam, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata:

Persaksikanlah ;ika engkau menjual dan membeli suatu barang

sekalipun itu hanya merupakan sa!ruran bekas.

hnu An-Nahhas berkata: Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

juga turut berkata: Tidak dihalalkan, apabila seorang muslim

menjual dan membeli keorali dirinya mempersaksikannya. Jika

tdak, maka dia telah melanggar apa yang tertera di dalam Al

Qur'an. Begitu juga tentang tansaksi jual beli yang di bayar pada

unkfu tertenfu, dimana dia harus menulis dan mempersaksikan

jual belinya tersebut, apabila dia menemukan seorang juru tulis

perdagangan. Inilah pendapat lain dari Jabir bin Zaid, dan ulama

lainnp.

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq, bahwa

Yahrc bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-

Dhahhak bin Khalaf menceritakan kepada kami dari Isa bin Abu

Najih, dari Muiahid, tentang firman Allah &, W l1-{t " Dan

.enganlah penulis menola?' (Qs. Al Baqarah l2l: 2821dia berkata,

"Diwajibkan bagi seorang juru tulis untuk menulis (perdagangan

ifu). Semua pendapat ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan

para sahabatrya. Sementara para ulama madzhab Hanafi,

ma&hab Maliki dan madzhab AsySyaf i berpendapat, bahwa hal

ifu bukanlah terkait dengan persaksian yang disebutkan di dalam

ayat di atas, juga bukan merupakan hrlisan tentang perdagangan

seperti 1lang di sebutkan di atas. Akan tetapi png diperintahkan di
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sini adalah, pencatatan ifu merupakan ka,rnjiban dimana tidak
lazim seorang juru tulis ifu selalu menulis."

Kami juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa

saat dia membaca ayat ini (ayat tentang perdagangan yang ada

pada surah Al Baqarah ayat 282-283). Saat dirinya membaca
sampai pada firman Allah &,

fi;A {}ji 
" 

ft ;*" ril;. r<li -6 i,g

"Akan tebpi jika sebagian kanu memperayai sebagian

Smng lain, maka hendaHah yang diperayai itu menunaikan

arnanaA4a "(Qs. Al Baqarah 121.2831.

Dia berkata: Alnt ini telah di-nasakh dengan a5nt

sebelumnSn?

Abu Muhammad berkata: Yang nampak dari pernptaan
Abu Sa'id Al Khudri rg5, bahwa ayat ini telah di-nasal<h dengan

perintah menggadaikan, sebab ayat ini (tentang perintah unfuk
menggadaikan) merupakan ayat sebelumnya dan langsung

bersambung dengan aSnt ini. Tidak boleh kita menduga, bahwa

Abu Sa'id Al l(hudri itu mengatakan, ayat ini telah mqnasal<h

semua fulisan Al Qur'an yang telah dihrlis sebelumnya, dan semua

yang telah diturunkan sebelum aSrat ini, sebab hal ini tidak kita
ragukan (yaitu bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi). Kita juga

tidak boleh menduga terkait pendapat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa

ayat ini me-nasakh perintah unfuk mempersaksikan perdagangan

dan menulisnya, sebab ini merupakan anggapan yarry fasiddan tak
berdalil. Kecuali hal ini memang pemah diriuaptkan oleh Al
Hasan dan Al Halorn.

EI - AtMuhaua



Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa perintah untuk

melakukan perkara di atas adalah sebuah anjuran. Ini merupakan

pendapat Abu Qilabah, Shafwan bin Muhriz dan juga hnu Sirin.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang menyatakan

perihal me-nasal<h tdaklah benar kecuali memang ada dalil yang

kebenarannya diyakini. Sebab, keberadaan kalamullah itu adalah

unfuk dipertincangkan dan ditaati dengan cara diamalkan,

bukannya unfuk ditinggalkan, dimana nasal<h itu berarti

meninggalkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh

mengatakan sesuahr pada apa yang telah Allah perintahkan, yaihl

perkara ini tidak harus membuat diriku menaatinya kecuali ada

nash larn yang datangnya dari Allah atau dari Rasul-Nya, bahwa

ayat tersebut itu telah di-nanl<h. Jika tidak demikian, maka

mengatakan seperti ihr (bahwa ayat Al Qur'an itu sudah di-nasal<h)

berarti diperbolehkan.

Begihrpula anggapan, bahwa mempersaksikan dan

menuliskan suahr perdagangan ifu hanya hal yang dianlurkan.

Pendapat ini batil tanpa adanya nash lain yang menjadi dalil dari

hal ini. Sebab arti dari An-Nadb (dianjurkan) adalah, jika

berkehendak, maka engkau dapat mengerjakan, dan jika

berkehendak, engkau pun boleh meninggalkannya. Di dalam

literatur bahasa amb, yaifu terkait lafazh lf'al la bf'al in syi'ta
"Lakukan dan jangan engkau lalekan jika engkau mau". Ini tidak

dianggap tanpa adanya sebuah dalil yang menunjukkan kalajiban

tersebut. Kedua anggapan di atas (anggapan ayat ini di-nasakh darr

juga anggapan kedua perkara; mernpersaksikan dan menuliskan

perdagangan hanplah sebuah anjuran belaka) semuanln tertolak,

tanpa diragukan lagi.
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Sungguh malang nasibku, lantas apa bedanya antara firman

Allah &, U V,tt ;itl 5, SyWt " Maka betseseratah t<amu

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli' (Qs. Al

Jumu'ah l52l: g) dan firman Allah &, 'JW:#K6i?375

"$Ayt rU " Dan ianganlah kamu iemu menulis utang itu, baik

kecil maupun bqar sampi balas waktu memba5nmya." (Qs. Al
Baqarah l2l:2821.

Terkait ayat tersebut, para ulama Maliki berpendapat pada

ayat lnng pertama, bahwa ifu merupakan perintah yang wajib

dilakukan, sementara di sini (pada ayat yang kedua) mereka

menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang

dianjurkan, mereka menghukumi seperti ini lantaran tidak ada dalil

yang menguatkannya.

Besitu pula tentang firman Allah A,e$i;1,$ e ,33,t:t

"{il: 
u Dan beritrantah kepada mqel<a sebagian dari hatu Attah

Wng dilrarutialan-IV5p kepdand' (Qs. An-Nuur [24]: 33). JuSa
C

rirman Auah &, ;fr $,f*>X Wt#sS 6i?3{1 " Dan

janqanhh kanu jemu mqtulis utang ifu, baik kecil maupun bsar
ampi babs unktu membayatn5n." (Qs. Al Baqanh l2l
282l.Pan ulama ma&hab AqrSpfi'i berpendapat dalam ayat

png pertama, bahwa perintah dalam aynt ini mmrpakan perintah

png wajib dilaksanakan. Sementara pada ayat kedua, mereka

berpendapat sebagai sebuah perkara yang dianjurkan, mereka

menghuloami demikian karena tidak ada dalil lrang

menguatkann5n.

@l - AlMuheua



Begitu pula tentang firman Allah &, ig{f; r;1\;*e
&

liL " Maqatn lbrahim; banngskpa memasukinya (Baitullah itu)

menjadi atnanlah Dia" (Qs. Aali Imraan [3]: 97), dan firman

Auah &, "rfi {yf,*= X W l#ss J 1?3 7t uDan

janganlah l<amu jemu menulis utang ifu, baik kecil maupun besr
sampai babs unkfu mernbayam5n" (Qs. Al Baqarah I2l: 2821.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa dalam ayat
pertama, perkara tersebut merupakan sebuah kalajiban, dimana

tidak ada hukuman .hadapabila orang tersebut tinggal di Makkah.

Sementara pada ayat kedua, mereka mengatakan bahwa hal ifu
merupakan sebtrah anjuran. Mereka menghukumi dengan hal ini
lantaran tidak ada dalil yang mengatakannp. l.antas apakah
pe6edaan antara perintah Allah & ,"trk mempersksikan dan

menuliskan suatu perdagangan dan juga perintah-Np pada

perkara yang berkaitan dengan kafamh suafu sumpah dan kafamh
zhihar, hukum i/a', hu}<um li'an dan sanua perintah di dalam Al
Qur'an? Kami memohon kepada Allah agar kami tdak
menjadikan Al Qur'an, sebagai bagian 5nng tertagi-bagi, seperti
firman Allah &,

'"Witt:rfr'rl1.rj(
" Onngonng Wtg teJah manjadikan Al Qur'an itu terbagi-

b9,," (Qs. ru Hiir I15I 91).

Yang membuat kami marajibkan dan menolak

sebagian lainrqn.
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Seandainya mereka menyebutkan firman Allah &, -;\ 
39

k1'#3t 
" 
fr;*gri f<{4 " Akan tetapi iika sebasian kamu

mempercajni sebagian tnng lain, Mal<a hendaklah tnng
itu menunaikan ananab4n (utangnya)' (Qs. Al Baqarah l2l:2831
maka kami ineryratakan, bahwa ayat ini disebutkan bersamaan hal

5nng berkaitan dengan perkara Rahn, a5nt ini tidak boleh digiring

unh:k menggugurkan kevrnjiban perintah mernpersaksikan dan

menuliskan perdagangan dengan suafu dak\ raan tanpa ada

dasamya.

Begifu pula orang lpng mengatakan bahwa

mempersaksikan dan menuliskan perdagangan itu hukumnya

fardhu kifayah. Sebab, semua dal$/aan ini tdak memiliki dalil

penyokong, dan saat suatu dal<r,traan seperti ini, maka dala,vaan

tersebut batil dan tertolak. Sebab Allah $ berfirman,

6-o-ta &bLHrij:|'\4 t'
"Katakanlah, 'Tunjul*anlah hrkfr kebenannmu jil<a l<amu

adalah onng truU berzar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Di safu sisi adalah, dengan cara lekas menyrambut mereka,

saat mereka mendakwah sesuahr yang merupakan perintah Al

Qur'an, bahwa hal tersebut menrpakan perkara Snng sunah?

Kami katakan kepada mereka, lantas mana penjelasan kalian

tentang perkara yang kalian dakunkan? Mereka berkata: Yaifu

firman Allah &, VWA
ibadah haji,

# W "Apabila l<amu tetah

mal<a bolehlah befruru." (Qs. Al
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Maa'idah {51 2i.Juga firman Allah &r,1i+;^ 'r$4a\ei'ri;$9

,i'it A "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah

kamu di muka bumi."(Qs. Al Jumu'ah [62]: 10).

Maka kami katakan: Dalil ini mengejutkan kami, dalam

ajaran atau akal mana kalian temukan hal ini?! Sungguh apabila

suatu perintah Allah itu telah di-nasakh, atau dia merupakan

perkara yang sunah, maka semua perintah Allah ini harus digiring

kepada makna bahwa hal tersebut telah di-nasl<h, atau perintah

tersebut adalah sunah? Aku tidak pemah mendengar hal yang

paling mengejutkan dibanding dalil yang fasid ini, dimana

pendapat ini berusaha merobohkan Al Qur'an tanpa adanya

penjelasan.

Perlakuan mereka di sini tidak ada bedanp dengan orang

yang menyatakan pada salah safu ayat Al Qur'an, bahwa ayat

tersebut ifu telah &-nasakli? Seandainya dikatakan kepadanya:

Apa penjelasanmu tentang hal ini? Maka dia akan berkata: Allah

telah m*nasal<h mengarahkan kiblat shalat ke arah Baitul Maqdis,

dimana Allah juga menasal<h ayat tersebut untuk masa iddabnya

wanita 5rang ditinggal mati suaminya, yaitu selama 1 tahun.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengingkari adanya

nasakh dalam sebagian perintah Allah, atau perkara tersebut

memang merupakan perkara Snng sunah, atau itu merupakan

perkara yang khusus, akan tetapi haruslah ada nash lain yang

menjelaskan perkara tersebut, sementara jika ifu hanya dakrpaan

semata, maka hal tersebut tidak bisa kita anggap.

lantas apabila memang benar, bahwa salah safu perintah

di dalam Al Qur'an ada yang di-nasakh, atau itu merupakan hal

I
AlMuhalla - @l

I



yang sunah, atau juga suatu perkara khusus dengan adarrya nash
yang lain? Maka kami pula akan mengatakan hal yang sama dan
tidak menentang perkara tersebut dengan hukum ini, hingga ada

suatu dalil Snng dipalingkan dari sub bahasannya?

Ali berkata: Mereka berargumen dengan khabar ma'tsur
yang dirir,vayatkan dari jalur periwayatan Az-Zlrhn dari Umarah bin
Khuzaimah bin Tsabit, bahwa pamannya mengabarkan

kepadanya,

(:jL6.t *3 *aht * atJ;, of

hr Jt" 
t 

ar

W, *:r rl; \t _V 
rrat'r;g*v 

a;f U
t*r'6ibt ,a)?\i "t6'0'rar L"G ,:;Ar

,s:rt1t, ;ill ;' y r, / Auj;t y\i o _r sQ
Ct*'.*"c,y,*, ie hr J:" gr o:;*i
i,r J,'..at rii- vf*,r,tl: ix.ti;;t ui
,U;'iliie {,* iri.r s'u.f,'11 : *3 rlL
'Jt- tdlfiJ $ iiX- t:r"e3 '"r" {<a. C A?,

Jq:v ,l&5.'afi Wl ,!t ,1?
'J# ,:e+)bi.,JG fii-lt' ,,r:irr; &} il,
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"Bahwa Rasulullah $ pemah membeli seekor kuda dari

seorcng badui, dimana Nabi $ mengikutinya, ogd dia

memberikan harganya. Maka Nabi $ bergegas akan hansaksi ifu,

narnun orang badui ifu malah memperlambatrya, sehingga ada

sekelompok orang yang bertepuk tangan dan menawar kuda

tersebut kepada orErng badui ihl, dimana orang badui ifu

menambahkan tawaran harga kepadanya, kemudian oftmg badui

ifu memanggil Nabi $ seraya berkata, 'Seandainp engkau mau

membeli kuda ihr, maka belilah, dan jika udak, maka kuda itu akan

aku jual?' Nabi$ bersaMa kepadanya, 'Bulcanl<ah aku telah

membeli darimu? Orang badui itu berkata, 'Demi Allah, aku fidak

menjualnya kepadamu, biarlah ada seorang saksi !/ang
menyaksikan, bahwa aku telah menjual ?' Khuzaimah

berkata, 'Aku bersaksi, bahwa engkau telah menjual kepadanln'.

Maka Nabi $ menerima kesaksian tersebut seraya bakata,

'Dengan aF engkau bersal$i?'Dia menjaunb,'Dengan
pembenamnmu'. Maka Nabi $ menjadikan kesaksian l(huzaimah

sebagai kesalsian dua orang."

Dirir,ra5ratkan pula dari jalur periunSatan Hammad bin

Salamah, dari Abu Ja'far, dari Umamh bin lftuzaimah bin Tsabit,

dan semisalnp, di dalam redaksi riwayat tersebut ditambahkan

redaksi, "Maka Rasulullah $ menjawab seralra berkata, :rf iilbt

Wl. {*ra '6*ti W 'n !:# )r "45 otg 'ya Altah,

sandainya dia ia berdusta, maka jangan hgl<au bert keberlahan

/zoz! 1..... 
aa+'r;tW &:,

z\

^lL .lt L- lArL,' 9..
o(t ,.;bt
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pada barang dagangann5a, sehingga barang tersebut nampak
acattya dengan jelas'." Kemudian mereka berkata: Ini
Rasulullah $, beliau telah membeli barang namun belum

mempersaksikan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini tidak dapat mereka
jadikan dalil, karena beberapa hal:

Pertama: I{habartersebut ndak shahih, karena l<habaritt
berasal dari Umarah bin Khuzaimah, dimana dia menrpakan sosok
peril,rnyat Snng tidak diketahui identitasnya.

Kedua: Seandainya riwayat ini shahih, tetap saja riwayat
ini Udak dapat menjadi argumen mereka. Karena, tidak ada di
dalam riunlnt tersebut, perkara yang menyatakan, bahrrva perintah

itu bisa datang di akhir, dalam kurun waktu yang memungknkan
bagr seseorang unhrk memberikan kesaksian, dimana di sini
Nabi $ tidak mernpersaksikan. Akan tetapi yrang ada di dalam

rivuayat tersebut adalah, bahwa Rasulullah $ membeli kuda itu,

kemudian beliau mengeiar orang tersebut unhrk mengetahui
harganya, dimana Nabi $ berialan cepat, sementara orang badui

ifu mernperlambat jalann5n, dimana jual beli itu belum sempurna
kecuali telah berpisah, sehingga Nabi $ berpisah

dengannya agar jual beli ifu sempuma. Jika tidak demikian, maka
selaman3ra transal$i iual beli ifu tdak akan semptrna, dimana
wajibnya mempersaksikan perdagangan ihr adalah setelah jual beli
itu sah dan sempuma, bukan

Ketiga: Sekalipun l<habr tersebut shahih menurut
mereka, ffrmun sejatingra khabar ini fidak pernah shahih.
Kemudian mereka membenarkan, bahwa Nabi S memang

sengaja tidak memberikan kesaksian, sementara posisi beliau saat
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ihr mampu melakukannya setelah jual beli ihr sempuma. Sungguh,

hal ini tidak pemah ada sama sekali. Di dalam riwayat di atas juga

tidak ada, yaitu setelah ayat yang berkaitan dengan perkara ini

furun dan kami mengakui, bahwa pemberian kesaksian itu

diwajibkan setelah turunnya ayat ini, dan bukan sebelumnya,

sehingga kita tidak boleh meninggalkan hukum Allah yang telah

diyakini dengan sebuah dugaan dusta dan yang tidak boleh untuk

dapat dipastikan. Maka dari itu keterkaitan mereka dengan khabar

ini adalah batil.

Abu Muhammad berkata: Janji kami dengan mereka

adalah, mereka akan menyatakan pandapat yang bersebrangan

derrgan khabar tersebut, karena semua dari mereka menyatakan,

bahwa seorang hakim itu tdak mungkin memberikan hukum bagi

dirin5n sendiri.

Disebutkan dalam Al Musnad, berdasarkan pada dua jalur

periwayatan l<habar ini, bahwa Nabi $ itu menghakimi diri beliau

sendiri. Diantara perkara yang termasuk dari keajaiban dunia

adalah membiarkan mereka menentukan suahr hukum dengan

khabar yang mereka sebutkan, dimana mereka juga berdalih

dengan l<habartersebut pada hukum yang di tidak ada

atsar, tidak juga ada nash, bahkan juga tidak ada dalilnp.

Seandainln mereka berkata: Kami menerima periwayratan

hadits murcal pada perkataan, bahwa Nabi $ mengembalikannya

(!<uda tersebut)? Maka, kami katakan: Lantas apa yang membuat

lchabar murcal iru lebih kuat daripada khabar yang musnad.

Kemudian, di dalam hadits mursal tersebut tidak disebutkan,

bahwa Nabi $ mengembalikannya (kuda tersebut) lantamn

memang hukum pengembalian itu adalah wajib. Akan tetapi orang

badui itu telah menghibahkannya kepada Nabi $, sebagaimana
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Nabi $ mengabarkan tentang diri beliau, bahwa Nabi tidak akan

meminta sesuafu kepada seseorcung jika orang tersebut hatinya
tidak baik, sehrngga saat sesuatu itu diberikan, maka pemberian itu
tidak memiliki keberkahan. Ini merupakan hal yang baik dan juga
merupakan pemberian yang halal, dimana doanya Nabi S
kepadanya dengan sebuah hukuman, maka itu lantaran
kebohongan dirin5ra. ndak diperbolehkan selain hal itu, dimana
seandainya l<habar tersebut shahih,lantas bagaimana, toh l<habar
ini nyatanya tdak shahih sama sekali karena seorang muslim tidak
diperbolehkan untuk berprasangka kepada Rasulullah #f, bahwa

beliau melepaskan tangan orang fasik dari perkara yang haram,
sementara beliau mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan
perkara 5rang haram, yaitu saat perkara tersebut ihr membantu
kepada hal 5nng mengandung dosa dan permusuhan. Juga saat
orang tersebut mengambil sestrafu hal yang haram secam sengaja
dan zhalim.

Allah $ berfirman,

" Tolong,menolonglah l<amu dalan (mengerjakan) kebajikan
dan hl<wa, dan jangan tolong:manolong dalam betbuat dosa dan
pelanggamn." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Barangsiapa menisbatkan hal ini kepada Rasulullah $,
maka dia telah keluar dari Islam.

Sedangkan janji kami terhadap ulama ma&hab Hanafi,
bahwa mereka ini udak malu unhrk menyelisihi t<habaryang tsabit
dalam perkara, bahwa Rasulullah $ menghukumi dengan sumpah

dengan adan5ra seorang saksi. Pandangan mereka ini menyelisihi

7s rt; lti *iy,6{i"{,aii li g wG;

i
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apa yang ada di dalam Al Qur'an, dimana mereka menolak

khabar tsabit terkait pengasingan seorang pe-zrna dalam kurun

waktu satu tahun, sebab kurun waktu tersebut itu melebihi apa
yang ada di dalam Al Qur'an.

Mereka berkata: Kami tdak mengambil hanya dari satu

l<habar apabila hal tersebut melebihi apa yang tertera di dalam Al
Qur'an. Mereka (para ulama ma&hab Hanaf| melakukan hal ini
dalam rangka menghukum rajam orang yang berzina, yang status

dirinya sudah menikah. Dimana mereka dalam perkara ini fidak
mempedulikan untuk mengambil l<habar dha if yang hdak shahih,

sekalipun ini bertentangan dengan anggapan mereka yang ada di
dalam Al Qur'an. Lantas bagaimana jil<a khabarini shahih, maka

akan ada pertedaan antara apa yang ada di dalam Al Qur'an dan

apa yang telah kami jelaskan? Semoga Allah selalu memberikan
taufiq-Np.

Abu Muhammad berkata: Dalam obrolan sebaEan mereka,

mereka ini banlpk mendatangkan khabar yang shahih, seperti
riwayat tentang wafatr5n Nabi $, dimana perisai milik beliau ifu

digadaikan dengan 30 sha'gandum sya'ir, seperti beliau membeli

anak lembu dari Umar; seperti beliau membeli unta dari Jabir;

beliau membeli budak yang bemama Barirah; beliau membeli

Shafi5yah dengan 7 ar' ug beliau membeli seoftmg budak dengan

ditukar dua orang budak; beliau membeli satu buah kain dengan

ditukar dua buah kain, juga jual beli yang ringan lainnya.

Setiap l<habar yang telah disebutkan oleh mereka ini
tentang Nabi $ menjual atau membeli suafu barang. Mereka

mengatakan, bahwa pada sernua khabar tersebut, di dalamnya

tidak disebutkan adanya kesaksian terhadap tansaksi jual beli

tersebut. Semua hal tersebut ifu fidak ada kaitannya dengan
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pendapat yang mereka usung, sebab semua yang telah mereka

sebutkan ini, tidak ada yang berkaitan dengan perkara itu.
Maksudnya adalah tentang Nabi S mempersaksikan atau tidak

jual beli yang beliau lakukan.

Kami menemukan dari banyak riwayat tersebut tidak ada

yang menyebutkan sebuah nominal harga, sehingga

mengharuskan mereka memperbolehkan jual beli tanpa adanya

suahr nominal harga. Sebab itu merupakan hal yang tidak pemah

dipertincangkan, sebagaimana fidak diperbincangkannya

penyebutan adanya persaksian dalam bansal<si jual beli. Itu bukan

berarti bahwa tidak disebutkannya semua hukum di dalam suatu

khabar itu menjadikan hukum suatu perkara itu gugur,

sebagaimana ftrman Allah &, lj3:5 iJ-L " makan dan

minumlalf' (Qs. Al Baqarah 121: 601bahwa dalam ayat ihr bukan

berarti diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman lnng
haram. Bahkan sejatinya muatan semua nash itu memiliki

keterkaitan safu sama yang lain, dimana semua yang terkandung

inilah yang diambil, sekalipun suatu perkam itu fidak disebutkan

jika nyatanya lain dari perkara ini, maka itu buah dari rusakn5n

akal, yang juga merusak agama, serta mmrpakan dakwaan yang

batil.

Hal lainn5ra adalah sekalipun mereka menyelisihi kami

dalam wajibnln mempersaksikan dan menuliskan sebuah

perdagangan, akan tetapi mereka sepakat dengan kami, bahwa

kedua hal tersebut (mempersaksikan dan menuliskan sebuah

perdagangan) merupakan perkam yang baik untuk dilakukan,

bahkan hal tersebut dianjurkan. Seandainya tidak disebutkannya

perkara mempersaksikan hansaksi jual beli dalam l<habar ni
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merupakan dalil tentang gugumya kewajiban mempersaksikan jual

beli tersebut, maka ini juga merupakan dalil akan gugumya khUar
Nabi $, karena beliau dalam semua perilakunya, tidak pemah

meninggalkan suahr perkara yang lebih utama dilakukan, daripada

perkara yang lain.

Yang men*jubkan dari mereka (para ulama madzhab

Hanafi dan Maliki) adalah, mereka berdalih dengan ayat ini (ayat

tentang mempersaksikan jual beli [surah Al Baqarah l2l: 28211

demi menentang Sunnah 5nng menyebutkan, bahwa tidak ada jual

beli antara kedua penjual dan pembeli kecuali setelah adanya

prosgs berpisah, mereka malah menyebutkan firman Allah &,

7X-r3 flylj3n$3 " Dan Ambiltah saki apabila kamu beriual

bell' lQs. Al Baqarah l2l: 282) dan Udak menyinggung perihal

proses berpisah antara penjual dan pembeli.

Kemudian mereka (ulama madzhab Hanafi dan Maliki)

menilai batil ayat ini dengan sebuah l<habar lainn5a, dimana di
dalamnya tidak disebutkan perihal mempersaksikan hansaksi jual

beli. Pembahasan mereka ini seandairyn ifu benar adanya secara

otomatis membatalkan semua perkara agama dari awal hingga

akhir, karena mereka ini Udak menafikan aasrl lainnya 51ang juga

Udak drebutkan di dalam l<habartersebtrt, sehingga dengan hal ini

mereka menilai batil sernua hukumnya. Beginilah setenrsn5la gnng

akan te4adi, dimana setiap nash yarry tidak dikupas funtas semua

hukumnya, maka hukum Snng tidak disebutkan ini menjadi batil,

kemudian hukum ras6 tersebut pnn lambat laun akan menjadi

batil. Sebab perkam tersebut juga tidak disebutkan di dalam nasi
lainnya. Tenfunya, orang yang menggunakan cara ini fidak lain

menandakan bahwa agamanya rusak, rasa malunya sedikit dan
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akalnya lemahnya. Kami memohon perlindungan dari Allah dari

kehinaan ini.

Seandainya mereka (ulama madzhab Hanafi dan Malfii)

berkata: Inilah yang menjadikan besar bencana itu, seandainya

perkara ini (mempersaksikan dan menulis jual be$ ini r,vajib

hukumnya, maka tidak mungkin hal ini tidak diketahui oleh banyak

ulama?

Kami katakan: Taruhlah jika kalian melakukan ini pada

khabarAha{ dimana perkara 1nng tidak disebutkan dalam l<habar

tersebut disebutkan di dalam Al Qtr'an, maka bukanlah tidak ada

orang yang tdak akan mengetahui perkara tersebut? Lantas

mengapa kalian tidak mengatakan ini kepada diri kalian sendiri

tentang perkataan sebagian dari kalian, "Jual beli itu fidak

sempurna kectnli dengan adan5n serah terima". Ini merupakan

perkam lnng membuat besar bencana ifu dan banyak orang yang

tidak mengetahui hal ini. Juga pada perkataan salah seorang

diantara kalian, "Jual beli ifu tidak sempuma kecuali setelah

berpisah," ini merupakan pedrara lnng membuat besar bencana

itu dan bantnk orang yang tidak mengetahuinya; juga pada

perkataan salah seorang dari kalian Srang mangatakan tentang

adanp perianjian budak dalam lilrun waktu satu dan tiga tahun;

juga tentang hama yang ada pada buah-buahan. Semua perkara

ini membawa bencana besar, dan yang mengetahui hal ini hanya

segelintir orang diantara kalian. Sehingga dari sini nampak

nrsakngra pendapat dan pendalilan mereka.

Akan tetapi kami mengatakan, bahwa apabila

mempersaksikan dan juga menulis perdagangan itu ditinggalkan,

maka dia telah bertuat maksiat kepada Allah $. Sementam jual

beli tersebut sempurna, kemaksiatan ifu lantaran mereka

EI - AlMuhalla



menyelisihi perintah Allah & ,r,tuk melakukan persaksian dan

menulis transaksi jual beli tersebut. Sedangkan tentang

diperbolehkannya jual beli itu, karena mempersaksikan dan juga

menuliskan perdagangan ifu merupakan perkara selain jual beli,

dimana Allah $ memerintahkan untuk melakukannya setelah jual

beli itu sah dan sempurna. Apabila jual beli telah sempurna, maka

hal ini tidak membatalkan suatu maksiat yang dilakukan setelah itu,

sehingga setiap pertuatan memiliki konsekuensi hularmnya

sendiri-sendiri. Allah S berftrman,

,, @ iH l e;;3\G. j73- b:3

fLgr2.,'i3u1a j3-
"Ehrangsiap tnng mengerjakan kebaikan sebent dzamh

pun, nisca5n dia akan melihat halaan)npDan tang
mengujakan kejahatan sebesar dzarmh pun, niscaSn dia akan

melihat (balasan)nya pula." (Qs. Az-Talzalah [99]'7-8).

L4L6- Masalah: Transaksi jual beli udaklah diperboleh-

kan kecuali dengan menggunakan lafazh jual beli, atau dengan

lafazh membeli, atau dengan lafazh perdagangan, atau dengan

semua lafazh dalam bahasa yang lain yang mengungkapkan

adanya jual beli. Apabila barangnSn ifu mempakan emas atau

perak png keduanp fidak ada di tangan, akan tetapi benda

tersebut di jual saat ifu juga atau dengan pembayaran Snng

diternpokan hingga wakfu tertenhr, maka jual beli semacam ini
juga boleh dilalnrkan dengan lafazh utang, atau saling berutang,

dimana pada kondisi seperti ini, jual beli tersebut tidak boleh
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dilakukan dengan lafazh hibah; Udak boleh pula dengan lafazh

sedekah, dan juga tidak dengan lafazh lain selain apa yang telah

kami sebutkan di atas.

Penjelasan:

Allah S berfirman,

wi;3r5gi6(fr,
"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan d6a' (Qs. Al Baqarah 12lz 2751.

Allah S berffrman,

<,fr $ {y,$, rL3{ #g YJLU {

"Janganlah kamu salin7 mernakan hana s*arnamu dengan
jalan yang batit kecuali dengan jalan pemiagaan tnng berlaku

dengan suka samasul<a di antan l<anu."(Qs. An-Nisaa'l4l:29).

Allah & j,rgu berfirman,

t&t,*a441oyi*i*;::,sriy
" Apbila l<amu bermuarnahh fidak secam funai unfuk

r4nfuu tnng ditenfukan, hendaHah l<amu menuliskannSn." (Qs. Al
Baqarah l2l:282l,.
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Benar adanya, bahwa apa yang diharamkan oleh Allah,

maka berarti ittr haram, dan apa yang Dia halalkan, maka ihr

adalah halal. Sehingga saat harta itu diambil dengan cara yang

tidak diperbolehkan oleh Allah &, maka proses pengambilan

barang ifu batal dengan nash N Qur'an tersebut.

Sifahya bansaksi jual beli dan riba adalah satu, dimana

pengamalan pada adalah saht, yang mernbedakan

hanyalah nama. lhr semua merupakan proses pertukaran barang

dengan suahr barang lainnya; salah satunya halal dan yang lain itu

haram. Ini juga merupakan pertuatan yang buruk dan dosa besar.

Allah S berfirman,

,<;i1( &; r*;7 ak ;G:r( {'r; &3

\A*u'ig-ri ie9 6arS
"Dan dia mengaiarl<an kepda Adam natna-narna (benda'

benda) kemudian mengemukakann5n kepada pam

malaikat lalu berfrtman, 'sebutkanlah kepda-Ku niilna benda-

benda ifu jika l<amu mamang bqar oft,ng-oftng Wrg benar!'

Mere*a merfawab, Maha Suci hgkau, b'dak ada Srang l<ani

kebhui selain dari ap tnng telah Engkau ajarkan kepada kami'.u

(Qs. Al Baqamh 121:3t-321.

Allah & iusa berffrman,

t-
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u Vxi ii; (, $vr, fiYry*'r-6\ Jya oy

w
"Ifu frdak lain hanyalah natna-narna tnng kamu dan bapak-

bapk l<amu mangadakannya; Allah tidak menurunkan suafu

untuk (menyembah) n3n;' (Qs. An-Najm [53]: 23).

Benar adan5n, bahwa narna-nama tersebut merupakan
perkara bqifr 5nng datangnya dari Allah &, tuk terkecuali natna-

narna hukum s5rariat yang fidak boleh dipertaharui, dimana

perkara ini tdaklah diketahui kectnli dengan adanSn nash, dan
tidak ada bedanya antara kami dan juga musuh kami pada

perkara. Seandainf seseorang berkata kepada yang lain,
"Pinjamkan aku dinar ini, dan akan aku bayar pada bulan anu,"
tanpa menenfukan unkfu tersebut, maka ini merupakan perkara

3png baik, ada upah dan juga ada sisi ketaatan di dalamnya.

Menurut karni, kita membalramln ihr dengan dua dinar atau

sepanrh dinar saja, dimana kedm belah pihak ifu sama-sama

ridha, maka ini merupakan perkara yang baik.

Andaikan dikatakan kepadaqn: Satu dinar ini akan dibayar

dengan safu dinar lainnln pada bulan anu, dimana dirinya tidak

menyebutkan wakhrngra, maka ini mempakan riba. Ini juga

pedora dosa, haram dan dosa besar. Dalam segi

pengamalannya, maka perkara ini sama:sama diamalkan, alon
tetapi yang berbeda antam keduanSa tnn!,alah terletak pada

namanya saja.

Begitu pula seomng suami berkata kepada seorang wanita
asing, "Perkenankanlah dirimu unhrk berhubungan intim denganku
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kapan saja kau kehendaki? Dimana dia pun kemudian

melakukannya, maka hal ini termasuk dari zina. Jika hal ini terjadi

maka terjadi perh-rmpahan darah pada beberapa perrnasalahan.

Begitu juga seandainya sang suami berkata kepada sang

wanita: Nkahilah diriku? lalu sang wanita itu melakukannln dan

wali sang perempuan ridha akan hal tersebut, maka ini merupakan

perkara 5nng halal dan baik. Seperti inilah pendapat kami pada

segala permasalahan.

Terkait lafazh AqrSyiraa, maka ini seperti yang tertera

dalam sebuah hadits gnng kami riwayatkan dari jalur periwalntan

Al Bukhari, bahwa Ali bin A5yasy menceritakan kepada kami, Abu

Ghassan Muhammad bin Muththarrif menceritakan kepada kami,

hnu Al Mungkadir menceritakan kepadaku dari Jaabir bin Abdillah

rg, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

t;l: ,s -&l tilr, 7U.' 
t;y't-J; lt ?nt i -,

.;hit
" Semoga Allah mqahmati omng tnng bercikap tolmn sat

menjual, saat metnbeli dan saat merninb halmya difunaikan."

L4L7 - Masalah: Penjual dan pembeli yang melala.rkan

perdagangan dengan cara hrkar menukar dan lainnya, maka jual

beli mereka ini fidak sah sekalipun kedua belah pihak telah sama-

sarna memegang barang dan juga harganya selagi tubuh mereka

belum berpisah dari ternpat berlangsungnya akad jual beli. Setiap

pihak, baik penjual maupun pembeli berhak membatalkan akad

tersebut, baik pihak lainnya ifu suka akan hal tersebut atau malah
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membencinya, sekalipun yang tersisa dari dua belah pihak adalah

masa jual beli antara keduanya. Kecuali jika salah seorang dari

keduanya berkata kepada yang lain -tidak peduli orang yang

mengatakan hal ini setelah akad itu sempuma-: Pilihlah, apakah

jual beli ini akan berlangsung atau engkau batalkan? Apabila dia

berkata: Aku menjadikan jual beli itu berlangsung, maka jual beli

itu telah sempurna di antara keduanya, baik kedua belah pihak itu

telah berpisah ataupun belum, dimana salah satu di antara kedua

belah pihak tidak dapal men-fasaklrnya kecuali karena adanya

cacat pada barang. Saat kedua belah pihak ini belum berpisah, dan

salah safu di antara keduanya tidak memiliki hak khi5nr, maka

barang tersebut tetap menjadi milik sang penjual bagaimanapun

kondisinya, dimana harga barangnya itu juga tetap menjadi milik

sang pembeli bagaimanapun kondisinya. Perkara yang berlaku

pada setiap dari penjual dan pembeli adalah hukum dimana barang

ihr tetap menjadi miliknya, bukan hukum lainnya.

Penjelasan:

Sabda Nabi $ yang kami riwayatkan dari lalur periwayatan

Al Bukhari; Abu An-Nu'man -Muhammad bin Al Fadhl Arim-
menceritakan kepada kami, Hammad bin T*tld menceritakan

kepada kami dari Ayyrb As-Sikhfiyani, dari Nafi', dari lbnu Umar,

dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

6Lii;")'t $'jl il 6 )@1.t4r
. )V'e L k'11,iG cir :';Lr : ea,

,-/
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'o1r vf $'jiofi
* 6;lr

" Kdua pihak jual beli ifu berhak atas khi5nr, s"laqt

kduanya belum berpisah, abu salah afu di anbra
mungkin akan berkata, Atau ini merupakan jual beli khi96y'."37

Disebutkan pula dalam sebuah hadits yang diriwayatkan

dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib; Muhammad bin Ali bin

Harb menceritakan kepada kami, Muhriz bin Al Wadhdhaah

menceritakan kepada kami dari Ismail -hnu Ja'far- dari Naafi',
dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

tt )V\ pa"dr

1;, )V
,

"Kdua penjual dan pembeli itu berhak atas l<hi5mr selagi

mereka belum berpisah, kecuali jual beli tercebut memang bnp
ldrryur, seandain5a jual beli ifu tanp l<hi5nr, maka jual beli tercebut

menjadi wajib untuk dilalrukan."

Abu Muhammad berkata: Riunlat ini menjelasl<an khi5nr
yang disebutkan adalah, perkataan salah safu pihak kepada yang

lain, "Pilihlah!" Pada masa yang telah ditentukan ini fidak
berlangsung hansaksi jual beli, karena Nabi # mengatakan,

"Seandainya jual beli ifu tanpa kh@," maka jual beli ini menjadi

wajib unfuk dilakukan. Menurut ulama lnng mengusung perkara

ini, bahwa hal ini menyelisihi hukum jual beh yang diakad dengan

urakfu l<hi5nrtertentu.

37 Hadits ini terdapat dalarn Shahih Al Elulclmri,ild. 3, hal. 134.

,:uu'ot) ,)V r ok i$r/ 
' t o.l . , / .

Cr ?r

il
0tt
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Disebutkan dalam sebuah hadits dari jalur periwayatan

Yahya bin Sa'id; Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami,
Nafi' mengabarkan kepadaku dari hnu Umar, dari Rasululluh #,
beliau bersabda,

t)

dJ>J_ 'r:t $:fr ,p t1#. !; y ;Ak' 
.r:rV

" Tidak ada jual beli bagi setiap penjual dan pembeli, hinggu

kduanya b"ryisah atau dengan adangn kh@."

Begini pula hadits yang diriwayatkan Husyaim, dari Yahya
bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi', dari hnu Umar, dari Nabi $,
bahwa tidak ada jual beli yang berlangsung di antara keduanya.

Bagini pula hadits yang kami riwayatkan dari Ismail bin
Ja'far, Sufuan Ats-Tsauri dan AsySy.r'bah, mereka semua

meriwalntkan dari Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar, dari
Rasulullah $ bersaMa,

,16',.. Oz r/ t /o, . o. 't.A,Ft:15.e{ Y

" ndak ada jual beli di anbra hirgga kduanya
saling berpisah."

Diriwaptkan dari jalur periunyatan Muslim bahwa

QutaiUan bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al-laits bin
Sa'd, dia meriwayatkan hadits ini dari Nafi', dari hnu Umar, dari
Rasulullah $, beliau bersaMa,
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6 l@u t:-ia ,t)K p>v')r gt; rit
"u$,p\r tSLi';r;'t| q* 6k3,ri''6 I
'?*) rii U) ,V

.. J J. I zLzt^^J>l F

"Jika dua orang ifu melakukan jual beli, maka setiap dari

keduan5a ifu berhak khiyar selagi mereka belum berpisah, dimana

kdua belah pihak atau salah safun5m memberikan khiyar tnng
lain. Apabila satu di antara kdua belah pihak telah memberikan

kh,lrr dan mereka sepakat bajual beli atas hal tersebut, maka jual
beli telah wajib untuk dilalrukan. Apabila kdua belah pihak itu
berpisah setelah kduanSn melakukan jual befi, dimana satu dari
kedua pihak itu frdak meninggalkan jual beli tersebut, maka jual
beli itu wajib untuk dilakukan;'$

Abu Muhammad berkata: Hadits ini mampu mengangkat

semua permasalahan yang ada, mampu menjelaskan setiap

perkara yang global, serta mampu membatalkan pentalmilan dusta

yang diserukan oleh yang berbeda pendapat.

Ada juga sebuah hadits yang diriwaptkan dari jalur

periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman; Muhammad

bin Ismail At-Tirmidzi mencedtakan kepada kami, Al Humaidi

menceritakan kepada kami, Sufuan bin Upinah menceritakan

38 Hadits ini disebutkan dalam Shahih Muslim,jld. 1, hat. M7 dansetelahnya.

qt$ ?\i
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kepada kami, hnu Juraij berkata: Nafi'meng-imla'-l<an kepadaku

Snng aku tulis di ahs kertasku, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah $ bersaMa,

/;t3 rir(-.9\-.
o

^; 
o.- 

,13U..-. (Jz J -z//

')v
I

"Jika dua pihak penjual dan pembeli melakukan jual beli,

mal<a masing-masing bqhak atas lchiyar penjualanng selagi belun
berpiah, abu jml beli gng merel<a lalcukan ini adalah jual beli

bnp l*hAat"

Nafi' berkata: Saat hnu Umar melakukan jual beli dan

hendak menjararab sang penjual, dia berialan sedikit kemudian

kernbali lagi.

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari
jahr Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

karni, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mtrtsanna

berkata: Yahf^ bin Said Al Qaththan menceritakan kepada kami,

Amr bin Ali bed<ata: Abdun:ahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, dimana Yahf dan Abdurrahman sepakat, bahwa

kduanya ifu meriuralntkan hadits ini dari Synr'bah, dari Qatadah,
dari Abu Al Khalil -Shalih bin Abu Maryam- dari Abdullah bin Al
Harits bin Naufal bin Al Harits bin AMul Muththalib, dari Hakim
bin Hizam, dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

@l - AlMuhalla
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"Kdua panjual dan pembeli berhak atas khi5nr sekgi
kduanya belum berpisah. Seandainya dia itu jujur, maka jual beli

kduanSn akan diberl<ahi, Apabila dia berdusb dan

menyembunyikan kebenaran, maka bankahnya ifu hilang dari

kduan5n."

Kami juga meriwayatkan hadits dari jalur periwalntan

Hammam bin Yahya dan Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah

dengan sanadnya. dimana kami juga meriwayatkan hadits dari
jalur periwayatan Abu At-Ta5ryah, dari riwagpt Al Harits dengan

sanad miliknya.

Semua sanad hadits yang telah kami sebutkan di atas

merupakan sanad mubwatir,5rang jelas dan banyak tersebar di

kalangan ulama, sehingga ini menjadi hal yang wajib diketahui oleh

siapa pun.

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani;

Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Taid

menceritakan kepada kami dari Jamil bin Munah, dari Abu Al
Wadhi'i, dia berkata,
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"Kami pernah mengikuti suafu peperangan, yang membuat

kami berada di suafu tempat, yang membuat teman kami menjual

kuda miliknya kepada seomng anak, kemudian kedua orang

tersebut b€rrnukim siang dan malam pada sisa hari tersebut.

Keesokan harinya, u/aktu kafilah akan pergi, maka dia (seorang

teman kamt) bergegas perE menuju kuda miliknya unfuk
memacunln, namun dia menyesal (karena telah menjualnya

kemarin). Maka ada seseorang yang datang unfuk kembali

mengambil kuda tersebut dengan cara dibeli, akan tetapi orang

yang bersangkutan itu menolaknya, maka orang ifu berkata,
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'Antara aku dan dirimu ada Abu Barzakh -sahabat Rasulullah $-
'.Kemudian kedua orang itu mendatangkan Abu Barzakh pada sisi

pasukan, keduan5n berkata kepadanya (orang yang telah membeli

kuda), 'lnilah kisahnya'. Kemudian orang ih.r berkata, 'Apakah

kalian berdua ridha agar aku memutuskan berdasarkan putusan

Rasulullah $?" Rasulullah $ bersabda, 'Kedua peniual dan

pembeli ifu berhak l<hi5nr selama belum berpisah'."

Abu Hisyam bin Hassan berkata: Jamil bin Murrah berkata:

Abu Barzakh berkata: Aku Udak melihat kalian berdua itu
berpisah.

Abu Muhammad berkata: Abu Al Wadhi'i -dia adalah

Abbad bin Nasib, seorang tabiin yang tsiqal*, dia banyak

mendengarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu

Barzakh, dimana mereka semua ini mendengam5ra dari

Rasulullah #. Sedangkan yang meriwayatkan haditsnya adalah

para imam dari kalangan tabiin dan juga level yang ada di

bawahnya.

Muhammad bin Sa'id bin Amr bin Nabat menceritakan

kepada lorni, dia berkata: AMullah bin Muhammad bin Qasim Al

Qala'[rytr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad

Ash-Shau nf yang bemda di Baghdad menceritakan kepada kami,

Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin Umair Al Asadi

menceritakan kepada lorni, Abdullah bin Az-Zubair Al Humaidi

menceritakan kepada lomi, Sutan bin LJyainah menceritakan

kepada kami, Bisyr bin Ashim Ats-Tsaqafi fnenceritakan kepada

karni, dia bedrata: AI{u mendengar Sa'id bin Al Musalryib

meriwaptkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata: Sungguh Umar

bin Al Khaththab dan Al Abbas bin AMul Muththalib, keduanln

meminta putr.rsan hukum kepadanya (Ubay bin Ka'ab) terkait
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rumah milik Al Abbas yang berada di samping masjid, dimana

Umar ingin mengambil rumah ifu unfuk memperluas masjid,

narnun Al Abbas menolakryn. Maka Ubay berkata kepada

keduanla, "Saat Sulaiman diperintahkan unfuk membangun Baiful
Maqdis, tanahnya ihr milik seorang lelaki, dimana Sulaiman

membeli tanah ifu darinya. Saat Sulaiman mernbelinSp, orang ifu
berkata, 'Tanah yang engkau ambil dariku ifu lebih baik atau yang

engkau bedkan kepadaku itu png lebih baik?' Sulaiman berkata,

'Tenfu Snng aku ambil darimu'. Sehingga orcmg ifu berkata, 'Aku

tdak mempertolehkan jual beli itu'. Kemudian orang itu
mengembalikan apa yang telah Sulaiman berikan, dimana

Sulaiman menambahkan jurnlatrrya seraln memohon dan

mengabarkan kepadanya tentang tambahan hargan5ra ifu. Orang

ihr lagi{agi enggan mempertolehkan transaksi jual beli itu. Terus

saja Sulaiman menambahkan jumlah uang berharap dapat

mernbeli tanah tersebut, maka dia meminta dan memb

l<hiyar, narnun tetap dia tidak memperbolehkan jual beli itu.

Sampai suatu k€fika Sulaiman dapat membeli tanah itu darinya

dengan qprat bahwa dirinya ifu fidak merninta tanah itu, sehingga

hal ini membuahkan polemik yang ban!,ak dan membuat Sulaiman

itu sombong. Kemudian Allah kepadanya, 'Jika

engkau memberikan kepadan5n dari apa yang engkau miliki, maka
jangan beri dia, dan jika engkau mernberikan kepadan5a dari

rezel<r kami, maka berikanlah kepadan5a, sehingga dia akan ridha

dengan hal ifu'. Kemudian Al Abbas pun memutuskan demikian.

Kami juga meriwa5atkan sebuah hadits dari jalut

perfun5atan Al Bukhari; Al-Laits bin Sa'd berkata: Abdurrahman

bin Khalid bin Musafir mengabarkan kepadaku dari hnu Syihab,

dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari aSnhnya, dia berkata: Aku
menjual sebuah harta (tanah) yang berada di sebuah lembah
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kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dengan harta

miliknya yang berada di Khaibar, di saat kami telah melakukan jual

beli. Kemudian aku kembali melalui sisi belakangku hingga aku

dapat keluar diantara sisinya. Aku takut jika jual beli yang

kulakukan itu ditolak, dimana hal yang sunah adalah, bahwa kedua

penjual dan pembeli memiliki hak kh$nrhingga kedua belah pihak

itu berpisah.

Diriwayatkan juga dari jalur periwaSntan Al-[-aits, dari

Yunus bin Yazid, dari hnu Syihab, dari Salim bin AMillah bin

Umar, dia berkata: AMullah bin Umar berkata: Saat kami beriual

beli, setiap dari kami berhak atas hak kh@, selama sang penjual

dan pembeli belum berpisah. Kemudian aku dan Utsman bin Affan

pun melakukan bansaksi jual beli sebuah harta (tanah) yang ada di

sebuah lembah dengan hartanya (tanah) Snng berada di l(haibar.

Setelah aku berjual beli dengannya, aku pun merasa senang. Aku

pun meninggalkan tempat ifu dengan mengendapendap takut

Utsman menolak penjualan tersebut sebelum aku berpisah

dengannya.

hnu Abbas yang mengabarkan bahwa inilah yang menjadi

madzhab para sahabat dan iuga yang mereka kerjakan. Ini juga

mempakan ma&hab Utsman bin Affan, karena dia takut iika iual
belin5n itu dikembalikan sebelum adanp perpisahan badan.

Seandainya ifu bukanlah madzhab Utsman, maka hnu Umar tidak

perlu takut dengan perkara ihr, karena hal itu merupakan sunah.

Kami pun meriwa5ntkan hadits dari Abu Huraimh, Abu

Zur'ah bin Amr bin Jariir serta juga Thawus, seperti halnya yang

telah kami riwayatkan dari Abdurrazzaq: Sufuan At-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Abu Attab, dari Abu Zur'ah,

bahwa ada seseorang yang menawar seekor kuda kepadanya. Saat
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jual beli ini telah terlaksana, maka dia diberikan kh$n, selama 3

hari, kemudian dia berkata, "Pilihlah?" Kedua belah pihak saling

memberikan hak khiyar selama 3 hari. Kemudian Abu Zur'ah

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, "lnilah jual

beli yang dilandasi saling ridha." Inilah Umar dan Al Abbas yang

mendengar kepuhrsan Ubay yang membenarkan jual beli itu
tertolak setelah akad jual beli itu dilangsungkan, dimana tidak ada

ulama yang mengingkari hal ini. Maka benar pulalah mereka yang

mengatakan dengan pendapat ini, dimana yang juga berpendapat

dengan ini adalah Utsman, Abu Hurairah, Abu Barzah, hnu Umar

dan segelintir sahabat lainnya.

Ada sebuah atsar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Sufuan bin Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal,

Aku mendengar Thawus bersumpah kepada Allah, bahwa tidak

ada khiyarkecuali setelah jual beli ihr terlaksana.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur

bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali
As-Sullami mengabarkan kepada kami, aku mendengar Abu Adh-
Dhaha menceritakan bahwa dirinya menyaksikan Syuraih

mendapat pengaduan dari dua orang, yaitu sang penjual dan
pembeli, dimana salah satunya telah membeli sebuah rumah dari

orang lain seharga 4000 dirham, dan jual beli itu terlaksana,

kemudian terdetik sesuafu tentang jual beli tersebut, sebelum

kedua belah pihak itu berpisah, dia berkata: Aku tidak

membutuhkan rumah itu, maka sang penjual berkata: Aku telah

menjualnya kepadamu dan jual beli itu pun telah terlaksana

padamu. Kemudian kami mengadukan masalah ini kepada

Sytnaih, lalu Sy.raih berkata, "Dia memiliki hak kh&nr, selagi

kedua belah pihak belum berpisah." Muhammad bin Ali
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mengatakan, bahrrn aku menyaksikan Asy-Sya'bi memutuskan

perkara tersebut dengan putusan seperti ini.

Disebutkan pula dalam sebuah hadits dari jalur periwayatan

Ibnu Abi Syaibah bahwa Jarir menceritakan kepada kami dari

Mughirah, dari AsySya'bi, bahwa ada seorang lelaki yang telah

membeli seekor kuda penarik beban, dimana dirinya ini ingin

mengembalikan kuda tersebut sebelum kedua belah pihak

berpisah, maka AsySya'bi memutuskan, bahwa dia wajib

mengembalikannya, dan Abu Adh-Dhaha menyaksikan, bahwa

Syuraih diberikan barang yang semisal dengan ifu. Sehingga dia

mengembalikannln kepada penjual. Keputusan Asy-Sya'bi ini
berakar dari perkataan Syuraih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar

bahwa dari A56nrb As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa

dia menyaksikan Sgraih sedang mengadili dua orang, yang salah

satunya membeli barang itu kepada yang lain, semya dia berkata,

"Aku tdak ridha dengan barang itu." Sementara yang lain

berpendapat, "Akan tetapi tadi engkau telah ridha akan kondisi

barang ifu." Kemudian Syuraih berkata, "Mana bukfi kalian

berdua, bahwa kalian berdua mengucapkannya tanpa ada

keridhaan setelah jual beli ihr terlaksana, atau karena adanya

l<hiymr, atau karena adanya sumpah kepada Allah. Sungguh tidak

ada ucapan kalian Sang keluar dari keridhaan setelah jual beli itu
terlaksana dan juga ada hak khitnr." Ini merupakan perkataan

Hisyam bin Yusuf dan anakn5n yang bemama Abdurrahman.

Al Bukhari berkata: Ini mempakan pendapat Atha' bin Abi
Rabah dan hnu Abi Mulaikah. Ini juga merupakan pendapat Al
Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, hnu Abi Dzi'b, Sufuan

Ats-Tsauri, Sufi,ran bin Uyainah, Al Auza'i, Al-Laits, Ubaidillah bin
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Al Hasan Al Qadhi, Asy-Syafi'i, Abu Tsaw beserta para

pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid,

Abu Sulaiman, Muhammad bin Nashr Al Marwazi, Muhammad bin
Jarir Ath-Thabari, para pakar hadits dan juga penduduk Madinah.

Sebagaimana kami juga meriwayatkan dari jalur

periwayatan hnu Aiman bahwa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata

kepadaku: Telah sampai kepadaku dari hnu Abi Dzi'b, bahwa dia
mendengar perkataan Imam Malik yang mengatakan, "Tidakkah

kedua pihak itu berhak atas khiyafl"

hnu Abi Dzai'b berkata, "Hadits ini sangat terkenal di
Madinah."

Abu Muhammad berkata: Al Auza'i berkata: Setiap jual beli
yang berlangsung, maka kedua pihak; penjual dan pembeli berhak

atas khiyarselagi kedua tubuh mereka belum berpisah, kecuali tiga
jenis jual beli: Harta rampasan perang, persekutuan pada hak
waris, dan persekutuan dalam perdagangan.

Al Auza'i berkata: Batasan dinyatakan kedua belah pihak

itu telah berpisah adalah, satu di antara keduanya itu sudah pergi,

sehingga pihak yang lain itu tidak dapat melihat dirinya.

Ahmad berkata seperti yang telah kami nyatakan, akan

tetapi ia tidak mengenal istilah khiyar, juga tidak mengetahui

berpisah kecuali berpisahnya badan saja.

Inilah Asy-Sya'bi, sosok ulama yang men-fasakh pem-

bayarannya. Ia kembali kepada kebenaran yang ada. Sementara

orang yang menyelisihi ini semua adalah Abu Hanifah, Malik
beserta para pengikut keduanya.
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Abu Hanifah maupun Malik berkata, "Jual beli ih.r

sempuma hanya dengan perkataan saja, sekalipun fubuh kedua

belah pihak itu belum berpisah, dimana salah satu diantara

keduanya tidak memiliki hak khilnr."

Mereka ini menyelisilti As-Sunnah yang shahih dan juga

para sahabat, dimana orang yang telah kami sebutkan sebelumnya

tidak pemah berbeda pendapat. Kami juga tidak mengetahui

ulama dari kalangan tabiin, kecuali hanya hrahim saja. Ini seperti

yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur bahwa Husyaim menceritakan kepada kami dari Al
Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila jual beli itu telah

terlaksana, maka tiak ada lag khi5nrbaginya."

Disebutkan pula dalam sebuah atsaryang diriwayatkan dari
jalur periwayatan hnu Abi Syaibah bahwa Waki' menceritakan

kepada kami, Sufuan menceritakan kepada kami dari Mughirah,

dari hrahim, dia berkata, "Jual beli ihr dipertolehkan sekalipun

keduanya belum berpisah. "

Riwapt dusta dan maudhu'yang diriwayatkan dari Al
Hajjaj bin Artha'ah. Ini sudah cukup dianggap sebagai perkara

yang gugur dari Al Hakam yang meriwayatkan dari Syuraih, dia
berkata, 'Apabila seseorang mengajak berbicara tentang suatu

perdagangan, maka jual beli padanya itu wajib terlaksana."

Yang shahih dari Syuraih adalah pendapatrya yang masih

berbarengan dengan pendapat Srang benar, yaitu pendapat yang

telah kami kemukakan sebelumn5ra dari riwayat Abu Adh-Dhuha,

dan hnu Sirin juga meriwayatkan darinya.

Pemyataan hrahim itu mengindikasikan bahwa ia begihr

memperhatikan setiap transaksi selain kansaksi jual beli, namun

Al Muhalla - I 3r, I



dalam bansaksi sewa menyewa, pemikahan dan juga hibah, maka

hal di atas bisa saja terjadi. Karena di dalam beberapa transaksi ini

tidak disebutkan akad jual beli sama sekali.

Pemyataan lbrahim, "transaksi jual beli itu diperbolehkan

sekalipun kedua belah pihak belum berpisah" ini shahih

menumtnya. Sementara menunrt kami, perkara semacam ini

diperbolehkan. Kami tidak mengatakan bahwa hal itu lazim unfuk

dilakukan, akan tetapi kami menyatakan, bahwa perkara tersebut

itu diperbolehkan.

Abu Muhammad berkata: Bahkan mereka menufupnufupi
kesalahan perkara ini dengan beragam perkataan yang sangat

fasid.

Di antaranya mereka mengatakan, makna dari berpisah,

apakah itu dengan perkataan? Kami katakan: Seandainya seperti

apa lrang kalian katakan, maka hal itu malah akan sesuai dengan

perkataan kami dan menyelisihi pendapat kalian sendiri. Karena,

perkataan dua orang yang berhansaksi jual beli misalnya, yang

satu berkata, "Aku akan mengambil barang ifu dengan harga L0
(dirham)." Sementara pihak lainnya berkata, "Tidak, akan tetapi

engkau membelinya dengan 20 (dirham). Tak dipungkiri oleh

orang yang memiliki indra yang tanggap, bahwa perkataan kedua

orang ini berbeda satu sama lainnya. Apabila salah safu dari orang

yang berhansaksi jual beli ini berkata, "Aku menjualnya dengan 15
(dirham), dimana pihak lainnya berkata, "Baiklah aku jual barang

itu kepadamu dengan 15 (dirham). Pada perkataan kali ini mereka

telah sepakat akan transaksi jual beli itu, narnun keduanya belum

saling berpisah. Inilah waktunya l<hiyar bagi kedua belak pihak,

lantas apakah stafus mereka yang belum berpisah ini sesuai
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dengan nasi hadits? Berkelitlah sesuai yang kalian inginkan, wahai

orang yang menentang suafu kebenaran nan menyimpang.

Kami katakan kepada mereka: Pendapat kalian yang

menyatakan, bahwa berpisah terjadi dengan adanya perkataan

adalah dusta dan dalc,rnan tanpa bukti. Tidak ada orang yang

boleh mengatakan pendapat yang seperti itu dalam permasalahan

agama.

Tentang sebuah hadits yang diriwayatkan dari Al-Laits, dari

Nafi', dari hnu Umar, yang telah kami kemukakan. Riwayat ini
juga menerangkan bahwa proses berpisah dari suafu tempat ifu
adalah dengan berpisahnya badan, dan harus dengan hal yang

demikian.

Sebagian dari mereka berkata: Makna Al Mubbayi'ain di

sini adalah, dua orang yang saling melakukan tawar menawar,

sebagaimana sebutan bagi Ismail dengan "hewan sembelihan"

sekalipun dia udak disembelih. Ibmhim berkata: Sebagaimana

firman Allah &,'&i$'iri$" Iut sampai pda masa iddahn5a."(Qs.

AI Baqarah 121: 2371. Akan tetapi yang dimaksud adalah hampir

mendekat masa iddalrnya.

Diantara mereka lainnya ada yang mengatakan bahvrn png
diinginkan dari saMa Nabi $, ,t:fr 't 6 " Selarna kdua belah

pihak belum berpiah" adalah kondisi di antara perkataan salah

seorang yang berhansaksi jual beli, "Aku telah menjual barang

daganganku ini kepadamu dengan L dinar?" Orang tersebut

berada dalam kondisi l*hiWr, selagi pihak lainnya belum berkata,
"Aku terima penjualanmu ifu."
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Ini juga sebuah kondisi di antara perkataan sang penjual

kepada pihak lain, "Aku telah membeli barang daganganmu ini
dengan 1 dinar," maka ia berada dalam kondisi ldrryur, selama

pihak lain belum mengatakan, "Aku telah menjual barang

daganganku ifu dengan apa yang telah engkau katakan."

Ulama mereka lainnya berpendapat bahwa kh4nr int
adalah wakfu antara ucapan seorang yang berhansaksi jual beli,

"Juallah barang daganganmu kepadaku dengan 1 dinar?" maka

orang ini berhak berada dalam khryuf selagi pihak lainnya belum

menyatakan, "Aku setuju dengan hal itu." Juga antara perkataan

seorang yang bertransaksi jual beli, "Belilah barang dagangan

dariku ini dengan 1 dinar," maka dia berada dalam kondisi kh,yur
selama pihak lain belum mengatakan, "Aku sehrju dengan itu."

Jawaban semua perkataan ini sangat jelas dan singkat, yaihr

dengan mengatakan, bahwa orang yang mengatakan ini telah

berdusta, dan dia telah berbuat dosa, karena dia telah
menyele'uuengkan sabda Rasulullah $ dari maksudnya tanpa

adanya dalil sama sekali. Bahkan mereka secara terang-terangan

mendal(r,rakan perkara yang batil ini. Dari mana kalian

memperoleh pendapat yang seperti ini? Siapa yang mengabarkan
kepada kalian, bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah $?

Terkait dengan perkataan kalian, "sebagaimana disebutrya
(lsmail) sebagai 'Hevuan sembelihan' sekalipun dia belum
disembelih?" Allah S[ tidak pemah memberikan nama dzabih,

dimana hal ini pun tidak benar jika pemah diriwayatkan dari
Rasulillah $. Jika memang demikian, maka jelas itu adalah

perkataan orang secara urnurn 5lang tidak memiliki argumen. Kami

memutlakkan perkataan itu sebagai benfuk toleransi, atau karena

Al lftalil Alaihissalam mengamhkan pisau itu ke tenggorokannya.

@l - AlMuhalla



Perbuatan orang yang seperti ini dinamakan menyembelih. Kami

tidak begitu mementingkan panamaan ini, sebab penamaan ihr

tidak pemah ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak

bisa dijadikan sebagai argumen.

Tentang firman Allah &b, 'bi6 " Lalu sampai pada masa

iddah-nyei' (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Maha benar Allah dan

berdustalah orang yang mengatakan, bahwa Allah menghendaki

waktu yang mendekati. Maha suci Allah dari perkataan semacam

ini. Seandainya ini sesuai dengan apa yang mereka dugakan, maka

waktu imsak dan juga thalak raj'i trdak boleh dilakukan kecuali

wakfunya telah mendekati, bukan sebelumnya. Hal ini tentunya

batil tanpa ada ulama yang menentangnya. Penals rilan ayat ini

haruslah sesuai dengan apa yang nampak, tanpa ada yang

didustakan dan tanpa ditambah-tambahi.

Dalam alnt ini, yang Allah inginlGn adalah para wanita
yang dithalak sampai pada masa iddahnya dengan status diri
mereka yang ber- iddah hingga mereka melalui masa tersebut.

Dalam rentang masa ini, sang suami bisa saja merujuk istinya,
atau tetap menthalaknya, atau sang suami bisa melanjutkan hukum

thalak ini.

Bahkan sekalipun perkara batil yang mereka mutlakkan itu
benar, maka dalil ifu tidak memiliki keterkaitan dengan pendapat

mereka. Karena, bulonkah saat ada sqsuafu perkataan yang

dipalingkan dari makna zhahimya dengan suatu dalil, maka ifu
bemrti semua perkataan dari makna zhahir-nya wajib dipalingkan.

Perkara ini merusak pemahaman yang telah ada, menrsak logika

sehat, dan juga semua hukum qariat. Bagaimana hal ini bisa

terjadi sementara ada sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa
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Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi', dari hnu Umar, dari
Nabi $, beliau bersabda,

tt,'.aa tlra 
,z ! zo.ts-jii r;;w. a\,fik

" Setiap dua pihak yang melakukan tansaksi jual beli, tidak
ada jual beli diantan sampai mereka berdua berpiah."

Hadits ini merunfuhkan setnua kebohongan itu, dan juga

membatalkan pengkhususan sebagian anggapan sebagian orang
tentang narna transaksi jual beli dari seluruh orang yang
berkecimpung di bawah naungan nama ini (transaksi jual beli).

Mereka mangatakan, berpisah yang tertera di dalam hadits
seperti berpisah yang ada di dalam firman Allah &,

4iia orsufi{ ar|631i: oL|

"Jika kduaryn berceni, Maka Allah akan membei
kepada masing-masingn5n dari limpahan karunia-N3ra."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 130).

Kami katakan: Ya, dan tanpa diragukan lagi. Perpisahan
yang ada di dalam a5nt tersebut merupakan perpisahan dengan
perkataan, lrang mengharuskan adanya perpisahan badan.

Berpisah yang ada di dalam hadits pun demikian, dia merupakan
perpisahan dengan perkataan yang mengharuskan adanln
perpisahan badan. Sedangkan kalian mengatakan bahwa
perpisahan yang dijaga di sini adalah perpisahan pada perkara
yang diharamkan adanya penyelewangan, atau yang benar bahwa
itu adalah perpisahan badan. Lantas mengapa kalian tidak
mengatakan demikian dalam masalah ini, yaifu bahwa perpisahan
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yang disebutkan di dalam khabar ini adalah perpisahan badan.

Seandainya kita tidak menghukumi hal ini dengan tega, maka

mereka akan meremehkan hal ini.

Mereka bemsaha menufup-nutupi kebohongan diri mereka

dengan firman Allah &,

"eq|;"1i2-63irSY
"Kecuali dengan jalan pemiagaan tnng Berlaku dengan

sula sama-sul<a di antara kanu."lQs. An-Nisaa' 141:29ll.

Allah & memperbolehkan makan setelah adanya

keridhaan.

Mereka mengatakan bahwa ini mempakan dalil atas

benamya sebuah kepemilikan dengan suahr akad.

Abu Muhammad berkata: Dari sosok ulama lrang
menyuguhkan ayat ini, hta dapat ketahui mengetahui

perdagangan apa saja yang diperbolehkan dari hal yang Allah

larang, apa yang dimaksud dengan sarna-sarna ridha yang dapat
memindahkan sebuah kepemilikan, dari beragam keridhaan yang

tidak dapat memindahkan suafu kepemilikan? Tanpanya, maka

kami tdak mengetahui apa-apa tentang perkara tersebut.

Dialah yang mengabarkan kepada kami, bahwa akad

bukanlah jual beli, bukan perdagangan, bukan satna-sama saling

ridha kecuali hingga ditambahkan adanya perpisahan dari kedua

tempatrya masing-masing, atau berhak atas l<hiyar.lnilah jual beli,

perdagangan dan saling ridha. Perkam ini bukan berlandaskan

dugaan para pakar ilmu terkait pendapat mqeka yang tanpa dalil
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pendukung, akan tetapi pendapat ini didukung oleh dakr,vaan yang

fasid.

Mereka berdalih dengan firman Allah &,

t#r\W
"Penuhilah akad-akadifr/' (Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Ini memang benar, namun yang memerintahkan hal ini

melalui lisan Nabi-Nya adalah Allah, agar mengabarkan kepada

kami bahr,rn akad sema@rn ini tidak sah dan tidak semputna,

dimana perkara ini fidaklah menjadi suafu akad, kecuali dengan

adanya perpisahan dari tempat keduanya, atau dengan cara

membikan lfi$nr kepada salah satu pihak setelah akad tersebut

terlaksana. Jika fidak demikian, maka akad itu fidak harus

dipenuhi.

Mereka ini sepakat dengan kami, bahwa seseorang tdaklah
hanrs menepati janjinya pada setiap akad yang dia adakan, bahkan

kebanSnkan akad tersebut ifu hukumnya haram unfuk ditepati
janjinlra, seperti halnya omng yang mengakadi dirinya unfuk

berzina, atau unfuk meminum l<hamen

Ya, memang benar kebanyakan akad itu tidak lazim ditepati

menurut mereka dan juga menunrt kami, seperti halnya orang

yang mengadakan akad agar dirinya membeli sesuatu, atau agar

dirinya menjual sesuafu, atau agar diriryn menyanyi, menari atau

membacakan sebuah syair.

Dengan penuh kepkinan, menepati janji dalam perkara di

atas tidak lazim, kecuali akad yang dinyatakan nash wajib ditepati

pada nama dan juga . Mereka (para ulama madzhab
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Hanafil mengatakan, bahwa orang yang melakukan transaksi jual

beli dengan yang lain ler.r,rat barang yang tidak ada di tempat, dan

mereka telah mengadakan akad untuk menggugurkan kh$nr
ru'5nh, maka ini merupakan akad yang lazim dilaksanakan.

Sementara ulama madzhab Maliki mengatakan, orang yang

membeli buah dan mensyaratkan buah itu tidak terkena hama,

kemudian dia mengadakan akad bagi dirinya sendiri, maka ini

merupakan akad yang tidak lazim bagi dirinya. Lantas dimana

argumen mereka dengan firman Allah &, 'rfrUl|rJ " Pnnuhitah

akad-akadilr/'(Qs. Al Maa'idafi [5]: 1).

Seandainyra mereka mengatakan, ini di antara akad yang

tidak lazim untuk dipenuhi? Maka kami katakan, bahwa akad jual

beli adalah sebuah akad Slang memiliki penjelasan yang telah

sempurna, bahwa akad itu tidak terpenuhi kecuali setelah adanp
perpisahan dengan badan, atau setelah adan3n pemberian hak

khiyar. Hal ini bertentangan dengan dalil fasid yang kalian

kemulrakan, dimana kalian mengkhususkan pada perkara yang

tidak dikhususnlra dalam beragam akad yang telah disebutkan.

Para ulama Maliki iuga menufupnuilrpi kebohongan

mereka dengan berdalih firman Allah &,

7Z;g;r:,ylj3q$3
"Dan percaksil<anlah apbila kamu berjual 6el1" (Qs. Al

Baqarah l2l:2821.

Sungguh orang yang berargumen derrgan ayat ini hanya

sedikit memiliki rasa malu, karena beberapa hal:
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Pertama: Mereka adalah orang yang pertama kali
bertentangan dengan ayat ini, dimana di dalamnya disebutkan
keurajiban unfuk mempersaksikan transaksi jual beli, lantas

bagaimana bisa mereka berargumen dengan ayat ini. Sungguh
mereka telah bermaksiat kepada Allah dan telah menyelisihi ayat
ini. Mereka tdak melihat ayat ini sebagai argumen unfuk
mempersaksikan jual beli?

Kedua: Pada ayat ini tidak ada nash atau pun dalil yang

menunjukkan batalnya perpisahan seperti yang telah disebutkan di
dalam sebuah khabar, bahkan hal ini tidak pemah disebutkan.

Ketiga: Nash ayat ini berkaitan dengan wajibnya
mempersaksikan data transaksi jual beli itu terlaksana, sementara

orang yang beargumentasi dengan ayat ini -andaikan tanpa
mereka, maka kami tidak pemah mengetahui manakah barang

dagangan lnng diperbolehkan dari bentuk transaksi yang

dilarang- adalah orang yang mengabarkan kepada kami, bahwa

tidak ada bansalsi jual beli kecuali setelah adanya perpisahan dari
tempat dimana kedua pihak itu berada atau telah diberikannya hak

l<h$n .Kami yakin benar, bahwa firman Allah &, tifSt+fi;

7X-r3 "Dan percakikantah apbila karnu berjual6el/' (Qs. Al

Baqarah l2l: 282) itu merupakan perintah unhrk mempersaksikan

tansaksi jual beli setelah adanya perpisahan atau telah

diberikannya hak khignr, dimana pada masa ifu transaksi jual beli

ini belum terlaksana, keorali salah satu pihak telah ber- khiyar,

sekalipun orang yang mengingkari persaksian dalam jual beli itu
ingin mengatakan seperti ini? Kemudian mereka ini menufup-
nuhrpi kesalahan mereka ini dengan menyebutkan beberapa
khabarryang babitmaupun tidak, seperti sabda Nabi $,
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L* &A)6Q.G.rr;y
"Apabila ;, membeli'rru* barang, maka janganlah

engkau membelin5n hingga engkau menerima barang ifu."

Ulasan tentang khabarfutt seperti yang telah kami paparkan

pada ayat sebelumn3n, karena tidaklah terjadi suafu bansaksi jual

beli di antara kedua belah pihak yang berhansaksi, kecuali setelah

adanya perpisahan atau khiyar. Jika perkara ini tidak dilakukan,

maka belumlah ada pembelian dan penjualan suahr barang itu

sarna sekali.

Contohnya adalah beberapa l<habarbeikut ini:

1. Orang yang menjual seorang budak yang memiliki

harta, maka harta itu adalah milik sang penjual.

2. &ang yang menjual pohon kurma png telah dilakukan

penye6ukan, maka buah kurmanya ifu menjadi milik
penjual, kecuali sang pembeli itu mensgraratkannya.

3. larangan menjual makanan hingga makanan ifu
mencapai dua sha'.

4. Apabila kdua orcng Snng berbansaksi jual beli itu
be6eda pendapat, maka yrang dibenarkan

adalah perkataan sang perfual.

Masih banyak lagi khabar lainnya lrang menyebutkan

perkara transaksi jual beli. Berikut semua pemyataan yang telah

kami sebutkan sebelumnya, bahwa semua hukum yang ada di

dalam banyak l<habar, berkaitan dengan transaksi jual beli, dimana

diantara perintah yang shahih pada jual beli itu adalah apa yang

telah kami sebutkan dan kami jelaskan hukumnya, yaihr bahwa

tidak ada transaksi jual beli di antara kedua belah pihak, selagi
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keduanya itu masih bersama dan belum berpisah, atau salah safu

pihak belum memberikan hak khiyar kepada pihak lainnya, maka

sungguh celaka orang yang menentang perkara ini.

Yang sangat mengejutkan adalah, kebanyakan khabaryang
mereka sugukan ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam

nash l<atrri. Mereka tidak mencukupkan sampai di sini, bahkan

mereka menambahkan tipu daya orang yang memiliki prasangka

yang baik, yaitu dengan mengatakan bahwa kekhawawtiran yang

ada pada diri mereka itu tidak ada sangkut pautrya dengan

perkara in(perkara berpisah dalam transaksi jual beli).

Mereka dengan segala argumen miliki tidak ada bedanya

dengan setiap perkara 5rang telah kami sebutkan dalam hal menilai

batrl Sunnah yang shahih ifu, yaifu bahwa tidak ada bansaksi jual

beli yang terjadi antara dua belah pihak yang bertransaksi kecuali

setelah adanya perpisahan dengan badan mereka, atau adanya

khiWn Juga antara orang yang berargumen dengan Sunnah

tersebut terkait diperbolehkannya jual beli selagi itu tidak

mengandung unsur iba, gharar, bukan jual beli hashat (jual beli

dengan cara melempar kerikil atau batu kecil), mulamasah (iualbeli

dengan cara menyenfuh barang dagangan), munabadah fiual beli

dengan cara melempar barang tersebut), dan jual beli lainnya.

Akan tetapi semua ifu merupakan pekerjaan yang sama. Kami

memohon perlindungan dari Allah!

Di antara hal mengejutkan lainnya adalah, mereka

berargumen dengan khabar yartg shahih
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" TidaHah seonng anak dapat membayar fiasa) oftng
fuanya, kecuali sang anak menemukan oftng fuanya berctafus

budak, kemudian dia membeli dan memerdekakan oftng fuanya

itu;'

Abu Muhammad berkata: Seandainya suatu kaum itu tdak
barrfk melakukan perkara 5ang batil, maka tipu daya di dalam

Islam itu hanya berlaku bagi orang yang membuat tipu da5ra,

sehingga tidak perlu lagi memberikan penjelasan secara panjang

lebar.

Ya, memang l<habar itu stafusnya shahih, dan tidak ada

sama sekali orcmg yang membeli orang hranya (yang dalam stafus

budak), selagi dirinya itu belum berpisah dengan sang penjual,

selagi sang penjual belum memberikan hak khiSnr kepadanya

setelah akad itu berlangsung, selagi sang penjual tdak menjadikan

orang ifu dapat memilikinya setelah akad ifu, namun stafus budak

ifu masih menjadi mitk sang penjual seperti sebelumnya, hingga

sang penjual memberikan orang itu hak khila, atau sang peniual

berpisah dengannya. Jika ini telah terjadi sang budak itu pun telah

merdeka saat itu juga. Jika perkaranya tidak demikian, maka tidak
ada nash hukum Allah dalam sabda Rasulullah $.

Mereka juga menyebutkan saMa Nabi $ lainnya:

o r tt /o t ,,o )o,.

'f*Sr Ji? dJ''l*^Jl

',J:t vf fib 
"*,
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"Kaurn muslimin ifu sesuai dengan syarat yang telah
mereka tebplan."

I{habar ni dusta, karena khabar inidiriwayatkan oleh Katsir
bin Zaid dan periwayat lainnya -seorang periwayat yang saqit
(dha'ilf-, atau ini merupakan hadits mursalyarrg diriwayatkan dari
Atha'.

Seandainya khabarin shahih, maka ini jualah yang menjadi

argurnen kami bagl mereka, karena yang dimaksud dengan
persyiaratan kaum muslimin ifu bukanlah semua syarat yang ada

dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Akan
tetapi maksudnya adalah, berbagai syarat yang telah

diperintahkan, atau s5arat yang diperbolehkan dan telah

disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunanyang shahih.

Seandainya ini yang mereka maksudkan, maka syarat zina,

syarat menjadi pemimpin, syarat meminum khamer dan juga

perqnmtan dalam riba menjadi syarat yang lazim ada. Sungguh

Allah melarang kesesatan ini.

Diriwayatkan dalam sebuah khabar shahih dari
Rasulullah $,

"Setiap syamt yang tidak ada di dalam htabullah, maka itu
merupkan s5nmt yang batil. Kitabullah itu lebih benar dan syarat
Allah itu lebih dapat diperaga."

:tlrg ,yys. *:tqq d A y';rk
.o"ri lt t'-33 t6;f
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Syarat Allah di sini adalah, berpisah dengan hrbuh setelah

akad lual beli terlaksana atau adanya khiyar. Jika udak, maka tidak

ada pula syarat yang lazim dilakukan pada beberapa perkara yang

telah disebutkan sebelumnya (syarat zina, syarat menjadi

pemimpin, syarat minum l<hamer, dll}. Yang mencengangkan

adalah, argumen sebagian rnereka yang menyatakan, orang lang
melakukan transaksi jual beli itu sah tanpa khiyar, bahkan lfiiyar
itu adalah perkara yang menggugurkan jual beli.

Abu Muhammad berkata: Andai saja aku tahu orang yang

sepakat dengan mereka terhadap kegilaan ini? Tidak, dan tidak

ada kehormatan sarna sekali bagi mereka, sekalipun dua orang

yang bertransaksi jual beli ifu menggugurkan syarat khiSnr yang

wajib dalam sebuah hransaksi jual beli sebelum kedua diri mereka

berpisah dan juga sebelum adanya hak A:higr maka tentu ini

adalah syarat yang terlaknat, akad yang fasid dan hukum yang

sesat. Karena kedua orang yang berbansaksi jual beli ifu
membatalkan syarat yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan.

Mereka juga menufupi kesalahan mereka itu dengan

mengatakan, akad nikah, akad thalak, akad ijamh, akad khulu',

akad ibq dan akad kibbah, semua ini tetap dinyatakan shahih,

sekalipun di dalamqn tidak mementingkan unsur berpisahnya

badan, jual beli pun wajib seperti beragam akad itu.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas, dimana semua

qiyas tersebut batil. Seandainya qiyas ini shahih, maka inilah

sebenamya inti kebatilan pendapat mereka, lantaran kasepakatan

mereka dengan kami, bahwa setiap hukum dari perkara yang telah

mereka sebutkan ini memiliki hukum dan benhrk perbuatan

berbeda safu sama lainnya, dimana dua perbuatan ini tidak bisa

dikumpulkan pada satu hukum. Dalam jual beli misalnya,
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kepemilikan budak dan juga harganya itu dapat berpindah kepada
pihak lain, sementara dalam beberapa hukum yang telah

disebutkan Udaklah seperti ini. Sebuah pemikahan itu merupakan
pembolehan kemaluan yang sebelumnya ifu haram tanpa adanya

kepemilikan, sehingga dalam nikah ini tidak boleh diqnratkan
khiyar dan juga penundaan.

Mereka memperbolehkan ldriSn, dan penundaan jual beli

dalam perkara nikah ini. Mereka tidak melihat qi5ns salah satu

terhadap perkara lainnya ifu diperbolehkan. Sementara thalak
adalah benhrk pengharaman kemaluan orang yang sebelumnya

halal, baik saat ifu, atau hingga suafu waktu tanpa adanya

pemindahan kepemilikan, dimana tidak diperbolehkan menqrarat-

kan kh$ar setelah sang suami menjafuhkannya, berbeda dengan
jual beli. Adapun ijarah (sanua menyala) merupakan bentuk
pembolehan mengambil suafu manfaat dengan adanya

kompensasi, dimana dengan akad ini sang budak tetap tidak bisa

dimiliki. Be6eda dengan jual beli, status orang yang merdeka

dalam akad ini dapat ditetapkan kepemilikannya, berteda dengan

transaksi jual beli. Akad ini hanrs berlangsung sampai suahr u/akfu
tertentu, baik pada hal yang dapat diketahui maupun yang tidak
diketahui, saat akad ijanh ini ada pada suatu pekerjaan yang

sudah ditenfukan, maka ini berbeda dengan hansaksi jual beli.

Sementara l<hulu' adalah thalak dengan adanp harta,

dimana menunrt mereka tidak ada khiWryang disyaratkan dalam
perkara ini, berbeda dengan akad jual beli. Pembebasan budak dan

akad kitabah pun demikian. Dari sini nampak sudah kebobrokan
qiyas mereka, dimana ini menrpakan kekacauan yang bercampur
aduk.
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Pada ldrip, dalam permasalahan thalak, berapa banyak

kisah yang diperuntukkan bagi mereka, yang mewajibkan adanya

khiyur selagi kedua belah pihak masih berada di dalam majelis,

dan hukum itu ditetapkan saat kedua fubuh mereka itu saling

berpisah, dimana hal ini tidak pemah diwajibkan sama sekali oleh

Allah Rabb semesta alam dan Rasulullah db, tdak didukung oleh

pendapat sahabat dan logika yang sehat serta qiyas yang dapat

diserupakan dengan perkara ini, akan tetap ini mumi datangnya

dari pendapat yang fasi&

Mereka membatalkan apa yang telah Allah wajibkan melalui

lisan Rasul-Nya S. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamat

kita dari apa lnng menimpa mereka.

Sebagian dari mereka berkata: Berpisahnya badan dengan

fujuan pergi sebelum adanya serah terima barang, maka ini

membatalkan akad. Sungguh mustahil perkara yang dapat

membatalkan akad ini justu itulah yang ditetapkan di dalam

akadnya.

Ali berkata: Ini merupakan pendapat yang sangat rusak.

Kami tidak mengingkari hal ini jika ada nash yang menguatkan

pendapat ini. Kami telah menemukan adanya perpisahan dan

bentuk meninggalkan barang, dimana menurut mereka

mengabaikan unktu itu merusak proses semh terima barang.

Mereka juga menilai shahih semua jual beli yang mengandung riba,

bahkan jual beli itu menurut mereka tdaklah shahih tanpa adanya

riba. Bagaimana hal ini, sedangkan yang terkandung pada

pendapat mereka tentang adanp proses perpisahan itu maknanya

safu? Yaifu bahwa orang-orang yang pergl meninggalkan

tn'ansaksi. &jatinya kedua pihak ini belum dinyatakan telah

memiliki sesuafu, dan juga tidak ada transaksi jual beli pada kedua
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belah pihak ini. Setiap transaksi jual beli antara dua belah pihak

tidaklah sempurna sebelum adanya perpisahan atau khiyar, bafl<

kedua pihak ifu termasuk orang yang meninggalkan fuansaksi atau

bukan, seandainya setiap orang yang telah kami sebutkan ihr saling

berpisah dengan diri mereka sebelum transaksi iual beli ini

sempuna; Pada orang yang telah mengadakan akad, maka hal ini

diperbolehkan dan transaksi jual belinya ifu sempuma. Sedangkan

pada oftmg yang belum melakukan akad, maka hal ini juga

diperbolehkan, dimana tidak ada transaksi jual beli yang sempuma.

Mereka juga berkata: Mengomentari saMa Rasulullah #1,

yang menentang saMa, "Dua orang gng befuansal<si," strngguh

mereka disebut dengan dua pihak Snng bertransaksi jual beli selagi

kedua orang ini berada dalam suahr akad bukan setelahnya, seperti

halnya orang yang dalam peperangan dan yang saling membunuh

dalam peperangan. Maka, mustahil stahrs kedua orang yang

bertransaksi jual beli ini, sebagai omng-orang yang men-fasal<hiual

beli tersebut secara bersamaan?

Abu Muhammad berkata: PernSntaan ini tdak dapat

dicema akal sehat, Udak pula bagian dari agama serta tidak

memiliki rasa malu, sebab ini adalah perkataan lBng membalikkan

fakta yang ada.

Memang, kedtn orang yang berhansaksi itu fidaklah diakui

sebagai kedua orcng yang sedang berbansaksi kectrali saat mereka

melakukan akad, akan tetapi akad mereka ini tdaklah dianggap

sesuafu dan juga tdak semputna kecuali dengan adanya

perpisahan atau adanya hak khw setelah akad tersebut

dilaksanakan, seperti halnya perintahnya seseorang yang tidak

mengharamkan darah orang lain kecuali orang itu mengikuti
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dirinya atau orang ifu -seandainF dia merupakan budak mukabb
membayar upeti sekalipun dirinya itu masih kecil.

Di antara dalih mereka yang unik, adalah mereka

menentang khabarin dengan berargumen dengan khabar Amr bn
Syu'aib, dari ayahnya dari kakekn3n, bahwa Nabi $ bersabda,

'^ii, ok tf vf $'rt l6 ,t;.-)u. sAr
i$jo:t'a# fr ,u"-'o:t Ii,b \ ) c )V-/ - 

, 
- (J/ - 

I

"Dua orang lnng bermnsaki jual beli berhak khiyar, selagi

mereka berdua befum berpisah, kecuali ifu merupakan funaksi
lrh&^r, dimana dirin5n itu tidak boleh dengan pihak Snng lain,

lanbran Akut terjadi istiqaal."

Para sahabat berkata, istiqalah itu fidak terjadi kecuali jual

beli itu telah sempuma dan kepemilikan itu sah untuk dipindahkan.

Ali berkata: Sebelumnya, kami n5ntakan bahwa hadits ini

ndak shahih, dan kami bukanlah orang yang berargumen dengan

sesuatu yang tidak benar -Alhamdulillah Allah telah melindungi

kami dari hal itu-. Seandainya khabarini shahih, maka l<habarlru

sesuai dengan perkataan kami, kecuali pada perkara larangan

unhrk berpisah lantaran takut istiqalah, dimana kami tdak
mengatakan hal ifu.

Karena, khabaryang telah disebutkan itu tdak shahih. Jl<a

l<habar ifu shahih, maka kami akan mengatakan perkam yang di

dalamnya ada penghaftunan untuk berpisah dengan niatan ini,

istiqalah yang disebutkan di dalam khabar ini bukanlah seperti

yang orang bodoh kira, akan tetapi istiqalah itu adalah fasald>nya

orang yang menyesali suatu jual beli, baik salah satu pihak ihr rela
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ataupun membencinya. Karena, orang Arab mengatakan, Isbqalfu
min illati, wastaqallat maa faata Anni artinya adalah aku

menyendiri lantaran kekurangan diriku dan terpisah apa yang larut

dariku, saat aku ingat akan hal itu.

Penjelasan akan kebenaran pemyataan kami dan rusaknya

pentakr,vilan mereka beserta kebohongannya adalah, bahwa

berpisah badan itu fdak melarang perkara diringn menyendiri lnng
terkandung di dalam khabar tersebut, bahkan hal ifu dengan

mungkin terjadi pada dirinya, sekalipun jangka waktunya berpuluh-

puluh tahun. Maka, l<habar yang ada itu tdak memiliki makna,

hakikat dan faedah apa pun pada kondisi yang seperti ini, maka

benar adanp dan tidak diragukan lagi jika itu adalah menyendiri

yang menghalangi perkara berpisah (antara dua belah pihak 1;ang

bertransaks|, dan berpisah badan seperti inilah yang mev,rajibkan

adanya sebuah transaksi jual beli yang tidak boleh di-faakh dan

tidak mungkin jual beli terjadi tanpa adanya proses ini, dimana

lafazh khabar png ada itu tdak mengandung selain makna ini.

Sehingga l<habr ni menjadi bumerang bagi mereka. Sebab,

mereka menilai shahih l<habar ini natnun menentang

kandungannp, baik mereka ifu takut untuk dikucilkan atau tidak.

Ali berkata: Semua p"rk - Snng mereka jadikan topeng
penufup kesalahan mereka, hal itu bertalik kepada mereka sendiri,

dimana hal ini menunjukkan kerdilryn ilmu dan sedikfrya
pemahaman Snng mereka miliki. Insya Allah kami akan sebutkan

perkara yans kuat dari sytrbhat mereka, serta menerangkan

keterkaitan perkara ihr bagi orang Snng mungkin akan melakukan

seperti mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan

Kami meriwayatkan sebuah l<habar dari jalw periwayatan

Al Bukhari, dia berkata: AI Humaidi meriwayatkan sebuah hadits
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dari Sufuan bin Uyainah, Amr menceritakan kepada kami dari hnu
Umar @, dari hnu Umar rg, dia berkata:
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*Suafu saat kami bersama Nabi $ pada suafu *n**,

saat ih.r aku adalah orcmg yang menggiring untanya Umar, dimana

Umar nyatanya telah mendahuluiku. Maka ada seseorang Srang

mendahului Nabi di hadapan suatu kaum, sehingga Umar

mencegah dan menolakn5n, kemudian ada orang yang mendahului

Nabi kembali dan Umar kembali mencegah dan menolaknya.

Nabi $ bersaMa kepada Umar, 'Juallah barang itu kepdaku?

Umar berkata, 'ltu adalah milikmu wahai Rasulullah'. Beliau

kembali bersaMa, 'Juallah bamng itu kepadaku? Maka,

Rasulullah ,# prn membelinya, kemudian beliau bersabda, 'Barang

,t, o/ lA.'-rr 6!, lilr. lz ! .tt) ozl o'-1
o-F_P lJ€_ f, co)y_) -P o-F-* ?-P
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itu untul<rnu wahai Abdullah bin Umar, perbuatlah padanya squka
dirimu'."

Mereka mengatakan, bahwa ini adalah transaksi jual beli

yang sah, dimana tidak ada perpisahan, dan tanpa diragukan lagi

adanya hibah barang yang telah dibeli Nabi S sebelum adanya

perpisahan.

Abu Muhammad berkata: I{habar ini bukanlah argumen

bagi mereka, karena beberapa hal:

Pertama: Seandainya tidak dimungkinkan adanya

perpisahan, maka sang penjual berhak memberikan hak khipr
setelah akad hansaksi berlangsung, dimana tidak adanya

penjelasan akan hal ini berarti ifu merupakan hal yang dilarang

keberadaannya. Karena sahnya bansaksi tersebut itu memerlukan

adanya hal ini (perpisahan atau pembenan l<hi5n) bahkan harus

ada dimana dalam l<habar ini pun tidak disebutkan adanya harga

barang, sehingga seolah-oleh mereka mengharuskan adanya

transaksi jual beli tanpa disebutkan harga barangnya sama sekali,

sebab dalam khabar di atas tidak disebutkan harga barang

tersebut-

Seandainlra mereka berkata: Tentu dalam tansaksi jual beli

harus ada harga barangnya, sebab bansaksi jual beli itu tidak sah

tanpanya?

Maka kami katakan: Demikian pula harus ada perpisahan

badan atau memberikan hak l<hgar, karena suafu transaksi jual beli

tidak dianggap sebagai hansaki 5rang sah kecuali dengan adanya

salah safu dari dua hal tersebut (perpisahan atau memberikan hak

khiyal.Tidak ada bedanya bagi mereka terkait argumen yang

mereka sampaikan, gafu dengan l<habar ini dalam perihal
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menggugurkan hukum yang tidak disebutkan di dalam transaksi
jual beli, seperti memberikan hak khiyar setelah akad transaksi itu
terlaksana. Juga antara orang yang berargumen dalam jual beli

barang yang haram, sebab di dalam kansaksi jual beli itu tidak
disebutkan harga barangnya sama sekali, sehingga inilah yang

dinamakan dengan hibah lantaran barang tersebut diberikan

sebelum adanya serah terima. Hal ini bersebrangan dengan

pendapat ulama madzhab Hanafi, dimana hal ini mempakan

argumen yang terhrju bagi mereka. Argumen ini pun sama pada

perkara penyaksian perdagangan.

Kedua: Sekalipun pendapat di atas dinilai shahih menurut

mereka, maka kelak dalam transaksi jual beli ini pun tidak ada

pemberian hak kh@ dan tidak pula penyaksian jual beli sama

sekali. Hal ini sarna sekali tidak benar dari siapakah mereka

mendapatkan informasi, bahwa kisah ini adanya setelah adanya
saMa Nabi $,
.9. I o( ,llt'.., 6z ,zltcz /o/
J-*t- 1l U.dJ_ ,-7 \J11 51

{t

,IEY#
.?\t;"J":,;l

" Tidak ada tansaksi jual beli pada setiap dari kdua belah

pihak yang bertansaksi hingga kduanya beryisah atau salah satu
pihak memberikan khiSnr kepada gang latuf"

Maksudnya adalah, setelah adanya perintah unfuk
mempersaksikan perdagangan. Barang siapa yang mengetahui

infomasi tersebut, maka sungguh dialah pendusta. Ini merupakan
kebohongan besar instm Allah tempatrya di neraka, itu karena
lantaran kebohongan diri mereka terhadap Rasulullah $.
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Namun, jika peristirln ini adanya sebelum semua l<habar

ini? Maka kami katakan: Transaksi jual beli saat itu sempuma

dengan adanya akad, sekalipun kedua belah pihak yang

berkansaksi jual beli belum berpisah dan juga salah satu pihak

belum memberikan hak khigrkepada pihak yang lain. Penyaksian

suatu perdagangan itu bukan hal yang lazim, akan tetapi semua

hal yang telah kami sebutkan sebelumnya ihr wajib dilakukan saat

ada perintah tentangnSn. Sementara kami memastikan bahwa

Rasulullah # tidak menyelisihi perintah Allah & dan juga tidak

mengerjakan apa yang dilarang-Nya. Hal ini tidak kami ragukan

lagi, dimana orang yang ragu akan hal ini, atau menilai bahwa hal

itu bisa saja dilakukan oleh Nabi $ maka dia adalah orang kafir.

Kita semua bertaqam.rb kepada Allah agar membebaskan kita dari

hal semacam itu.

Kami juga memastikan, bahwa seandainya apa yang Allah

perintahkan itu di-nasal<h, maka tak diragukan lagi Nabi $ alGn

menjelaskan perkara tersebut, sebab beliau merupakan sosok yang

mengetahui dengan psn Sunnahtrya, bahwa ada perkara lnng
m*nasakh perkara lain dan juga ada perkara yang menetapkan

perkara Snng lain.

Seandainya selain ini diperbolehkan, maka agama Islam ini

akan rusak. Seseorang tidak mengetahui perkara haram dari

perkam yang halal fng Allah perintahkan -sungguh hal ini

dilarang- inilah kesesatan nyata yang A[ah dustakan, dimana Dia

berfirnan,

" Untuk menjelaslan segala sauahJ'(Qs. An-Nahl [16]: 89).

,G:rJ-(.;$-
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Allah & jugu berfirman,

-7eLi;,v*We
"Agar lamu menerangkan pada umat manusia apa t/ang

telah diturunkan kepada merel<a."(Qs. An-Natrl tl6l 44).

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang

sesat, semua agama ini merupakan kebenaran, dimana segala

sesuatu yang menyelisihi kebenaran adalah kesesatan. Seandainya

segala perkara itu belum jelas, maka Allah pendusta, begifu juga

Rasulullah db pun tidak akan menerangkannya, belum

menyampaikan, maka agama itu rusak dan sia-sia. Inilah

kekufuran tenrtama bagi orang memperbolehkan perkara ini.

Ketiga: Mereka berkata: Sang periwayat l<habar dari

kalangan sahabat lebih mengetahui apa yang mereka riwayatkan,

dan hnu Umar adalah periwayat khabar ini, dimana dia

merupakan orang yang berpandangan, bahwa transaksi jual beli itu

tidak sempuma kecuali dengan adanya berpisah badan, maka

beliau inilah yang lebih mengetahui apa yang diriwayatkan.

Keterkaitan anggapan mereka dengan khabar ini pun gugur dari

asal sumbemya. Alhamdulillahi Rabbil Alamn.

Sebagian mereka berkata: &i * iO' .J, yt J;.i &
;4, y * "Rasulullah $ melarang jual beli gharar." Yang

termasuk ghanr adalah kedua belah pihak yang bertransaksi jual

beli memiliki hak kh,lrt, yang mereka berdua tidak mengetahui

kapan itu akan bemkhir.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat yang

fasid, karena beberapa hal berikut:
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Pertama: Suatu akad transaki jual beli sebelum adanya

perpisahan badan atau pemberian hak khiyan maka ini sama

sekali bukanlah transaksi jual beli, bukan juga transaksi jual beli

gharar dan bukan pula transaksi jual beli yang benar, sebagaimana

yang disaMakan oleh Nabi #', ti6 S€ g W. e. I i61 " Buh*u

Tidak ada jual beli selagi kdua belah pihak tnng bertansaksi itu
masih berama-fima." Bahkan perkara ini tidak termasuk ke

dalam jual ghararyang terlarang ifu.

Kedua: Sungguh perkara ini bukan seperti yang mereka

katakan, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi ihr memiliki

hak khi5nryang tidak diketahui kapan berakhir, bahkan jika salah

satu pihak menghendaki. Saat ihr pula ldt$nr dapat diakhirkan,

yaifu seorang memberikan hak l<hiyarkepada yang lain, baik pihak

lainnSn ihr hendak melanlrtkan jual beli sehingga jual beli itu
telaksana dan khiSamyaterputus. Atau pihak yang lain men-fasal<h

jual beli itu sehingga membtrat hukum akad itu batal, atau juga bisa

dengan cara memisahkan pemilik barang, sebagaimana yang

dilakukan oleh hnu Umar. Disini nampak penolakan mereka

tefiadap Rasulullah $ dengan pemikiran yang picik dan akal yang

hina.

Ketiga: Sesuatu yang diperintahkan oleh Rasululluh #
tidak disebut sebagai ghamr, sebab beliau tidak menyuruh perkara

yang dilarang secara bersamaan. Hal tersebut tdak boleh

diucapkan. Sungguh ghanr itu adalah apa yang mereka

pertolehkan dengan pandangan mereka yang fasid, berupa

dipe6olehkannya tansaksi jual beli susu hewan yang belum ada

pada ambingnya selama satu atau dua bulan; jual beli wortel tidak

ada di dalam tanah dan seseorang belum pemah melihat dan

mengetahui sifatnya, baik apakah itu adalah wortel atau sesuafu
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yang busuk nan dimakan ngegat, yang tidak ada manfaatnya lagi?

Jual beli salah satu dari dua kain yang tidak diketahui, manakah

dari keduanya yang dijual; jual beli oyong-oyongan yang belum

ada. Selain itu, jual beli sesuatu yang wujudnya tidak ada, dimana

barang tersebut juga belum pemah disifati dan belum juga

diketahui. Inilah gharar yang diharamkan, yang mampu

menghapus perkara yang benar.

Sekalipun mereka menyebutkan apa yang kami riwayatkan

dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah, dari Hasyim bin Al

Qasim, dari ASyub bin Uthbah Al Yamani, dari Abi Katsir As-

Suhaimi, dari Abu Hurairah, dari Nabi $,
of ./ ol oj L^6r., LJ )@u, s$r

.)te.c#;Lfi
l/

$'fr il 6

"Kdua belah pihak yang bertansaksi itu berhak khiyar

selagi keduarym belum berpisah dari jual beli mereka, abu jual beli

itu dengan adarya khiyar."

Abu Muhammad berkata: Sungguh perkara ini sangat

mengejutkan. Sebab, sekalipun perkara di atas ifu shahih, maka itu

akan menjadi bumerang bagi mereka, dimana berpisah dari

transaksi jual beli ifu tdak terjadi kecuali dengan salah satu dari

dua perkara, bukan dengan perkara yang ketiga, yaihr baik dengan

cara berpisahnya badan sehingga transaksi jual beli itu sempuma

saat itu dan keduanya lalu berpisah -bukan berpisah sebelum ifu-.
Atau juga kedua belah pihak yang bertransaksi itu berpisah dari
jual beli, dengan meryfasakh dan membatalkan jual beli tersebut,-

tidak mungkin selain cara ini. Selain itu, Ayyub bin Uthbah itu

l-

Al Muhalla - tlgd



merupakan periwayat yang dha'if, sehingga kami fidak sudi

berargumen dengan riwayatnya, sekalipun itu juga merupakan

argumen kami.

Sebagian mereka datang dengan bencana yang besar, yang

menunjukkan tipisnya ilmu agama dan lemahnya akal, dimana ada

yang mengatakan, bahwa makna dari redaksi, "Selagi kdua belum

berpisah" adalah, selagi kedua belah pihak itu belum sepakat. Ini

seperti yang dikatakan terhadap suatu kaum, "Atas dasar apa

kalian berpecah belah? Yang artinya, atas dasar apa kalian

sepakat. -dimana maksud sebenamya, "Apa yang menyebabkan

kalian berdua berpisah" adalah bukan seperti yang kalian katakan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil dari beberapa

sisi:

Pertama: Dalsr/aan ini dusta tanpa adanya dalil, dan

siapakah yang mengajarkan kepada kalian untuk memalingkan

lafazh ini kepada pentakr,vilan tersebut? Jika memang tidak ada,

maka ini batil.

Kedua: Hendaknya dia mengatakan, inilah pemutar

balikkan kata itu, dimana kata-kata yang ada itu akan bermakna

sebaliknya, sungguh hal ini tidak benar, dan tidak seyogyanya

seseorang mengatakan hal yang seperti ini. Begitu juga terkait

perkara yang ada di dalam Al Qur'an dan kitab-kitab Sunan

lainnya.

Ini merupakan cara-cara orang Rafidhah, dimana mereka

mengatakan, bahwa Al Jibt dan Ath-Thaghut, itu merupakan

narna dari dua orang. Begitu pula "dan hendaknya mereka

menyembelih sapi betina," sungguh bagi mereka itu benar-benar

sapi yang berjenis kelamin betina.
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Ketiga: Kami katakan kepada mereka, bagaimana jika

pentakr,r,rilan ini dipertolehkan, maka apa yang diriwayatkan oleh

Al-L-aits dari Nafi', dari hnu Umar, dari Nabi $,

6 :4u t4i *t) JK p>L')r gri tit
'otp ,f\r tJri;i ?;'jt ,G*L v.r.)o:16- n
.,i$r 

"--) 
U; ;" t*-t;rb ?\t tiLi'r?

"Apabik ada dua onng tang melakukan tansaksi jual beli,

maka setiap dari kduanSn berhak atas khiyar selagi mereka

berdua belum b*piah, dan kduaryn masih bersarna-sama. Atau
salah satu dari kduanSm memberikan hak khiyar kepada yang lain.

Seandainya satu dari mernberikan hak khiyar kepada

tnng lain sehingga mereka melalrukan tansaksi jual beli atas

l<hiyar tersebut, maka jual beli itu owjib dilakukan. Seandan5n

kdua orang itu berpiah setelah melakukan tansaksi jual beli,

dimana salah stu dari belum meninggalkan jual beli ifu,

maka jual beli pun unjib dilalrukan."

Hadits ini mendustai pentalmilan dusta yang mereka

dalnr,rakan tanpa adanya dalil. Dimana hadits ini juga menjelaskan,

bahwa perpisahan Snng jual beli itu sah dengan keberadaannya,

maka tidak selalu seperti yang lisan mereka ucapkan, kecuali

setelah kedua belah pihak yang berhansaksi itu sarna-salna
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berbai'at, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah # bukan

seperti yang diduga oleh orang yang bodoh, yaih-r bahwa perkara

ini tentang kondisi kedua saling berbai'at dan juga jual beli ifu
berganfung pada perkataan terakhir yang mereka ucapkan.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang diselisihi oleh

sekelompok sahabat, dimana tidak ada di antara mereka lnng
menentangnya. Mereka mengagung-angungkan perkara ini - dan

perkara inilah gnng juga diselisihi oleh jumhur ulama, kecuali

tentang sahr riwayat yang bersumber dari lbrahim. Kemudian
perkara yang menakjubkan dari mereka adalah, bahwa mereka

menambahkan kedustaan, dimana mereka menyebutkan sebuah

hadits yang juga kami telah riwayatkan dari jalur periwayatan

Atha', bahwa Umar berkata, "Jual beli ihr kesepakatan atau

khiyar;'

Mereka juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Asy
Sya'bi, bahwa Umar.... Mereka juga meriwayatkan hadits lainnya

dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha'ah, bahwa Umar

berkata, "Sungguh kansaksi iual beli itu berganfung pada

kesepakatan atau ldrfuat, dimana seorang mr-rslim ifu sesuai

dengan syamt yang telah dia tentukan."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin
Artha'ah, dari Muhammad bin Khalid bin Az-Zubair, dari seorang

Syaikh dari suku Kinanah, bahwa Umar berkata: Transaksi jual beli

itu bergantung kesepakatan atau khi5nr, dan setiap muslim itu
bergantung pada syarat yang telah dia tetapkan.

Abu Muhammad berkata: Di antara perkara yang

mencengangkan dunia, yang juga termasuk penjelasan untuk
pembebasan diri dari rasa malu mereka adalah berargumen
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dengan beberapa riwayat ini demi menolak Sunnah, dimana

semua argumen ini kelak akan kembali kepada diri mereka sendiri,

lantaran beberapa hal sebagai berikut:

Pertama: Bertagai riwayat ini tidak ada yang shahih,

karena semuanya merupakan hadits mursal. Atau hadits

diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha'ah -dia ini

adalah Malik- dari seorang Syaikh dari suku Kinanah, dimana

engkau tidak mengetahui siapa Syaikh dari Kinanah ini? Andai saja

aku tahu, lantas apakah dengan hal ini mereka akan berargumen

saat manghadapi peradilan di Hari Kiamat? Semoga Allah

melindungimu dari mempermaikan agama.

Sekalipun riwayat yang ada in shahih, maka mereka pun

tidak memiliki keterkaitan dengan khabar ini, karena di dalam

riwayat ini Udak ada perkara yang membatalkan apa yang telah

Allah tetapkan melalui lisan Rasul-Nya ,E&, yaihr bahwa, " Tidak ada

bansaksi jual beli kecuali setelah adarya atau

membeilan hak khiyar."

Pendapat Umar ini, seandainya kita mendengamya

langsung dari Umar, maka ini pun tidak akan bertentangan derrgan

apa yang kami katakan, karena hansaksi penjualan ihr tidak sah

kecuali dengan adanya perpisahan, juga karena khiyar dalam

kansaksi jual beli itu udak sah kecuali setelah adanya pemberian

hak khlnr sebagaimana yang Rasulullah db sabdakan dan berikan

ketetapan hukum,

'*r; \'t $:rt t't- vr;Srua Y

.?\ttJl;i
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" Tidak ada jual beli antara dia kdua belah pihak yang

bertransaksi jual beli kecuali mereka berdua berpiah abu salah

satu dari mereka memberikan hak khiyar bagi tnng lain."

Lantas bagaimana, dimana yang shahih dari Umar adalah

seperti pendapat kami yang telah dr-naslfl

Sebagaimana ada sebuah hadits yang telah kami riwayatkan

dari jalur periwayatan Musllim, Qutaibah menceritakan kepada

kami, l.aits -hnu Sa'd- menceritakan kepada kami dari hnu

Syihab, dari Malik, bin Aus bin AI Hadatsaan, dia berkata: Aku

datang dan berkata, "Siapa yang mau menukar dirhamku?"

Thalhah bin Ubaidillah, saat itu dia ada bersama Umar, dia

berkata, "Tunjukkan kepada kami emasmu." Jika kami datang dan

pelayan kami datang, maka kami akan memberikan uangmu.

Maka Umar berkata kepadanla, "Tidak, demi Allah, kami sekali-

kali tdak akan pernah memberikan uang ifu kepadanya atau

hingga engkau memulangkan kembali dirhamnya."

Inilah Umar yang memperbolehkan orang itu mengembali-

kan emas setelah akad uansaksi itu sempuma dan kesepakatan

yang ada itu ditinggalkan.

Seandainya dikatakan: Jual beli antara kedua belah pihak

yang berbansalsi jual beli itu belum sempuma!

Kami katakan: Inilah yang salah, karena ini merupakan

sebuah l<hafur yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan

Malik, dari lbnu Syihah, dari Malik bin Aus bin Al Hadtsaan An-

Nashri, bahwa dirinya mengabarkan jika dirinSn mencari (dirham)

dan menukamya dengan 100 dinar? Sang periwayat berkata:

Thalhah bin Ubaidillah melakukan tawar menawar dengan kami,

hingga dia menukarkan dariku dan aku mengambil emasnya dan
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membolak-balikkan di tangannya, lantas kemudian dia berkata,

"Kita tunggu hingga pemegang hartaku kembali dari hutan?"

ketika mendengar perkara ini, Umar berkata, "Demi Allah Aku

tidak akan berpisah dengannya hingga engkau mengambilnya

kembali."

Perkara ini menjelaskan, bahwa perfukaran ifu telah

disepakati oleh kedua belah pihak 5rang berhansaksi. Benar sudah

bahwa Umar -!Eng di sisinya ada Thalhah dan juga seluruh para

sahabat- memandang fasaklrnya transaksi jual beli sebelum

adanya perpisahan badan.

Seandainya riwayat dari Umar ini shahih, maka riwayat ini

bukanlah seperti yang mereka dals raakan, dimana dalam riwayat

ini juga tidak ada png dapat mereka gunakan sebagai argumen

terhadap Rasulullah #, d* juga bagi diri mereka sendiri. Berapa

banyak kisah Snng mereka sebutkan, dimana mereka sendiri

bertentangan dengan Umar, !/ang juga bertentangan dengan

Sunnah lainnya, atau perkara ini tidak ada sangkut pautrya

dengan Umar?

Perkara pertama adalah, khabar ini sendiri, karena mereka

sendiri meriwaSntkan hadits ini dari Umar, seperti lnng engkau

lihat sendiri, "Seomng muslim itu bergantung pada syarat yang

telah ditetapkannln." Sementara mereka banyak membatalkan

syarat yang ada. Mereka lupa pertentangan mereka dengan Umar

dalam perkataannya: Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu;

Pengambilan sedekah dari setiap kepala budak berupa 10 dirham

atau dinar; Umar mewajibkan zakat pada anak yatim yang

berkelana; Umar juga menyisakan satu tangkai buah kurma yang

dapat dimakan suatu keluarga; perihal mengusap futup kepala;

dan masih banyak ratusan perkara lainnya. Sehingga di sinilah
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telihat sebuah dugaan orang yang berdusta dalam riwa5rat dusta

dari Umar, lrang merupakan argumen dalam menolak As-Sunan

lainnya.

Lantas bagaimana, sementara kami juga meriwayatkan

hadits ini dari riwayat yang sama, dari jalur periwayatan Hammad
bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari Khalid bin
Muhammad bin Khalid bin Az-Zubak, bahwa Umar bin Al
Khaththab pemah berkata, "Ifu bukanlah merupakan transaksi jual

beli kecuali adanSn kesepakatan jual beli dan khiyar."

Riwayat ini bertentangan dengan pemyataan mereka dan

sealur dengan pendapat kami, dimana riwayat ini mengindikasikan

bahwa Umar tdak memandang bahwa sebuah transaksi itu
merupakan transaksi jual beli kecuali bila akad ini telah ada dan
juga adanya lfiiyar setelah akad. Kami sebelumnya telah

menyebutkan pula sebuah riwayat dari Umar dari jalur periwayatan

yarq shahih. Dari sini nampaklah rusaknya keterkaitan mereka

terhadap riwayat di atas dari setiap sisi.

Sebagian mereka ada lagi yang menyebutkan perkataan

Ibnu Umar yang shahih darinya, "Aku tidak mengetahui transaksi
jual beli itu ada dan berkumpul, ini merupakan bagian dari barang

yang diperjualbelikan. "

Kami pun meriwayatkan hadits di atas dari jalur

periwayatan hnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari
Hamzah bin AMillah bin Umar, dari ayahnya.

Abu Muhamrrad berkata: Inilah perihal menakjubkan yang

datangnya dari mereka. Karena, mereka sendirilah yang pertama

bertentangan dengan khabar ni.
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Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, akan tetapi ini

merupakan hansaksi jual beli itu datangnya dari penjual, selagi ini

belum dilihat oleh pembeli, atau barang ini belum diserah

terimakan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan para ulama

madzhab Maliki mengatakan, akan tetapi, jika transaksi jual beli itu

merupakan transaksi jual beli yang wujud barangnya tidak ada,

maka jual beli ini datangnya dari penjual.

l.antas apakah ada orang yang lebih menakjubkan,

daripada orang yang berargumen dengan riwayat ini, dimana

argumen ini malah menjadi bumerang bagi mereka dan bukannya

menjadi argumen mereka bahkan argumen ini mengasingkan

mereka? Apa yang ada dalam perkataan hnu Umar. Itu

merupakan perkara yang bertolak belakang dengan hal shahih

yang berasal darinya, yaitu bahwa bansaksi jual beli itu tidak sah

kecuali adanya perpisahan dengan badan.

Sementara perkataan hnu Umar, "Aku tidak mengetahui

bansaksi jual beli," maka tak diragukan lagi, bahwa yang

diinginkan dari perkataan ini adalah jual beli yang sempuma.

Perkataan yang juga masyhur dari hnu Umar adalah,

"Sungguh tiada jual beli yang sempurna sama sekali, kecuali

adanya perpisahan badan atau pemberian hak khi5nr setelah akad

berlangsung."

Ali berkata: Dalam masalah ini terlihat sudah besamya

kebunrkan dan pertentangan yang mereka lakukan, dimana

mereka mengatakan, Sungguh hadits mursal ihr layaknya hadits

musnad. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan, bahwa

hadits mursal ilu malah lebih kuat dibanding hadits musnad,

mereka berargumen dengan ini saat perkara tersebut cocok
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dengan argumen ini. Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari
jalur periwayatan Abdurrrazzaq, dari Ma'mar, dari hnu Thawus,
dari ayahnya, bahwa Rasulullah S menjadikan adanya khryu,
setelah transaksi jual beli.

Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan dari
Thawus, bahwa pemberian hak khiyar itu tak lain adalah setelah

adanya kansaksi jual beli. Mereka mengatakan, seorang periwayat

itu lebih mengetahui maksud yang diriurayatkannya.

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur

periwayatan Abu Bakr bin Abu Syaibah bahwa Waki'
menceritakan kepada kami, Qasim Al Ju'fi menceritakan kepada
kami dari ayahnya, dari Maimun bin Mihran, dimana Rasulullah S
bersaMa,

'We"o:tlP'
" Tnnsaksi jual beli ifu atas dasar keidhaan dan pemberian

hak l<hiyar itu setelah adanya bansaki.Seorang muslim fr'dak boleh

menipt muslim lainn5n."

Kedua riwayat ini merupakan riwayat mursal yang terbaik,
keduanya ini mematahkan perkataan mereka yang buruk nan
menentang As-Sunnah yang ada, lantas mana posisi mereka dari
hadits mursl ifu? Akan tetapi mereka mengatakan perkara yang

tidak mereka kerjakan, sungguh besar murka Allah bagi orang
yang mengatakan namun tidak mengerjakan yang dia katakan.
Kami memohon perlindungan dari murka Allah ini.
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Ali berkata: Sebelumnya kami telah sebutkan, bahwa

orang-orang yang bodoh lagi tolol mengatakan, khabar ini

diriwayatkan dengan banyak lafazh, maka khabarini mudhtharib.

Ali berkata: Mereka ifu telah berdusta, bahkan berbagai

lalazh l<habarini tsabit dan diriwaptkan secara mutawatir kepada

Rasulullah #i, fidak ada lafazh yang berbeda sama sekali, akan

tetapi memang berbagai lafazh yang ada ini saling menjelaskan

safu sama lainnya, sebagaimana Nabi $ diperintahkan unfuk

menjelaskan wahyu Rabbnya.

1418. Masalah: Seandainya dikatakan: Mengapa kalian

tidak me,r,vajibkan pemberian hak l<hiyar dalam sebuah transaksi

jual beli seban5nk tiga kali? lantaran apa yang telah kalian

riwayatkan dari dari jalur periwa5ratan Hisyam Ad-Dusfuwa'i, dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari samurah, bahwa Rasulullah #f
bersabda, 6 F' b W )"tt ,)S'*l;!: tt:fr & )Vurp(ir
)t:f o$5 Yj$-'tl Uf "Kdua pihak Jnng bermnsat<si iual beli

itu berhak atas l<hgnr hingga kdua belah pihak saling beryisah

dan setiap dari kduanSn mengambil sauatu tnng disulai dari jual
beli ini atau kduanya ber-khiyar sebarynk tiga kali."

Kami meriwalntkan sebuah hadits dari jalur periwaptan Al
Bukhari, bahwa Ishaq menceritakan kepada kami, Hagryan

mengabarkan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami

dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin

Hizarn, bahtm Rasulullah $ bersaMa,

$:rt;- )@\s$r
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"Kedua belah pihak yang bertansaksi juat beli berhak atas
khiyar."

Hammad berkata, "Aku menemui dalam buku catatanku,

,# u,!;ir;lE otry.eq'!:i.6.: ri* ttt) ,)t:r clt|3w-

ry k; w*i 6;? GJ.lf ,Diu melakukan i,r*sebanyak
tiga kali. Jika kedua belah pihak yang bertransaksi itu saling jujur
dan mau menjelaskan jual belinya, maka jual beli mereka diberkahi
dan jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan apa yang
ada di dalam jual beli mereka, maka semoga keduanya
mendapatkan unfung dan dihapus keberkahan jual beli
k€duanya'."39

Seperti redaksi ini pula yang kami riwayatkan dari jalur
periwaSntan Affan, dari Hammam.

Kami katakan: Riwayat hadits Al Hasan dari Samurah ini
mursal, dimana samurah tidak pemah mendengar l<habar ini
darinya kecuali hanya hadits Aqiqah saja. sementara riwayat
Hammam, bahwa Hammam tidak pemah meriwayatkan hadits
dengan lafazh seperti itu, akan tetapi dia hanya mengabarkan
tentang apa yang ada dalam catatan hadits miliknya, dan dia tidak
lazim menyampaikan hal ini bahkan tidak juga pemah
meriwayatkan, serta tidak pula menyandarkan riwayat ini. Jika
demikian kondisinya, maka tidak boleh mengambil riwayat ini dan
tidak pula menjadikannya sebagai argumen.

I{habar ini telah oleh Hammarn, dari Abu At-
Tayyah, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim, dimana di dalam

riwayat ini Udak disebutkan redaksi, ,2tT O* "tiga kali."

39 Hadits ini terdapat dalarn Shahih At fukt ad,jld. 3, hal. 136.
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Khabar ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah, Sa'id bin Abu

Arubah dan Hammad bin Salamah, dimana mereka semua

meriwayatkannya dari Qatadah dengan sanad dan lafazhnya, dan

tidak ada seorang pun dari mereka (para periwayat) yang

menyebutkan redaksi , )l:t ,r\i "tiga kali."

Hisyam Uin Su'ia Al Khair menceritakan kepada kami,

Abdul Jabbar bin Ahmad Al Muqri menceritakan kepada kami, Al

Hasan bin Al Husain bin Abd Rabbih An-Najirami menceritakan

kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Ashbahaani menceritakan

kepada kami, Yunus bin Habib Az-Zubaii menceritakan kepada

kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami,

Syr'bah dan Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah,

Syu'bah berkata dalam haditsnya, bahwa dirinya mendengar Shalih

Abu Al Khalil menceritakan dari AMullah bin Al Harits, dari

Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

- /o..
[:r r

)z

a)y

$:r-p'op ,$:ji il 6 )@u; g$t
j;CktttE';:Ls rlA;. ee !ri.

'z

ry
"Kdua pihak 5nng betuansal<si iual beli berhak abs khiSar

selagi kduan5n belum berpiah. Jika keduanSn juiur dan saling

menjelaskan, (apa yang ada dalam iual beli merel<a) maka jual beli

keduanyn diberkahi, dan jika betdusb dan saling

menyembunyikan (apa yang ada dalam iual beli mereka), niaya
keberkahan iual beli mereka berdua akan dihapus."
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Abu Daud berkata: Hadits Hammam itu seperti hadits ini,
dengan demikian kesulitan yang ada kini telah hilang, dimana
sudah jelas bahwa Hammam telah meninggalkan beberapa lafazh
hadits sebelumnya. Hammam fidak mengatakan, bahwa dia
menemukan dalam buku catatannya, bahwa yang demikian ini
merupakan riwayabrya. Demi Allah, jika memang lafazh tambahan
tersebut itu tsabit dan merupakan bagian dari riwayat Hammam
atau para periwayat yang biqah lainnya, maka kami pun akan
berkata seperti ifu, karena lafazhifu merupakan tambahan.

14L9. Masalah: Apabila kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli itu berhansaksi di sebuah mmah, dimana
salah satu dari kedua belah pihak itu keluar rumah atau masuk ke
dalam sebuah kamar di dalamnya, maka mereka berdua telah
berpisah dan jual beli mereka sempuma, atau kedua belah pihak
ifu berjualan di sebuah kamar dan salah satunya keluar dari kamar
itu, maka telah terjadi perpisahan dan jual belinya telah sempuma.

Jikalau kedua belah pihak yang bertransaksi itu
mengadakan jual beli di sebuah ernperan rumah, kemudian salah

satu dari keduanya itu masuk ke dalam rumah, maka keduanya
telah berpisah dan jtnl beli mereka telah sempuma.

Jika kedua belah pihak yang bertransaksi mengadakan
jual beli di sebuah mmah, atau di sebuah gubug, dimana salah safu
dari kedua otang yang bertransaksi itu keluar ke jalan, atau
keduanya melakukan jual beli di sebuah jalan dan salah safu dari
kedua belah pihak yang bertransaksi itu masuk ke dalam sebuah

rumah atau gubuk, maka kedtnnln telah berpisah dan jual beli
mereka berdua telah sempuma. Jika kedua belah pihak yang
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berbansaksi itu melakukan jual beli di atas sebuah kupul, dimana

salah safu dari keduanya masuk ke dalam dek atau tempat

penyimpanan, atau dia pergi ke kamar, atau naik ke tiang kapal,

maka keduanya telah berpisah dan jual beli mereka telah

sempurna.

Begitu pula jika kedua belah pihak yang bertransaksi di

beberapa tempat dari kapal itu keluar dari kapal, maka jual beli

pun telah sempuma jika mereka berdua berpisah. Seandainya

kedua belah pihak yang berhansaksi itu melakukan jual beli di

sebuah toko, dimana salah sahr diantara keduanya itu pindah ke

toko lain, atau dia keluar ke jalanan, maka iual belinya telah

sempurna dan mereka berdua telah dinilai berpisah.

Seandain5a kedua belah pihak yang bertransaksi itu

melakukan jual beli di jalanan, dimana salah satu dari keduanya

masuk ke dalam toko, maka jual belinya ini telah sempuma dan

mereka dinilai telah berpisah.

Seandainya kedua belah pihak yang berhansaksi itu

melakukan jual beli dalam perjalanan, atau di luar angkasa, maka

kedua belah pihak ifu belum dianggap berpisah kecuali arttara

keduanya ada sekat atau penghalang, yang dalam kamus bahasa

disebut sebagai pemisah. Atau salah safunya menghilang dari

kebersamaan mereka, atau salah safunya berada di balik bukit atau

dibalik pohon, atau di dalam sebuah lubang. Yang diperhatikan

disini adalah sisi kebahasan kata tafriq. Semoga Allah selalu

memberikan taufik-Nya.

L42O. Masalah: Jika kedua pihak yang berhansaki jual

beli itu berselisih pendapat, salah seorang dari mereka berkata:
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Kita telah saling berpisah dan jual beli itu telah sempuma, atau dia
berkata: Engkau telah memberikan hak khiyar bagiku, atau dia
berkata: Aku berikan hak khiyarkepadamu, maka akupun memilih
untuk menyempumakan jual beli. Pihak yang lain berkata: Bahkan
kami tidak pemah saling berpisah hingga aku men-fasakhjual beli
itu, dimana engkau tidak memberikanku hak khi5nr dan akupun
tdak memberikanmu hak kh,y*, atau dia mengakui adanya

pemberian hak khilnr dimana dirinya berkata, "Namun diriku
belum melakukan khiyar," atau dia berkata, "Engkau

penyempuma jual beli."

Seandainp barang dagangan yang dijual itu telah diketahui
oleh sang penjual dengan adanya penjelasan tentangnya, atau atas

sepengetahuan seorang hakim, dimana saat ini kami tidak peduli

barang dagangan ini ada di tangan siapa dari kedua belah pihak
yang bertransaksi jual beli, dan di tangan siapa pula harga barang

itu.

Atau jika barang dagangan itu tdak diketahui, kecuali
bahwa barang dagangan ifu berada di tangan penjual dan
harganya itu ada di tangan pembeli, maka perkataan dalam semua

hal ini merupakan pemyataan yang membatalkan jual beli antara

kedua belah pihak yang bertransaksi lual beli, baik itu terjadi atau
tidak, beserta sumpahnya sang penjual. Karena sang penjual ini
didakr,va atas adanya akad jual beli yang tidak dia akui, dan juga

tidak ada penjelasan tentangnya. ndak ada yang harus sang

penjual lakukan kecuali hanya bersumpah dengan hukum
Rasulullah #, yaifu meminta sumpah orang yang mengaku-ngaku

adanya jual beli.

Seandainya barang dagangan ifu ada di tangan pembeli,

dimana barang ifu fidak diketahui oleh penjual, dimana memang
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uang yang menjadi harga barang itu kelak akan berada di tangan

penjual, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah

perkataan orang yang menilai sahnya transaksi jual beli antara

mereka berdua( penjual dan pembeli) -yaifu dari siapa pun itu-
beserta sumpahnya, karena sang pembeli difuduh telah

memindahkan sesuafu dari tangan penjual, dimana orang yang

ditangannya ada sesuafu. Hukumnya itu adalah miliknya, sehingga

dirinya ini tidak memiliki pilihan lain kecuali bersumpah.

Jikalau barang dagangan dan juga harga barang ifu ada

bersamaan pada salah seorang dari kedua belah pihak yang

bertransaksi, maka perkataan yang dianggap adalah perkataannya

beserta dengan sumpahnya, karena dia adalah orang yang

didalnua, seperi yang telah kami katakan. Semoga Allah selalu

memberikan taufiq-Nya.

Demikianlah perkara dalam setiap perseteman yang di

dalamnya melibatkan kedua belah pihak yang berhansaksi jual beli,

seperti salah seorang di antara mereka berkata, "Aku membelinya

dengan tunai," dimana pihak lainnya berkata, "Akan tetapi engkau

membelinya dengan dicicil." Atau salah seorang di antara mereka

berkata, "Dengan harga segini dan segihr." Atau pihak lainnya

berkata, "Akan tetapi lebih dari harga itu." Atau salah seorang di

antara mereka berkata, "Aku menjualnya dengan suatu barang,"

atau yang lain berkata, "Dengan barang lain atau dengan uang."

Atau salah seorang mereka yang berkata, "(Aku membelinya)

dengan dinar," dan pihak yang lain berkata, "Dengan dirham."

Atau salah seorang dari mereka berkata, "(Aku membelinya)

dengan sifat ini dan itu," dia menyebutkan bemgam sifat yang

membatalkan jual beli, sementara pihak yang lain berkata, "Akan

tetapi itu mempakan kansaksi jual beli yang sah."
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Seandainya perkataan salah safu dari kedua belah pihak
yang berbansaksi jual beli ada unsur pengakuan kepada pihak
yang lain yang menambahkan pengakuan akan sahnya transaksi
jual beli, maka apa pengakuan ifu harus diapresiasi.

Apabila barang dagangan berada di tangan sang penjual
dan harga barangnya ifu ada di tangan pembeli, maka dalam
kondisi ini setiap dari mereka(orang yang berhansaksi jual
beli)orang 5nng didalwa, maka sang penjual ifu bersumpah kepada
Allah tentang barang apa yang telah dijual, seperti yang dirinya
ingat maupun tidak, begitu juga sang pembeli, dia juga bersumpah
kepada Allah tentang apa yang aku beli, baik yang dirinya ingat
maupun tdak ingat. Setiap dari kedua belah pihak yang
berhansaksi jual beli ini terbebas dari segala permintaan pihak
yang lain dan batallah jual beli yang telah mereka berdua sebutkan.

Sekelompok orang menganggap, bahwa jika kedua belah
pihak yang berbansaksi ifu bersitem, maka kedua belah pihak
sama-sarna.alir,s menolak jual beli tersebut tanpa adanya sumpah.
Ini merupakan Ibnu Mas'ud, AsySya'bi, dan Ahmad bin
Hanbal.

Sebagaimana kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur
periwayatan AMurrazaq, bahwa sufuan Ats-Tsauri menceritakan
kepada kami dari Ma'ni Abdurrahman, dari Al Qasim bin
Abdurrahman bin AMillah bin Mas'ud, bahwa hnu Mas'ud penah

membeli sesuatu dari Al Asy'ats bin Qais, dimana keduanya
bersiteru tentang harga barang tersebut. hnu Mas'ud berkata,
"(Harga barang ini) dua puluh (dirham)."

Sementara Al Asy'ats berkata, "(Harga barang ini) sepuluh
(dirham)."
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Kemudian hnu Mas'ud berkata kepadanya, "Carilah

seorang laki-laki yang menjadi penengah antara diriku dan

dirimu?"

Asy'ats berkata kepada hnu Mas'ud, "Engkaulah yung

menjadi penengah antara diriku dan dirimu." Lalu hnu Mas'ud

berkata, "Maka aku mengatakan dengan apa yang telah ditetapkan

oleh Rasulullah #, rf ,Jrlir tqt 
,Sri 6 i:Frl 96.,,-(,-jlt li-r til

$t gf;itfi 'Apabila kedua orang yang sedang melakukan bansaksi

jual beli ifu berbeda pendapat, maka perkataan yang dianggap

adalah perkataan orang yang memiliki barang, atau keduanya

sarna-sama saling menolaklual beli ifu'."

Diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin AMillah bin Mas'ud,

bahwa dia berkata: Seorang penjual boleh bersumpah, dan jika

pembeli berkehendak, maka dia dapat mengarnbil barang ifu, dan
jika dia berkehendak, maka dia juga boleh meninggalkannya. Di
dalamnya tidak disebutkan adanya suahr sumpah.

Suafu kaum berkata: Seandainya itrr merupakan barang

yang masih memiliki harga, maka kedua belah pihak yang

bertransaksi ifu hendaknya bersumpah dan iual beli itu menjadi

fasal<h. Sedangkan jika barang tersebut telah msak, maka

perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli beserta

sumpahnya, hal ini terjadi jika memang tidak ada penjelasan terkait

bamng ihr. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abu Sulaiman,

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik.

Ibrahim, Ats-Tsauri dan AI Auza'i juga mengatakan hal

yang sama dalam kasus barang yang sudah rusak.
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Suatu kaum berkata: Apabila kedua belah pihak gTang

berkansaksi ifu berselisih pendapat, maka hendaknya kedua belah
pihak ifu melakukan sumpah bersamaan, dan andaikan keduanya
telah bersumpah atau keduanya mengingkari, maka jual beli ifu di-
fasakh- Seandainya salah safu dari mereka bersumpah dan yang
lain mengingkari hal tersebut, maka perkara ini diputuskan dengan
perkataan orang yang bersumpah, baik barang tersebut masih
memiliki nilainya ataupun sudah rusak atau habis. Ini merupakan
pendapat Syuraih, Muhammad bin Al Hasan, akan tetapi mereka
berdua mengatakan, keduanya saling mengembalikan harga
barang yang sudah habis atau sudah dipakai.

Atha' mengatakan bahwa tuansaksi jual beli itu tidak terjadi
kecuali kedua belah pihak itu sepakat. Zular bin Al Hudzail berkata
terkait barang yang masih memiliki nilai jual, bahwa kedua belah
pihak yang berhansaksi ifu harus saling bersumpah dan saling

mengembalikan (baik itu barang atau harganya). Sementara barang
yang telah dikonsumsi, maka seandainya kedua belah pihak yang

bertransaksi ifu sepakat, bahwa harga barang ifu juga termasuk

satu jenis dengan barang itu, maka perkataan yang dianggap
adalah perkataan pembeli, narnun jika keduanya (barang ataupun

harganya) ifu adalah dua jenis yang berbeda, maka keduanya harus

bersumpah dan saling mengembalikan nilai barang tersebut.

Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berkata: Perkataan yang

dianggap dalam kasus itu -barang dagangannya itu masih

memiliki nilai jual atau sudah dikonsumsi/rusak)- adalah

perkataan pembeli besertia sumpahnya,

Abu Muhammad berkata: Mengenai perkataan hnu
Mas'ud, AqrSrc'bi dan Ahmad, mereka berdalil dengan khabar
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yang kami sebutkan, dan juga kami telah riwayatkan dengan lafazh

lain, yaitu,

) zo z

rit
9'&(l' t1 Jrilti

.)@u;yt+Jr:

"Apbila kdua fulah pihuk yang bertansaki itu befrda
pendapt, maka pakaban Wng dianggap adalah perl<aban sang

penjual, dimana pembeli berhak l<hi5nr."

Lafazh hadits pertama yang telah kami itu

adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, IGmi telah

pun meriwayatkan sebuah atsar dari jalur periwayatan Hafsh bin

Ghiyats, dari Abu Umais, Abdurrahman bin Muhammad bin Qais

bin Muhammad bin Al Asy'ats bin Qais mengabarkan kepadaku,

dari a5nhnya, dari kakelmya, dia berkata: hnu Mas'ud berkata ....

Kami juga merir,uayatkan sebuah atsar dari jalur periwayat-

an Abu Umais, dari AMurrahman bin Muhammad bin Al Asy'ats,

dari ayahn5a, dari kekeknya, dia berkata: hnu Mas'ud berkata ....

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayat-

an Hus5aim; hnu Abi laila menceritakan kepada kami -dia
adalah Muhammad bin AMurrahman Al Qadhi-, dari Al Qasim

bin AMurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa

hnu Mas'ud ....

Sedangkan redaksi lafazh hadits yang kedua, maka kami

telah meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ibnu Ajlan, dari Aun

bin Abdi[ah bin Uthbah bin Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud ....

'Jli gtL)'!:it 'o)Lr

I
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Abu Muhammad berkata: Semua hadits yang telah disebut-
kan di atas, tidak ada yang dapat dijadikan argurnen, tidak ada
yang shahih. sebab semua hadits di atas itu merupakan hadits
mursal. Abdurrahman bin Mas'ud, saat ayahnya meninggal dunia,
usianya kala itu baru 6 tahun, dia belum menghapal safu pun
kalimat hadits tersebut. sang periwayat yang meriwayatkan hadits
ini darinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila,
seorang periwayat yang buruk hapalannya. Juga Abdurrahman bin
Muhammad bin Al Asy'ats seorang yang menzhalimi Al Hajjaj.
Abu Umais juga belum pemah mendengar hadits ini darinya
lantaran Abu umais bertemu dengannya belakangan. orang ini
salah, yang benar adalah Abdurrahman bin Muhammad bin eais
bin Muhammad bin Al Asy'ats, dia merupakan periwayat yang
tidak diketahui identitasnya, yang juga anak dari periwayat yang
juga tidak diketahui identitasnya. Sementara Muhammad bin Al
Asy'ats belum pemah mendengar dari hnu Mas'ud. Singkat kata
ketergantungan mereka dengan dalil ini batil.

Sedangkan perkataan Abu Ubaidah bin Abdullah bin
Mas'ud, dia berargumen dengan khabar yang telah kami
riwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ibrahim bin
AI Husain mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad
menceritakan kepada kami, hnu Juraij berkata: Ismail bin
Uma5yah mengabarkan kepadaku, dari Abdul Malik bin Ubaid,
bahwa dia mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas,ud
berkata: hnu Mas'ud berkata, "Rasulullah $ memerintahkan pada

kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli bamng, hendaknya
salah sahr di antara mereka berkata, 'Aku ambil barang itu dengan
segini dan segifu'. Pihak yang lain berkata, 'Aku menjual bamng
ini dengan segini dan segitu, agar sang penjual diambil
sumpahnya, kemudian pembeli itu diberi hak khiyaf jika dia
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berkehendak, maka dia boleh mengambil barang itu, jika tidak,

maka dia boleh meninggalkannya'."

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur

periwayatan Ismail bin Umayyah, dari Abdul Malik bin Ubaid, dari

anak dari AMullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari Rasululluh #
.... Riwayat ini tdak shahih, karena Abu Ubaidah bin Abdullah bin

Mas'ud pemah ditan5n, "Apakah engkau ingat sesuafu (hadits) dari

ayahmu?" Dia menjawab, "Tidak." Abdullah ini tdak memiliki

anak kecuali Abu Ubaidah (yang mempakan anak sulung), dimana

Abdunahman meninggal dunia saat sang anak berusia 6 tahun.

Sedangkan Uthbah lrang merupakan anak paling kecil.

AMul Malik yang disebutkan dalam rentetan sanad hadits

merupakan seoftmg periwayat yang tidak diketahui identitasnya

(majhul. Oleh karena ihr, perkataan dengan dalil ini gugur.

Abu Muhammad berkata: Sementara setnua perkataan

yang ada ifu, maka ifu bukanlah argumen mereka, tidak terkecuali

orang yang membedakan antara barang yang masih memiliki nilai

jual dan bamng png sudah dikonsumsi atau rusak.

Sedangkan orang yang bersumpah kepada pembeli- maka

dalam hal ini tidak ditemukan aMr sama sekali, kecuali mereka

hanya memuflakkan perkara tersebut, mereka mentolerir hal

tersebut lantamn sedihtrya rasa wara' mereka, -ulama madzhab

Hanaft dan Maliki- sehinga mereka masih saja mengatakan di

dalam buku-buku karp mereka: Rasulullah $ bersaMa,

,1i:r) *S i;tilr, g1qlt';lI-;r ri1
' 

.pfrt$-: ol,illril-
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"Apabila kedua belah pihak yang bertansaksi betbda
pendapat, dimana barang tersebut masih ada, maka kduan5m
harus saling bercumpah dan saling mengembalikan. ftarang atau

harga)."

Hadits ini tidak ada sama sekali, tidak ada dalam murcal,

tidak pula ada di dalam musnad, bahkan tidak pula ada dalam

hadits dha'if, kecuali hadits ini merupakan hadits palsu.

Ali berkata: Inilah yang merupakan perkara yang

bertentangan. Mereka menyelisihi hadits murcal yang kami
sebutkan, mereka juga menyelisihi hnu Mas'ud, dimana pada
masa sahabat tidak ada satu pun sahabat yang menyelisihinya .s.

Sebagian mereka ada yang berargumen mengenai
perkataan mereka ifu, yaifu bahwa saat kedua belah pihak yang

berhansaksi itu ada yang mendakrva dan didalura, maka keduanya

wajib untuk melakukan sumpah. Karena, sang penjual mendahLra

pembeli tentang sejumlah harga dan akad, yang pembeli tidak
akui, dan pembeli juga mendals,va penjual tentang akad yang tidak
diakui oleh penjual.

Abu Muhammad berkata: Kondisi yang seperti ini tidak
akan terjadi pada setiap tempat seperti yang mereka sebutkan.

Karena, orang yang telah memiliki sesuatu, maka dia tidak akan

mengetahui milik yang lain. Ada seseorang yang berkata: Ini
adalah milildnr, aku beli darimu dengan 2 mitqal, kemudian oftmg
yang memegang barang berkata, bahkan aku membelinya darimu
itu seharga I mitqal dan aku telah menyelesaikan ini denganmu.

Sebab sesuatu yang ada padanya ifu bukanlah sesuatu yang

didakvrnkan kepada pihak yang lain. Sebab, hukum itu adalah
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i bahwa segala sesuatu yang ada di tangan sesorang, maka ihr

adalah miliknya.

Apabila kemudian ada orang yang mendakr,va barang ini,

maka orang ini harus bersumpah dan terbebas, dimana secara

mutlak kepemilikannya ifu belum diakui, dimana sang penjual

bukanlah orang yang didakrua dalam masalah ini sama sekali.

Di sini pertentangan mereka semakin membesar, fidak

terkecuali perihal pemisahan barang dagangan yang masih

memiliki nilai jual dan yang telah dikonsumsi atau rusak, maka

perkara ini tidaklah diwajibkan oleh Al Qur'an, tidak pula ada di

dalam Sunnah, dan tidak pula ada pada riwayat hadits yang buruk,

tidak pula ada dalam perkataan seorang sahabat sekalipun, juga

tidak ada qiyas Snng berlaku untuknya, bahkan tidak pula ada

sebuah pandangan tidak pula pendapat yang menerangkann5n.

Mereka ini menentang argumen ulama madzhab kami dan

Abu Tsaur dalam perkataan mereka, bahwa perkataan lnng
dianggap adalah perkataan sang pembeli tentang apa yang tidak

dia akui. Perkataan ini serupa dengan kaidah ushul ulama

madzhab Hanafi dan Maliki, tentang pendapat mereka terkait

pengakuan.

Abu Muhammad berkata: Hal ini juga tidak shahih. Karena

penjual belum setuju dengan pembeli atas hartanya yang dia akui,

namun dia mengakui adanya perpindahan kepemilikan dan juga

adanya jual beli dengan sifat barang yang pembeli belum

mempercayainya. Tidak boleh memufuskan perkara baE si

pembeli lantaran pengakuan dirinya, Srang nyatanya itu adalah

dusta, sehingga yang shahih adalah seperti apa yang sudah kami

katakan sebelumnya, bahwa segala sesuafu yang ada di tangan
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seorang manusia, maka ifu adalah miliknya, kearali jika ada

keterangan lainnya yang menyatakan bahwa ifu milik orang lain
tersebut. Ini merupakan pendapat Iyaas bin Muawiyah, dan

dengan muatan seperti ini pula yang banyak terdapat di dalam
Sunnah.

Sungguh kha5alan hal yang mencengangkan dari para
ulama madzhab Hanafi, Maliki dan AsySyafi'i, bahwa mereka

mengatakan pendapat dengan hadits yang telah disebutkan, yaifu

Sang mereka sekat unfuk menyelisihinya, seperti yang telah kami
paparkan, tak terkecuali bagi para ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Mereka mengatakan, bahwa tidak boleh menghukumi sesuafu

dengan hadits mutal, dimana di sini mereka menggunakan hadits

musaL Sekiranya mereka mau mempercayai pengambilan hadits

murcal ini, akan tetapi nyatanya mereka semua menyelisihi hal ini
dan menentang masalah ini, sehingga mereka banyak memuat
pendapat png bertentangan dalam cabang permasalahan ini.
Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Yang paling mencengangkan dalam permasalahan ini
adalah mengenai sumpahnya penjual dan pembeli menurut ulama

madzhab Maliki, 3nifu hendaknln sang penjual bersumpah, "Demi

Allah, Aku telah menjualnya dengan segini dan segitu." Sementara

sang pembeli bersumpah, "Demi Allah,Aku telah mernbeli barang

ini darimu segini dan segifu. Sehingga dalam permasalahan ini,

mereka mengumpulkan dua perkara 5nng menakjubkan, yaifu:

Pertama: Keduanya bersumpah atas apa yang didal<rra,

bukan untuk menafikan setiap hul yur,g didalnpa oleh pihak lain.

Kedua: Mereka bersumpah pada kedua hal itu (apa yang

di dal$/a dan menafikan dalnvaan orang lain), kemudian apa 5nng
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menjadi sumpah ifu tdak diberikan kepada mereka, lantas apa

makna sumpahnya mereka ini pada kedua hal tersebut?

Namun yang seharusnya bersumpah adalah orang yang di

dakrua dalam menaftkan perkara yang di dal$/a setiap dari dua

orang tersebut. Permasalahan lainnya adalah, bahwa mereka

sama-sama disumpah pada kedua hal ini (pada yang di dakva dan

pada penafian dakuaan pihak lain), yang kemudian apa yang

menjadi sumpah mereka itu tidak diberikan kepadanya, lantas apa

makna sumpah mereka dengan hal ifu? Dimana sesunguhnya yang

bersumpah adalah orang yang di dal<r.,tra atas penafian perkara

tersebut dan status dirinya itu bebas dari dakruaan ini.

Sementara mereka dan juga orang yang menolak adanya

sumpah, maka bagi mereka sumpah itu bagi orang yang

mendakwakan, dan apa yang dia dal$ra ifu lantas kemudian

diberikan kepadanya, dimana pada perkara ini mereka menyelisihi

asas pendapat mereka sendiri, dan inilah benfuk penolakan yang

paling buruk dan paling rusak dan tanpa adanya dalil.

Mereka berkata: Seandainya salah sahr dari kedua belah

pihak yang berhansaksi ifu merrgakui kebenaran fuansaksi ini dan

pihak lainnya mengatakan, bahwa hal ini fasid, maka perkataan

yang dianggap adalah perkataan omng yang mendakwa, dimana

tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan pendapat yang

seperti ini. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

L42O- Masalah: Setiap jual beli terlaksana jika di

dalamnya ada syarat khiyarvnil< penjual atau pembeli, atau untuk

kedua belah pihak yang berbansaksi, atau untuk orcmg selain

mereka berdua, baik khiyamya ifu selama sahr jam, satu hari, 3
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hari, atau lebih banyak, atau pula lebih dikit dari itu. Apabila salah

safu pihak menerima barang itu tanpa adanya izin pemiliknya,

akan tetapi berdasarkan keputusan hakim, atau juga bukan

berdasarkan keputusan hakim, maka yang bersangkutan ini
menjamin barang itu dengan penjaminan lantaran ghashab. Begifu
pula jika terjadi sesuatu, maka 5nng bersangkutan harus menjamin

barang tersebtrt.

Abu Hanifah berkata: Jual beh khiyar itu diperbolehkan

bagi setiap pihak yang bertmnsaksi, dan juga bagi keduanlra secara

bersamaan. Jika l<hi5nr itu telah berlalu, maka jual beli itu juga

telah sempuma, kectrali seseorang tidak mempertolehkan lamanya

waktur ldrpn, melebihi 3 hari akan tetapi paling sedikit adalah 3
hari. Seandainya disyaratkan bahwa lfiW itu lebih dari 3 hari,

maka transal$i jual beli itu batal, narnun jika kedua belah pihak
yang bertransaksi ihr melakukan jual beli dengan l<hiyar dan belum

menyebutkan lama wakfunya berl<hi5ar, maka ifu bermakna

khi5nr-nya selama 3 hari.

Ulama yang memiliki pendapat yang berbeda dalam

perkara ini adalah Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya berkata:

I{hlpr irr dipertolehkan pada apa akad yang telah mereka

lakukan, baik wakfunp itu lama atau sejenak. Mereka sepakat

dengan pendapat ulama lainnya pada selain hal ini.

Bagi mereka, pembayamn secarcr kontan dalam jual beli

khiyar itu dipertolehkan dengan anjuran sang pembeli dan hal ini

tidak diiadikan syarat. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi

itu sama-sama saling rnens5raratkan pemba3nran kontan, maka jual

beli ini fasid. Apabila orang yang sedangbeil<hi5nr itu meninggal

dunia dalam waktur,rnktu HriWn maka jual beli ini menjadi wajib.

Apabila ada barang png rusak pada waktu l&iyuri maka apabila
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khiyaritu ada di tangan pembeli, maka tansaksi jual beli itu harus

terlaksana dengan sejumlah uang itu. Sedangkan iika l<hiSnritu ada

di tangan sang penjual, maka sang pembeli berhak mendapatkan

barangnya bukan harganya. Sementara iila l<hiyar itu bagi kedua

pihak yang berbansaksi maka ini merupakan benhrk

menghabiskan keridhaan tanpa dihadiri pihak yang lain, dimana

yang bersangkutan tidak bisa menolak jual beli, kecuali pihak

lainnya itu hadir.

Terkait dengan zakat fitrah, maka jika jual beli ifu sempLuna

dengan adanya keridhaan, maka zakat fitrah ini diberikan kepada

pembeli, namun jika perkara ini belum sempulna, maka zakat

fitah ini dikembalikan kepada penjual.

Abu Muhammad berkata: Ini semua merupakan godaan

dan juga hukum yang tidak ada asalnya. Ini juga merupakan

hukum dan pembaglan yang para ulama sebelumnya belum ada

yang menghapal perkara ini.

Malik berkata: Tmnsaksi jual beli khi5ar ini diperbolehkan

sebegaimana pendapat Abu Hanifah dan para ulama mazhabnya,

kectrali pada perkara lamanya waktu kh\ar, karena dia memiliki

sedikit perbedaan pendapat; jika itu berupa kain, maka dia tidak

boleh melakukan khisnrkecuali dalam jangka waktu dua hari atau

lebih sedikit, sedangkan jika jangka waktunya ihr lebih, maka

kh&ar ini tidak berlaku. Jika barang dagangannya ihr berupa

hewan tunggangan, maka lamanya waktu khiyar itu safu hari atau

lebih sedikit dari itu, atau iuga sejauh perjalanan untuk

menghantarkan sesuahr, atau kurang dari ifu-

Sementara apabila barang dagangannya itu adalah sebuah

rumah, maka ihr satu bulan atau kurang dari itu. I{higr

Al Muhalla - I 3s3 I



ini bertujuan agar dirinya itu membeli dan menguji coba barang
yang dibelinya, namun khiyarcrya ini melebihi unkfunya l<hijnr,
maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki l<hiyar, sebab hal
semacarn ini merupal<an gharar. Dirinya tidak boleh melakukan
jual beli ini secara kontan pada jual beli l<hiyar, tidak dengan syarat
maupun tanpa syarat. Apabila kedua belah pihak yang

bertransaksi ihr mensyaratkan pembelian secara kontan, maka jual

beli ini fasid. Seandainya orang yang memiliki hak khiyar ini
meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menempati posisi

sang mayit dalam melakukan khigar.

Seandainya barang dagangan ifu rusak pada waktu khiyar
di tangan pembeli, bukan lantaran perbuatan dirinya, maka ini
merupakan musibah !,ang menimpa penjual, dan pembeli tidak
memiliki tanggungan utnuk menjaminnya, baik l$ilnr ifu untuk
sang pembeli atau penjual, atau keduanya secara bersama-sama,

atau juga untuk orang selain kedua pihak yang bertransaksi. Gang
yang memiliki porsi l<hiyar ini, maka dia dapat menolak dan juga

ridha terhadap barang tersebut, baik ada maupun tanpa
keberadaan pihak yang lain. Takat fibah pada pernbeli pun
demikian kondisinya.

Ada png berkata: Seandainya lamanya waktu l<hi5nr itu
telah usai, maka yang bersangkutan ini wajib mengembalikan

barang tersebut setelah hari ifu, lika dirinya tidak mengembalikan

barang tersebut, maka jual beli ifu menjadi wajib terlaksana.

Pendapat ini juga fasid seperti pendapat-pendapat sebelumnya.

lldak ada satu pun ulama terdahulu yang menlnmpaikan hal ini,
dimana ini juga merupakan pemberian batasan yang sangat rusak.

Karena, apa yang telah kami sebutkan, baik itu dari perkara

penjualan budak wanita, penjualan kain, penjualan rumah dan
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penjualan her,rnn hrnggangan, dimana pada semua penjualan ini
semua telah diuji dan dimusyaurarahkan batasan minimal yang

mereka sebutkan, bahkan bisa lebih sedikit dari sepahrhnya yang

terkadang aib setiap barang itu mulai terlihat nampak pada

kelipatan jangka waktu ifu. Ini semua merupakan syariat yang

belum pemah Allah idzinkan, perkara yang tdak pemah

diwajibkan oleh Sunnah, tdak didukung riwayat lrang dha'if
sekalipun, fidak ada qiyas, Udak ada pendapat ulama-ulama

terdahulu dan juga tidak ada pendapat yang patut dalam perkara

ini.

Andai saja aku tahu, apa pendapat mereka jika kh$n,
diperunfukkan bagi orang asing, dimana dirinya itu meninggal

dunia pada masa ldllnr maka apakah ahli waris orang ini dapat
menempati posisi sang ma5ryit ini atau fidak? Jika mereka berkata:

Tidak, mereka menentang hal ini dan menjadikan safu kali
khw dapat diwariskan dan yang lain fidak dapat diwariskan.

Namun jika mereka mengatakan, "lya." Maka kami katakan:

Mungkin mereka itu masih kecil, atau oftu1g yang dungu, atau

orang yang tidak sadarkan diri, atau dirinya itu tdak memiliki ahli
waris, maka kh$nr ini diperunhrkkan bagi sang Imam, atau bagi

siapa saja yang Allah kehendaki, bukankah ini merupakan perkara
yang ajaib?

AsySyafi'i berkata: I{hi5aritudiperbolehkan bagi salah satu

dari kedua belah pihak yang berbansaksi, atau bagi keduanya

se@ra bersamaan, dan tidak boleh lebih dari 3 hari.

Para ulama berteda pendapat tentang perkataan Asy-

Syafi'i dalam saling menjual tentang apakah ldriW, ini boleh bagi

oftmg asing? Di suafu kesempatan dia memperbolehkannSn dan di
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sisi lainnya dia membatalkan jual beli ihr dengan khipr ini, kecuali

transaksi jual beli yang memiliki makna sebuah perwakilan.

Transaksi jual beli secara kontan pada jual beli khiSnr ni
diperbolehkan. Apabila orang yang sedang ber'khiyar itu

meninggal dunia, maka ahli warisnya lah yang kemudian

menempati posisinya. Jika suafu barang ifu rusak di tangan

pembeli pada waktu khiJnr, maka jika khigr ini diperuntukkan

bagi sang penjual atau diperunfukkan bagi dua belah pihak secara

bersamaan, maka sang pembeli harus menjamin barang ifu.

Namun jiL<a khiyar ini diperunfukkan bagi sang pembali, maka jual

beli barang tersebut menjadi lazim dengan harga yang telah

disebutkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana bagi

orang yang memegang jatah khiyar, maka dirinya ini boleh

menolak dan juga boleh ridha atas jual beli tersebut, baik ada

maupun tanpa kehadiran pihak lainnya.

Dia dan Abu Hanifah berargumen, bahwa khiWr ifu tdak
lebih dari 3 hari, hal ini berdalil dengan l<habartentang musharrat

(fidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunln itu

mengendap mengumpul di kantong susunya), dan juga dengan

khabar dimana seseorang ditipu dalam jual belinya, sehingga

Nabi S menetapkan khiyar baginya selama 3 hari, dan juga

perintah beliau unfuk mengatakan saat transksi jual beli: I-a
l<hilabah (tdak ada tipu menipu).

Ulama madzhab Hanafi berargumen dengan sebuah hadits

apa yang telah kami riwayatkan dari lalur periwayatan Al Hudzafi

Muhammad bin Yusuf, dia berakta: Muhammad bin AMurrahim

bin Syrruusin mengabarkan kepadaku, Hafsh bin Sulaiman Al

Kuufi mengabarkan kepadaku, Abaan mengabarkan kepadaku,

dari Anas, *Jika seseorang membeli seekor unta dan meminta
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syarat khipr selama 4 hari, maka Nabi $ membatalkan hansaksi

jual beli tersebut, seraya berkata, "Sungguh khiWr itu adalah 3
hari."

Al Hudzaifi berkata: AMurraazaq menceritakan kepada

kami, seorang lelaki mengabarkan kepadaku, bahwa dirinya

mendengar Abaan berkata: Dirir,rnyatkan dari Al Hasan, "Ada

sesorang yang membeli sesuafu dan menjadil<an khi5nnya selama

4 hari?" Maka Rasulullah $ bersabda, " Tnnsaksi jual beli ifu
ditolak, dan sungguh khigr itu adalah 3 hari."

Abu Muhammad berkata: Tentang argunen Abu Hanifah
dan Asy-Syafi'i dengan hadits Mr-uqidz, Nabi $ menjadikan khlnr
pada apa yang dia beli selama 3 hari? Sungguh sangat

mengejutkan sekali jika mereka berdua merupakan orang pertama

yang bertentangan dengan hadits ini. Begltu juga dengan

perkataan mereka, "Jual belinya sepakat fasid' ini jika dia memang

harus dilarang dan dirinya tertipr dalam jual beli, atau jual beli

tersebut sepakat untuk diperbolehkan, dan barang itu Udak boleh

dikembalikan kecuali adanya @cat, ini iika dirinya ifu tidak

terlarang, lantas bagaimana bisa orang yang wara bermaksiat

kepada Rasulullah # dari apa lrang telah beliau perintahkan,

kemudian mereka mengatakan apa yang Nabi tidak katakan?

Di dalam l<habar ini tidak ada jual beli dari kedua belah

pihak yang bertransaksi jual beli, yang di dalamnya terdapat

khAuf baik itu untuk salah satu dari kedua belah pihak yang

bertransaksi atau untuk keduanya. Dalam hal ini dibagi-bagi,

betapa kasihannya mereka?

Dalil Abu Hanifah dengan hadits musharat, maka ini

merupakan salah satu bencana besar zaman ini? Dia merupakan
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orang pertama yang menentang dan mencela perkara ini; orang

yang berkata dusta dan orang yang memfitrah hal ini, mereka

menentang semua yang ada di dalam perkara ini, sesekali di antara

mereka ada yang berkata: Hadits ini di-nasakh dengan

pengharaman riba, dimana mereka sebenamya berdusta akan hal

itu. l-antas apa kaitannya riba dengan perkara ini? Terkadang

sebagian mereka juga ada yang berdusta dan menentang Abu
Hurairah, mereka inilah yang pendusta, Allahlah yang akan

membalas mereka di dunia dan akhirat, bukan sahabat yang mulia
Abu Hurairah dS, juga bukan semua sahabat nabi ,9,. Orang yang

memfitrah ini membalikkan fakta di depan uajah dan hidung salah

satu di antara mereka.

Kemudian mereka tidak merasa malu unhrk menjadikan

pendapat yang di dalamnya tidak memiliki kaitan sarna sekali

dengan pekara yang sedang kita bahas sebagai dalil. Sebab,

sebenamya mereka berhrjuan untuk memenangkan pendapat yang

membenarkan jual beli dengan syarat l<hiyar bagi penjual atau

pembeli, atau khiSnr bagi kedua pihak yang bertransaksi, atau

khiyar bagi selain mereka berdua. Pada semua kondisi ini khabar
tentang musharrat tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun,

tidak pula ada suatu nash, tidak pula ada suafu is5nrat, bahkan

tidak pula ada makna yang sesuai dengan perkara ifi lhital,
maka perkara menakjubkan apakah yang lebih banyak daripada

pendapat ini?

Sedangkan hadits Al Khu&aifi, baik riwayaturya yang

musnad maupun yang mutal, maka keduanp ifu telah

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abaan bin Yazid Ar-Raqqasyi,

seoftmg periwayat yarg dha'if dan haditsnya dibuang. Sedangkan

riwayat haditsnya yang musnad ifu diriwayatkan dari jalur
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periwayatan Hafsh bin Sulaiman Al Kufi, dia merupakan periwayat

yang dha'if dan haditsnya mafuiuk. sementara haditsnya yang

mursal, maka hadits itu diriwayatkan oleh orang yang tidak

diketahui. Kedua riwayat hadits Al Khudzaifi ini merupakan

perkara yang memalukan dan juga hadits yang berdasarkan

syahwat belaka, fidaklah seseorang mengambil hadits yang

demikian, kecuali Allah tidak akan memberikannya taufik.

Setahuku, para ulama madzhab Maliki menyelisihi riwayat

ini dari asal muasalnya, karena mereka fidak perlu membaynr

kehinaan dan kenistaan ini dengan mengambil hadits yang semisal

di atas saat hadits itu sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti.

Mereka (para ulama ma&hab Malikfl juga berkata: Kami telah

sepakat tentang kebolehan kh@selama 3 hari dan kami berbeda

pendapat tentang batasan wakfu yang lebih dari itu.

Abu Muhammad berkata: Ini bohong, mereka tidak pemah

mengatakan demikian. Inilah Imam Malik, yang Udak

memperbolehkan khiyar pada jual beli kain kecuali batasan

waktunya hanya dua hari atau kurang dari itu, juga tidak

memperbolehkan khlpr pada jual beli hewan tunggangan kecuali

batasan hanya sehari atau kurang dari itu, maka

tersingkaplah kesalahan yang mereka hrtuptutupi. Semoga Allah

selalu memberikan taufiq-Nya.

Mereka juga menentang kami dengan khabar lang
berisikan,

I 6z'u r* ;t";t ,p*,')r ;r ,.p "fir

o j;t,j,,rt-rtsJu. +t23 U;
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"I-anngan unfuk mencegat kafrlah dagang, maka barang

siapa J/ang mendapati sesuafu dari kafilah dagang ifu, maka dia

hendalotya berl<hiyar, apabila dia datang ke pasar. "

I{habar ni shahih, karena di dalamnya terdapat khiyar

hingga yang bersangkutan ihr masuk ke dalam pasar, dimana bisa

jadi orang itu fidak memasuki pasar kecuali setelah sahr tahun

bahkan lebih. Setelah ini kami akan jelaskan sanad hadits iri, insya

Allah.

Dari SH, nampaklah kebobrokan pendapat mereka,

dimana pendapat mereka itu merupakan pendapat yang mereka

ada-adakan lagi hina, pendapat itu fidak ada asalnya, dimana tidak

ada seorang ulama pun yang pernah menggunakan pendapat

mereka ini.

hnu Abi l-aila berkata: Adanya syarat untuk ber-l<hi5nr itu
diperbolehkan bagi kedua belah pihak 5nng berhansaksi, atau bagi

salah safu dari mereka, atau juga bagi orang lain selain mereka

berdua, dimana lfiispr ini dipe6olehkan hingga batasan waktu

yang sebentar maupun lama.

Al-Laits berkata: I{hiyar itu diperbolehkan sampai batasan

unktu 3 hari atau kurang dari itu.

Al Hasan bin Ha5y berkata: Syarat l<hiyaritu diperbolehkan

dalam transaksi jual beli, sekalipun kedua belah pihak yang

berhansaksi ifu mensyaratkannya selama{amanya. Dia pun

begitu: Aku fidak mengetahui apakah tiga itu hanya untuk sang

pembeli, saat dirin5n itu membeli (suatu barang) dengan khiyar,

maka dirinya itu telah ridha akan jual beli itu dan jual beli itu pun

telah terlaksana, sekalipun ihr mempakan jual beli seorang budak

wanita yang masih perawan, lantas sang budak perempuan tadi
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disetubuhi, maka itu berarti dirinyra telah ridha dan jual beli itu
terlaksana.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata: Perkara khiyar dalam jual

beli yang memiliki batasan wakfu yang lama, fidaklah membuatku

takjub akan hal itu, kecuali bahwa khi5nr itu untuk pembeli

berdasarkan keridhaannya penjual.

hnu Syubramah dan Suftpn Ats-Tsauri berkata: Transaksi

jual beli itu fidak diperbolehkan apabila di dalamnya disyaratkan

adanya khiyar bagi penjual, atau bagi kedua belah pihak yang

berbansaksi. -Sufuan juga berkata: Transaksi jual beli ifu menjadi

fasid dengirn adan5n syamt khitnr bagi penjual, namun jika yang

disyaratkan ihr adalah ldrpp, bagi pembeli selama sepuluh hari,

atau lebih dari ihr, maka jual beli itu diperbolehkan.

Kami meriwayatkan beberapa atsar dari para ulama

terdahulu, sebagaimana kami meriwayatkan dari jalur periwayatan

Waki', bahwa Zakarlya menceritakan kepada kami -dia itu
adalah Ibnu Abi Zaaidah-, dari ArySya'bi, dia berkata: Suatu hari

Umar menjual seekor kuda, dimana orang tersebut (calon pembeli)

mensyaratkan unhrk menangkap kuda itu apabila dirinya (Umar)

ridha akan hal itu, jika tdak, maka tidak akan ada transaksi jual

beli antara mereka setelah itu. Umar pun kemudian membawa

seseorang, sehingga kuda tersebut bisa dijinakkan, maka keduanp
itu manjadikan Syuraih unhfi menentukan jual beli mereka.

Syuraih berkata kepada Umar, "Berikanlah apa yang telah engkau

jual atau kembalikan apa yang telah engkau ambil?" Maka Umar

berkata, "Engkau telah memutuskan dengan suafu kebenaran gnng

pahit."
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Kami juga meriwayatkan dari Abdunazzaq, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Abdunahman bin Farrukh, dari

ayahnya, dia berkata: Nafi' bin Abdul Harits pemah membeli

sebuah rumah untuk penjara dari Shafwan bin Umayyah bin

Khalaf dengan harga 4000 dirham, jika Umar Ridha akan hal ini,

maka ini merupakan transaksi jual beli miliknya, dan jika dia tidak

ridha, maka ini (rumah) menjadi milik Shafwan dengan harga 4000

dirham, maka Umar kemudian mengambil rumah ini.

Dengan redaksi semacam ini pula diriwayatkan dari Sufuan

Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar

hnu Umar berkata: Aku membeli sesuatu saat aku ridha dengan

hal itu, bahkan AMullah bin Muthi'i sampai membeli wanita yang

bemasab mulia, saat wanita ridha dengan transaksi tersebut. hnu
Umar berkata: Sungguh seseorang itu akan ridha kemudian dia

baru mengaku, seolah-olah ada seseorang penjual yang

membangunkanku, dan orang ihr kemudian berkata: Aku ambil

barang itu.

Kami juga meriwayatkan sebuah atsar dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq, bahwa hnu Jumij menceritakan kepada

kami Sulaiman bin Al Barsha' mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku mengadakan transaksi jual beli dengan hnu Umar,

dimana dia berkata kepadaku, "Jika uang kami datang dalam

jangka 3 hari ini, maka ini merupakan jual beli kami, namun jika

sampai jangka waktu itu uang kami pun tak hrnjung datang, maka

tidak ada kansaksi jual beli antara kami dan kamu, dan barang itu

kembali menjadi milikmu.

Abu Muhammad berkata: Tentang transaksi jual beli khiSar,

kami tidak mengetahui dari para sahabat selain perkara ini e&,

dimana semuanya ini be6eda dengan pendapatnya Abu Hanifah,
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Malik dan Asy$afi'i, dimana bagi mereka bahwa transaksi jual

beli yang sema@rn ini merupakan bansaksi yang fasid dan fasakh

$ang rusak lagi dinilai batal). Lantas mana perkara yang dibuat
menakutkan unfuk orang yang tidak kenal orang yang

menyelisihinya? Ya, jika memang dia benar-benar dikenal oleh

orang yang menyelisihinya.

lantas mana pertentangan mereka terhadap Sunnah yang

shahih ini, yaih.r bahwa tidak ada jual beli antara salah satu kedua

belah pihak 5nng berhansaksi hingga keduanya berpisah atau

salah satu di antam keduanya memberikan hak khiSarkepada yang

lain setelah jual beli itu berlangsung, yaitu yang diriwayatkan dari
seorang Syaikh dari suku Kinanah dari Umar, tentang jual beli

berdasarkan bansal$i yang berlangsung atau adanya hak khitaf

Seandain3n riwayat ini pun shahih, maka riwayat ini
fidaklah bertentangan dengan Sunnah, bahkan seandainya riwayat
Umar ini dan riu/a!/at sahabat lainnya shahih, maka ini malah

sesuai dengan Sunnah yang ada, dimana juga diperbolehkan
adanya pengembalian barang sebelum keduanya melakukan lilriln,
dan juga berpisah.

Disini mereka menggampangkan perkara yang dilakukan
oleh Umar bin Al Khaththab, Naft' bin Al Harits, Shafiuan bin
Uma5ryah -dimana mereka semua ini adalah para sahabat-, yaifu
perbuatan masyhur yang Umar lakukan, dimana perbuatan ini
tidak lagi tersembunyi dari para sahabat di Madinah dan Makkah,

dimana para sahabat tidak ada yang menyelisihi perkara ini,

bahkan orang lrang memperbolehkan adanya transaksi jual beli

dengan syarat ldriyar tidak ada yang mengingkari perkara ini,
berdasarkan kisah yang masyhur; yaifu tentang pembelian sebuah

rumah untuk penjara yang berada di Makkah, dimana sebelum
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dijadikan penjara, itu benar-benar merupakan rumah yang didiami

oleh seseorang.

Kemudian lbnu Umar dan hnu Muthi' -keduanya ini

merupakan dua orang sahabat- ini saling melakukan hansaksi,

seperti yang engkau telah lihat, bahwa mereka melakukan jual beli

dengan khSnr bahkan tanpa menyebutkan suatu batasan

waktunya, dimana Umar pun menerima hal tersebut. Shafipan dan

Naft' pun pemah melakukan transaksi jual beli atas dasar ridha,

tanpa menyebutkan batasan wakfunya, dan tidak ada orang yang

menentang orang yang memperbolehkan transaksi jual beli dengan

syarat khiSnr, maka apakah harus takjub dengan pendapat

mereka?

Sementara para tabiin, maka kami meriwayatkan sebuah

atsar dari jalur periwayatan AMurrazzaq, bahwa Ma'mar
menceritakan kepada kami dari hnu Thawus, dari Ayahnya,

tentang seseorang yang membeli suafu barang, apa harus dengan

adanya keridhaan? Dia berkata, "H* lfi&nr itu milik keduanya

sampai berpisah dengan adanya keridhaan.

Dengan atsar yang serupa, kami juga meriwayatkan atsar

dari Ma'mar dari A1ryub, dari lbnu Sirin: Apabila engkau menjual

sesuafu atas dasar keridhaan, maka jangan engkau campurkan

uang ifu dengan yang lain, hingga engkau melihat apakah dia akan

mengambil atau malah mengembalikannya.

Dengan atsar yang serupa, kami luga meriwayatkan atsar

dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan

kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan,

dia berkata: Apabila seorang lelaki mengadakan transaksi jual beli

dari lelaki lainnya, bahwa di dalam jual beli itu terdapat hak khiyar,
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dimana barang ifu rusak dalam masa khtya, itu? Jika memang
harga barang tersebut sudah ditetapkan, maka dia berarti telah
menjamin keufuhan barang tersebut, namun jika harga barang ih.r

belum ditetapkan, maka stafus dirinya hanyalah orang yang diberi
kepercayaan dan dirinya tidak dibebani menjamin barang tersebut.

Diriwayatkan pula alsar dari Syuraih, seperti yang telah
kami sebutkan sebelumn5ra, dimana kami tidak mengetahui ada
tabiin lain selain yang telah kami sebutkan namanya yang juga

meriwayatkan atsar ini. Dimana semua atsar yang ada ini pun
bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan fuy-
Syafi'i, karena pada semua aMr yang telah kami sebutkan tidak
ada yang menyebutkan batasan waktu (khipt tersebut sarna
sekali.

Dalam perkataan Al Hasan disebutkan, bahwa dia
memperbolehkan perkara itu (batasan khipt tanpa adanya
penyebutan harga barang.

Sementara dalam perkataan hnu Sirin disebutkan, bahwa
dia memperbolehkan pembayaran secara kontan, dimana dia udak
mengkhususkan adanya suafu syarat, dan juga tidak tanpa adanya
suafu syarat. Sedangkan perkataan Thawus, maka pendapatrya ini
sesuai dengan pendapat kami, karena dia memufuskan, bahwa
setiap fuansaksi jual beli, maka di dalamnya selalu ada syarat
lrh,lrf karena khiSnriU diwajibkan bagi sang penjual dan pembeli
hingga kedua belah pihak yang bertransaksi ini sepakat. Maka,
benar sudah, bahwa tidak ada transaksi jual beli padanya, dimana
jual beli itu tetap pada hukumnya seperti sediakala. Ini adalah
pendapat kami. Maka kami meyakini dangan benar, bahwa
beragam pendapat yang telah kami sebutkan ifu bertentangan
dengan setiap apa yang telah kami riwayatkan dari para sahabat
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dan tabiin, dimana tdak ada yang mendahuli keduanya ini.

Sementara perihal perpisahan yang dikatakan oleh Sufuan dan

hnu Sytrbramah, yaitu bahwa itu diperuntukkan bagi penjual atau

kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana mereka berdua ini

(Sufuan dan Ibnu Syrbramah) tidak membolehkan hal ini, dan juga

antara menjadikan hak khiyar ini hanya unhrk pembeli semata?

Terkait hal ini Sufuan memperbolehkan hal ini, namun itu tdak
memiliki makna apa pun bagi dirinya, karena tidak ada yang

membedakan kedua belah pihak yang berhansaksi; fidak di dalam

Al Qur'an; tidak pula ada di dalam Sunnah; tidak pula ada dalam

riwayat yang rusak sekalipun; tidak pula ada perkataan ulama

terdahulu; tidak pula ada qiyas; dan juga tidak ada suahr pendapat

pun yang menyebutkan perbedaan kedua pihak yang bertransaksi

ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan keluamya kecuali

memperbolehkan atau menganggap batal semua perkara itu. Kami

pun meriwayatkan dari sekelompok ulama yang menyatakan

batilnya perkam tersebut (perkara khi5nr hanya unfuk pembeli

saja).

Sebagaimana yang telah kami riwalptkan dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami dari Ashim bin Ubaidillah, dari Al Qasim bin Muhammad bin

Abu Bakkar Ash-Shiddiq, bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu

membenci jual beli seorang budak wanita dengan adanya suafu

qnrat.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan

AMurrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-

Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Uthbah bin Mas'ud, dia

berkata: Suafu ketika Ibnu Mas'ud ingin membeli seorang budak

wanita yang diperunhrkkan menjadi pelayan istrinya. Sang budak
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berkata, "Aku tidak akan sudi dibeli hingga aku mensyaratkan

kepadamu, apabila engkau menjual diriku, maka ahrlah yang

berhak atas harga pembelian itu? hnu Mas'ud berkata, aku akan

bertanya kepada Umar dahulu." Dia pun bertanya kepada Umar

akan perkara ini, maka Umar menjawab, "Jangan engkau

mendekatin3a, sebab dia ihr memiliki suatu syarat bagi seseorang

tertentu.

Kami juga meriwayatkan atsar dan jalur periwa5ntan

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dia berkata, "Aku

pemah bertan5n kepada Ikrimah yang merupakan pelayan hnu
Abbas, tentang seorang lelaki yang mengambil kain dari lelaki

lainnya?" Dia menjawab, "Maka aku membawanlra, jika aku ridha

dengan kain ifu, maka aku mengambilnya, dimana orang yang

mengambil ihr kemudian membeli kain itu sebelum kain ihl
dikembalikan kepada pemilikin5n? Ikrimah berkata, "Keunfungan

jual beli ini fidak diperbolehkan baginya."

Kami juga meriwayatkan sebuah afur dari jalur

periwayatan , dari hnu Juraih, dia berkata: Atha'
berkata: Setiap hansaksi jual beli yang di dalamnya ada suafu

s5arat, maka ini bukanlah jual beli. Sedangkan Tharuus berkata

seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Perkara ini nampak sangat jelas

pada setiap orcrng yang memiliki perasaan yang halus, dalam

menyatakan batalnya jual beli dengan adanya s5rarat khiyar, yartl
dari dal$,raan mereka bahwa Umar itu memiliki pendapat yang

berbeda dari Sunnah, pada perkara tidak adan5n jual beli di antara

kedua orang yang bertuansaksi hingga kedua saling berpisah,

dengan pendapakrya yang tidak sah, yaitu bahwa bansaksi jual beli

ifu bergantung pada adanya hansaksi dan khtyar. Dal$.raan
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mereka lnng seperti itu juga pemah mereka h{ukan kepada Ibnu

Umar dalam perkataannya: Aku tidak pemah mengetahui adanya

transalsi yang up to date dan terintergrasi, dimana ifu berasal dari

sang penjual."

Dalam hal ini tidak ada perkataan yang mengindikasikan

adanln pertentangan dengan Sunnah yang telah disebutkan

sebelumnla, bahkan yrang benar dari kedua pendapat sahabat ini

adalah, bahwa ini malah sesuai dengan Sunnah dalam

perkara l<higrtu*but.

Ali berkata: Jika Snng telah diriwayatkan oleh sahabat dan

tabiin dalam perkara ifu merupakan ijma', maka mereka berarti

telah menyelisihi ilma' ifu sendiri, sebagaimana diri mereka telah

mengakui hal tersebut. Namun jika pendapat shabat dan tabiin itu

bukan merupakan sebuah ijma', maka ifu bukanlah ijma', sehingga

tidak ada argumen dalam perkara yang tidak ada nash, dan juga

tidak ada ijma' tentarrgnya.

Seandainya mereka berhujjah dalam pembolehan jual beli

khiSnr, dengan hadits, " I{aum muslimin ifu sauai dengan sSmrat

tnng telah mereka tetapkan," maka perkara ini tidak benar, sebab

hadits ini diriwayatkan dari Katsir bin Zaid, dan ulama sepakat

mengatakan, bahwa dia merupakan periwayat yang dha'if,

sehingga berargumen dengan apa yang diriwayatkannya ini tidak

dipeftolehkan.

Kami juga meriwayatkan sebuah atsar dari jalur

perinrayatan lainnya, dari ladzdzab (seorang periwayat yang kerap

berdusb), dari majhul (seorang periwayat yang tidak diketahui

iderrtitasnya), dari majhul (seorang periwayat yang tidak diketahui

identitasnp), dimana hadits ini juga merupakan hadits mursal.
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Diriwaptkan juga dari Atha' berupa hadits murcal.

Sekiranya pun dengan semua lnng telah kami sebutkan itu,

riwayat ini masih mereka nilai shahih, maka pendapat mereka pun

tidak berkaitan dengan riwayat png ada sama sekali, karena

persyaratan kaum muslimin di sini bukanlah segala apa yang

mereka jadikan syarat. Seandain3n yang mereka inginkan adalah

semua syarat, maka syarat zina dan syarat mencrri pun tenfu

masuk ke dalamnya, sementara mereka sendiri telah membatalkan

ribuan syarat, yang ulama lain pertolehkan. Namun yang

dimaksud percyaratan kaum muslimin di sini adalah, Bertagai

syarat yang datangnya dari Al Qtu'an dan juga Sunnah yang

merupakan nash. Rasulullah $ pemah bersaMa,

.jyt * Nt,-"q e'd y? lt

F
" Setiap qant yang tidak da di dalam kiAbullah, maka

syant itu batil."

Ali berkata: Orang ]/ang m€rnpefuolehkan transaksi jual beli

lfi$pr berargumen dengan saMa Rasulullah & 1n rS telah kami

sebutkan sebelumnya, lafu,

a vf Clji & t1i:; a Y ,F k
.)dt

" Setiap dari dua pihak trurg melalrukan tunaksi iual beli,

tidak ada jual beli diantan sampai mereka berdua

berpisah atau itu merupal<an jual beli khi5nr."
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Mereka tidak bisa berargumen dengan riwayat ini, karena

ini merupakan riwayat dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

dimana lbnu Umar telah menjelaskan apa itu khipn Dimana
Salah satu makna l<hi5ar adalah, seseorang berkata kepada lawan

bicaranya, "pilihlah!"

Al-l-aits juga turut ikut menjelaskan makna khiSnr ini, pada

sebuah abaryang diriwayatkan dari Nafi', dari hnu Umar.

Ismail bin ja'far juga menerangkan perihal khtyar ini, pada

sebuah atsar yang diriwayatkan dari Nafi', dari lbnu Umar, dari
Nabi $, bahwa beliau bersabda,

z)

JKi |i:t Vf C'ji il G )VL.. pa-(-3t

'.-*, "t;" tV f
I

" Kdua belah pihak yang bertansal<si itu melakukan l<hiyar

sebelum kduan5n saling berpisah, kecuali ifu merupakan jual beli
berdasarkan lfiiyar. Jika jual beli itu berdasarkan kh,yur, maka jual
beli itu wajib terlakana."

Maka benar sudah bahwa khiyar ini merupakan pemberian

hak memilih dari salah satu pihak yang bertransaksi kepada pihak

lainnya.

Mereka juga menyebutkan khabar tentang musharaat
(tdak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ihr

mengendap mengumpul di kantong susunya). Kami akan

menyebutkan khabar tersebut dalam pembahasan ini, insya Nlah.

,]t;tk"tt$ c)V * drg.rr_

I o.?.Jt
I -.\-
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Yaittr khabaryang menyatakan, bahwa Rasulullah $ memberikan

batasan khiyarkepada orang yang mengambil suatu barang selama

3 hari. Jika dia ridha terhadap barang itu, maka dia boleh

memilikinya, dan jika dia membencinya, maka dia boleh

mengembalikannya, dan juga mengembalikannya bersamaan

dengan safu srla'kurma tamr.

Mereka juga menyebutkan khabar-nya Munqidz, saat

Rasulullah $ menyuruhnya unhrk berkata saat dia menjual atau

membeli sesuafu, "Iaa Khilaabali' (fidak ada tipu menipu),

kemudian beliau menetapkan waktu khlnrbaginya selama 3 hari.

Kami telah sebutkan riwayat ini dalam pembahasan Al Hajr.

Mereka juga menyebutkan khabar tentang pencegatan

barang dagangan dan larangan melakukan hal ifu, bahwa Nabi $
menatapkan khlru, bagi penjual saat dirinya itu masuk ke dalam

pasar, dan juga memberikan l<h4mr dengan cara mengembalikan

barang saat ada cacat pada barang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Semua ini Udak dapat mereka
jadikan argumen. Argumen mereka dengan beberapa khabar ini
dalam pembolehan jual beli khi5ar, itu merupakan perkara yang

berdosa. Sebab, dalam l<habar musharaat, l<hignrnya itu
diperunhrkkan bagi sang pembeli, baik sang penjual suka atau

benci terhadap hal itu, bukan berganfung pada keridhaan sang

penjual, juga tidak disyaratkan dalam akad jual beli tersebut.

l-antas bagaimana bisa orang yang memiliki pemahaman

mendalam pada masalah ini memperbolehkan untuk berargumen

dengan khiSnr semacam ini dalam pembolehan jual beli, yang

mana penjual dan pembeli ifu sepakat tentang syarat khiyarbagi
salah safu dari kedua pihak yang berhansaksi, atau bagi keduanya,

atau juga bagi orang selain keduanya?
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Sedangkan l<habar munqidz pun juga sama seperti ifu,

sebab ihr merupakan khiyarbagi orang yang berkata saat hansaksi
jual beli, " La Khilabail' ffidak ada tipu daya), baik yang

mengatakan itu penjual atau pembeli, baik kedua pihak yang

bertransaksi ifu ridha dengan muamalah semacam ini atau ada

yang tidak ridha, sehingga hal ini tidak disyaratkan pada akad,

maka kesamaan apakah antara kedua hukum ini dan juga antara

kedua khiyut yang sama-sama disepakati dengan keridhaan kedua

belah pihak yang bertransaksi, yang disyaratkan untuk salah safu

dari keduanya atau bahkan unfuk selain keduanya, mereka semua

ini tidak mengatakannya dengan khabarini sama sekali?

Sementara khabartentang mencegat barang dagangan pun
juga sama, dimana itu merupakan khiyar yang ditentukan bagi
penjual, baik pembeli suka atau membenci hal itu, dimana kedua
pihak yang bertransaksi ini tidak mensyaratkannya di dalam akad

transaksi jual beli.

Selain ifu, khiyar pada perkara ini mempakan khiyaryarry
tidak ada batasan waktunya, dimana mereka semua tentunya tidak
memperbolehkan hal ini.

Perkara mencengangkan apa yang dapat melebihi
pendapat orang yang membatalkan asal suafu permasalahan
(khtyat dan tidak memperbolehkan untuk mengatakannya, bahkan

mereka menilai shahih qiyas yang tidak memiliki keserupaan dan
juga menyalahi Sunnah yang ada. Mereka berhujjah dengan
perkara yang tidak memiliki penguat, baik itu berupa a/sar, dalil,

atau makna yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas ini?

Singkat kata, mereka ini menentang kebenaran. Kami bersyukur

kepada Allah atas taufiq yang telah Dia berikan kepada kami.
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Andaikan mereka (ulama madzhab Maliki, Hanafi dan Aslr
Syafi'i) berkata: Saat khabaryang ada ini memperbolehkan khiyar
baE slah safu orang yang bertransaksi, maka khiSnr itu
diperunfukkan bagi sang penjual, dan pada tempat lainnya, khijar
itu diperuntukkan bagi pembeli, pada tempat yang ketiga khi5nriht
diperunfukkan bagi seseorang, baik statusnya ittr sebagai penjual

atau pembeli. Dalam akad sytfah, maka l<hiyar iba bukan

diperunfukkan bagi penjual dan pembeli dimana sebelumnyra

belum disyaratkan dalam akad, tanpa perlu memperdulikan

keridhaan pihak yang lain atau keridhaan pihak penjual dan

pembeli, maka saat kedua belah pihak yang berbansaksi ifu ridha

dan mensyaratkan khigrbagi salah satu di antara mereka, atau ifu
diperuntukkan bagi mereka berdua atau bahkan diperuntukkan

bagi selain keduanya, maka ini tentu lebih utama untuk

dipertolehkan?

Kami katakan: Ini adalah hukumnya syethan, bukan

hukum Allah S, pendapat ini melampaui batasan png telah Allah

tetapkan, dimana Allah S berfirman,

"i..f,&;i;IlrL'33i3
" Dan bamng siap tnng melanggar hukun-hukun Albh,

maka sungguh dia telah befruat zhalim terhadap dirin5n sendiri."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Ini adalah dalnrman png datangn5n dari kalian, dimana

tidak ada penjelasan akan kebenaran pendapat kalian ini, bahkan

penjelasan itu malah befualik membatalkan dal<waan kalian,
Allah S berfirman,
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"'iil e1f'Ji { t1 :/}i G 4'V*
"(Mereka) menetapkan aturan agama bagi mereka yang

tidak diizinkan @indhai) AllahT' (Qs. AsySyuraa I42l.zll.
Tahukan kalian dan juga selain kalian, dari mana kalian

mendapatkan dak\r/aan kalian ini? Kemudian seandainya ini
shahih, maka inilah yang sebenamya inti daripada kebatilan ifu.

Sebab, qiyas bagi orang yang mengatakannya ifu menyatakan

tidak dibenarkannya penyerupaan sebuah perkara kecuali perkara
yang diperumpamakannya itu pun benar, sementara di antara

kalian tidak ada yang membenarkan beragam khabar yang ada

kecuali l<habar tentang musharrat dan s5af'ah saja, lantas

bagaimana bisa mereka menghalalkan utnuk menghukumi dengan

suatu hukum, lantaran hukum itu menyempai suafu hukum yang

tidak boleh dilakukan? Dan apakah pemah terdengar pendapat
yang paling bodoh dari perbuatan ini?

Sebagian di antara kalian yang menilai shahih perihal

hukum hewan musharmt ini. Mereka pun tidak berbeda pendapat

bahwa qiyas yang di dalamnya terdapat perkara mengembalikan

safu sr5a' kurma tamr sebagai pilihan orang yang hendak

mengembalikan hewan musharat itu diperbolehkan, lantas dari

mana kalian bisa membolehkan adanya qryas pada sebagian

perkara yang terdapat di suatu khabar sementara kalian melarang

qiyas pada sebagian lainnya? Bukankan ini merupakan pendapat
para cendikiawan yang membingungkan?!

Begitu pula akad qruf'ah, dimana menurut kalian, hak

khiyar pada akad qruf'ah ini diperuntukkan bagi partrer dalam

akad tersebut, atau unh.rk seorang tetangga, khususnya pada jual
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beli rumah yang dapat dimiliki bersama. lantas dari mana kalian

bisa mangharamkan qiyas dalam perkara ini, sementara benda

yang dapat dimiliki secara bersama selain rumah, toh hak sytf'ab
nya diperuntukkan bagi parher jual beli tersebut.

Seandainyra ada sahr qiyas yang shahih di dunia ini, maka

inilah qiyas yang paling jelas, dan juga yang paling shahih bagi
orang yang mencermatinSa, lantaran adanya kesamaan kedua

perkara tersebut (perkara herr,ran mushatnt dan akad syuf'ah)

dalam faktor penyebab dan keserupaannya, kemudian mereka

mangqiyaskan perkara lain 1nng tidak memiliki keserupaan kepada

perkara ihr, yaihr perkara disyaratkannlp ldriy* bagi penjual atau

pembeli, atau bagi kedua belah pihak yang berbansaksi, atau juga

orang lain selain kedua pihak itu sendiri, dimana secara global,

perkara ini sungguh bertentangan dengan hukum yang ada,

dimana pada perkara png ini (l<hiWr ihr) diperunhrkkan bagi

parfrrer jual beli, sementara pada perkara yang ifu (l<higr-nyal

diperuntukkan bagi orang Snng bukan menrpakan parhrer jual beli,

baik itu dimiliki bersama maupLrn tidak dapat dimiliki brsama,
baik hal ihr diq,raratkan maupun tidak; yang ifu tanpa ada babsan

unkfu dan yang ini ada batasan waktunSra, maka pencampur

adukkan macam apaloh ini?

Sedangkan kh@ unfuk mengernbalikan suafu barang,

maka pembicaraan di sini adalah, sarna persis - dengan

pembicaraan dalam khipr s5ruf'ah, pitu tidak adanya kesamaan

antara al<ad sytfah ini derrgan penspratan khiya, dalam jual beli

dari sisi manapun, seperti png sebelumnS;a telah kami nlratakan,

dari sini nampaldah rusaknSn argumen mereka dengan khabar
yang ada dan juga qiyas. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-

Nya.
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Pendapat apa yang lebih hancur daripada pendapat orang
yang membatalkan khiya, yang telah Allah wajibkan melalui lisan
Rasul-Nya $ kepada kedua belah pihak yang berbansaksi

sebelum keduanya saling berpisah badan dan sebelum salah satu

dari mereka memberikan hak l<hiyar kepada pihak yang lain,
sehingga dirinya itu dapat memilih untuk menemskan akad atau
menolaknya.

Khiyar yang wajib ini adalah bagi orang yang berkata saat

akan melakukan transaksi jual beli, " Iaa Khilaabati' (ldak ada tipu
daya); bagi orang yang membeli barang dari pencegatan kafilah

dagang, saat dirinya ifu memasuki pasar; bagi orang yang membeli
her,van musharaa{ bagi orang yang menjual kepemilikan partrer,
yang dirinya manjadi salah satu partner di dalarnnya, kemudian
tidak meurajibkan adanya kh,yu, yang Allah dan Rasul-Nya #
tidak wajibkan.

Diantara penjelasan pendapat yang menyatakan batalnya

setiap transaksi jual beli yang di dalamnya disyaratkan adanya
khiyarbagi penjual, atau bagi pembeli, atau bagi kedua pihak yang

berhansaksi, atau juga bagi orang lain selain keduanya, yaifu sabda
Rasulullah S,

. t7 ),.
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.e"ti :t t";t,

l, ( ),.
.;>l alll iq

"Bagaimana bisa berbagai kelompok mensyaratlan

beragam s5nrat tnng fidak ada di dalam kitabullah. Banngsiapa
yang mensSnmtkan apa tnng tidak ada di dalam kiabullah, maka

s5nnt ifu batil, sekalipun dia menslaratkan serafus kali dengan

semtus syant, setiap sSnmt yang tidak ada di dalam kibbunah,

maka itu bafil. Kitabullah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih

dapat diperaSn."

Dimana mansyaratkan kh$rar yang telah disebutkan

bukanlah berasal dafi kibbullah, dan juga bukan berasal dari
Sunnah Rasulullah $, ;ikalau syarat ifu ada, itr.r berarti ada di
dalam kitabullah. Karena, Allah & telah memerintahkan di dalam

Al Qur'an unfuk menaati Rasul-Nya $, sehingga dengan penuh

, syarat yang telah disebutkan itu wajib dibatalkan. Jika

s5nrat itu sudah batil, maka semua akad tidak dibenar kecuali

dengan di-shahilrl<awrVa perkara yang belum shahih tersebut,

maka tanpa diragukan. Hal ini tdaklah dibenarkan, sehingga hal

ini manajibkan batalnp transaksi jual beli yang diadakan

berdasarkan syarat l<hi5ar, sebagaimana yang telah kami sebutkan.
Allah S berfirman,

@ U;X1*Aa{rtiy
"Sungguh, Allah frdak akan membiarkan terus

orang yang berbuat kerusakan"(Qs.

Yunus [10]: 81).
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Abu Muhammad berkata: Yang kami janjikan kepada
mereka yang bangga dengan mengikuti hadits mursal, bahwa
hadits itu seperti hadits musnad. Kami meriwayatkan sebuah hadits
dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Abu Syaibah, Ismail bin
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyt b As-Sikhtiyani, dari
Abu Qilabah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

d

.ubt; df YI /'3 b'rrit
I

" TidaMah kdua belah pihak yang bertansaksi itu saling
berpisah kecuali dengan adanya keidhaan."

Ini merupakan hadits mursal yang paling baik, maka
dimana posisi mereka dari hadits ini? Di dalam hadits ini ada
larangan masih adanya khiy* setelah adanya perpisahan? Kami
pun bertanya kepada mereka tentang jual beli kh,yur bahwa
apakah kepamilikan seorang penjual itu akan hilang dan dimiliki
oleh pembeli ataukah Udak? Pada saat khiyar itu disyaratkan bagi
sang penjual ataukah bagi kedua belah pihak yang bertransaksi?

Seandainya mereka berkata, "Tidak", maka itu adalah pendapat
kami, dan benar adanya bahwa di sana tidak ada jual beli sama

sekali. Karena, transaksi jual beli ini adalah pemindahan

kepemilikan sang penjual dan hal ini jatuh kepada kepemilikan
pembeli.

Seandainya mereka berkata: Ya, maka kami katakan:
I{hiyar ini Udak memiliki makna apa pun baginya, dimana suahl
perkam itu tidaklah sah saat kepemilikan itu telah ditetapkan
unh:knya, sementara beragam pendapat mereka ini adalah

kebalikan dari itu semua.
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Seandainya mereka berkata: Sang penjual ifu telah menjual

barang dagangannya, sementara sang pembeli itu belum

melakukan pembelian sama sekali? Kami katakan: ini jelas

mencampur adukkan perkara dan batil, tidak ada yang samar dari

hal ini, Sebab, tidak ada tuansaksi jual beli yang terjadi, kecuali di

dalamnya ada penjual dan pembeli serta adanya perpindahan

kepemilikan.

Demikian pula jika khAar ini diperuntukkan bagi penjual

saja, maka mustahil akan terjadi suahr akad transaksi jual beli

kepada pembeli, dan akad jual beli ini pun tidak te4adi pada sang

penjual.

Seandainya ldriln, pun diperuntukkan bagi kedua belah

pihak yang berhansaksi jual beli atau untuk orEuxg lain selain

mereka berdua, maka ini menrpakan bansaksi jual beli yang belum

terlaksana, baik itu belum terlaksana pada penjual dan juga belum

terlaksana pada pembeli, maka ini menjadi temnsaksi jual beli 1nng
batil. Menurut mereka, ada sekelompok orcng yang meng-

gandrungi qiyas.

Mereka sepakat, bahwa pemikahan dengan adanln kh@
itu tdak dipertolehkan, lantas mengapa mereka tidak meng-

qipskan transaksi jual beli dan semua yrang diperbolehkan dengan

adanya ldr$nr dengan perkara tersebut (pemikahan dengan

adanya lfiiya, itu Udak diperbolehkan), sebagaimana yang dilaku-

kan oleh orang-orErng lnng menentang Sunnah dengan qigras ini

dalam membatalkan kh@ setelah terjadi transaksi jual beli dan

sebelum keduanya berpisah, mereka ini tidak memiliki suafu nasrS

yang selalu mereka pegang dan juga tidak memiliki qi5ras 5rang

selalu mereka tolak. Banyak sekali dalil-dalil yang ada sekaligus

pertentangan mereka unfuk membatalkan jual beli khiyar, al<an
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tetapi beragam pendapat mereka itu hanyalah dal$raan -tanpa
dalil- 5rang beragam dan saling menopang, sebagaimana yang
telah kami sebutkan sebelumnya. semoga Allah selalu memberikan
taufiq-Nya.

1421. Masalah: Setiap jual beli yang telah sah dan
sempurna, sementara barang yang diperjualbelikan itu kondisinya
rusak setelah jual beli itu sempuma, dimana kerusakan bamng itu
datangnya dari pihak pembeli, maka barang ini tidak boleh
dikembalikan kepada penjual.

Begitu pula setiap hal yang nampak dari penjualan suafu
barang tersebut atau adanya kekurangan pada barang yang dijual,
baik semua hal ifu lantaran barang itu tidak ada di tempat atau
wujud barang ifu ada di tempat, atau dia itu berupa seorang budak
laki-laki atau budak perempuan yang kemudian dia gila, atau
terkena penyakit lepra setelah sempumanya suafu hansaksi jual
beli. Yang berlaku adalah apa yang ada setelah sempumanya
akad. Atau juga barang itu berupa buah yang sudah bisa dijual,
lantas kemudian semuanya, atau mayoritas atau juga sedikit yang
terserang hama, maka semuanya itu datangnya dari pihak pembeli,
dimana dirinya itu fidak boleh mengembalikannya kepada penjual.

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman, AsySyafi'i dan para
ulama madzhab mereka berdua.

Abu Hanifah berkata: Seorang penjual haruslah
menyerahkan barang yang diperdagangkannya, apabila barang ini
rusak sebelum sampai di tangan pembeli, maka ini merupakan
suahr musibah bagi penjual. sementara Malik menyatakan seperti
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apa yang telah kami katakan, kecuali dalam jual beli budak dan

buah secara khusus.

Seandainya dia berkata: Perkara yang menimpa budak

dalam kumn waktu 3 hari setelah transaksi jual beli, baik itu
berupa sang budak kabur, atau adanya suatu aib, atau budak itu

meninggal dunia, atau perkara lainnya, maka ini merupakan

musibah bagr penjual. Namun apabila perkara ihr terjadi setelah

lebih dari 3 hari, maka sang penjual terbebas dari hal tersebut,

kecuali jika itu berupa gila, berpenyakit kusta dan lepra, sebab

ketiga penyakit ini sejatinya telah menimpa barang dagangan (sang

budak) sebelum jangka wakfu satu tahun setelah pembelian dirinya,

maka sang pembeli dapat mengembalikannya.

Abu Hanifah juga berkata: Kepufusan seperti itu fidak

berlaku kecuali pada suafu negara yang menurut badisi setempat

hukum ifu diberlakukan. Sementara di ne4ara lain, dimana perkara

ini belum menjadi sebuah hadisi penduduknya, maka hukum ini
udak diberlakukan.

Abu Hanifah juga berkata: Barangsiapa png melakukan

tansaksi iual beli dengan cara dirinya membebaskan diri dari

barang SEng dijualqa, maka batal dan gugurlah hukum dari
perjanjian tersebut. Seperti halnf jual belinya sang sultan kepada

otang yang tertimpa utang, atau berdagang dari harta anak yatim,

dimana diperbolehkan jual beli yang di dalamnya terdapat
perjanjian selama safu tahun, sedangkan jual beli yang di dalamnp
terdapat perianjian selama tiga tahun, maka ini fidak

dipe6olehkan.

Sementara tentang jual beli buah-buahan, bahwa

barangsiapa yang menjual buah setelah buah ifu sudah boleh
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diperjualbelikan dan juga matang, maka jika sepertiganya atau
lebih dari buah itu terkena hama, maka buah ifu dapat
dikembalikan kepada penjual. Namun apabila yang terkena hama
tidak sampai sepertiga dari buah ifu, maka ini termasuk musibah
yang menimpa pembeli, dan dia tidak boleh mangembalikannya
kepada penjual.

Abu Hanifah juga berkata: Jika yang diperjual belikan ihr
berupa sa!ruran, dimana sawran ini terkena hama, baik sedikit
maupun banyak, maka sa!ruran ini harus dikembalikan kepada
penjualnya. Abu Hanifah berbeda pendapat jika barang yang
diperjualbelikan itu adalah pisang; sesekali dia berkata: Dia itu
seperti jual beli buah-buahan yang lain dengan memperhatikan
batasan sepertiga bagian dari pisang itu sendiri. sesekali dia luga
berkata: Dia ini seperti jual beli sa!rur-sa!ruran yang harus
dikembalikan kepada penjual, baik terkena hamanya itu sedikit
maupun banyak.

Sesekali, Abu Hanifah juga mengatakan, bahwa jual beli
pisang itu tidak dapat dikembalikan kepada penjual, baik pisang itu
terkena hamanya sedikit maupun banyak.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan kalajiban
menyerahkan barang dagangan, kami tidak mengetahui bahwa
madzhab Hanafi memiliki argunen akan hal ini, fidak dari Al
Qur'an, tidak pula dari Sunnah, tidak pula dari riwayat yang
dha'it Udak pula ada perkataan seorang ulama, tida pula adanya
qiyas, dan tidak pula ada pendapat yang shahih. Akan tetapi di sini
sang penjual hanrs memenuhi keurajiban antara pembeli dan
penyerahan barang yang sudah dibeli saja. Jika sang penjual
melakukan ini, maka dia telah berdosa kepada Allah, dimana
dirinllu ifu r,vajib menjamin perbuatan ghastab tersebut. Tidak
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boleh seseorang melazimkan suatu hukum yang tidak ada di dalam

Al Qur'an dan juga tidak tertera di dalam Sunnah. Allah &
berfiman,

" Yang mensSnriatkan unfuk mereka agama yang tidak

diizinkan Allah?' (Qs. Asy-Syuuraa l42l: 2Ll

Dengan demikian pendapat ini gugur.

Sedangkan perkataan Malik dalam permasalahan transal<si

jual beli sang budak. Para pengikutrp berargumen dengan sebuah

hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu

Daud, bahwa Muslim bin hrahim menceritakan kepada kami,

Aban -hnu Yazid Al Aththar- menceritakan kepada kami dari

Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Uqbah bin Aamir Al
Juhani, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

.?() 
^t)c e'Sti:*

,.
" Jaminan ang budak ifu (selama) 3 hart."

Kami juga meriwagntkan sebuah hadits dari jalur

periwa5ntan Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahua AMah dan

Muhammad bin Baq/ar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin

Abu Aruubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin
Jundub, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"ril elsri:*'( .
"Jaminan sang budak itu tiga (hari)."

*n\e1fl\{t19}i'd,4W
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Ulama madzhab Maliki berkata: Perjanjian sang budak itu
dipufuskan selama 3 hari, guna menjaga temperahrr tubuh, sebab
hal ini tidak nampak perubahannya sebelum 3 hari.

Mereka (ulama ma&hab Maliki) juga menyebutkan apa
yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari
Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm,
bahwa dia mendengar Abaan bin Utsman bin Affan dan Hisyaam
bin Ismail bin Hisyam, keduanya menyebutkan di dalam tfiutbah
mereka tentang perjanjian sang budak dalam waktu 3 hari -
semenjak budak lakilaki atau budak perempuan itu dibeli-dan
juga dalam wakfu satu tahun, dimana keduanya menyuruh hal
tersebut-

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur
periwa5ntan lbnu Wahb, dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinaf, dari
ayahnya, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz memutuskan pada
perkara seorang hamba yang dibeli, kemudian dia meninggal
setelah 3 hari, maka umar memufuskan unhrk mengembalikannya
(budak itu) kepada orang yang menjualnya.

Ibnu Wahb berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari
hnu Syihab, dia berkata: Para Qadhi sepanjang yang kami
ketahui, mereka memberikan putusan hukum dalam perjanjian

bagi omng grla, orang yang terkena penyakit kusta dan lepra
adalah safu tahun.

hnu Syihab berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al
Musa5ry'ab mengatakan, bahwa masa iddah dari setiap penyakit
kronis, seperti gila, kusta dan lepra adalah satu tahun.

hnu Wahb berkata: Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku,
dia berkata: Alm mendengar dari banyak ulama kita, yang di
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antaranya adalah YuhSru bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: para

petinggi negeri di Madinah di masa awal, memutuskan hukum
tentang perjanjian bagi seorang budak yang gila dan terkena
penyakit kusta dan lepra selama safu tahun. Jika ada sesuatu 5ang
nampak dalam kurun wakfu kurang dari safu tahun, maka dia
boleh mengembalikannya kepada penjual. Mereka juga
memutuskan perjanjian sang budak dengan jangka wakhr tiga
malam, dimana apabila dalam masa tersebut ada suatu 5nng
terjadi, baik ihr berupa suafu penyakit atau kematian, maka ifu
berasal dari pihak pertama (penjual). Sungguh jangka waktu yang
lamanya 3 hari itu termasuk dari seperempat, dimana seperempat
itu Udak dapat diketahui kectrali setelah 3 hari.

Inilah perkara yang mereka permasalahkan, kami tidak
mengetahui dalil lainnya dari mereka selain apa yang telah kami
paparkan, dimana semuanya ini tidak dapat menjadi argumen bagi
mereka- Tentang dua hadits lnng telah mereka sebutkan
sebelumnya, kedua hadits ifu riwaSratnya gugur, karena Al Hasan
belum mendengar sesuatu dari Uqbah bin Amir. Dia juga tidak
pemah mendengar sesuafu dari Samurah, kecuali hadits Uqbah
ini, sehingga kedua riwa5pt ini menjadi rir,vayat yang munqathi',
dimana hadits munqathi' ifu fidak dapat mereka jadikan argumen.

Kami juga meriwayatkan kedua hadits di atas dengan lafazh
yang lain, akan tetapi hadits itu seperti apa yang talah kami
riwayatkan dari ialur periwayatan hnu wahb: Maslamah bin Ali
mengabarkan kepadaku dari orang yang telah menceritakan
kepadanya, dari Uqbah bin Aamir Al Juhani, dia berkata:
Rasulullah $ bersaMa,

*ni ?()tu;rf elti*
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"Jaminan seorang budak adalah 4 abu 3 hai."

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalut

periwayatan Qasim bin Ashbagh, bahwa Muhammad Al Jahm

menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab (lbnu Atha' Al Khaffa0

menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami

dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Aamir, dia berkata,

"Jaminan seorang budak adalah empat malam."

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur

periwalntan Hammad bin Salamah, dari Ziyad Al A'lam, dari Al

Hasan, bahwa Rasulullah $ pemah bersaMa,

.?()fi|r" Vf ,,**
I

" Tidak ada jaminan kecuali setelah 4 hai."

Abu Muhammad berkata: Inilah perkara yang mengingkari

dari dasar pendalilan mereka. Sebab para ulama ma&hab Hanafi

berkata, bahwa khabar im munqathi' dan khabar mutashil it.t
sarna saja, dimana dalam permasalahan ini mereka menafikan

khabar tersebut, dimana mereka tidak mencela hadits ini kecuali

hanF dengan mengatakan, hadits rri munqafrzi'.

Para ulama Maliki dalam permasalahan ini juga fidak

mengambil tambahan riunft yang ada, lantas mengapa mereka

tidak menetapkan lamanp wakfu jaminan yang 4 hari itu dengan

abarSnng telah kami riuayatkan? Maka di sini nampak pendapat

mereka yang bertentangan, dimana mereka tidak menetapkan

suatu pendapat berdasarkan asalqn.

Ali berkata: Sementara kami katakan: Allah ma,r,rajibkan

Nabi $ untuk menjelaskan apa yang dihrrunkan dan juga lazim

l-716 I - ArMuhalla



kita lakukan, dimana Nabi $ tdaklah menjadikan agarna kita ini

sebagai agama yang sulit.

Perkataan seseorang, "Jaminan sang budak itu tiga" ini
merupakan perkataan yang tidak dapat dimengerti, dimana dalam
bahasa arab itu tidak dikenal dengan istilah "Al [Jhdah." yang tidak
ada satu orang pun yang paham akan perkataan seseorang,

"Jaminan seorang budak ifu 3 hari." Maknanya adalah apa yang

menimpa sang budak yang merupakan barang yang diperdagang-
kan selama 3 hari, dimana hal yang seperti ini termasuk musibah
bagi penjual, dan tidak ada seorang pun yang terpikirkan suatu

hukum dari lafazh yang sema@m ini. Maka benarlah bahwa
Rasululah $. Belum pemah mengucapkan yang semacam ini,

dimana jika beliau pemah mengucapkannya, maka sudah pasti
beliau menjelaskan kepada kita semua apa yang diinginkan dari
redaksi tersebut.

Ulama madzhab Hanafi tidak senang dengan pertentangan

ini, dimana mereka menyrguhkan dan juga membenarkan
apa yang menjadi dasar pendapat kami, bukan berdasarkan
dasar pendapat mereka. Karena para ulama ma&hab Hanafi,
saat Allah $ menganugerahkan akal kepada mereka, mereka

malah meramalkan apa makna suatu kebohongan yang dapat
dinisbatkan kepada Rasulullah $, bahwa beliau melarang Al
Buthaira ) sehingga dipahami bahwa yang dimaksud dengan l/
Buthaira ' adalah seseorang mengerjakan shalat witir sebanyak

satu rakaat, bukan tiga rakaat. Kata ini sungguh tidak dapat
dipahami oleh seorang manusia bahkan bangsa jin sekalipun.
Mereka tidak mernperdulikan untuk kembali menambah kedustaan
mereka terhadap Rasulullah $ dengan mengabarkan sebuah

khabar yang Nabi belum katakan. lantas apa yang melamng diri

AlMuhalla - @l



mereka untuk kembali meramalkan hal ini, yaihr makna Al Uhdali?

lantas apa perbedaan dari dua perkara ini.

Sementara kami, maka kami Udak mengambil suatu
perkara agama ini, kecuali itu bersumber dari penjelasan Nabi $
saja, dimana beliaulah yang kelak akan menjadi argumen saat kita
berada di sisi Allah, bukan dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan ulama madzhab Maliki, mereka mengaku bahwa

mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan qiyas.

Saat ada suatu hukum dari Rasulullah & bempa hak sytf'ah
dalam transaksi jual beli, maka mereka mengqiyaskan akad syrf'ah
dalam mahar pemikahan dengan perkara hak sytrf'ah dalam jual

beli, inilah Srang menurut pandangan mereka benar.

Ada nash yang membatasi larangan pemotongan tangan
pada kasus pencurian yang di bawah seperempat dinar, mereka

mengqiyaskan kasus mahar terhadap perkara larangan
pemotongan tangan ini, namun mereka tidak men kasus

ghashab terhadapnya, dimana bagi orang yang memiliki pikiran
jemih, bahr,ra ghashab ifu lebih menyen-rpai losus pencurian dari
pada pemikahan.

Ada juga nash yang b€rkaitan dengan riba dalam kasus

enarn barang, dimana mereka mengqilpslon jintan dan juga

kacang almond kepada kasus riba, lantas mengapa di sini mereka

tidak mengqilnskan l<habar "Jaminan sang budak" dengan yang

berlaku pada selunrh her,van? Akan tetapi tidak ada nasrl dan juga

qiyas grang mereka nilai bagus?

Salah safu lelucon mereka dalam kasurs ini, bahwa mereka

mengqiyaskan seorang wanita yang mensedekahkan seoftilxg

hamba sahaya laki-laki, atau dia mensedekahkan buah yang sudah
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matang, lalu sang budak ini meninggal dunia, atau kabur dari
majikannya, atau sang budak itu tertimpa suafu aib, sebelum 3
hari, atau buah tersebut terserang hama yang melebihi

sepertiganya? Maka sang wanita ini bisa mengqiyaskan perkara

buah yang terserang hama dan dirinya tidak dapat mengqiyaskan

pada kasus seorang budak yang diberikan waktu khtyar selama 3
hari. Tentunya, ini adalah lelucon.

Dalam kedua kasus ini mereka mengaitkannya dengan

sebuah khabar dan juga sebuah tindakan, bukan yang lain? Yang
jadi argumentasi mereka adalah, bahwa "Jaminan sang budak

yang tiga(hari)," perkara ini sengaja dibuat agar terjangkit penyakit

malaria, dimana Udak dipungkiri bahwa alasan seperti ini berasal

dari mereka, atau hal ini dinisbatkan kepada Rasulullah,$ terkait

salah safu dari keduanya. Jika mereka menisbatkannya kepada
Rasululah $, maka itu merupakan kedustaan yang ganjarannya

adalah neraka, sekalipun pendapat ini berasal dari diri mereka?

Kami katakan kepada mereka: Mengapa kalian sengaja

mengalihkan hukum ini kepada kasus larinya budak dari sang

majikan, sang budak ittr meninggal dunia, dan semua cacat yang

mereka akui ini terdapat pada sang budak dengan tanpa diragukan

lugr, seperti hilangnsn kedua mata sang budak lantaran suafu

lemparan benda, dan hal lain semisal ini? Bukankah ini sangat

mengejutkan? Dimana ini bukanlah tempat mengqiyaskan sesuafu

lantaran adanya suafu cacat barang yang berbeda.

Juga seandainya kalian melakukan hal yang demikian pada

suatu aib ini, dimana kami melihat bahwa kalian telah

mengesampingkan khabar 5rang berkaitan dengan masalah itu,

kalian hanya menankupi pembahasannya sebatas pada cacat

barang yang sangat rusak ini?
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Sementara atsar yang mereka permasalahkan, ini sama

sekali berkaitan dengan pendapat mereka, karena tidak ada
argumen bagi seseorang selain Rasulullah $. Juga bahwa

sepengetahuan kami, Hisyam bin Ismail itu merupakan orang yang

tidak suka berargumen dengan riwayah,rya, Iantas bagaimana
dengan percakapannya, sementara percakapan Abaan bin Utsman
dengan riwayat ini, maka kami sepakat dengan mereka. Mereka
menyelisihi perkataan Abaan dalam perkataannya, bahwa Al
Battah dalam thalak adalah thalak satu, thalaknya orang yang

mabuk ifu batal, dan lain sebagainya. Sehingga sesekali hukum
Abaan ini merupakan argurnen, dan pada wakfu lainnya ini
bukanlah argunen. Ini merupakan perkara mencampur adukkan
suahr permasalahan, dan ini perkara ini tidak diperbolehkan.

Sedangkan tentang Umar bin Abdul AzD, mala riwayat
darinya ini saqith (dhafi. Karena, riwayat ini bersumber dari
periwayatan Ibnu Abi Az-Znad. Orang pertama men-dhalfl<an
riwayat ini adalah Malik -yang mengatakan bahwa Abu Az-Zinad
merupakan seorang periurayat yang sangat dha'if-. Mereka
mengesampingkan hukum Umar bin Abdul Aziz yang tabit, juga

Sunnah 5nng menyebutkan bahwa dirinya ifu menyunrh orang
banyak unfuk bersujud se@ra terang-terangan, saat membaca
firman Allah &,

"Apabila langit terbekh." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 1)

Juga masih banSak hukum-hukum lainnln, sehingga pada

kasus ini. Hal tersebut menjadi sebuah argumen dan pada kasus

ci{r,.(isir5t
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lainnya, hal tersebut bukanlah sebagai ar[lumen, sungguh betapa

buruknya perbuatan ini di dalam agama.

Sedangkan perkataan Yahya bin Sa'id Al Anshari, maka ini
berasal dari jalur periwayatan hnu Sam'an, dimana para ulama
telah menyebutkan bahwa sosoknya itu merupakan periwayat yang

kerap berdusta, sehingga tidak diperbolehkan kita menggunakan

riwayat tersebut.

Sementara perkataan Az-Zrhn dan Sa'id bin Al Mushagryab,

memang benar penisbatan kata tersebut kepada keduanya, dimana
perkataan seseorang selain Rasulullah $ bukanlah termasuk suafu

argumen di dalam agama. Juga bahwa perkataan Sa'id ini
bertentangan dengan mereka, sebab, dirinya menilai bahwa
jaminan selama satu tahun ifu adalah dari segala penyakit yang

dapat berkaitan dengan sistem syaraf, dan bukan dikhususkan
pada penyakit gila, kusta dan lepra saja, dimana orang yang

memiliki panca indera yang bak juga telah mengetahui bahwa

kanker, tumor dan juga fumor pada kepala termasuk penyakit urat
syaraf. Sehingga batillah kesalahan yang mereka tuh.rptuhrpi,
sungguh kami fidak pemah mangetahui pengaruh beberapa
penyakit yang telah mereka sebutkan dalam perkara jaminan sang

budak selama safu tahun, dimana tidak ada sahabat yang pemah
mengatakan hal ini, bahkan juga tidak ada qiyas yang menyatakan

demikian.

Sebagian mereka berkata: Beberapa penyakit ini tidak
nampak kecuali dengan adanya sebuah penjelasan setelah safu

tahun.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan dala,vaan yang

dusta, perkataan tanpa penjelasan, dimana sesuafu yang
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seperti ini, maka wajib dikesampingkan dan tidak boleh

mengambilnya. Perkara ini tidak pemah diketahui pada dunia

kedokteran, juga tidak pada leksikal bahasa arab, serta juga tidak
pemah ada di dalam syariat.

Ali berkata: Mereka juga meriwayatkan apa !,ang telah kami

riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhaal, bahwa

Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa dia

berkata: Apabila ada suafu aib atau cacat yang terlihat dalam
jangka waktu tiga malam, maka dia berhak mengembalikan barang

tersebut tanpa perlu menunjukkan suatu bukfi. Jika aib atau cacat

pada bamng ifu terlihat setelah tiga malam, maka dia Udak dapat

dikembalikan kecuali dengan adanya suafu bukfi.

Mereka juga meriwaSatkan dari jalur periwa5ratan Hammad

bin Salamah, dari Humaid, dari AMul Malik bin Ya'la, terkait

orang lnng membeli seorang budak laki-laki, dimana orang

tersebut menemukannlra dalam kondisi gila? Dia berkata: Jika ifu
nampak dalam jangka u/akhr satu tahun, maka dia bisa meminta

sang penjual unfuk bersumpah bahwa dirinya telah menjual budak

tidak dalam kondisi gila. Namun jika nampak setelah jangka waktu

satu tahun, maka dirinya bisa bersumpah demi Allah,

sepengetahuan dirinya tentang budak itu.

Sebagian mereka ada yang menyebutkan, bahwa Umar bin

Al l(haththab dan hnu Az-Zuban pemah ditanya tentang"

Jaminan.' Keduanp lantas berkata: Kami tdak pemah

menemukan riwayat png lebih baik daripada hadits Hibban bin
Munqi&, saat dirinya drhpu dalam transaksi jual beli, sehingga
Nabi $ memberikannya hak khi5nr kepadanya seraya bersabda,

" I{hiyar itu tiga (hai), jika dirinya berkehendak, maka dia bisa
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mengambilnya (bamng dagangan tersebut), dan jika dia

berkehendak, maka dia juga bisa mengembalikannya."

Ada pula khabar dari Ali bin Abi Thalib tentang seorang

budak perempuan yang terkena penyakit kusta dan penyakit

lainnya, (bahwa jaminannya adalah) satu tahun.

Ali berkata: Semua ini bukanlah merupakan argumen

mereka, yaitu dikarenakan:

Terkait dengan khabar Umar dan Ibnu Az-Zubair, dalam

khabar ini tidak ada penjelasan bahwa mereka berdua ini benar-

benar telah mengatakannya. Akan tetapi yang ada di dalamnya ini
bertentangan dengan apa yang telah mereka katakan, karena

mereka berdua menjelaskan perkara ini dengan hadits Hibban bin
Munqidz.

Bahkan ulama madzhab Maliki itu menyelisihi khabar

tersebut, sehingga perkataan Umar dan Ibnu Az-Zubax ini malah

menjadi hujjjah terhadap mereka, dimana tidak ada hal yang cocok
dengan pendapat mereka sama sekali. Karena di dalam khabarini
hanya ada perkara berkhiyar, baik itu memilih atau

mengembalikan barang tersebut, tanpa menyebutkan

keberadaannya suafu cacat pada barang, dan juga tdak ada

perkara yang men- takhshis seorang budak dari yang lain, sehingga

ini malah menjadi argumen terhadap mereka, bukannya argumen

mereka.

Kami juga mengatakan hal yang seperti ini saat pembeli

berkata, bahwa tidak apa perintah yang mengharuskan Munqidz

menyatakan hal tersebut.

Sedangkan terkait dengan khabar Ali: Dalam khabar ini
pun tidak ada 37ang cocok dengan pendapat mereka, juga tidak
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ada pengembalian barang, akan tetapi mereka menufupnutupi
kesalahan mereka dengan khabar yang di dalamnya terdapat

pemyataan seperti pendapat mereka. Sehingga orang yang tidak
memperhatikan dengan seksama akan mengira bahwa khabar
tersebut cocok dengan pendapat mereka. Namun nyatanya

fidaklah demikian, bahkan hal ini malah lebih banyak bertentangan

dengan pendapat mereka, atau tidak ada yang cocok dan juga

sanra sekali tdak ada yang bertentangan dengan pendapat

mereka.

Abu Muhammad berkata: hnu Juraij meriwayatkan, bahwa

dia pemah bertanp kepada pa-A)hntentang jaminan bagi jual beli

dengan jangka waktu 3 hari dan juga safu tahun? Dia berkata: Aku
tidak tahu perkara ini pemah dibahas oleh ulama terdahulu.

Ibnu Jumij berkata: Aku luga pemah bertanya kepada

Atha' tentang hal tersebut? Dia berkata: Dari dulu di muka bumi

ini belum pemah ada jaminan. Aku pun bertanSn lagi, lantas apa

itu 3 hari? Dia menjawab: Tidak ada apa-apa.

Ali berkata: Allah S berfirman,

uAstZ:;3j$W$6i:-#7i
" Dan frdaklah seoftng membuat dos melainlan

kemudhambnnya kembali kepda dirfun sendhi; dan seorang

yang Ww frdak akan memikul dos oftng lain." (Qs. Al
An'aam [6]: 164).

Termasuk perkam png batil adalah, seorang budak ihr

dimiliki oleh Yazid, dimana kemaluan sang budak itu halal baginya,

dan jaminan sang budak tersebut berada di tangan Khalid,

sungguh hal ini tidak diperboletrkan.
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Diriwayatkan secara shahih dari riwayat hnu Umar, bahwa

aku tidak pemah mengetahui hansaksi jual beli secara up to date

dan terorganisir, dimana ini datangnya dari penjual. Kami tidak

mengatahui ada sahabat yang menentang hal ini.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb,

dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin

Umar, dari ayahnya. Ini membatalkan jaminan yang 3 hari dan
juga satu tahun. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik-Nya.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami katakan kepada

mereka: Kabarkan kepada kami tentang hukum jaminan selama

tiga atau satu tahun, apakah ini merupal<an Sunnah yang juga

benar, atau ini bukanlah Sunnah dan juga bukan sesuahr yang

benar, dan harus ditetapkan salah safunya?

Seandainya mereka berkata: Perkara tersebut merupakan

Sunnah dan juga benar, maka kami katakan: Dari sisi apakah

kalian menghalalkan untuk tidak menghukumi dengan hukum

tersebut pada suafu negara yang penduduknya meninggalkan

untuk mengambil hukum tersebut? Kapan kalian melihat ada suafu

Sunnah yang memberikan keleluasaan unfuk meninggalkan

bahkan menentang hukum tersebut? Sungguh hal ini tidak

diperbolehkan.

Seandainya mereka berkata: Itu bukanlah Sunnah dan juga

bukan sesuatu yang benar? Maka kami mengatakan, dari sisi apa

kalian menghalalkan untuk mengembil harta orang lain dengan

cara ifu dan memberikannya kepada yang lain sementara yang

bersangkutan tidak suka akan hal ifu? Mungkin saja orang yang

diberikan itu merupakan orang yang fakir dan orang yang hartanya
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diambil itu adalah orang kaya yang durjana. Rasulullah $ pemah

bersaMa,

. rt? "€ -*''E ?f r rsic 2 oy

"Saungguhn5n darah dan harta kalian ifu haram bagi

l<alian."

Yang membuat kalian men-fasakh tansaksi jual beli png
sah dengan apa yang bukan merupakan Sunnah dan juga bukan

hal 1nng benar. Dengan demikian kalian memperbolehkan untuk
meninggalkan suatu hukum yang berlandaskan Sunnah dan juga

kebenaran. Walhasil, kalian tidak dapat mengelak dari salah safu

dari kedua konsekuensi perkara tersebut, sebagaimana yang

engkau lihat sendiri.

Sementara pendapat Malik dalam Al Jaoraih Terkait yang

telah kami sebutkan tentang pembagian buah-buahan, oyong-

oyongan, sayunm dan juga pisang, bahwa belum pemah diketahui
ada orang terdahulu, yang perkataan mereka ifu Udak dikuatkan

dengan Al Qur'an, fidak juga Sur5rah, Udak pula ada rivrrayat

lemah. Juga tidak ada pendapat ulama terdahulu, qiyas

dan juga tidak ada suatu pendapat png dapat mendukungnya.

Dalam menetapkan bagian sepertiga, mereka ini memiliki
atsar yang gugur. Insya Allah akan kami akan sebutkan dan

terangkan sisi lemahnya pendapat tersebut. Yang menjadi
pendapat kami dalam perkara ini adalah pendapat Abu Hanifah,
Sufuan Ats-Tsauri dan Abu Suf]/an. Juga salah satu pendapat Asy
Syafi'i serta pendapat jumhur ulama.

Sebagaimana kami meriwa5ratkan dari jalur periwayatan

Abu Ubaidah bin Shalih, dari Al-laits bin Sa'd, Abu Bakr bin Sahl
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bin Haniif mengabarkan kepadaku, bahwa keluarganya selalu

membeli buah yang terserang hama.

Al-Laits berkata: dimana sebuah atsar telah sampai

kepadaku dari Utsman bin Affan, bahwa dia pemah memufuskan

perkara buah yang terserang hama atas pembeli (pembeli dapat

mengembalikannya).

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid

dan Asy-Syafi'i merupakan orang yang pertama kali mengatakan

tentang perihal mengosongkan buah yang terserang hama dari

tangan pembeli, baik yang terkena hama itu sedikit maupun

banyak. Perkataan mereka ini masih memiliki keterkaitan dengan

sebuah atsaryang shahih. Insya Allah kami akan menyebutkannya

dan juga menjelaskan sisi permasalahan yang ada beserta

hukumnya. Semua itu tak lain juga dengan daya dan upaya dari

Allah semata.

Kami meriwayatkan sebuah atsar dari jalur periwayatan

Muslim bin Al Hajjaj, bahwa Muhammad bin Abbad menceritakan

kepada kami, Abu Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin
Abdullah berkata: Rasululah S bersabda,

.Ogr.,i" ^u;*;XQG 6'*i "u ";

;a'a+l'J6 LU e,& ;, bU "it k
"Seandainya engkau menjual buah kepada audaramu, dan

kemudian buah ifu terkena hama, maka tidak dipefiolehkan unfuk

t*
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mengambil sauafu darinya, mangapa engkau hendak mengambil

hara saudaramu tanpa alasan yang dibenarkan?'4o

Kami juga meriwayatkan sebuah atsar dari jalur

periwayatan Muslim bahwa Bisyr bin Al Hakam menceritakan

kepada kami, Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari

Humaid Al A'raj, dari Sulaiman bin Atiiq, dari Jabir bin AMillah,
bahwa Nabi $ memrintahkan untuk menamh (tdak memungut

harganya)buah-buah yang terserang hama.

Ali berkata: Dua atsarini shahih.

Mereka juga berkata: Sang penjual hendaknya manyerah-

kan buah yang baik kepada pembeli. Jika dia tidak melakukan hal

ini, maka pembeli juga gugur dalam membayar buah yang belum

dia terima, sebagaimana yang mestinya berlangsung.

Kami juga meriwayatkan sebuah riwayat dari jalur

periwayatan hnu Wahb, dari Anas bin Iyadh, bahwa Abu Ishaq

didatangi oleh budaknya Ummu Al Hakam bint AMil Hakam,

yang menceritakan kepadanya, bahwa Umar bin Abdil Aziz

memufuskan untuk menaruh (harga, tidak menarik harganya) pada

buah-buahan yang terserang hama.

Kami juga meriwayatkan sebuah riwayat dari jalur

periwayatan hnu Wahb, dari Utsman bin Al Hakam, dari hnu
Juraij, dari Atha', dia berkata: Hama itu adalah segala perkara

yang nampak dan dapat merusak, baik itu seperti hujan, salju,

angin, kebakaran atau pun belalang.

Abu Muhammad berkata: Seandainya mereka tidak

mendatangkan bukti yang menjelaskan, bahwa dua khabar yang

40 Hadits ini terdapat dalarn Shahk Muslim,jld 1, hal. 457.
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telah disebutkan ini bukanlah lafazh aslinya, maka dia tidak boleh

menantang kedua atsar ini- Bagaimanapun kondisinya, maka

kedua atsaryang ada ini bukanlah argumen perkataan Malik, akan

tetapi malah argumen terhadap Malik. Sebab, di dalam kedua

riwayat tersebut tidak ada pengkhususan jumlah yang sepertiga

dari jumlah buah-buahan yang terkena hama lainnya.

Maka kita lihat, apakah ada hukum yang datangnya selain

dari dua khabar di atas?

Kami pun menemukan apa yang telah kami riwayat dari
jalur periwayatan Muslim bahwa Quthaibah bin Sa'id menceritakan

kepada kami,l-aits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Bukair

-hnu Al Asyajj-, dari lyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al
Khudri, dia berkata: Pada masa Rasulullah $, ada seseorang yang

tertimpa suatu musibah pada buah yang dia jual, dimana buah
tersebut banyak ulatrya, maka Rasulullah $ bersabda,

"Berikanlah dia sedekah." Maka banyak orang yang memberinya

sedekah, narnun belum dapat menuhrpi utangnya, kemudian
Rasulullah $ bersabda -kepada orang yang dipiutangi orang itu-,
"Ambillah apa kalian temukan, sunguh kalian tidak akan

mendapatkan yang lebih dari itu." l.antas Rasulullah $
mengeluarkan sebagian hartangn unhrk orang yang dipiutangi

tersebut, dimana beliau tidak menggugurkan sesuatu lantaran

adanya hama? Kemudian kami mencermati khabarni dengan dua

khabar lainnya yang sebelumnya telah disebutkan, maka kami

mendapati bahwa dua khabar tersebut itu berasal dari jalur

periwayatan Jabir dan Anas, dan Alhamdulillah kami telah

menyebutkan kedua atsar tersebut berikut penjelasan yang cocok

dengan khabar yang lain.

AIMuhaIIa - @



Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Muslim; Abu Thahir menceritakan kepadaku, hnu
Wahb mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku,

dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas,

a7
0l

6/ .lt ol
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{+l JG'Jvuei,Ar iir cul
"Bahwa Rasulullah $ melarang transaksi jual beli buah

hingga t*hiJm,4l para sahabat bertanya, 'Apa itu Tuzhiyil' Beliau

bersabda, 'Buah ifu memerah. Tidakkah engkau melihat, apabila

Allah tetah meknngl2 jual beli pada buah, lantas mengapa engkau

menghalall<an haaa sudaramu'?'

Kami juga meriwayatkan sebuah khabar dari jalur

periwayatan Ahmad bin Syu'aib, bahwa Qutaibah mengabarkan

kepada kami, Sufpn bin Uyainah menceritakan kepada kami dari

Humaid Al A'raj, dari Sulaiman bin Atiiq, dari Jaba, bahwa

Nabi $ melarang transaksi jual beli btnh yang keltnm5n sekali per

tahtrn.

Dari dua l<habar ini, maka benar sudah bahun maksud

hama seperti 1nng Rasululluh # perintatrkan unfuk menaruhnya

(menggugurkan harganya) adalah yang apa yang menimpa pada

D dalam Slnhih Muslim ild. 1, hal. 458, disebutkan "An Bai'i Ab-Tamnh
hatta Tuzhga" (dari jual beli suatu buah hingga dia berwama kemerah-
merahan).
Dalam Shahih Mudim disebutkan dengan redaksi, " Wa Qaala ldza Mana'a"
(Dan Dia berkata: Apabila melarang)
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buah yang keluamya per-tahun sebanyak satu kali, dimana buah

ini juga belum matang. Sedangkan hama yang tidak Nabi anggap

gugur, dimana ini merupakan musibah yang menimpa pembeli,

dimana sang pembeli harus mengelurkan buah-buahan tersebut

dari harta yang dimilikinya, adalah hama yang menimpa buah yang

diperdagangkan setelah buah itu terlihat apik dan sudah

diperbolehkan untuk dijual. Semoga Allah selalu memberikan

taufiq-Nya.

Juga bahwa Rasulullah # pernah bersabda,

)" ^+e WbG tT Oe.i
2

O . O Ol

Ll C-'{ J/
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"SeandainSm engkau menjual kurma kepda saudaramu,

dan kemudian terkena hama, mal<a engkau frdak dihalall<an

mengambil sauafu dari saudaranu ifu-"

Nabi $ tidak mengkhususkan suatu pohon buah yang

diciptakan di bumi ini, sementara mereka mengkhususkan buah

tersebut dengan pendapat mereka. Maka benar adanya bahwa

mereka bertentangan dengan l<habar yang ada serta

mengkhususl<an khabar ini pada strafu perkara, sehingga hal ini

menjadikan dalil gang mereka jadikan argumen itu batil karena

l<habar ifu tetap pada sisi keumumannla.

Sedangkan perintah unfuk menaruh (Udak memberikan

harga)buah yang terkena hama, per{<ara ini tidak disebutkan dalam

permasalahan buah-buahan atau pada yang lain, dan juga tidak

berlaku pada apa pun bentuk hamanya, maka benar sudah bahwa

mereka juga berteda pandapat pada perkara tersebut, dimana
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mereka batal untuk dapat berargumen dengan keumuman khabar

di atas, dimana ini merupakan pendapat mereka. Sementara
pendapat kami terkait kedua khabar di atas pun juga sama dalam

mengkhususkan hal tersebut, kecuali jika memang mereka meng-

khususkan tanpa argumen?

Abu Muhammad berkata: Tak diragukan lagi bahwa
pedagang mengalami kerugian akibat buah Spng terkena hama ini,

dimana mereka tidak memberikan harga buah yang terkena hama
itu. Sedangkan pemyataan mereka, bahwa sang penjual hendak-

nya menyerahkan buah yang berkualitas bagus kepada pembeli?

Apa yang menjadi pendapat mereka ini pun batil, dimana yang

harus sang penjual lakukan adalah menyerahkan barang yrang

memang boleh diperjualbelikan saja, yaifu di saat nash dan ijma'
tidak mempertolehkan transaksi jual beli selain itu. Inilah yang

membuat para ulama Maliki menyelisihi qiyas dan ushul, di saat

mereka menentukan harta ifu sebagai keunfungan dirinya,

sementara kepemilikannya itu adalah milik Yazid, serta kerugian-

nya ada pada Amr, oftrng yang tidak memiliki barang itu.

Ali berkata: Terkait atsaryang dijadikan argumen oleh para
pengikut Malik adalah, bahwa kami meriwa5ntkan sebuah atsar

dari jalur periunyatan Abdul Malik bin Habib Al Andalusi,

Muthanif menceritakan kepada kami dari Abu Thtrunlah, dari
aSnhnya, bahwa Rasulullah $ pemah bersabda, "Apbila
seputiga buah terkena hama, maka sang penjual wajib melakukan
jwl beli wadhi54ah."

Abdul Malik berkata: Ashbagh bin Al Faraj menceritakan

kepadaku, dari As-Sabii'i Abdul Jabbar bin Umar, dari Rabi'ah fu-
Ra'yr, bahwa Rasulallah $ memerintahkan untuk menaruh (tidak
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memberikan harga)buah yang terkena hama, apabila ifu mencapai

sepertiga buah dan lebih dari itu.

AMul Malik berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan

kepadaku, dari Khalid bin lyaas, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Az-
Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Ada lima

pukam yang tqmasuk hama: angin, salju, kebal<ann, belalang

dan banjir bandang."

Abu Muhammad berkata: Semuanya ini dusta. Abdul Malik

merupakan periwayat yang kerap berdusta, sementara riwayat

yang pertiama di atas tadi itu merupakan riwayat mural.

As-Sabi'i merupakan periwayat yarrg majhal(tdak diketahui

identitasnya), tdak ada orang yang mengetahui sosoknya.

Sementara Abdul Jabbar bin Umar, dia mertrpakan perivrnyat yang

dha'if dan sering memurcall<an hadits, -maka semua ini gugur.

Khalid bin Iyaas juga mempakan periwayat yang aaqith (dhail.
Jika hal irrr shahih, maka di sini pun tidak ada perintah untuk

menggugurkan buah yrang terkena hama, baik ifu tidak berdasar-

kan sebuah nash, dan juga tanpa adanya dalil, kecuali memang

para ulama ma&hab Hanafi yang berargumen dengan be$agai

riwayat yang dusta dan murcal, seperti yang diriurayatkan oleh

Mubasysyir bin Ubaid Al Halabi dan Jabir Al Ju'fi dan lainnya.

Mereka tidak memiliki argumen untuk tidak mengambil riwayat-

riwayat yang mutal ini, dan inilah perkara Snng kerap mereka

selisihkan.

Para ulama ma&hab Maliki menyebutkan dari orang lain
selain Rasulullah *, fit, riwayat yang telah kami riwalratkan dari

jalur periun3ntan Abdul Malik bin Habib, bahwa hnu Abi Uwais

menceritakan kepada kami dari Al Husain bin AMillah bin
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Dhumairah, dari aSnhnya, dari lokeknSn, dari Ali bin Abi Thalib,

bahtpa dia (Ali) memutuskan hukum dengan menaruh buah yang

terkena harna apabila jurnlahnyn mencapai sepertiga lebih.

Karni juga meriwayatkan sebuah khabar dari ialur
pernqratan hnu Habib, bahwa Al Hudzafi menceritakan

keeadah.\ dari Al Waqidi, dari Musa bin Ibrahim At-Taimi, dari

ASnhnya, dari Suliaman bin Yasaar, dia berkata: Abdurrahman bin

Auf p€rnah membeli suafu barang dari Sa'd bin Abi Waqash,

dimana kernudian barang tersebut terkena hama belalang, Srang

sernakin banlrak, lalu keduanya bersiterur dihadapan Utsman,

dimana lJtsman menetapkan, bahwa Abdurrahman harus

mengernbalikan harga barang tersebut kepada Sa'ad.

Al Waqidi berkata: Sahl bin Abu Hatsmah, Umar bin Abdil

Adz, N Qasirn, Salim, Ali bin Al Husain, Sulaiman bin Yasar dan

Afta' bin Abi Rabah, semua mereka ini meriwayatkan buah-

buahan !rurg tedrena hama dan ditarik kembali dari tangan

pernbeli apabila rumlahntn mencapai sepertiga lebih.

Abu Muharnmad berkata: Ini semua batil, karena semua

riwaSnt ini b€rasal dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib,

kemudian Al Husain bin AHullah bin Dhumairah, dimana hadits

ini menrpalran hadits yang muthmh (haditsnln dibuang ldhalilt.
Para ularna sepakat unfuk tidak berargumen dengan riwalntrln,

4Bhrya periwayat yang mathul (tdak diketahui

identitasrrya). Sementara Al Waqidi, dia merupakan orang yang

kerap berbohong.

Seandain5ra hadits Utsman iru shahih, maka di dalam hadits

tersehrt merrgandung hal, bahwa AMurrahman bin Auf tdak

b€rpandangan untuk mengembalikan buatrbuahan yang terkena
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hama, sekalipun dia datang dengan membawa semua buah atau

bahkan yang jumlahnya lebih dari itu. Apabila nyatanya terjadi
pertedaan pendapat, maka tdak bisa menjadikan perkataan

sebagiannya itu sebagai argumen tanpa sebagian lainnya.

Sementara perkara yang ditetapkan dalam masalah ini adalah
pendapat y'ang bersumber dari riwayat hnu Umar rS -orang Alim
dari penduduk Madinah pada zamannya-, yaitu apa yang

AMullah bin Yusuf telah diceritakan kepadaku, Ahmad bin Fath

menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Muhammad

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim

bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far
menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan kepada kami
dari AMullah bin Dinar, dari lbnu Umar, dia berkata: Rasulullah #
bersabda,

.Lub ):'i &71_#\
" Janganlah kalian menjual suafu buah hingga nampk lapk

dikonsumsi."

Ada yang mengatakan kepada hnu Umar, "Apa yang

dimaksud layak dikonsumsi?" Dia menjawab, "Hamangra hilang."

Abu Muhammad berkata: Pikirkanlah ini, karena hnu
Umar meriunlntkan larangan Nabi $ tentang transaksi jual beli

buah yang belum Buduwuti As-Shalah. hnu Umar mantafsirkan,

bahwa Buduqrui Ash-Shalah suatu buah adalah saat hilangnya

gangguan atau hama.
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Hal shahih 31ang dirkini adalah, bahwa Al ,Aahatu adalah

hama, dimana hama ifu menurut hnu Umar tidak ada kecuali jika

buah itu belum matang, jadi statusnln tidak ada hama dan
ganggguan bagi buat setelah buah itu matang, dan inilah yang

menjadi nash partdapt kami. Selain pendapat ini, maka itu
tidaklah shahihberasal dari salah satu sahabat g.

Yang termasuk pendapat yang konhadiktif dari madzhab

Maliki adalah, bahwa mereka mengatakan bag oftmg lrang
menjual suafu buah yang sudah dapat dimakan, dan potongan

buahnya sudah enak, kamudian semua buah ini terkena hama,

atau sebagiann5a, maka tidak ada harga buah tersebut yang gugur

karena hama itu.

Secara global, ini berbeda dengan sernua Snng telah kami

sebutkan sebelumnya dalam beberapa pembahasan.

Seandainya mereka berargumen dalam perkara ifu, dengan
SaMa Nabi $,

tlrtll0
.W eJ;iibe^ulr

"Sepertiga, dan sepertiga ifu banlmk."

Kami katakan' Iya, ini (hadrts) ini diperuntukkan bag
wasiat, akan tetapi darimana kalian bisa menyatakan, bahwa hama
yang banyak itu ditaruh (harganya) dan itu bukan pada hama yang

sedikit, hingga kalian membatasinya dengan sepertiga? Sementara

kalian mengatakan kepada seseorang yang kaln dan memiliki 100
ribu dinar, dimana dia membeli buah seharga 3 dirham dan

kemudian buah ifu terserang hama pada sepertiga dari buahnya,

lalu dia menjual sisanya dengan harga 1 dirham, bahwa harga

buah yang terkena hama itu digugurkan dari orang ini.
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Kalian mengatakan seseorang yang miskin lnng dia

membeli buah seharga 1 dinar, dan sempat buah ifu hilang

lantaran hama yang menyerang, kemudian dia menghargai buah

itu dengan murah dan menjual sisa buah yrang ada dengan harga 1

dirham, dan udak mendapatkan pengurangan, dimana jumlah

yang banSBk dan sedikit ihr, keduan5n adalah seperti 5nng engkau

lihat secara mutlak-

Kemudian kalian masih saia menentang dengan

pertentangan yang sangat buruk dan paling jauh dari kebenaran,

yaifu pada perkara seorcmg wanita yang telah bersuami, dimana

kalian menentukan sedekah baEnya sebanyak sepertiga dari

hartanya, lalu sang istui itu menyedikitkan dari jumlah sepertiga itu

tanpa keridhaan suaminya, maka hal tersebut tdak boleh

dilakukan oleh sang istri pada harta yang lebih dari sepertiga ifu

kecuali dengan adanya izin dari sang suami. Kalian menjadikan

jumlah yang sepertiga di sini sebagai jumlah yang sedikit; seperti

jumlah harta yang kurang dari sepertiga, dimana kalian luga
menjadikan jumlah yang sepertiga itu sebagai jumlah 5nng lebih

banyak pada kasus hama, berbeda dengan kasus yang lain.

Kemudian mereka mengatakan, bahwa yang diq,raratkan

adalah tempat unfuk menyimpan yang dapat menyimpan sepertiga

dan lebih dari jumlah ifu, maka penyimpanan ini batal, narnun

yang disyaratkan itu jumlahnya lebih sedikit dari sepertiga, maka

itu diperbolehkan dan penyimpanan itu shahih. Mereka

menjadikan jumlah 5ang seperti dalam kasus ini merupakan jumlah

yang banyak, berbeda dengan selain kasus ini

lalu mereka berkatat Barangsiapa Snng menjual pedang

yang dihiasi perak, atau dia menjual sebuah mushaf Snng juga

dihiasi perak, maka kadar p€rak para keduanSn adalah sepertiga
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dari keseluruhannya. Jika ,umlah perak itu lebih sedikit dari ini,
maka itu dinilai sedikit- Pdang tersebut boleh dibeli dengan perak

lain. Namun jika kadar perak pada ihr lebih banlnk dari
sepertiga, maka pedang ini sama sekali fidak boleh dperiualbelikan

dengan perak lainnya. Mereka menjadikan takaran s€pertiga dalam

kasus ini merupakan hal gnng sdikit daripada pada hukum Srang

lain.

Mereka memperbolehkan seseorcmg unfuk mengeqralikan

buah-buahan dari pohonryn, dan juga mernperbolehkan otang
png sdang membajak sauahnlp. Apabila dia menjualnp dengan

timbangan yang mencapai iumlah sepertiga ataupun lnrrang dari
itu. Mereka juga melarang unfuk mengeanalikan iumlah yang lebih

dari sepertiga. Mereka menetapkan sepertiga dalam kasus ini
sebagai iumlah yang sdikit di banding pada lostrs lainnSn.

Kemudian mereka juga melarang orclng yang menjual

seekor kambing, dimana dia mengecualikan beberapa rithl dagng
unfuknp sendiri, maka hendaknln dia mengeoralikannp dengan

kadar sepertiga ke atas. Mereka memperbolehkan unfuk

mengeo.ralikan darinp benrpa beberapa nthl yang lebih sedikit

dari sepertiga bagian, maka dalam kasr.rs ini mereka menjadikan

sepertiga ifu sebagai bagian 1nng banyak dibanding dalam kasus

lainnln.

Mereka juga mempertolehkan ormg 5ang menjual sebuah

rumah yang di dalamnya terdapat banfk pohon Snng bertuah,
narnun buahnSra itu belum mahng, maka bmhrya ifu dihifung

sebagai se\ ra rumah tersebut jika selunrh harga buah ihr mencapai

sepertiga unfuk biap menyeun rumah ihr. Mereka melarang jika
jumlah harga buah ifu sepertiga atau lebih dari itu. Mereka
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menjadikan jumlah sepertiga dalam kasus ini sebagai;urnlah yang

sedikit dibanding pada kasus lainrrya.

Mereka juga bahwa sepersepuluh ifu

merupakan jumlah yang sdikit, dan png lebih dari sepersepuluh

itu adalah jumlah yang banyak. Mereka mangatakan kepada onmg

yang memerintatrkan omng hinnya lug unt.rk membeli seorang

pelayan dengan harganya 30 dinar, maka kemudian omng ifu

membeli sang pelayan ifu seharga 33 dinar. Ih.r menrpakan akad

yang lazim dari orang png merryunrhnya ih-r-

Mereka juga berkata: Apabila omng tersebtrt membelikan

budak ifu melebihi dari apa yang telah dia tetapkan, maka ihr

bukanlah akad png lazim bagi orang 1lang diperintah, karena

jumlahnSn ihr lebih burryok dari apa png telah ditentukan. Ini

mirip dengan sebuah permainan, wahai para manusia? Lantas

apakah dengan pendapat 1nng seperti ini ry.ariat ifu ditetapkan dan

perkara yang haram ifu diharamkan; beragam harta 3nng haram

boleh diperlualbelikan, sekalipun ini bertentangan dengan Sunnah?

Cularplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik$aiknya tempat

berserah diri.

Kami meriuaSatkan s€buah aMr dari iahrr periwayatan

hnu Wahb, dari Utsman bin Al Hakam, dari Yahp bin Sa'id Al
Anshari, dia berkata: Tidak ber|alru buah Snng terkena hama png
kurang dari sepertiga harta pokok.'

Kami juga merfuuaptkan atsar lainrya dari iahrr
periwa5ratan AMunazzaq, bahura Ma'mar menceritakan kepada

kami, oftmg yang pernah Az-Zdhn mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Aku berkata, 'Apa 1tu Al Jailnli?" dra

berkata, 'setengah."

AlMuhelh - | lsel



Ali berkata: Inilah pa-fuhrt yang tidak menganggap suahr

buah itu terkena hama kecuali pada setengah (dari harta pokok).

Yahya bin Sa'id merupakan seorang pakar fikih penduduk

Madinah, dimana dia tidak menganggap srafu buah itu terkena

hama kecuali pada seperdelapan dari harta pokok, dan bukan

pada buah ifu sendiri. Semua ifu bertentangan dengan pendapat

Malik, Semoga Allah selalu memberikan tauftq-Nya.

142L. Masalah: Transaksi iual beli budak png kabur

dari majikannya, baik keberadannya itu sudah diketahui atau

belum, ifu diperbolehkan, bqilhr pula transalsi jual beli unta Snng

tersesat, baik keberadannln ifu sudah diketahui atau belum.

Begitu pula dengan jual beli semua hewan 3nng tersesat itu

diperbolehkan, sarna pula halnya dengan br.rnrng 5ang terlepas dari

sangkamp serta yang lain, ;ika sebelumnp her,van tersebut adalah

miliknya, jika Udak maka hansaksi ,ual beli ini tdaklah

dipertolehkan. Sementara segala lpng belum menjadi milik

seseorang, maka tidak ada orang 5nng lebih utama dari yang lain

dalam kepemilikan heunn ifu. Apabila ada orang yang menjual

sesuatu png dirinya itu tdak memiliki hak (kepemilikan), maka ini

termasuk ke dalam memakan harta se@r?r batil. Sedangkan selain

ihr, yaitu semua transaksi jual beli 37ang telah kami sebutkan

sebelumnya, maka telah sah kepemilikan seseorang terhadapnya.

Segala sesuafu Snng telah dimiliki oleh seseomng, maka ketetapan

hukum kepemilikannya ifu terlaksana dengan adan5n nash. Jiil<a

omng tersebut menghendaki, maka dia bisa memberikannya
(heqran atau barang) kepada orang lain. Jika dia menghendaki,

maka dia bisa menjualnya. Jika dia menghendaki, maka dia bisa
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memilikinya. Apabila yang bersangkutan itu meninggal dunia,

maka ini (heuran atau barang) dapat diwariskan, fidak ada bedanya

bahwa barang ini bisa dimiliki dan juga bisa diwariskan, lantas apa

yang mengharamkan unfuk menjualnya?

Sebelumnya, kami telah menilai batl orcrng yang

membeda-bedakan heuan buruan yang liar dengan trnta, kambing,

sapi dan juga kuda liar. Di samping itu, tdak ada pula perbedan

antara ikan hasil tangkapan, bunrng, lebah dan semua hawan yang

berkaki empat jika semua itu telah dimiliki. Ini adalah harta orang

yang memilikinya tanpa ada seorangpun yang menentang hal ini.

Orang yang menduga, bahwa kepemilikan ihr hilang

dengan stafus her,van tersebut yang liar, atau hewan ifu kembali ke

sungai atau laut, maka perkataan orang ini adalah batil, dimana dia

telah menghalalkan sesuafu yang haram tanpa adanya dalil, baik

dari Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang fasid, pendapat sahabat,

qiyas, dan orang menentang hal ini. I-antas dari mana pemikiran

mereka ini?

Jika ada seseorang Snng berkata: Sungguh orang yang

berpendapat itu, dirinya ifu fidak mengetahui darimana asalnya

pemikiran itu, apalagi orang yang tidak berpendapat seperti ihr?

Kami katakan: l-antas apa? Darimana kalian ma,vajibkan

gugumya suatu kepemilikan harta seorang muslim lantaran dirinya

tidak mengetahui tentang hananp ihr? Dimana dia juga tidak

dapat membedakan hartanya ihr, lantas apa bedanya kasus ini

dengan kasus budak yang kabur dari majikannya, benfuk kasusnya

tidak ada bedanya. Begitu pula png terjadi pada unta dan kuda?

Apakah kalian memandang bahwa kepemilikan itu gugur dari

sernua hal di atas, lantaran tidak ada seorang pun yang dapat
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membedakan harta tersebut, dimana sang pemilik dan orang lain

pun tidak dapat membedakannSra pula?

Seandainya pun manusia fidak dapat mengetahui dan

membedakannya, maka Allah & it, mengetahui hal tersebut dan

dapat membedakannya, seperti 5nng tertera dalam firman-Nya,

@;*a;,$US
" Tuhanku frdak akan salah atauptn fup."(Qs. Thaha [20]:

521..

Bahkan Allah & mengetahui seluk beluknya, mencatat

pahala !/ang orang itu dapatkan dari jual beli tersebut dan juga dari

apa yang selalu terlahir dari herryan tersebut sepanjang masa.

Apakah perbedaannya antara ini (sang pemilik yang tidak

tahu menahu seluk beluk hartanSn) dan juga antara bumi 3rang

tidak dapat diketahui batasan dan tidak dapat dibedakan? Apakah

kalian akan beranggapan bahwa kepemilikannSra itu akan gugur?

Sungguh hal ini Udak boleh terjadi. Akan tetapi kebenaran yang

harus di!/akini adalah, bahwa semua itu stahrsnln tetap dalam

kepemilikan orang yang memilikinya sampai hari kebangkitan

(Hari Kiamat).

Apabila kami menghukumi buruknp pengetahuan oftmg

yang berpendapat dengan hukum yang zhahir ini, bahwa semua

itu demi kemaslahatan kaum muslimim, oftnsforang fakir dan

miskin, atau orang yang pertama kali memilikinya dari kaum

muslimin. Dengan hal tersebut, kepemilikan seseomng ifu fidaklah

dapat gugur, sekalipun suatu hari orang tersebut datang dan

mengaku akan haknya, maka kami juga akan memberikan haknya

ifu, dimana itu (hewan atau barang)merupakan barang temuan bagi
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orang yang telah ditetapkan kepemilikannp berdasarkan hukum
Rasulullah $ sampai orang memang pemiliknya (sang budak,

hewan atau barang) datang.

Ada sahr kaum yang melarang jual beli itu fiual beli budak

yang lari dari majikannyra)? Mereka mengatakan, bahwa mereka

melarang transaksi iual beli ifu karena stafusnya 5nng Udak ada di
tempat?

Ali berkata: Kami telah membatalkan pendapat ini dan

memberikan penjelasan tentang wajib terlaksananya jual beli

sesuafu yang keberadannla tidak ada. Ada suatu kaum 5rang tidak
memperbolehkan jual beli semacam ini. Mereka berargumen

bahwa barang yang demikian itu (yrang tidak ada di tempat) tdak
dapat diserah terimakan.

Pendapat ini tdaklah memberikan pengaruh apa pun,

karena proses serah terima bukanlah mempakan hal 5nng lazim,

Udak diuajibkan oleh Al Qur'an, tidak pula oleh Sunnah, dan

tidak ada dalilnya. Yang ada hanyalah sang penjual memberikan

batasan sahr haul (safu tahun) antara pernbeli dan barang Spng
telah dibelinyra. Jika sang penjual tidak melalukan ini (memenuhi

penyerahan sang budak kepada pembeli), meka dia termasuk

orang yang berdosa dan zhalim.

Ada juga ulama lainnya melarang jual beli tersebut (iual beli

seorang budak yang lari dari majikanrya). Mereka berargumen

lantaran di dalamn3a terdapat ghanr, dan Rasulullah $ telah

melarang jual beli 5rang mengandung unsur ghanfl

Abu Muhammad berkata: Ini bul<,anlah sesuafu yang gharar,

karena pada jual beli sesuatu itu, kepemilikan seorang penjual itu
telah sah atas barang tersebut, dimana kondisi bamng ihr telah
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diketahui, baik sifat maupun kadamya. Oleh karena itu, barang

tersebut dapat dijual dan dimiliki oleh seoftrrg pembeli dengan

stahrs kepemilikan yang shahih. Apabila sang penjual berhasil

menemukan barang tersebut (sang budald, maka jual beli itu
shahih. Namun jika sang pejual tidak dapat , maka

sang pembeli bisa meminta ganti dengan yang lebih baik daripada

dunia dan seisinya, serta transaksinya ini dinilai berunfung.

Apabila yang seperti ini merupal<an ghamr, maka semua

transaksi jual beli har,ran, baik her,van ifu ada di tempat atau tidak

ada, tidak dihalalkan dan tidak dipe$olehkan, karena dia tidak

mengetahui seluk beluk perihal pembelinya, apakah orang itu
masih hidup setelah jual beli berlangsung atau malah dia sudah

meninggal dunia. Dia juga tidak mengetahui apakah sang budak itu

dalam keadaan sehat atau sedang sakit dengan sakit ringan yang

dipertolehkan memperjualbelikannya atau malah dia terkena

banyak penyakit yang dapat merusak diriqa? Apa yang akan

terjadi di masa depan bukanlah termasuk hal ghamr, karena

ketentuan Allah ihr terus berjalan pada hal grang tidak diketahui

sekalipun, dimana ketentuan Allah ini fidak dapat lagi ditolak.

Sebab ini merupakan hal yang sifatrya ghaib, sebagaimana yiang

Allah firmankan di dalam Al Qur'an,

"fi'i Jy;;$,6.i:5 o- iAi A i fi;* j,
"Katal<anlah (Muhammad), 'ndak ada squafu pun di langit

dan di buni 5nng mengetahui perkara 5ang ghaib, kecuali Allah'."
(Qs. An-Naml [27I: 65).

Allah & jrgu berfirman,
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W';Ai""K6{;;'6j
"Dan telah dekah5m unktu (kebinasn)

merel<a?'(Qs. Al A'raaf [7]: 185).

Sesungguhnln yang dimaksud dengan ghanr adalah

sesuafu yang diakadi tanpa diketahui kadar dan sifatrp saat

transaksi berlangsrrng.

Seandainya mereka berkata: Mungkin saja dia (sang budak

yang kabur dari majikannya) sudah meninggal sat akad

bedangsung? Maka kami katakan: Sah mengatakan dia ifu masih

dalam kondisi sehat sampai dapat dipastikan kenratiannya, dimana

sifatrya pr.rn tidak b€rubah sampai dapat dipastikan bahua sifabqn

itu benar-benar telah berubah. Jika itu telah

dipastikan, maka transalsi jual beli itu dibatalkan, begifu pula jika

sifatnya telah dipastikan benrbah.

Andaikan saja kalian berkata: Hal inilah (mungkin sang

budak ifu sudah meninggal atau sifatnya telah berubah) 1nng
melarang transaksi jual beli tersebut, sehingga mereka melarang

selunrh bansaksi jual beli heuan lrang udak ada di tempat,

sekalipun heunn itu nyatangra ada dibalik tembok. Sebab bisa saja

her,rnn ifu telah mati saat akad berlangsung, atau sihtrya telah

benrbah, seperti loki her,rnn ifu patah, atau terdapat luka, atau

juga mata heunn ihr buta.

Ya memang, mereka juga melarang jual beli telur, kelapa,

kacang almond dan semua lnng memiliki kulit, sebab bisa saja

dalamn5ra itu telah n$ak, dan tenfu tidak ada bedanya dengan jual

beli itu? Akan tetapi ghanr ihr adalah apa yang telah kalian

perbolehkan dari transaksi iual beli barang yang belum pemah ada
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orang lnng melihatlya, seperti halnya wortel, sayuran, dan lobak,

dimana bisa ladi kondisin5n itu terkena hama atau rnalah sudah

busuk. Ghanr ihr iuga adalah, apa lnng s€bagian kalian

pe6olehkan dari iual beli yang belum tercipta, seperti bibit oyong
yang bisa jadi dia udak akan pemah furnbuh srs;u sapi
dimana kambing ihr masih berumur dua atau tiga hfiq yang bisa
jadi karnbing ifu telah mati sebelum susunlra kehnr, atau air
susunla sedikit sehingga tidak dapat mengalir dengan sendirinya;
jual beli dagrrg kambing png sudah tersernbelih dan kulitrlra
belum dikuliti, dimana tidak ada seoftmg pun dari makhluk Allah

lnng mengetahui sernua sifat ini -ini dan yang s€rupa

dengannyalah 3nng mempakan jual beli ghanr 3nng dihammkan

dan telah kalian lalsanakan. Ghanr itu bulonnya pada barang

yang kepemilikannSa sah dan sifatrya telah dik€tah.d.

Sebagian mereka berkata: Swrgguh kami melarang mereka

melakukan transal$i iual beli ifu berdasarkan pendapat yang telah

&-nash pada kasus ifu?

Kami katakan: Atar ifu menrpakan aMr yang dusta,

seseorang tidak boleh berargumen . SeandairyTa aMr
ini pnn shahih, maka lornilah yang akan mengarnbikrya terlebih

dahulu daripada kalian.

Abar tersebut seperti halnln yang telah kami riuayatkan
dari lalur pedunSptan Abdunazzaq, dari Yahf bin Al Ala', dari

Jahdham bin Abdullah, dari Muhammad bin Zaid Al Abdi, dari

Syah bin Hauqpb Al Asy'ari, dari Abu Sa'id Al Khudri, 'Bahura

Rasulullah * melarang iual beli budak yang kabr-u dari

majikannSn; i"ul b"li ghanimah sebelum itu dibagikan, dan juga jual

beli sedekah sebelum itu dipegang."
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Kami juga meriwaSatkan sebuah aMr dari jalur

periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Hatim bin Ismail, dari
Jahdham bin AMullah, dari Muhammad bin lbrahim Al Bahili, dari

Muhammad bin Zaid, dari Sphr bin Hauqpb, dari Abu Sa'id:
Rasulullah $ melarang unhrk mernbeli apa yang ada di dalam

perut heunn hingga terlahir; membeli apa !/ang ada di ambing

heunn kectrali dengan takaran kail mer,rtb& budak 3png kabur

dari majikannp; membeli ghanimah (harta rampasan perang)

hinggu ihr dibagikan; membeli sedekah hingga itu dipegang; dan

tebakan seorcmg (akan mutiara lnng didapatkan)."

Abu Muhammad berkata: Jahdham, Muhammad bin

hrahim dan Muhammad bin Zaid Al Abdi, mereka itu merupakan
periwayat yang majhal (fidak diketahui identitasnya), sementara

Syahr itu adalah periwayat yang matuk (riura5ntnya ditinggalkan
oleh para ulama). lantas jika kemudian mereka mqrilai shahih

semua riwayat ifu, maka inilah aural kehanclrmn mereka. Karena,

mereka sendiri menyelisihi muatan atsar tercebut- Mereka semua

memperbolehkan menjual janin lrang masih ada di dalam perut

sang ibu, sementara para ulama madzhab Maliki mereka

mempertolehkan penjualan susu lang belum ada, yaitu yang ada

di ambing heu,ran dengan tanpa ditakar dengan ukuran kail, al,rln

tetapi dengan batasan wakfu semisal dua bulan dan lainnya. Para

ulama madzhab Maliki juga memperbolehkan penjualan harta

ghanimah sebelum harta ihr dibagi, bahkan menunrt mereka

kondisi itu (kondisi harta rampasan p€rang yang belum dibagikan)

malah wajib bahkan lebih utama bagi mereka?

Sedangkan para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan

mengambil harga (menjuaD dari sedekah yang vrajib difunaikan. Ini

adalah jual beli sedekah sebelum itu diterima, dimana ini adalah
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jual beli ghanr, karena dirinp tidak tahu apa lnng dia jual dan

lantaran alasan apa dia menjualnSra. Sehin ifu, juga tidak memiliki

suatu nilai png berharga, lantas apa !/ang dia ambil, maka ini
merupakan benfuk mernakan harta dengan cara lrang batil, juga

merupakan ghamr danharam pula hukumnp.

Mereka ini berargumen dengan khabar yang didalamnln
terdapa.t seormg periwa5rat yang bemama Yazid bin Abu AVad -
dia merupakan periur4nt yang dha'if- yang berkenaan dengan

larangan iual beli ikmr yang masih ada di dalam air. Lalu jika

l<habar rni shahih, mal<a dalil ini pun tidak biiak mereka iadikan
sebagai argumen. Karena, 1lang dilarang itu adalah jual beli ikan

tersebut sebelum ikan itu dipancing. Seperti inilah kami

berpendapat, sebagaimana mereka mencoba menggiring l<habr
mereka tentang larangan jual beli budak yang kabur dari

majikannya, bahwa larangan ifu juga saat sang budak ifu stafusnya

sedang kabur: Tidak, bahkan jual beli pada kondisi itu Udak

mungkin dilakukan.

Sungguh mertrpakan perkara 3nng mencengangkan dtrnia,

yaifu mereka berargumen dengan l<habr mereka (grang telah

disebutkan sebelumnSra di atas), natnun mereka juga orang yang

pertama menyelisihi l<habartersebut. Mereka iuga menghammkan
jual beli yang tidak tertera dalam khabr di atas, tentang jual beli

unta yang tersesat? Seandain5n mereka mengatakan, bahwa unta

yang tersesat ifu diqiyaskan dengan seonmg budak Snng kabur dari

majikannya? Maka kami katakan: Semua qilns ifu batil, lalu kami

katakan kepada para ulama ma&hab Hanafi, 'Mengapa kalian

fidak mengqiSnskan unta yang tersesat itu dalam hal unjibnya akad

ji'alah terhadap al<ad ji'alah pada seorang budak 3rang kabur dari

majikannya?

I 448 I - Al Muhalla



Jika mereka berkata: Tidak ada afur pada transaksi jual

beli budak png kabur dari maiikannya? Kami katakan, Maka

perkara ifu juga tidak terdapat pada afur !,ang gugur ini, kecrrali

tentang perkara budak 5nng melarikan diri?

Ali ffiata: Kami meriuaaptkan sebuah afurdari Sinan bin

Salamah dan llaimah, bahun keduanla belum mempe6olehkan
jual beli budak png kabur dari majikannSn. Ikrimah berkata, Tidak

pula unta lnng tersesat -dari orimg yang lorni meriuraptkan

darinya seperti pendapat kamF.

Apa yang telah kami riwaSratkan dari jalur peduayatan hnu
Abi Syaibah, bahwa Abdah bin Sulaiman menceribkan kepada

kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

dia pemah membeli seekor unta yang tersesat.

Ali berkata: Kami tdak melihat ada ]lang menyelisihi

perkam ini dari kalangan para sahabat.*. Sanad ini merupakan

sanad yang shahih dan biqah, dimana mereka ifu membesar-

besarkan perbedaan pendapat seperti ini saat riwalrat tersebut

cocok dengan mereka, maka mereka menjadikannya laSnknya

sebuah rjma'. Sementara janji antara kami dengan para ulama

ma&hab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan, Apabila seorang

periwayat ifu meriwalratkan sebuah l<habar, dan ada yang

menyelisihinya, maka dialah yang lebih mengetahui dengan apa

yang telah dia riwayatkan, ini argumen dalam

meninggal l<habar yang ada.

Kami merir*rayatkan dari jalur periwayatan Waki': Dari

Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, dia
berkata: Rasulullah $ melarang transaksi jual beli ghamr.
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Juga diriuaptkan dengan shahih dari hnu Umar, tentang

kebolehan jual beli unta yang tersesat. Seandain3n pada hal ini ada

gharar, maka dia Udak akan menentang apa yang telah

diriwayatkan, dimana hal ini merupakan p€rkan 1lang lazim bagi

mereka sesuai dengan kaidah dasar yang mereka mifik. Jika tdak
maka tentunya akan terjadi perkara png kontradiktif, dan ini

merupakan hal3nng paling ringan bagi mereka.

Kami juga meriwayatkan dari ialur petiun3ntan lbnu Abi
Syaibah: Jarir menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari

AsySya'bi, dari Syuraih: Ada seseorang png datang kepadaryn

seraya berkata, "Sungguh aku ini merniliki seormg budak png
kerap melarikan diri, dan ada juga orang png mengadakan tawar

menawar kepadaku, maka apa aku dapat merrjualryn?" Dia

berkata, "lya, apabila engkau telah melihatrlra, maka engkau

berhak khift; iika engkau berkehendak, maka engkau bisa

memperbolehkan transaksi itu terlaksarn, dan iika engkau

berkehendak, maka engkau tidak mernpe6olehkan transaksi ifu

terjadi."

Asy$n'bi berkata: Apabila sang penjtnl diberitahu oleh

orang ifu tentang hal yang dirin5n sendiri belum mengetahuinSn,

maka dia itu boleh melakukan transaksi iual befi budak, dimana dia
juga tidak memiliki hak khi5ar.

Kami juga meriwayatkan sebuah afur dari jalur

periwaSatan Hammad bin Salamah, bahura sesungguhnlp Ayyub

As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahura ada

seseorang yang memiliki budak 5nng kerap kabur darinyra, maka

ada orang yang berkata kepadanya, "Juallah budalmru ifu
padaku?" Maka dia pun menjual kepadanp, kemudian kedtranyra

ini bersiteru dan mengadukan perkam ini kepada S!,uraih, Syuraih
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berkata, "Apabila orang itu telah memberitahukan sebuah

informasi seperti yang dia juga ketahui, maka itu diperbolehkan."

Kami juga meriwayatkan sebuah afur dari jalur

periwagratan AMurrrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada

lorni dari Ayytrb As-Sikhtiyani, dia berkata: Ada seorang budak
yang kabur dari majikannln, dimana ada seseorcmg yang

mengetahui ternpat keberadan sang budak, dan lalu orang ifu
mernbeli budak itu darinya, kemudian keduanp bersitenr

mengadukan perkara ini kepada Syuraih.

hnu Sirin berkata: Aku mendengar Syr.rmih b€rkata
kepadanyra,'Apakah engkau sebelumn5n telah mernberitakan

keberadannyra lalu membelinya?" Maka orang ifu pun

membatalkan iual beli tersebut, karena dirinya ifu tdak
mernberitahukan tempat keberadan sang budak.

Abu Muhammad berkata: lni shahih, karena selatinya dia
menyembunyikan pengetahuan dirinln akan keberadan budak
tersebut. Jika salah safu dari kedua pihak yang bertansaksi itu
menyembunyikan informasi tentang budak, maka ihr termasuk tipu
daya dan inffik, dimana inffik inilah yang sejatinp menolak
terjadinp jual beli itu.

IGrni juga meriwayatkan sebuah aMr dari jaLx
periwaptan Al Hajjaj bin Al Minhal, bahwa Hammad
menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikht!/ani, bahwa

Muhammad bin Sirin memandang fidak apa-apa terhadap
pernbelian budak 5nng kerap kabur dari majikannya, jika informasi
yang datangnya dari kedua orang yang bertransaksi ifu sarna-

Kami pun juga meriwayatkan sebuah abar dari jalur
perir,vaptan hnu Abi Syaibah, bahwa Abu Sa'id menceritakan
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kepada kami dari hnu Juraij, dari Thawus, dari ayahnya, bahwa

dia berpendapat tidak apa-apa saat seseorang membeli hetr,ran

tunggangan yang tidak ada di tempat, jika dirinya itu sudah pemah

melihat heuran ihr sebelumnya. Dia berkata: Jika itu benar, maka

heunn itu benar milikku, dimana dirinya ini tidak mengkhususkan

her,uan Snng bukan merupakan her,rnn yang tersesat, dan herrruan

yang tersesat itu sejatinya tidak ada di tempat tansaksi.

Ulama yang memperbolehkan hansaksi jual beli unta lnng
tersesat dan budak png kabur dari majikannya adalah, Utsman Al

Batti, Abu Bakar bin Daud dan juga ulama madzhab kami.

Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

L422- Mas:alah: Transaksi jual beli minyak misik beserta

ternpatnp, tangkai beserta kurmanSn, isi dengan telumya, jual beli

wortel, kacang almond, buah kenari, pohon cemara, hrmbuhan

kastanye dan semua yang memiliki kulit beserta kulitrya, baik

memiliki satu atau dua kulit. Juga jual beli madu beserta lilinnya,

kambing yang disembelih beserta kulihya, semua jual beli ini

dipe6olehkan

Demikian pula pada semua yang Allah ciptakan,

sebagaimana dipe6olahkannya jual beli semua yang ada di dalam

sesuahr yang berkulit.

Begrtu pula bansaksi lual beli zaitun beserta minyaknya,

wijen beserta minyaknya, kambing betina beserta ambing yang di

dalamnya terdapat susu, gandum but, gandum eropa beserta

seludangnya, tangkai beserta mayangnya, semua bansaksi jual beli

itu dipe6olehkan dan baik.
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ndak dipertolehkan unfuk memperjualbelikan sesuatu lrang
wujudnla tidak ada, dimana bur,sak orang 1nng tidak
dan juga belum ada seorang pun yang perrrah melihatrya

-wujudnya Udak terlihat bersama tempatnya atau tanpa
tempaturya-. Andaikan sesuahr ifu pernah dilihat, maka transaksi
jual beli tersebut dipertolehkan dengan adanya penyifatan barang,

seperti madu, min1nk samin png berada di tempakr5n, gandum

burr Snng masih ada di dalam seludangnp, dan hin sebagaingn.

Ifu semua juga seperti wortel, bar,rnng memh, baunng bakung,

sejenis lobak dan btnh bit, sebelum ifu semua dicabut dari tanah.

AsySyafi'i berkata: Tanaman png merniliki dua kulit tidak

boleh diperjualbelikan hinga kulit yang paling luar itu hilang.

Abu Muhammad berkata: Semua tubuh yang Alah ciptakan
ifu memiliki panjang, lebar dan volume, dan Allah S berfirman,

liJt;?r'einti'b?,
" Allah Telah maghalalkan jual beli dan manghanmkan

ni6a'(Qs. Al Baqarah l2l:2751.

Semua yang telah kami sebutkan di ahs, maka sesuai

dengan nash N Qur'an, tansaksi jual belinya diperbolehkan.

Para ulama sepakat dan dalil Sunnah gang ada pun telah

shahih tentang dipertolehkannya transalsi jual beli kurma brr,
kismis lang semua itu memiliki tangkai, dimana tangkai ini juga

termasuk dalam jual beli.

Para ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya jtnl beli

telur apa adanya, dimana yang difuju dari transaksi jual beli ifu
adalah apa yang ada di dalam cangkangnya, sehingga
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nya ini pun masuk ke dalam jual beli dan tidak ada ulama yang

menentang perkara ini.

Begitu pula dengan bansaksi jual beli zaitun dengan

kandungan minyak yang dimilikinya, wijar dengan kandungan

minyak yang dimilikinya dan juga kambing yang telah disembelih,

ini semua dilakukan apa adanya- Andai saja aku tahu, apa
perbedaan itu semua dengan yang kalian selisihi; misik dengan

tempatrya, madu dengan lilinnya? ndak ada jalan yang

menunjukkan adanya perbedaan antara semua hal itu; Udak di
dalam Al Qur'an, tdak di dalam Sunnah, tidak pula ada pada

riwayat yarg fasid, tidak pula ada pendapat sahabat, tdak pula ada

qiyas, tidak pula ada suatu analog, dan tidak pula ada pendapat
yang shahih, dimana semua ifu merupakan bansaksi jual beli png
diperbolehkan oleh Allah S. Dia tidak mengkhususkan sesuatu

terkait perkara itu, dimana Allah $ berfirman,

"Padahal Saungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada

kamu apa tmng diharamkan-N5m atasmu," (Qs. Al An'aam [6]:
11e).

Seandainya transaksi jual beli tersebut haram, maka sudah

pasti Allah pun akan menjelaskannya kepada kita. Jika Allah tidak

menjelaskannya, maka ihr merupakan nash atas kehalalan

transaksi jual beli tersebut.

Seandainya mereka berkata: (Transaksi jual beli tersebut)ltu

gharafl Maka kami katakan: Semua yang telah kami paparkan ini
juga tidak masuk ke dalam perkataan kalian yang menganggap ihr

semua merupakan gharafl Jika tidak lantas apa perbedaannya.

W'i';e #J:5$,
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Yattg b€nar adalah, bahrlra tdak ada safu pun dari transaksi

tersehrt 1ang gharar, s€bab barang tersebut mempakan safu tubuh

Spng telah Allah cipbkan s€eerti kenyatan Snng ada, dimana apa

1ang ada di dalam kulitrya, ifu merupakan sebagian dari barang

itu.

Sementara tentang perkataan AsyS5rafi'i, maka
perkataanrryn itot fnid. Karena, tidak ada bedanya antara sesuatu

yang tidak dik€tahd narnun telah ada tentang kulitnSra,

baik itu mernihki satu lulit, atau dua kulit, atau bahkan lebih dari

itu.

Aslrq,afi'i menrpedoletrkan jual beli telur png merniliki

dua sisi. Yang pertama adalah hlit luar yang nampak, Snng
dis€hfi cangkang. Yang kedua adalah selaput kulit 3png tipis.

Yang menfrdi hruan sang pernbeli tak lain adalah apa yang ada di
dalamnya, h*an apa lpng ada pada dua sisi ifu, dimana ini
menrpakan perrryrataan 3nng lerni sendiri Udak mengetahui ada

ulama t€rdahulu yang mengatakarurya.

Jika dikatakan, bahwa ghanrlnng mampu kita hilangkan,

maka kita tnrus dapat menghilangkannya? Maka Lrami katakan:

IG[an p.m hanrs nrrmpu menghilangkan kulit keluar, dimana

lolian $dah pasfi harus menghilangkannya, karena itu ghamr.

Seandainta mereka berkata: Tidak, itu akan menimbulkan

kerusakan bagi kacang almond, kelapa, kastanye dan biji buah

da
Ivlaka lorni katalon: Tidak, mayoritas tidak menimbulkan

kenrsakan bagi bifl pohon eek, kastanye dan juga kacang almond.

IGrni jqa katakan: Tidak ada kemudharatan bagi kurma
jika tangkainya dihilanglon.
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Kami juga katakan: Kami tidak pemah mengetahui ada
sesuafu yang haram yang diper&olehkan lantaran takut terjadinya
suafu kerusakan pada buah. Seandainya ada seseorang yang
memiliki kurma ruthab yang tidak kering, dimana tidak ada orang
yang membeli ruthab tersebut, keorali ifu sudah berubah menjadi
kurma bmryangkering, maka dia tidak boleh menjualnya lantaran
takut adanya suafu kemudharatan png terjadi pada kurma ifu.

Begifu pula seandain3n ada seseorang yang takut akan
buah yang dia miliki dari musuh yang zhalim, dimana buah itu
belum nampak matang, maka dia tidak boleh menjualnyn lantaran
takut suafu kemudharatan terjadi?

L423- Masalah: Yang termasuk dalam pembahasan

hansaksi ini adalah jual beli seorang budak yang hamil berikut
kandungannSn, jika sang budak ini bukan dihamili sang tuannya.
Karena Allah telah menciptakan kandungan ini dari air mani
seorang pria dan wanita berikut darah sang wanita, dimana
kandungan ini pun memiliki bagian-bagiannya dan juga isinya
selagi belum ditiupkan ruh ke dalamnya, dimana Allah &
berfirman,

Lfr;f @ * G !fi q'a^ri tgL i65
'la3( 6fr 11;.,frt 6tr 1 @ # )ij a'-,3tr

'4r-$iA{i{tr67crSfff6
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" Dan %mgguhryp kami telah menciptal<an manusia dari

suatu saripti hqasal dan bnah. Kemudian l{ami jadila n saripti
itu air mani banq disimpn) dalam tempt yang kokoh (nhin).
Kernudian air mani ifu l<ami jadil<an squmpl damh, lalu

damh itu l{ami jadil<an dains dan segumpal

daging itu lkmi Nil<an tulang belulang lalu tuhng belulang itu
I{ani brnglr* dengan daqing. Kemudian IGmi jadil<an dia

makhluk 5nng (fultult) kin. Maka Maha sucilah Allah, Pencipb

wng plinr bail{ (Qs. AI Mu'minuun l23l:72-74l^

M*iuul sang budak dengan kondisi kehamilan lnng apa

adan5n ifu dip€rbolehkan, sehingga baik sang budak maupun

kandunganrryra, maka ifu adalah milik sang pernbeli.

Namun iika kandungan ihr telah ditiupkan ke dalamnp
berupa nfi, maka pakar ilmu berbeda pendapat tentang hal ini?

Sekelompok ulama ada png mengatakan, bahwa anak ihr setelah

dilahirkan udak ikut sang ibu, sebab sang adalah wanita.

Terkadang janin Snng dikandung itu adalah safu anak yang berjenis

kelamin laki{aki; terkadang dua anak lrang berjenis kelamin

wanita; terkadang sang ibu merupakan orang png kafir dan sang

anak menrpakan anak 3nng mukmin; terlradang salah safu dari

kedua anak yang ada di dalam kandr.rngan ihr meninggal dunia dan

yang lain hidup; terkadang pula yang satu cacat dan png lain

sempurna tanpa cacat; terkadang 5nng sahr berhrlit hitam dan

yang lain berkulit putih. Seandainp sang ibu orang

yang wajib mendapat hukuman mati, maka sang ibu tidak dibunuh

hirggu dia melahirkan sang anak itu.

Dari penjelasan ini benar sudah bahwa sang bayi itu setelah

dilahirkan milik orang lain, sehingga tidak memasukkan sang bayr

ke dalam transalsi penjtnlan budak, -begini pula png berlaku
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pada semua heunn betina- maka tidak boleh hanya memikirkan
pertdaan dalam agama atau pembunuhan saja-

Ulama png lain ada yang berkata: Begitu pula halnya
dengan kandungan, kecuali hingga saat ini Allah telah
menciptakan di dalam fubuh sang budak wanita seorang anak
yang juga bemsal dari dirinya, dimana kondisi ini terus berlangsung

dan sang budak belum melahirkanngn, maka hukum kandungan

dalam jual beli adalah srna dengan pembelian budak hingga
budak wanita itu melahirkan, bukan berarti anak ifu dimiliki oleh
oftrng lain; yaitu namanya tidak dinisbatkan kepadangra; sifatrya
pun tidak mengikut sifat sang ibu. Bukan berarti perkara ini
mengeluarkan sang bayi dari hukum yang ada kectrali adan5n
suafu nash tentang perkara itu. Sementara tangkai, tanpa
diragulon lagi bahwa ifu bukanlah kurma bmr, drmana dikatakan,
"tangkai kuma htnr," dimana sifat tangkai ifu bukan seperti sifat
kurma bn4 *tl-,., namanya pun bukan narna kurma tamr, tr'4dtn)
pula kulitrln png berr,rama putih.

Begitu pula putih pada telur sebelum telur ini menetas,

maka semuanya ihr boleh diperjualbelikan sebagaimana kondisi
aslinf. Karena Allah & y*g telah menciptakan itu semua dengan

kondisinSa yang seperti itu, dan orang-orang pada masa
Rasulullah & pr" mengetahui hal ini dan mereka tetap melakukan

tansaksi jual beli kurma bmr serta saling menghibahkannya.

Mereka iuga melalarkan tansaksi jual beli dan saling menghibahkan
telur ayam, tehr biaunk dan telur burung unta. Mereka juga

melakukan transaksi jual beli heunn betina, baik itu dari jenis

domba, sapi, kuda, unta, kambing kacang, biawak, baik semua ifu
sedang dalam kondisi bunting atau Udak. Mereka saling
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mengembangbiakkan dan membagi, saling meuarisi dan juga

membagi sernua ihr dalam kondisi aslinya.

Sama sekali tidak ada nash yang menptakan, bahwa anak

dari kandungan ifu memiliki hukum lain sebelum dia dilahirkan,
sehingga bansal$i jual beli yang mengandung berikut

kandungannSn itu dipertolehkan, selagi lrang ada di dalam

kandungan itu belum dilahirkan.

Ali berkata: Inilah pendapat yang benar menunrt kami, dan

dengan ifulah kami berpendapat. Karena, semua ini ada dalam

sah.r pembahasan, begitu pula dalam praktekryp. Semoga Allah
selalu memberikan taufiq-Nya.

1424- Mas:alah: ndak seperti itu hukumnya pada

perkara dimana seseorang turut berperan tentang keberadannya,

seperti benih tanaman yang disebar, tangkai suafu buah ifu yang

ditanam. Ini mempakan perkara dimana seseorang (seolah-olah)

menitipkan kepada sesuatu dengan adanlra suatu penjelasan,

bahkan ini seperti hulnSn uang dirham dan dinar yang masih

ditaruh dalam sebuah kanfung, gandum bur yarg masih ada di
dalam seludang, minyak samin yang masih ada di dalam wadah,

dimana hukum yang safu dengan lainnya tidak dapat bercampur.

Orang yang membeli sesuaftr, maka dia tidak lazim untuk

membeli sesuafu lainnya, sekalipun itu mempakan sesuafu yang

ikut dan ditambahkan pada apa yang telah dia beli.

Orang lnng membeli sebidang tanah yang di dalamn5n

telah ditebar benih, dan tangkai yang telah ditanam, baik wujudnya
ifu sudah nampak atau belum. Semua itu merupakan milik sang
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penjual, dimana perkara lain tidak dapat masuk ke dalamnya fual
beli tanah), seperti yang telah kami paparkan sebelumnya.

Malik berkata: Jika benih itu telah nampak, maka apa yang

sudah ditanam ifu tdak termasuk ke dalam jual beli secarcr khusus,

sementara benih yang belum nampak, maka ifu masuk ke dalam
transaksi jual beli (tanah itu).

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan perbedaan yang

fasid, sebab tidak ada daliln5n, baik dari Al Qur'an, hadits, riwayat
yarrg fasid, qilns, salah sahr ulama salaf, pendapat dari
orang 1nng berhati-hati dalam perkara ini, dan juga tidak ini tidak
bersumber dari buah pikiran yang dapat dijadikan pertimbangan.

Bahkan Al Qur'an sendiri membatalkan perkara ini, seperti yang

tertera di dalam Al Qur'an,

<,*s,s;FvrLK #arJbu{
ur2 'At eic;lfr-

"Janganlah l<amu aling memakan harta sesarnamu dengan
jalan yang bafit kecuali dengan jalan petniagaan tnng berlaku

dengan sul<a ama-suka di anbra karntl'(Qs. An-Nisaa'[4]: 29).

Kami menganggap bahvva benih dan tangkai itu menrpakan
harta sang penjual, sehingga orang lain tidak boleh mengambilnya

kecuali dengan adanya keridhaan dari orang yang memilikinya.
Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.
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t425- Masalah: tdak boleh juga melakukan transaksi
jual beli sernua yang telah kami sebutkan, laitu 5nng unrjudnya

tidak ada (tentang penjualan misik tanpa botolnya dan sebelum

mengeluarkan misik ifu dari dalamnya) tanpa bamng yang

mempakan asliryla.

ndak boleh melakukan transalrsi jual beli tunas (bibiQ, tunas

apa pun ifu, sebelum funas itu keluar dan terlihat, sekalipun tanpa

hasil tanamanqn (buah).

Tidak boleh melakukan trdnsaksi jual beli misik tanpa

bootolnya dan sebelum misik itu dikeluarkan dari botolryn.

Tidak boleh melakukan bansal$i jual beli telur tanpa

kulitrya sebelum apa yang ada di dalamnya itu dikeluarkan.

Tidak boleh melakukan hansaksi jual beli tunas kelapa,

funas kacang almond, funas buah kenari, tunas pohon cetnatr,

benih pohon @k, benih tumbuhan kastanye, benih pohon

sema@rn kemiri (hazelnufl, dan juga semua tanaman lnng
merniliki kulit, sebelum buah atau kacang ifu dikeluarkan dari

kuliqn.

ndak boleh juga melakukan hansaksi jual beli madu tanpa

lilinnya, sebelum madu ifu dipisahkan dari lilin tersebut.

Tidak boleh juga melakukan tansaksi jual beli jual beli

kambing tanpa kulit png telah disembelih, sebelum kulit itu
dilepaskan dari kambingnya.

ndak boleh juga melakukan transaksi jual beli minSnk

tanpa buah zaitunnya, sebelum buah zaifun ifu diperas.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli minyak

tanpa barangnya, sebelum minyak itu dipisahkan darinya.
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Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli biji gandum

bun tartpa sebelum biji gandum itu dikeluarkan

darin5n.

Tidak boleh juga melakukan hansaksi jual beli lemak dari

susu, sebelum dilalilkan proses pengeluaran lemaknya, juga tidak

diprtolehkan memperjualbelikan susu lrang belum diperah sarna

sekali-

ndak boleh juga melakukan transaksi jual beli wortel,

baunng merah, bawang bakung, buah bit sebelum dicabut dari

tanah, baik ifu dijual bersama tanahnya ataupun Udak- Karena

semua itu menrpakan transaksi jual beli ghamr, yang kadar dan

silatrp fidak diketahui, serta tidak pernah dilihat oleh seseomng,

sehingga dia mampu menyifati barang tersebut.

Transaksi iual beli sema@rn ini juga benfuk
memakan harta secara batil, dimana Allah $ berfirman,

<,k 6 $y ;giiu" rLK #trt YLLU {
un2 .P ,rV&:{G.-

"Janganlah l<amu salins menakan harb s*amatnu dengan

jalan Wrg btil, katali dengan jalan paniagaan gng berlaku

dangan sl<a annasul<a di anbm kamd' (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Semua orrng pasti mengetahui bahwa tidak mungkin ada

keridhaan terhadap sesuatu Snng udak diketahui terkait perkara

yang telah dik€tahui. Apabila sudah fidak ada ialan untuk

mengertahui silat sernua barang 1nng telah kami sebutkan, juga

tidak dapat merrgetahui kadamya, maka tidak ada jalan pula kedua
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belah pihak yang berbransaksi itu untuk ..ling ridha dengan

sesuatu itu. Jika keridhan ifu sudah tidak ada, maka transaksi jual

belinya tdak diperbolehkan, sebab ini merupakan b€nfuk
memakan harta dengan cara yang batil.

Sementara tentang jual beli wortel, bawang merah, bawang
bakung, dan buah bit, maka itu semua barang g;ang

belum pemah dilihat oleh seseorang dan udak dikebhui sihtqp-
Ini merupakan transaksi jual beli ghanr dan bentuk mernakan

harta dengan cara yang batil jika diperjualbelikan secara sendiri.

Sedangkan jika ifu semua dijual bersaman dengan tanah, maka ini
bukan termasuk perkara yang Allah ciptakan di muka bumi,
sehingga semua tanaman ini merupakan bagan dari tanah, akan
tetapi semua tanaman ifu merupakan sesuahr yang datangnla dari
harta orang lrang menanalnnya, yang dia titipkan kepada tanah,
seperti hanya seseorang menitipkan semua harta miliknla, tidak
ada pertedan, maka benih yang benhrlrryn belum dihalalkan, dan
jual beliqn diperbolehkan, baik bersaman dengan tanahnya atau
tdak. Karena benih tersebut merupakan sesuafu 1nng sdah
diketahui dan disifati keberadannya, dimana sang pariual tdah
melihatnya atau ada orang yang mampu menyifatiryr4 sehingga
jual belinya diperbolehkan. Karena kondisi saling ridha pada

kondisi ini sangatlah memungkinkan. Namun jika keridhan ifu
mustahil ada dalam kondisi tersebut, maka batal ptrlalah unfuk
diketahui seluk beluk dan sifatrya, dimana semua fumbuhan itu
bukan bagian dari tanah tersebut, narnun tanaman ihr hanyalah
sesuatu yang ditambahkan kepada tanah. Secara global llang
seperti ini sifatrya Udak dapat diketahui, dimana Udak

diperbolehkan jual beli sesuatu yang fidak diketahui sifatrSn

dengan alasan apa pun. Karena, ifu merupakan jual beli ghanr
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hingga dirinya ihr mencabut tanaman tersebut dan melihatrya

sendiri. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Di antara ulama yang menilai batil jual beli barang yang

wujudnya tidak ada di tanah (terpendam), adalah AsySSnfi'i,

Ahmad bin Hanbal dan Abu Sulaiman.

Para penentang kami yang hadir banyak memiliki

pertentangan dalam apa yang telah kami sebutkan: Abu Hanifah

mempe,rbolehkan tansaksi jual beli dagmg kambing yang telah

disembelih sebelum kulimya dibuka, dimana dia ma,rnjibkan sang

penjual unfuk membuka kulit kambing tersebut.

Abu Hanifah juga memperbolehkan transaksi jual beli

gandum bur tarrya jerami dan seludangnya sebelum ditebah dan

dibersihkan, dimana proses pembersihan ifu menjadi tanggung

jawab penjual.

Abu Hanifah juga mempertolehkan transaksi jual beli

wortel, bawang dan yang lain yang tidak nampak di atas tanah

(terpendam di dalam tanah), dimana sang penjual wajib mencabut

beberapa tanaman ifu sebagai sampel yang diperlihatkan kepada

pembeli. Seandainya sang pembeli ridha atau setuju, maka sang

pembeli lah yang akan mencabut semua tanaman ifu. Seandainya

sang pernbeli itulah yang mancabut bebaapa tanaman sebagai

sampel, lantas kemudian dirinya fidak ridha akan tanaman

tersebut, maka bansaksi jual beli itu tdak lazim terlaksana.

SeandainSa sang pembeli ihr mencabut tanaman ihr dengan iumlah
png lebih banyak dari sampelnya itu, maka hansaksi lual beli itu

lazim terlalsana padanya, baik dirinya itu suka atau tidak.

Abu Yuzuf berkata: Aku tidak mempertolehkan baik sang

penjual atau pembeli untuk mencabut sesuafu dari tanaman
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tersebut, jika keduanya tidak terima, maka aku bablkan tansksi
jual belinya.

Seandainya sang pembeli mencabut jumlah 1;ang lebih

sedikit, fitu yang tidak mencapai L milgnl (ul<trran timbangan),

maka sang pembeli berhak atas hak khilnrdalam
transaksi tersebut atau men- fasal<bnya. Namun jika sang pernbeli

mencabut dengan kadar yang lebih banyak dari itu (L milgpl,
maka transaksi jual beli wajib terlaksana.

Abu Muhammad berkata: Sungguh ini mempakan hul y*,S
menakjubkan, andai aku tahu ihr, darimana dia bisa marajibkan
bahwa seomng penjual itu dipaksa unfuk menebah, membersihkan

dan menguliti (kambing), dan sang penjual udak dipaksa unhrk

mencabut wortel, bawang merah, bawang bakung dan tanaman

bit? Apakah pernah didengar pembagian yang lebih buruk dari ini?

Andai aku tahu, apa itu "sebagai contoh" ini bukanlah bagian dari
bahasa arab, yaihr bahasa dimana Al Qur'an difunrnkan dan
Rasulullah $ berbicara dengannya. Ini juga bukanlah menrpakan

bahasa s5nr'i, lantas Abu Hanifah menq,rariatkan suatu slrariat,

dengan mengharamkan dan manghalalkan sestratu. Di antara

contoh adalah sampel dari air hujan dan juga tepulon pada

tengkrk, dimana dalam semua syariat yang ada dia
menetapkannya dengan pemberian sampel.

Kemudian pemberian batasan yang dilakukan oleh Abu
Yusuf, yaitu tidak sampai batasan I mil<yal (ulilmn timbangan),

bahkan terkadang sang penjual itu memiliki ukuran timbangan
yang terkecil. Sementara terkait wortel dan juga tanaman bit,
keduanya itu harus ditimbang, lantas dari nrana dia bisa

mengeluarkan batasan bagi syariat ini dengan batasan yang fasid
itu. Kami memuji Allah atas keselamatan dari hal yang seperti ini?
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Andai aku tahu, darimana kalian mendapatkan pendapat

diperbolehkannya transaksi jual beli sesuatu yang tidak ada di atas

tanah (Vang terpendam)? Dan kalian melarang transaksi jual beli
janin tanpa induknya, kedua perkara ini adalah sanna, tidak ada
bedanya, keduanya sarna-sama ghamr dan juga merupakan
transaksi jual beli sesuatu yang tidak diketahui.

Yang lebih buruk dari ini semua adalah, mereka melarang
transaksi jual beli bulu domba yang masih ada pada tubuh domba
tersebut, dan juga sebuah ukuran tertentu dari sisi suatu baju, dari
safu sisi ke sisi lainnya, atau ukuran tertentu hingga ujung suafu
kup, dan juga hiasan pedang mulai dari mata pedang hingga
sarungnla? Mereka melihat bahwa ini mengandr:ng perkara gharar
dan bentuk aplikasi yang merusak bansaksi jual beli itu sendiri -
Mereka juga berdusta tentang perkara ifu.

Mereka tidak memandang perkara menebar, membersih-

kan dan menguliti (kambing) sebagai suafu perkara yang
mengandung ghamr, dan juga bukan merupakan aplikasi yang

dis5nratkan dapat memsak transaksi jual beli? Apakah orang yang

memiliki pendapat yang hina ini memiliki keilmuan png memadai?
[-alu mereka memperbolehkan hansaksi jual beli secara grosir
terhadap benda yang dijual safuan, dan juga jual beli buah yang
belum nampak matang yang dijual safuan. Mereka juga

mempertolehkan tansaksi jual beli tonggak pohon kurma yang

ada di atas tanah, dimana mereka memandang bahwa

memotongnlra bukanlah suafu perkara gharar, juga bukan sebagai

aplikasi lnng disyaratkan dapat merusak bansaksi iual beli?
Apakah orang yang memiliki akan sehat masih akan ragu, bahwa
memasukkan dan mancabut sebuah cap/ merrek pada suafu sisi

tertenfu dari sebuah pakaian dan juga mencabut untuk
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kemudian ke dalam pedang, rnaka perkara ini tdak
strlit untuk dilakukan seorang budak yang masih belia, hal ini
bahkan lebih mudah dan lebih ringan dari pada menebah 1000
seludang dan mernbersihkannya, dan juga lebih ringan daripada

menguliti kambing? Namun, inilah kadar pemikiran dan

pandangan mereka.

Sebagian mereka berkata: Wol itu di dapat berkembang

biak, dan tidak diketahui dari bagian mana potongan woll itu
basal, begifu juga dari suafu kain?

Kami katalran: Begifu pula tonggak kurma yang terus

dan juga Udak dikatahui dari sebelah mana potongan

ifu berasal, maka tidak ada bedanp.

Seandainln mereka berkata: Diriunyatkan secara shahih

dari hnu Umar tentang larangan transaksi jual beli woll Snng masih

berada di atas punS;ung domba, dimana tidak diketahui ada

sahabat.* 3nng menentang pendapat ini?

Karni katalran: Diriua3ntkan secara shahih pula dari hnu
Umar, bahwa Aku fidak tdak pernah mengetahui ada transaksi

yang disah.rkan dan dilakukan secam langsung, yang ifu

dari sang penjual, dimana tidak pula diketahui ada sahabat 3lang

menentang pendapat ini, sehingga kalian merryelisihi mereka,

lantas apa lrang menjadikan salah satu di antara itu lebih

utama dari 5nng lain?

Mereka juga berkata: Seandainya tal$iran sebuh bidang

tanah telah diketahui seluas 100 hasta, begitu pula dengan sebuah

nrmah, kemudian sang pemilik menjual 10 hasta secara acak pada

(sebidang tanah dan sebuah rumah), maka transaksi jual

beli tersebut Udaklah diperbolehkan. Sementara seandainya orang
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tersebut membeli 10 dari 100 saham barang tersebut secara

urnurn pada keduanp, maka transaksi jual beli ifu dipertolehkan.

Ini mencampuradukkan suahr permasalahan, engkau tidak

boleh melalnrkannya, dimana pengharaman sesuafu ihr sebenamya

adalah pembolehan suafu asalnya, dimana dalam kedua perkara di

atas ini mempakan jual beli sepersepuluh secam urnurn.

Mereka tidak mernpertolehkan transaksi jual beli sarung

pedang, tali pengikat dan sebagian perhiasannla secara urnum.

Mereka berkata: Ini adalah gharar. Andai saja aku tahu gharar apa

Snng terdapat dalam perkara ini?

Sementara ulama madzhab Maliki memperbolehkan

transalsi jual beli wol yang masih ada di atas punggung domba,

dimana ulama madzhab Hanafi pun sepakat dengan mereka,

kecuali mereka brerkata: Yaifu apabila wol ifu diambil dari tukang
jagal domba tersebut. Jika tidak, maka mereka (pam ulama

madzhab Hanafi) tidak sehrju dengan hal ini.

Mereka (para ulama madzhab malih) mempertolehkan

kansalsi jml beli susu kambing yang banyak, fittr yang jangka

vuakfunp minimal dua bulan.

Ini jelas mempakan pendapat yang fasid, ihr.merupakan

benfuk hansaksi jual beli yang belum tercipta dan juga merupakan

tansaksi jual beli ghamr.

Mereka melarang tansaksi jual beli susu yang berasal dari

kambing. Mereka melanjutkan perkataan mereka: Ini merupakan

ghamr, dan bisa menyebabkan kambing ifu mati?

Maka kami katakan: Bahkan kambing yang banlBk pun

dapat ma[, atau sebagiannSn dapat mati. lantas kami betanya
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kepada mereka, bagaimana dengan tansaksi jual beli susu yang
bemsal dari dua kambing? seandainya mereka juga melarang
perkam tersebut, kami pun akan menanyai mereka tentang
transaksi jual beli susu lang berasal dari tiga kambing? Kami pun
akan tertrs menambah pertarryan ifu safu persahr, sehingga
mereka membrikan batasan apa !/ang mereka haramkan dari apa
png telah mereka perbolehkan, lalu kami menanyai mereka pula
tentang peftedaan ifu semua? Dimana tidak ada jalan unhrk
menjelaskan perkara tersebut.

Mereka juga mempertolehkan transal$i jual beli isinya
oyong, isinp bunga Srasmin dan isin5n tanaman menjalar yang
berkelompok, sebelum Allah menciptakan ifu semua, dimana
mereka tidak melihat adanya ghamr dalam perkara ini. Mereka
malah transaksi jual beli budak yang kabur, unta yang
tersesat dan harta yang &-ghasha6 ifu sebagai tansaksi jual beli
yang gharar. Sungguh baapa mencengangkan hal ini. Mereka
(para ulama madzhab Maliki[uga memperbolehkan bansaksi jual
beli daging kambing yang masih hidup, yang tanpa kulitnya.

Mereka juga memperbolehkan adan5n pengecualian
timbangan da$ng kambing tersebut bagi sang penjual, yaitu paling
sedikit adalah sepertiga. Dimana mereka melarang pengecualian
yang jumlahnln lebih banSnk dari itu- Andai saja kutahu, dari
bagian fubuh kambing manakah pengecualian timbangan tersebut,
sementara setiap bagian itu memiliki sifat dan nilai yang berteda?

Mereka berkata: Seandain5n yang dikecualikan dari
kambing itu adalah paha atau hati atau juga perut kambing, maka
transaksi jual beli ini tdaklah diperbolehkan. seandainya yang
dikecualikan adalah kepala dan bagian 5nng remeh? Dia berkata:
Apabila dia dalam sebuah perjalanan, maka diperborehkan,
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sedangkan iil<a dia Udak dalam kondisi sedang melalnrkan

perjalanan maka itu tdak diperbolehkan. Semua ini menrpakan hal

yang mengejutkan, kami ddak pernah tahu ada ulama lnng
mengatakan pembagian seperti ini sebelumnya. Ini merupakan

pendapat yang bertentangan, dimana ini fidak diperkuat dengan

dalil Al Qtr'an, tidak pula Sunnah, tidak pula ada perkataan

ulama sebelumnln, dan tidak pula ada qiyas akan pe*ara ini.

Mereka mempe,rtolehkan transal<si iual beli wortel, bawang,

dan buah bit yang tidak ada wujudnya di tanah (masih terpendam)?

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama mereka

bemrgumen kepadaku tentang perkam tersebut dengan firman

Allah &,

#\3ri
"(Il,tael<a) beriman kepada tnng ghaitr (Qs.Al Baqarah [2]:

3).

Aku katakan: Dengan aSrat ini, maka perbolehkanlah

transaksi jual beli janin yang ada dipertrt sang ibu tanpa membeli

induknya. Sebab ini juga termasuk mengimani perkara Snng ghaib.

Inilah baru lnng dinamakan ar[lumen, kami memohon

keselamatan kepada Allah, dari orang yang sernisal mereka png
memalingkan lalamulkh dari tempatrya kepada perkara png
tidak ada sangkut paut dengannp?

Kami meriwalntkan sebuah atnr dari jalw periwayatan

AMurrahman bin Mahdi, bahwa Sufun Ats-Tsatri menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari lkrimah, dari hnu
Abbas, dia berkata: Janganlah kalian membeli wol dari atas

I 4?o I - AI Muhalla



punggung domba, juga jangan membeli strsu yang ada di ambing

heuran.

Kami merir,myatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin

Minhal, bahwa Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, Zufar

bin Yazid bin AMurrahman menceritakan kepada kami dari

alnhnya, -alphnya ifu merupakan teman duduknp Abu
Hurairah-, dia berkata: Aku pemah bertanya kepada Abu

Hurairah tentang hansaksi iual beli susu yang ada di dalam ambing

seekor kambing? Dia berkata, "Tidak ada kebaikan di dalamnSn."

Aku pun bertanya kepadanya tentang hansaksi jual beli seekor

kambing dengan dua kambing yang dibayar kemudian? Dia

berkata, "Tidak, kecuali Wdan bi 5ndin (secara langsung)."

Kami merir*ayatkan dari jalur periura5ntan Al Hajjaj bin
Minhal, bahwa Abu Arranah menceritakan kepada kami,dari Al
Mughimh, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka itu benci

unfuk membeli $rsu lrang ada di ambing seekor kambing."

Mujahid dan Thawus membenci bansaksi jual beli ini.

Diriwaptkan pula dari Thawus, bahura dia memperbolehkan

Uansaksi jual beli susu ihr dengan timbangan saja.

Diriwagntkan pula dari Sa'id bin Jubair tentang

dipefuolehkannya transaksi iual beli susu !,ang masih ada di dalam

ambing hannn, wol yang masih ada di punggung domba.

Diriwaptkan pula dari Al Hasan, bahwa dirinya itu

mempertolehkan bansal<si jual beli susu kambing yang

dikumpulkan selama safu bulan. Sementara Abu Hanifah, Aslr
Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Sulaiman tidak mempertolehkan
perkara ini. Dua orang sahabat ini (Sa'id bin Jubair dan Al Hasan)

tidak mengetahui ada dari kalangan sahabat yang menentang
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perkara ini. hrahim menyebutkan riwapt ini dari orang 1ang dia

kenal, png keduanp merupakan pernbesar tabiin, dan mereka

membesar-besarkan perkara ini saat ini cocok dengan pendapat

mereka.

Dalam perkara hi, mereka berargumen dengan

diperbolehkannln menye\ /a perempuan lnng dapat menlnrsui

anak orang lain?

Kami I'ratakan: Apakah kini kita sedang membahas perkara

seqra menye\ ta ataukah perkara jual beli? Seun menyeura ini lain

dengan bansaksi jual beli, karena kami memang mernperbolehkan

penyet ran wanita yang merdeka unfuk menyusui, dimana kami

sarna sekali tidak menjual susu yang dia miliki.

Kemudian ar[lumen mereka lrang sangat aneh dalam

perkara ini adalah, berargumen dengan apa lnng telah kami

sebutkan tentang diperbolehkannya menye\ la ulanita png dapat

menyusui anak orang lain, sementara mereka mangharamkan

transaksi jual beli susu yang berasal dari satu kambing; safu sapi

betina; safu r.rnta betina- Hal ini serupa dengan menyannkan sahr

orang wanita gnng dapat menSrusui anak orang lain. Akan tetapi.

Mereka ini mempe6olehkan transaksi jual beli susu, jika ifu berasal

dari kambing yang banyak. Takjublah kalian dari bobrokrya qiyas

ini dan kerasnSn penolakan mereka, dimana mereka

menghammkan perkara yang serupa dengan apa ]tang mereka

qiSraskan dalam pembolehan suahr perkara, dan mereka pun

mempertolehkan pengqiyaskan perkara yang fidak memiliki

kemiripan dengan q[ns ihr.

Abu Muhammad berkata: Seandainya juga ditambah

dengan bansal$i jual beli wol ini? dimana kedua belah pihak yang
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bertransaksi saling mengaku-ngaha, maka perkataan yang

dipegang dalam kasus semacatn ini adalah perkataan sang penjual

dibarengi dengan sumpahrya saat domba itu telah diketahui atau

telah berada di tangannp. Namun iika domba itu tidak diketahui
atau b,erada di tangan orang lain, maka perkataan yang dipegang

adalah otang lain itu beserta sumpahnya.

SeandainSn domba tersebut ada di tangan kedua belah

pihak yang bertansalsi, atau berada di selain keduanya, maka
hukum yang Maku pada kedua belah pihak 1nng bertransal$i

adalah hukum orang png mengahrngaku suafu barang yang telah

ada ditangan mereka atau, ditangan selain mereka, seperti yang

akan l<ami kernulokan -irlsg AllalF dalam penrbahasan
pengalean dalam zuahr kasus. Semoga Allah & selalu

memberikan tar-fiq-$p.

L426. Masalah: Sernentara transatrsi jual beli sesuatu

yang u,L{udnlp nampak ielas dan tidak tersernbunyi, maka ini halal

atau dipeftolehkan, kecrrali ada nash 3png melarang transaksi jual

beli ini. Sehingga diperboletrkan tansaksi jual beli buah dengan

dikeanalikan tangkain!,q bansal<si jual beli tempat/botol tanpa ada

misik di dalamnp; tansaksi jual beli semua kantong dan amplop
tanpa binlra; tansal<si iual beli cangkang telur, fuansaksi jual beli

kacang almond; hansaksi jual beli kelapa; bansaksi jual beli

hazelnut, tansaksi iual beli kenari; transal$i jual beli tunas pohon

cemara; transaksi jual beli kastanye; dan semua hrlit 3nng tidak
menghalangi isi png ada di dalamnya; transaksi jual beli lilin tanpa
madu yang ada di dalamn5n; transaksi jual beli; hansaksi jual beli
jerami tanpa butiran (beras) png ada di dalamnya; transaksi jual

beli kulit heunn yang zudah disembelih tanpa dagingnya, atau
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tanpa suatu bagran yang sudah disebutkan; transaksi jual beli tanah

tanpa benih lBng tertanam di dalamnya, atau sa!,tran yang ada di

tanah tersebut, baik umjudnyra nampak atau terpendam di dalam

tanah dan juga tanpa pertanian yang dilalnrkan pada tanah ifu;

tansal<si jual beli hevuan yang menyusui tanpa susu yang ada di

dalarn ambingnya, dimana tdak diperbolehkan r.urtuk

mengecualikan susu yang belum ada dan belum berkumpul di

dalarn ambingnya.

Diperbolehkan juga bansaksi iual beli budak unnita png
sedang harnil tanpa kandungannya, baik kandungan ifu sudah

ditiup ruh atau belum, namun tidak diperbolehkan transaksi jual

beli her,rnn Snng masih hidup dengan mengecualikan suatu bagian

tubuh dari heunn itu.

Dipefuolehkan hansaksi jual beli perasan zaitun dan wijen

tanpa minyaknya sebelum itu semua diperas.

Tidak diperbolehkan melakukan tansaksi jual beli kulit

heruran yang masih hidup tanpa dagingnya, dan juga tidak boleh

tanpa suattr bagian fubuh heunn yang sebelumnya telah

disebutkan.

ndak dipertolehkan pula bansaksi jual beli susu yang

masarn sebelum dilakukan fermentasi, juga tdak pada

diperbolehkan pada Maisf sebelum cairan kental itu keluar.

Penjelasan semua yang telah kami sebutkan adalah firman

Allah &,

43 Al Maisyadalah $rsu p€rahan Snng jumlahnya setengah dari yans berada di
ambing susu. Jika lebih dari itu, maka tidak disebrx dengan maisy.

'g';^i'fr,
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"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al
Baqarah l2l:2751.

Allah & irgu berfirman,

" Padahal Allah telah manjelaskan kepdamu apa 5nng Dia
lamng kepdarnu." (Qs. Al An'am [6]: 119).

Setiap transal$i iual beli yang fidak ada pada Al Qur'an,
tidak pula disebtrtkan dalam Sunnah akan kehartunan dengan
namanla secara terperinci. Ifu merupakan transaksi jual beli yang

halal berdasarkan nash kahnullah. Semua yang telah kami
sebutkan, maka ifu sejatin5ra menrpakan harta dan milik seorang
penjual yang dibeli oleh seseomng dari dirin5a (sang penjual) apa
saja ynng dia kehendaki, sebab ifu semua merupakan harta sang
penjual. Harta apa pun milik sang penjual lang nampak dan
terlihat, atau harta ifu dapat disifati oleh orang yang pemah
melihatnya, sedangkan transalsi jual beliqTa diperbolehkan dan
jual beli suafu harta Snng belum pemah dia atau orang lainnya
lihat, maka ih.r transaksi jual belinSa ditahan. Karena fidak
dipertolehkan transalsi jual beli yar:rg malhul (barangnya tidak
diketahui) sebagaimana png telah kami paparkan sebelumnya,

atau karena dia (sang p€rdual) tdak ingin menjualnya, dimana ifu
merupakan harta miliknlta, sekalipun hana atau barang tersebut itu
terlihat dan ada, atau kondisinp tidak ada namun dapat disifati.

Sernentam perkataan kami: ndaklah diperbolehkan
mengecualikan $.lsu lnng belum ada (di ambing), karena hal ifu
terjadi saat Allah merrgadakanryra (susu tersebut) pada harta orcmg

lainnya lagi, maka dia tdak diperbolehkan mensyaratkan sesuafu

t*;;e #Js,$,
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pada harta orang lain kecuali itu merupakan harga dari suafu

barang yang dijual saja. Sebab, ihr termasuk syarat png tidak ada

dalam kitabullah, dan itu batil. Yang kami larang dari kansaksi jual

beli her,van adalah yang dikecualikan suafu bagtan hrbuhnya.

Kami mempe6olehkan transaksi jual beli yang bunting

tanpa kandungannSn, karena perkara tersebut tidak terlepas dari

kondisi, baik kondisi ini ada pada manusia atau ada pada selunrh

hevuan. SeandainSn perkara ini adalah bagi selunrh hannn, maka

mengecualikan sebagran anggota fubuh tertenfu. Ifu mempakan

bentuk memakan harta dangan cara lrang batil, karena heunn ihr

tidak dapat diambil manfaatrSn kectrali setelah disembelih. Dalam

hansaksi jual beli ini terdapat syarat, bahwa yang menyernbelih

her,rnn ihr adalah orang 5nng menjual suahr bagian tertenfu dari

her,ryan itu kepadanya, atau Snng menyembelih adalah sang penjual

terkecuali memotong bagran tertentu tersebut- Ini merupakan

syarat 5nng udak ada di dalam Kibbullah, maka dari itu, ini batil.

Namun jika kondisinya ini ada pada manusia, maka hukumnln

pun demikian, dimana perkara sema@ln ini merupakan benfuk

penyia-nyian harta. Inilah yang kami bilang cocok dengan

pendapat orang-orang yang bertentangan dengan kami.

Sementara tentang permasalahan kehamilan (kandungan),

wol, bulu, rambut, punuk unta, dan selnua bagtan Snng dalam

menghilangkannnla itu tdak manyakiti sang hanran, maka

hukumnya adalah seperti yang telah kami paparkan sebelumn5a,

bahwa ihr merupakan harta bagi sang penjualnya, dimana dia

berhak menjual apa lnng dia kehendaki dan menjaga apa yang

juga dia kehendaki, keorali jika dalam perkara tersebut ada sifat

menyia-nyiakan suatu harta, atau sebagai hukuman dan

membaha5nkan haran, maka perkara ini tdak boleh dilakukan
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berdasarkan larangan unfuk menghukum her,ruan dan juga larangan
unhrk menyakitinln. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Np.

Ter"kait larangan kami terhadap transaksi jual beli susu

kental yrang tanpa adanya .faf sebelum susu ifu mengental, dan juga

lamngan kami terhadap transaksi jual beli maisytarrya adanya keju
sebelum diperah, karena perkara tersebut tidak dapat dilihat, juga

tdak dapat dibedakan, juga fidak dapat diketahui kadamya.
Terkadang susu kental dan perahan susu ifu sendiri memiliki
pertedan 5nng sedikit, dan terkadang pertedannya pun banyak,

ini berbeda dengan p€rasan zaifun dan wijen 5nng tanpa lernak
sebelum ifu diperas. Karena, zaihrn, wijen, kacang almond dan
kelapa, semuanln ifu terlihat dan telah diketahui banyak orang,
yang tidak diketahui dari hal ini adalah kadar lemak png ada di
dalamnya, sehingga hansaksi jual belinya diperbolehkan -dimana
dipe6olehkan juga ada pengecualian padanya, karena ifu menjadi
hak orang yang memilikinSa, dan ini mubah lagi diperbolehkan.
Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Ada a&arpng diriura5ratkan terkait gharar, yaitu:

Kami meriwa5ratkan dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad
bin lshaq menceritakan kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar,
dia berkata: Rasulullah $ melarang transaksi jual beli ghamr.

Kami meriurayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi
Syaibah, dari hnu ldris -AMullah- dari Ubaidillah bin Umar, dari
Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah $
melarang transaksi jual beli gharar.

Sebagian ulama salaf telah mempertolehkannya,
sebagaimana juga yang telah kami riwayatkan dari jalur
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periwalntan hnu Abi SSraibah; Abbad bin Al Aunvam

menceritakan kepada kami dari Hisyam -hnu Hissan-, dari hnu
Sirin, dari S!,uraih, bahwa dia memandang tidak mengapa dengan

transaksi jual beli ghamr jil<a pengetahuan kedua belah pihak 1nng
berkansaksi ihr sama.

Seperti halnf juga png telah kami riwaptkan dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshw; Hibban bin Ali menceritakan

kepada karni, Al Mughirah menceritakan kepada kami dari

hrahim, dia berkata: Diantara perkara yang gharar, ada ynng

diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ghamr yang

dipertolehkan adalah membeli budak atau heuran png sedang

sakit, sdangkan ghanryang tidak diperbolehkan adalah membeli

ikan yang masih di dalam air.

Kami meriwayatkan tentang dipertolehkannln transaksi iual
beli ikan yang ada di dalam air sebelum dipancing, dari Umar bin

Abdil Aziz. hnu Abi Laila pun juga berkata demikian.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada seorang pun yang

dapat menjadi argumen selain Rasulullah #.Yatg disebutkan oleh

Ibrahim, ifu bukanlah ghanr, sementara tentang heunn yang sakit,

maka semua orang pun bisa sakit dan meninggal dunia, bahkan

terkadang orang yang sehat pun dapat meninggal dalam u/akfu

sekejap, dimana orang 1nng sakit ringan dapat sembuh dengan

segem, sehingga sejatinya tidak ada ghanr.

&dangkan tentang ikan png ada di dalam air, apabila ikan

itu telah dimiliki sebelumnya, maka transaksi jual belin3n bukanlah

perkara ghamr, bahkan ifu merupakan transalrsi jual beli png
dibenarkan. Para musuh kami yang hadir sepakat, bahwa apabila

ada sebuah kolam kecil di dalam rumah seseorang, dimana pemilik
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rumah tersebut memancing ikan dan melemparkan ikan ke dalam

kolam itu dalam keadaan masih hidup, maka jual belinya

dipertolehkan. Sementara jika ikan itu sebelumnya belum pemah

dimiliki oleh seseorang, maka tidak diperbolehkan jual belinya,

karena di dalamnp terkandung ghamr, bahkan jika ikan itu
diberikan jaminan, maka tetap fidak dipe6olehkan jual belinya,

akan tetapi jual beli serna@rn ihr tetap haram, karena itu
merupakan bansaksi jual beli sesuafu yang bukan milik seseorang,

dan ini benfuk memakan harta secara batil.

Kami meriuralntkan dari jalur periwa5ntan hnu Abi

$nibah; aurrah bin Sulaiman menceritakan kepada karni dari
Muhammad bin Fudhail, dari alphnya, dari hnu Umar, terkait
orang yang melahrkan transaksi jual beli seorang budak wanita
dan mengecualikan apa lrang ada di pemtr5a? Dia berkata, "Dia
memiliki apa yang dia kecualikan."

Telah diriurayatkan pula dengan shahih dari Ibnu Umar
dalam pembahasan memerdekakan budak.

Kami juga merirrnyatkan dari jalur periwayatan hnu Abi

$nibah; Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah,

dari hrahin An-Nakha'i, dia berkata: Barangsiapa yang

mernperjualbelikan budak uanita yang sedang mengandung, atau

mernbebaskannya dengan mengecualikan apa lnng ada di dalam
penrfrya? Maka dia dapat mengecualikan janin ifu saat

keberadaannSn telah jelas tercipta. Namun jika janin itu belum ada

kejelasan terciptanp, maka sang penjual tidak boleh melakukan

transalsi jml beli ihr.

Ali berkata: Sama saja apakah keberadaan janin dalam
perut itu telah jelas tercipta atau belum? Maka dia berhak untuk
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mengecualikannya, seperti Snng telah kami paparkan, bahwa ifu

adalah hartanla, sehingga dirin5n memiliki kebebasan

berkehendak mengecualikan sesuafu, sehingga dia tidak akan

menjualnya, atau dia (ianin) ifu akan masuk ke dalam transaksi jual

beli sang ibu, karena janin yang belum ditiupkan ruh ke dalamnya

ihr merupakan bagian dari diri sang ibu, narnun se@ra global sang

janin 5nng telah ditiupkan ruh, juga termasuk dari sang ibu. Akan

tetapi, orang yang mengecualikan kandungan wanita yang sedang

hamil, dimana dirinya ifu dijual, seperti ]nng telah kami

kemukakan; maka sang wanita ini tdak akan melahirkan kecuali

hingga wakfunya mencapai sembilan bulan, dimana yang lahir ini

merupakan milik sang penjual. Namun, jika sang penjual ihr yakin

bahwa budak wanitanya ini mangandung setelah adanSn transal$i
jual beli, maka penjual tidak berhak memiliki apa-apa. Karena

kehamilan ifu terjadi pada harta orang lain, dimana dalam kasus

buntingnya her,rnn ifu dalam dilihat seperti perkara ini, dimana

hewan betina itu tdak akan melahirkan kecuali pada wakfunya,

dan status yang dilahirkannp itu adalah milik orang yang

mengecualikannya. Namun jika png lahir ittr banyak, maka sang

penjual tidak dapat merniliki ihr semua, seperti png telah kami

paparkan sebelumnya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-

Ngn.

Kami dari jalur pedvrayatan hnu Abi

Syaibah; Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al
Hasan Al Bashri, bahwa dia mempertolehkan pengecualian

kandungan dalam pembahasan transaksi jual beli, dan tdak
memperbolehkannya dalam pembahasan pembebasan sang budak.

- ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan Abu Tsaur dalam

transaksi jual beli dan pembebasan sang budak. Ini juga seperti

yang pemah kami katakan, bahwa ihr mempakan pendapat
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sahabat yang mana tidak ada sahabat lain lang menentangnya.

Dan mereka ihr membesar-besarkan hal ini, saat cocok dengan
pendapat png mereka ikuti.

Kami meriwalratkan dari lalur periwayatan hnu Aiman;
AMullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ubay
menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi menceritakan
kepada kami, Abbad bin Habib bin Al Muhallab seorang

periwaSnt yang biqah nan terpercaya-, dari Lhaidillah bin Umar,
dari Nafi' maula lbnu Umar, Nd' berkata: hnu Umar pemah

mernerdekakan seorang budak wanita milikn5n dan mengecrralikan

apa yang ada di pertrtrya (kandungan). -Ubaidillah bin Umar pun

berpendapat dengan perrdapat ini.

Kami meriwaSratkan dari jalur periwalratan hnu Abi
SSraibah; YahSra bin Sa'id -hnu AI Qaththan- menceritakan kepada

kami dari Hiryam -Ibnu Hassan-, dari Muhammad bin Sirin,
terkait orang yang membebaskan bukan wanitanya dan
mengectralikan apa png ada di perutnla (kandungannya), maka
dia berkata kepadan3n: Dia berhak atas apa 5nng dia kecualikan.

Kami meriuaptkan dari jalur periwa3ntan Ibnu Abi
Syaibah; Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufipn
Ats-Tsauri, dari Jabir, Manshur bin AI Mu'tamir dan lbnu Juraij;

Jabir berkata: Dari Aqr$n'bi; Manshur berkata: Dari hrahim,
hnu Juraij berkata, dari Atha' -Kemudian AsySya'bi, Ibrahim An-
Nakha'i dan Atha' mereka sepakat, mereka semua berkata:

Apabila seseorang membebaskan seorang budak unnita dan
mengeanalikan apa !/ang ada di perutrya (kandungannla), maka

dia dapat memiliki yang dikea&likan tersebut.
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Dengan jalur petir,rnyatan seperti itu pula hingga hnu Abi

SSnib; Haramiy bin Umarah bin Abi Hafshah menceritakan kepada

kami dari Syu'bah, dia berkata: Aku pemah bertanln kepada Al
Hakam dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang perkara itu -
perkara orang !/ang membebaskan budak wanitanya dan

mengectralikan apa ada di dalam pertrtrya Qondungannya)-

dimana keduanp berkata: Semuanya itu adalah miliknln.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ali Al
Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami,

Asbath menceritakan kepada kami, Sufi7an Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari

hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Barang siapa lnng mengadakan

akad kiabah dengan budak perempuannlra dan mengecualikan

apa yang ada di peruhr5n (kandungannya), maka hal itu udak

mengapa.

Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian

dalam masalah jual beli dan pembebasan budak, dimana Ishaq dan

Abu Sulaiman juga berpendapat seperti ini. Maka berikut ini

merupakan jumhur tabin: Al Hasan, hnu Sirin, Ibrahim, Asy
S5n'bi, Atha', AI Hakam bin Uthaibah, Hammad bin Abu

Sulaiman, dimana sebagian mereka berpendapat dalam bansaksi

jual beli, dan sebagian mereka lainnp berpendapat dalam

pemerdekaan budak, dan ada juga sebegian lainnya, yang

berpendapat tentang kedua perkara ifu secara bersamaan- Kami

tidak mengetahui ulama yang menyelisihi mereka kecuali AzZ$hrt,

dimana Az-Z,rhn mengatakan dengan pendapat kami berikut

beberapa ulama yang telah kami sebutkan sebelumnya; -Ubaidillah
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bin Umar, Ahmad, Abu Tsaur, lshaq, Abu Sulaiman dan yang lain.

Andai kutahu, manakah bagian mereka dari argumen yang mereka
kemukakan, bahwa kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang
telah mereka tetapkan?

Sedangkan tmtang pengecualian kulit (hel nn} dan bagian-
bagian lnng remeh pada hannn; Kami meriwa5ntkan dari jalur
periunlptan Abdul Malik bin Habib Al Andahrsi; Ashbagh
menceritakan kepada kami dari hnu Wahb, dari Al-laits bin Sa'd,

dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa
Rasulullah $, saat beliau dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah,

keduanSn pemah membeli kambing dari penggembala kambing,
dan menqpratkan kepadanya agar menghibahkan kambing ifu.

Abu Muhammad berkata: Ini batil -Abdul Malik
mertrpakan seorang perivvayat yang Halik hanqx/dhafl, dimana
Umarah juga mempakan periwayat yarrg dha'rf Kemudian hadits
png disugukan di atas merupakan hadits mursL Kemudian,
jikapun hadits tersebut shahih, maka statusnya pwr di-nasakh.
Karena, seperti yang telah engkau lihat, bahwa hadits tersebut itu
adanya sebalum berhijrah, dimana setelah berhijrah ada khabar
tentang larangan transaksi jual beli gharar, dimana melakukan

transaksi jual beli dagrng kambing yang kambingnya masih hidup,
ifu mempakan gharar, karena orang tersebut tidak mengetahui

apakah kambing ifu kurus atau gemuk. Atau kambing ifu memiliki
cacat atau sehat, lantas kemudian dari mana mereka bisa

mengatakan, bahrva jual beli yang seperti itu dipertolehkan
lantaran ormg ifu ingin melakukan suafu perjalanan, sungguh ini
mempakan dugaan yang tidak benar.
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Seandainya mereka berkata: Orang itu berada dalam

sebuah perjalanan? Maka kami katakan: Boleh, tapi di jalanan

menuju Madinah, bukan pada perjalanan lainnya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwalntan AMurrrazzaq,

dari Sut/an Ats-Tsauri, dari Jabir AI Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari

Zaid bin Tsabit, bahwa ada seseomng png menjtral seekor sapi

betina dan mensSnratkan kepalan32a, dimana kemudian perkara ihr

diketahui oleh orang Fng akan membelinya, maka sang penjual

ifu kernudian memegangnln, dan Taid memufuskan padanya,

bahwa kepala sapi betina ihr dibagi drra bagian lang sama. Suflpn

berkata: Kami mengatakan, Transal<si jual beli im fasid.

Kami iuga meriwayatkan dari jalur periurayatan Ahmad bin

Hanbal; Ubay menceritakan kepada kami, AMurrahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami,Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Nusair bin Dzu'luuq, dari Amr bin Raslridin Al

Asyja'i, bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli

budak ryrnnita Spng sudah tua las sakit-sakitan dan mengecrralikan

sesuafu darinya, kemudian sang budak ihr sembuh, lalu temlnta

sang penjual menginginkan sesuafu darinya, maka kedua belah

pihak 11ang berhansal$i ini bersitem dan mengadukan kepada

Umar bin AI l(haththab? Maka Umar berkata: Pergilah kalian

berdua kepada Ali, I-alu Ali berkata (kepada orcmg yang membeli

budak vrnnita tadi): Pergilah engkau ke pasar, jika ada grang

menawar dengan harga yang bagus, maka iuallah dia, dan berikan

dia (sang penjual) sejumlah hitungan dari harga budak tersebut atas

apa lnng telah dia kecualikan dari diri sang budak unnita.

Kami juga meriwayatkan lang semisalnya dari jalur

periwayatan Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Nusair bin

Dzu'luuq, dari Amr bin Rasyidin, bahwa ada seorang lelaki yang
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melakukan transaksi jual beli untanya yang sedang sakit, dimana

dia mengecualikan kulit dari unta tersebut, lalu unta itu sembuh?

Ali berkata: Unta ih.r dihargai (d[ual) di pasar, kemudian dia itu
memiliki jatah yang sarna atas pembelian unta tersebut.

IGmi meriurayatkan dari jalur periwa5ntan AMul Malik bin
Habib Al Andalur.rsi; Ashbagh menceritakan kepadaku, dari hnu
Wahb, dari Ismail bin Agpsy, bahwa ada seomng lelaki yang

membeli kepala unta [Bng sedang dalam kondisi sakit), dimana

tansaksi jual beli itu dibayar dengan tunai, dimana ada lelaki lain
yang membeli sisanya (seluruh unta selain k"pulu) dimana tansaksi
jual beli ini juga dibapr tunai dan unta itu akan disembelih, akan

tetapi unta ifu malah kembali sehat dan membaik? Orang yang

membeli seluruh unta (selain kepala) berkata kepada pembeli

kepala unta, sesungguhnya engkau hanya memiliki harga dari
kepala itu? Maka keduanya pun bersiteru dan mengadu kepada

Syuraih, maka Syuraih berkata: Dia ifu adalah partrermu dalam
pembelian unta ifu dengan bagian yang dia bayar se@ra tunai.

Utsman AI Batti, Ahmad dan Ishaq be.rpendapat dengan

kepufusan hukum Syuraih, sementara Malik fidak memperboleh-

kan pengectralian kulit dan kepala (suafu hewan) kecuali saat

dirinya berada di dalam suafu perjalanan, bukan sedang mukim di
sebuah tempat. Imam Malik menyelisihi semua yang telah kami
sebutkan -Dimana Abu Hanifah dan Asfsyafi'i juga udak

mempertolehkan hal ifu sarna sekali. Sedangkan Al Auza'i
memper;bolehkan secarcr khr.rsus pengeanalian tangan, atau kepala,

atau kulit saat heqnn itu disembelih, dimana dia membenci
pengeanaliannya saat memotongnya telat. -Pam ulama madzhab.

Hanafi- dan ulama ma&hab Maliki membesar-besarkan perbedaan

pendapat seorang sahabat dimana sahabat lainnya tidak ada yang

menentang pendapat tersebut. -Mereka (ulama madzhab Hanafi)
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bertda pendapat dengan Zaid bin Tsabit, Umar bin Al Khaththab,

dimana tidak ada sahabat lain 5nng menyelisihi keduanp.

Sementara para ulama madzhab Malild, mereka

memandang oftmg yang menjual unta dan mengecualikan kulit,ya,
bahwa omng lnng membeli itu hendaknya malu, masa dirinya

masih ingin memiliki jatah penjualan kulitrya atau uang dari harga

kulit tersebut. -ini hunp dipe6olehkan khusus orcmg yang

bersangkutan sedang melakukan perjalanan. Perkara ini

menyelisihi hukumnya Umar, Ali, dan 7aid, karena mereka

menghukumi secara muflak perkara ifu, dimana mereka ini Udak

mengkhususkan kondisi yang dalam perjalanan dari orang Snng

menetap.

Kami meriwayatkan pendapat lang semisal dengan

pendapat kami dari para ulama salaf terdahulu: - seperti yang kami

telah kami riwaptkan dari jalur periwaptan lbnu Abi Syaibah;

Abu Al Akhwash menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah,

bahwa Aku berkata kepada lbrahim: Apa alm boleh menjual

kambing dan mengectralikan sebagiannya? Dia berkata: Tidak

boleh, akan tetapi katakanlah: Aktr menjual sebagianngp $ebagian

kambing).- hnu Abi Syaibah berkata: AMushshamad bin Abu Al
Jaruut menceritakan kepada kami, Aku bertanya kepada Jabir bin

Zaid tentang oftmg yang melakukan sesuahr tansaksi jual beli dan

mengecualikan sebagiannya? dia berkata: Hal itu tdak boleh

dilakukan.

L427. Masalah: Orang yang melalnrkan trarsaksi jual

beli yang telah kami sebutkan, yaihr jual beli sesuafu yang nampak

zhahir dan udak tersernbunyi. Atau transal$i jual beli suatu barang

Eil - AlMuhalta
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lrang urujudnya tidak ada (tdak nampak), bahura bansaksi jual beli

tersebut dipertolehkan dengan adanya penyifatan barang, seperti,

wol yang ada di dalam kasur, madu yang ada dilaci dan kain png
ada di keranjang. Seandainya tempat tersebut merupakan

tempafuiya sang penjual, maka dia harus memberikan keleluasan

bagi pembeli, sehingga dia dapat mengambil sesuatu yang dia

kehendaki, jika tidak demikian, maka sang penjual termasuk oftmg

yartg maE-ghashab dan termasuk orang melamng strahr hak.

Dimana bagi sang pembeli, maka dia juga hanrs menghilangkan

hartan5n dari tempat lain (memindahkan dari hak miliknya), jika

tidak demikian, maka sang pembeli termasuk oftrng yang meng-

ghashab tempat tersebut dan juga termasuk orang Snng melarang

suahr hak.

tain halnyra jika tempat itu adalah milik sang pembeli, maka

sang penjual harus melepaskan hartanya dari tempat yang lain,

jika udak, maka dia itu merupakan orang Snng zhalim lrang
melamng suafu hak. Seandainya tempat itu adalah milik kedua

belah pihak png berhansaksi jual beli, maka siapa di antara

keduanya yang ingin mempercepat kemanfaatan barangnSn, maka

dia bisa mengambilnya, dan pihak lain tidak dipaksa saat dirin5n

ifu tdak ingin mempercepat orang lain mengambil barang

miliknya. Sementara seandainya tempat tersebut bukan milik

kedua belah pihak yang bertransaksi, maka kdua belah pihak

harus melepaskan harta mereka dari tempat lainnnp. Jika Udak

demikian, maka dia termasuk orang Snng zhalim dan orang png
melarang suahr hak, ini berdasarkan pada saMa Rasulullah $,

.?t?'# Et;l:r"€,"rLt
"Sungguh danh dan harta kalian itu hanm bagi l<alian."
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Juga berdasarkan sabda Rasulullah S, saat Sulaiman

berkata kepada Abu Ad-Darda', "Berikanlah hak pada setiap

orang yang memiliki hak-nya." Dimana Nabi $ membenarkan

perkataannSra tersebut.

Orang png melakukan hansaksi jual beli kurma tamr
bnpa , maka sang pembeli ifu harus mengambil kurma

tamr dan membersihkannya dari tangkai yang ada pada kurma

tersebut. Karena dia diperintahkan untuk mengambil harta dan

memindahkannya serta meninggalkan (membiarkan) tangkainya ifu
di tempat tansaksi jual beli -jika tempat tersebut adalah tempatrya
penjual.- Seadainya sang pembeli enggan melakukan hal ifu, maka

dia bisa dipaksa dan dia menysdua orang untuk membersihkan

kurma dari tangkainp, dimana sang penjual fidak diberikan beban

hal ini kecuali jika sang penjual itu memang yang berkehendak.

Karena sang penjual stafusnya tidak lazim membongkar kurma

bmr rrrilik oftmg lain, dan tidak pula melakukan suatu peke{an

untuk sang pembeli.

Seandainya tempat transaksi tersebut ifu adalah milik
pembeli, maka seandainya dirinya ingin melepaskan tangkai kurma

brnr iti.), maka dia dapat melakukannya, dimana dia tdak
meninggalkan suahr perkara yang membekaskan suahr perkara

yang dia tdak kehendaki. Seandainya sang pembeli enggan

melakukan hal tersebut, maka sang penjual harus mengeluarkan

tangkai kurma kmr ifu dan memindahkannya ke tempat lnng
jauh, dimana penjual tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang

dia lakukan. Namun jika penjual itu melampaui batas, maka sang

penjual harus menjamin keteledorannya dalam memsak buah ihr.

Seandainya tempat transaksi ifu adalah milik kedua belah

pihak Snng berhansaksi? Sebagaimana yang telah kami katakan
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sebelumnSra" bahura siapa saia yang ingin mernpercepat proses

pengambilan , maka dia dapat melalrukannya- Seandai-

nlra orang yang memiliki tangliai ihr yang merrginginlonnya, maka

hendakqTa dia mengeluar{<an (mernisahkan) tangkai derrgan kurma

hmr tqsehut s€bisa mungkin, sebab ihr mernarE perkara Snng

hanrs dia lalnrkan dan dia tidak mendapat imbalan apa pun dari

pekerjannlp ifu. Karena sang penjtnl ihr melakukan suafu pekerran

5nng mubah. Namun jika dia melampaui batas, maka sang perrjual

haruslah meniaminnya.

Sementara jika ternpat transaksi ifu hrkanlah milik kedtn
belah pihak yang bertransalsi, maka kedua belah pihak dipaksa

unhrk mengeriakanqn bsamffiama dalam memperoleh harta

setiap dari kedua orang gang bertransaksi itu.

Seperti inilah sernua pendapat t€rkait botol misik; amplop

yang bukan dengan iri.F; kulit 1lang bukan dengan isinlra, lilin
yang bukan dengan rnadr.nrlra; i€rami yang bukan densan biji di

dalamnp; kulit hermn yang telah disembelitr; dagirg hnh zaiturt

dan wijen; serta serru.r benda Spng merniliki lodar minyak di

dalamnya.

Sementam te*ait dengan ormg png menjtnl tanah tanpa

benih yang ada di dalamn3p, atau tanpa tanaman png ada di

dalamn3n, atau tanpa 57ang ada di dalamnp, atau

tanpa lpng ada di aaamntn. lv{aka, oftmg yang

menanarn itu harus mentrainy4 pernilik pohon harus mencabut

(menebang) pohon itu; orang 3Bng merniliki banErnan, maka dia

harus merobohkannya. I(arena, hal yang dernikian itu wajib

dilakukan dalam rangka menghilangkan hartarSn dari tanah orang

lain.

AlMuhaIIa - I 4il



Orang yang melakukan transaksi jual beli heuuan tanpa

susunya; atau tanpa kandungannya, maka pemilik kambing ifu

harus mememh susu yang ada, dan sang pembeli memberikan

upah yang lapk kepada penjual. Karena ka,vajiban sang pembeli

adalah menghilangkan susu yang ada di ambing heunn milik omng

lain, dimana pemilik hevran tak memiliki pilihan lain kecuali harus

melalafian itu (menghilangkan susu yang ada di ambing hannn),

dan bukan bemrfi dia berkhidmah dalam memerah susu tersebut.

Begitu pula perkam bagi orang 5nng memiliki kepernilikan

seorang anak, maka dia harus melindungi dalam proses

pengambilan anak yang ada di dalam perut sang budak dengan

perkara 1nng diperbolehkan bagi dirinya.

Barangsiapa lnng melakukan bansaksi iual beli pada

sebuah kayu penlnngga, atau suahr bafu 5nng ada dalam sebuah

bangunan, maka sang penjual harus dapat melepaskan ih: semua

semampu dirinya, 5raifu dengan melakukan penyanggahan seputiar

kayu tersebut dan menghancurkan daerah sekitar yang memang

hanrs dihancurkan, dan dirinya ifu tdak mendapat upah apa-apa,

karena sang penjual memang berhak mengambil harta miliknya

semampu dirinln.

Orang yang diperintahkan unfuk melakukan sesuafu,

dimana dirin5n ihr melakukan pekerjaan pada tempat yang telah

dipedntahkan, maka dia udak wajib memberikan jaminan pada

perkara tersebut, karena dia merupakan orang yang menge{akan

apa y.ang diperintahkan dan dia ini merupakan orcrng yang muhsin
(beftuat kebaikan). Allah S berfirman,

"+4/u<. ;!fi$c
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" Tidak ada alaan aF pun unfuk man5alahlant orug{nng
yang befruat baik;' (Qs. AtrTaubah [9]: 91]-

Allah & i,rgu berfirman,

A efr ,,t {'fri,i6i'o#- i,-$t S Wi Gt

Zt/?.

qsl
"Sauzguhng dw ifu abs onngonng yaryI ffi@t

zalim kepda mantsia dan mehmpui hAs di mula hn i bnp
Hak." (Qs. AsySyuura 1421:421.

Namun jika dia teldor, maka dia hanrs merfaminnlp
seperti png telah kami sebutkan sebelumryp.

1428- Masalah: Orang png melalarkan transalsl iual
beli wol, gandum btrr, atau bulu png ada pada lrc$ar\ maka

pemilik wol ifu harus memotongnya dari domba tersehtr, beghr
pula orang Sang memiliki rarnbut dan bulu hewan. S€bab, dirinya

ifu hanrs menghilangkan hartanp dari harta orcng hin, @ihr jtrga

tempat rambut dan bulu ifu.

Sedangkan wol -kulit hatan-, maka bagi orang yang

memilih sernua ifu, dia harus rnanghilangkan hartanSn dari harta

orang lain, dimana bagi omng yang memptrq;ai ternpat, maka dia

hutyu dapat memberikan fasilitas tempat saja- BeSifu pxrla halnf
pada orang lnng membeli tempayan besar gang ada di dalarn

nrmah, maka dia hanrs mengeluarkan dari nnnah tersehrt, dia

boleh menghanctrkan pintu rumah guna dapat mengehnrkan

tempayan besar tersebut -dimana diriryn fidak perlu merrjamin
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perihal perusakan pintu rumah tersebut, sebab tidak ada jalan lain

Snng dapat dilakukan dalam rangka mengeluarkan tempalnn besar

tersebut kecuali dengan hal itu (menghancurkan pinfu)- semoga

Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1429 - Masalah: Sama sekali tdak diperbolehkan

transalsi jual beli bnah galian apa pun alasannya. Karena yang

pernbeli fuiu dari tanah tersebut adalah kandungan di dalamnya

png terdiri dad perak dan emas -dan ini tdak diketahui-, maka

ini mertrpakan ghanr. Dimana Rasulullah $ telah melarang

transal<si iual beli ghamr.

1430. Masalah: Semua tanah yang dialBk oleh orang

Snng berkecimpung dalam bidang pertanahan, atau apa png di

peroleh atrli pertanahan dan tanah liat, atau apa lrang dihasilkan

dari tanah galian, maka ihr semua merupakan luqathah (barang

temuan) yang tidak dapat diketahui, seperti bafu mulia, dinar, atau

dirham, dan lainnya, dimana penjelasan ini sudah kami sebutkan

sebelumnya dalam pembahasan luqathah, dimana lalu orang Snng

menemukan benda ini itu menjamin benda tersebut jika pemiliknya

ihr datang -Sedangkan jika pemilik barang-barang ih.r tdak dapat

diketahui sama sekali identitasnya, baik ifu pemilik sepotong perak

atau yang lain, maka barang itu halal bagl orang yang

menemukann5ra, sebegaimana lrang telah kami sebutkan dalam

pembahasan lqathah (barang temuan). Semoga Allah selalu

memberikan taufiq-Nya.

-.-'1
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1431- Masalah: Sedangkan tanah dgalian hmbang; jika

tanah ifu menghasilkan barang tambang berupa etn rs, maka orang

itu sama sekali tidak dapat mernperjualbelikannp dengan alasan

apa pun. Karena emas ifu tercipta melalui sebuah proses, dimana

kadar emas ini tidak diketahui saat itu.

Jika emas Snng ada dalam tanah itu terlihat dan meliputi
tanah itu, maka transaksi jual belinSn dipertolehkan lantaran

dipertolehkanqp jual beli emas -seperti lpng akan lomi
kemukakan setelah ini ins-Sn Allah.- AlGn tetapi jika itu bempa

tanah !/ang mengandung perak, maka ini boleh diperjualbelikan

dengan beberapa dirham dan juga dengan emas secara kontan,

baik ifu hingga unkhi tertenfu atau tanpa batasan unktu itu, juga

dengan memperlihatkan pembayaran ifu secara kontan, dimana

akad pada kasus ini (tanah yang mengandung perak)

dipertolehkan. Begrtu pula seluruh tanah yang menagndung

barang tambang, karena sebenamyn pada tanah ifu sama sekali

tidak tertrhat peraknla, ifu hanrc tanah, dimana tanah ini Udaklah

akan menjadi perak kecuali dengan adan5ra proses dan juga

pemasakan, sehingga mustahil unfuk mempe{ualbelikan
sebagianrSp yang ihr benrpa perak, sebagaimana mustahilnya air
langsung menjadi gareun, telur langsung menjadi anak ayam, dan

tangkai ifu menjadi pohon, -dan tidak ada bedanln dengan kasus

ini.

!432. Masalah: Transaki i"ul bnli kastanye sebelum

mayangnya keluar itu diperbolehkan. Sang pernbeli bolah saja

meninggalkannya dalam keadan seperti itu jika dia menghendaki

dan akan menjaganya, atau hingga buahnp ifu difuai, atau hingga

buahnSn ifu mengering tanpa adanya suafu slnrat. Apabila sang
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penjual ifu lalai hinga melahirkan buah baru dari asalnya, yang

belum ada saat terjadi hansaksi jual beli, kemudian kedua belah

pihak yang bertansaksi itu bersiteru terhadapnya, maka siapa di

antara yang dapat memberikan bukti, maka dipuh-rskan

dengan adanya bukfi tersebut, dimana sang pembeli udaklah

memiliki kecuali sesuai kadar yang telah dia beli, dimana tambahan

buah png ada itu milik penjual. Namun jika tdak ada bukti pada

5png datang dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka

kduan5ra harus bersumpah, dan buah baru yang mereka akui ihr

pun dibagi menjadi dua bagian.

Sedangkan pada transaksi jual beli bulir (mayang), carob

dan biji-bijian, maka semua itu menjadi milik sang pembeli

bagaimanapun keadaannya, begitu pula tambahan panjang pada

pohon ihr. Apabila sebuah pohon itu mengeluarkan mayang, maka

tidak boleh memperjualbelikannya sarna sekali, -baik tidak dengan

memotongnya atau membiarkan pada pohon tersebut- kecuali

hingga ifu semua semakin kokoh dan menyeruak banyak, jika

iumlahnla banSnk, maka memperjualbelikannya dipertolehkan

saat ifu.

Penjelasan sahnya hansaksi jual beli l<asbnye sebelum

mengeluarkan mayang adalah firman Allah &,

'€trifuibf,

"Padahal Nlah blah menghalalkan jual beli." (Qs. Al

Baqarah l2l:2751.

Allah & j,rgu berfirman,
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<-,k ;3 $y $;',,, rLK #A rJLU{
"#*6r;1P,

" Janganlah l<amu aling metnal<an hara s*zrrnamu dengan
jalan gng bafrl, knuali dengan jalan puniagaan tnng bqlaku
dengan sul<a annasul<a di anbra lemu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Semua tansaksi jual beli ifu halal kecuali adarryra nash dan
Al Qur'an atau Sunnah yang melarang jual beli tersebut, dimana

sungguh tidak ada nash lainnya pada transaksi jual beli tanaman

sejak tanaman itu tumbuh hingga dia mengeluarkan malrang.

Sedangkan penjelasan dari pelarangan transaksi jual beli pohon

yang mengeluarkan malnng hingga mayang ittr menyeruak baqnk
dan memutih, adalah apa yang telah kami riwaptkan dari jalur

periwayatan Muslim; Ali bin Hajar dan Zehan bin Harb
menceritakan kepada kami, keduaqn berkata: Ismail bin Ulagnh
menceritakan kepada kami dari Ayy,rb As-Sikhtlrani, dari NaIi',
dari hnu Umar, dia berkata, "Sesungguhryra Rasulullah #t
melarang transaksi jual beli kurma hirrgga dia matang dan magnng

hingga memutih dan arnan dari hama tanaman -makzudnya
adalah larangan bag penjual dan juga pembeli-."44

Karni juga merir,uayatkan dari jalur periwa5ntan Abu Daud;

Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid -Ath-
Thalnlisi-, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas,
"Bahwa Nabi $ melarang barsaksi jual beli anggur hingga

wamanya menghitam, dan jual beli biji-bUian hi.,gg. kokoh dan

4 Hadits ini tendapat pada Shahih Mrcliryjld. 1, hal. 448.
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menyeruak banlnk." Dimana transaksi jual beli sama sekali

tersebut fidak sah selain dengan perkara ini.

Seperti inilah yang kami riwayatkan dari jumhur ulama salaf

terdahulu: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Israil

bin Yunus menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Aqr$n'bi,
dari Masnnrq, dari Umar bin Al l(haththab dan AMullah bin

Mas'ud, keduanya berkata: Kurma itu tdaklah diperiualbelikan

hingga dia memerah, dan tdak iuga mayang hitgga dia

menguning.

Kami juga meriwayatkan dari ialur pedwayatan

AMurrrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub As-

Sikhti!/ani, dari hnu Sirin, dia berkata: Beliau melarang bansaksi

iual beli buah hingga terlihat matang, dan ma5nng hingga dia

memutih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwa5ratan hnu Abi

Syaibah; Jarir -hnu AMul Hamid- menceritakan kepada kami dari

Ashim, dari hnu Sfu'ln, dia berkata: Mayang (suafu pohon itu)

tdaklah dibeli hingga dia memutih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Ar-

Rabi' -lbnu Shabih- menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

bahwa dia membenci transaksi iual beli malrang hingga dia

memutih.

Kami juga meriwa5ntkan dari jalur periwayatan hnu Abi

SSaibah; Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq

AsSrSyaibani, dia berkata: Aku pemah bertanya kepada tkrimah

tentang transaksi jual beli kastanyd dia berkata: Tidak mengapa.

Alm lalu berkata, dia ifu dapat mengeluarkan mayang? Maka dia

fiktimah) membencinya -ini sama dengan pendapat kami, dimana
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Rasulullah # Udak mengeqralikan saat adanya larangan transaksi

jual beli mayang hingga mayang ifu menyeruak banyak atau

memutih, sehingga oftmg yang menuai pohon ifu boleh

menjualnSn.

Allah S berfirman,

@ .r; 1;r$$4@ -.{;ii y uv:
'Dan fradalah yang diucapl<annya itu (Al-Qunn) menurut

kemauan haua nafsun5n. UcapnnSa ifu tiada lain haryalah mhyt
tnng diowhyukan (kepdanSn)." (Qs. An-Najm [53]' 34).

Allah & jrsu berftrman,

t r$:itr,
" Dan frdaHah Tuhanmu lury." (G. Maryarn [19]: 64).

B€gitu pula Umar bin Al Khaththab dan hnu Mas'ud, kami

Udak mengetahui ada dari kalangan sahabat lnng berteda
pendapat dengan mereka berdua.

Abu Muhammad berkata: Apabila ma!,ang png dihrai ifu
sudah menjadi buah, maka dilarang pula memperjtralbelikannya,

karena kondisi png diperbolehkan pada mayang adalah, saat

malrang itu menyeruak banyak dan memutih -Begifu pula iika
mayang ini di keringkan dan menjadi biji-bfiian, maka sungguh

tidak ada bedan5n dengan hal yang dilarang itu.

Seandain5n mayang itu dibiarkan pada pohonnln dan Udak

mengering narnun dia rusak, maka jual beli pohon tersebut

diperbolehkan, karena mayang ifu telah keluar dari sifat yang
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dilarang penjualannya. Sunbul dalam bahasa arab dikenal ada pada

gandum, gandum stn'| gandum Alas, ievtav*tt, dan gandum ,A^*

Saltseaserntra png dalam bahasa dinamakan bulir (mayang).

1433. lvlasalah: Sementara terkait dengan transal<si iual

beh l<asbnye sebelum dia mengeluarkan malang dengan cara

memotongngra, maka ini dip€6olehkan, karena setiap dari kedn
belah pihak 1nng berbansal<si itu wajib menghilangkan hartanln

dari tanah milik orang lain, dan agar jangan sampai hartanln ifu

menyibukkan oftmg lain, ini adalah syarat yang unjib dan harus

dilalokan. Apabila sang pemilik tanah mempertolehkan sang

penjual agar membuat mayang tersebut tanpa disertai q;arat

lainnya, maka ini juga merupakan perkara Snng baik. Karena

setiap orang bisa sala memperbolehkan tanahnyra ifu unfuk orang

yang dia kehendaki dan juga untuk suatu hal yang dia kehendaki,

selagi dirinf ihr fidak dilarang untuk melakukan hal tersebut-

Maka sang pemilik harta bisa saja membiarkan hartaryn ihr

(pohon) itu bertambah, karena itu adalah hartanya, dimana dia

berhak memberikan kepada orang yang dia kehendaki selagi tidak

ada larangan dari Al Qur'an dan Sunnah, dimana menghibahkan

sesuafu ifu mempakan pertuatan baik dan memiliki ketrtaman

tersendiri, dimana Allah @ berfirman,

E$ik;iS
"Dan ffiuatlah 0<alian) kebaikan," (Qs. Al Haji I22l:77l,.

Allah & iuga berftrman,
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G'

"f-4.'J:;;fi1P3{;

'Dan janganhh l<amu merttpkan ka.tbnan di anbn
l<amu;'(Qs. Al Baqamh lzlt 2371.

Apabila sang pemilik harta ihr enggan, maka dia dimintai
bukfi, dan jika tidak ada buktinlp, rnaka kedua belah pihak 1nng
berbansaksi ifu SofiE-Sdrno mengakui tarnbahan pada pohon

tersebut -dimasa saat ini tambatran pohon ihr ada di tangan

, dimana setiap dari merelo berkata, "lni adalah

milikku," maka keduanya harurs b€rsumpah, karena kdua belah

pihak ynng berbansaksi ihr sama-sama mengaku tambahan pohon

ifu, kemudian setiap dari kedua belah pihak 5rang bertransaksi itu
mengambil apa yang kini ada ditangannya, lantaran mereka

tertebas dari dakunan pihak lairu4n dengan sumpahnla tadi.

Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Np.

Abu Hanifah, Malik dan Aslrqpfi'i melarang transaksi jual

beh lasbnye hingga dia menjadi bifr$iiian 1nng kering, dimana
pendapat ini ptrn tidak ada aasrl landmanngra, -Kemudian mereka
saling berbeda pendapat dalam losus ini dan
fansaksi jual belin3p dengan cara dipotong (ditanggalkan dari
pohonnSa).-

Semua pendapat ini fidak merniHri penjelasan; tidak dari Al
Qur'an, tidak pula dari Sunnah, tdak pula ada pendapat sahabat,

tidak ada qi5ras, tidak ada pendapat yang dapat dipertimbanglon
dan tidak ada dalil bagi mereka r.rntuk melakukan transalsi iual beli

tersebut, dan fidak pula terhadap apa lpng telah mereka
perbolehkan dari transaksi itu.
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Sufuan Ats-Tsauri dan Ibnu Abi L-aila berkata: Transaksi jual

beli kasbnye tidaklah diperbolehkan, baik itu dengan car.r

ditanggalkan dari pohonnya atau dibiarkan - Perkataan mereka ifu

aku tolak, dimana aku menilai shahih dalam transalrsi jual beli

mayang (bulir) sebelum mayang tersebut kokoh dan menyemak

banyak.

Mereka berteda pendapat jika tanaman itu ditinggalkan

begitu saja, dimana kondisi tanaman tersebut akan bertambah?

Malik berkata: Disepakati bahwa bansaksi jual beli tersebut di-

fasl<h.

Abu Hanifah berkata: Sang pembeli mendapatkan kadar

yang telah dia beli, dimana selebihnya itu dia sedekahkan.

Diriuayatkan dariqn (Abu Hanifatr), bahwa dia menarik kernbali

perkataann5a ini dan berkata lagi: Sang pembeli mendapatkan

sesuai kadar png dia beli, sedangkan selebitorya ihr adalah milik

sang penjual.

Aqr$nfi'i berkata: Sang penjual itu diberi hak untuk

memiliki antara membiarkan tambahan tersebut, sehrngga dapat

dijual dan dihibahkan secara bersamaan, atau transaksi jual beli itu

di-fasakh.

Abu Sulaiman berkata: Tambahan (dari tanaman tersebut)

adalah milik sang pembeli berikut apa yang telah dia beli

sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Terkait Imam Malik yang men-

fasakh transaksi jual beli tersebut, maka ifu sama sekali merupakan

pendapat tanpa dalil yang shahih, lantas dengan makna apa

transaksi jual beli ifu fasakh sah dengan adanya pengakuan dirinya
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sendiri? Ini bulonlah perkara yang dipertolehkan oleh Al Qur'an
atau Sunnah-

Sdangkan satu dari dua pendapat Abu Hanif-ah, maka ihr

adalah salah, karena saat tambahan (dari tanaman ifu)

dipertrnfukkan baE pembeli, lantas unfuk apa

mensedekahkannya tanpa unhrk mensedekahkan

sebesar kadar 37ang telah dia beli, sementara kdtrangra tnng telah
dia beli dan tambahan tanaman png ada) ih-r adalah miliknya. -
Sementara pendapat Snng kembali pada Abu Hanilah, dimana

dinlntakan bahwa tambahan tanaman png ada ifu adalah unfuk
sang penjtnl, maka im shahih,jika ada bukfi akan hal tersebut dan
juga bukti kadar 5nng telah dibeli.

Sementara pendapat AsSrS5nfi'i, maka s@ara zhahir ittr
salah. Karena saat dia menjadikan tambahan tanaman tersebut ifu
unfuk peniual, lantas apa makna pemaksaan unfuk
menghibahkanqp kepada pembeli, atau tansaksi jual beli itu di-
fasaklfl Juga dalil apa lnng melarang dirinya untuk bisa meminta
hukqn dengan cara bersikukuh pada pendiriannlra, bahwa ifu
adalah barangnln?

Inilah semua pendapat beberapa kelompok ulama,

sebagaimana png engkau telah frhat sendiri, ]raifu terkait dengan
penghalalan dan penghararnan.

Sementara tentang pendapat Abu Sulaiman, bahun
tambahan tanaman ifu adalah milik pernbeli, maka ini salah,

karena sang pembeli ihr, stmgguh dia telah membeli iumlah
tertentu, maka dia berhak bertuat pada apa Snng telah dia beli,

dan bagi peniual adalah apa yang menjadi tarnbahan, yang dia
sisakan untuk dirinya dan tidak diperjualbelikan kepada pembeli.
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Tambahan pada tanaman sepanjang satu hasta, maka ifu adalah

milik sang penjual, sebagaimana yang telah kami paparkan, karena

sang pembeli han5nlah menaman apa yang telah dia beli saja, dan

tambahan itu sejatin5n berasal dari pokok pohonnya.

lain halnya dengan mayang(bulir), biji-bijian, daun, jerami

dan arob, ini semua adalah milik sang pembeli karena inilah harta

pokok Snng dia miliki -Dari sebagian tabi'in telah diriwaSntkan

beberapa atsar-: Apa yang telah kami dari jalur

periwaptan AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir,

dia berkata: Tidak mengapa bansaksi jual beli gandum s5m'irwfitk
(difukar) dengan gandum .r4./as sebelum nampak matang, jika dia

menuain5n dari tempat miliknya, maka seandianya dia lupa hingga

gandum ini menjadi makanan, maka ifu pun tak mengapa.

L434- Masalah: Transaksi jual beli sejenis oyong-

oyongan lnng nampak ihr diperbolehkan -sekalipun tanaman

tersebut masih sangat kecil- Karena tanaman ifu pun kemudian

akan dimakan. Sedangkan tuansaksi jual beli sejenis oyong-

oyongan yang belum nampak sama sekali, juga bunga Yasmin,

kembang dan yang lain, maka itu tidak diperbolehkan, begifu pula

dengan kastanye yang fumbuh kedua kalinya, karena semua ifu

merupakan tansaksi jual beli sesuatu yang belum tercipta

bahkan bisa jadi udak akan pemah tercipta-. Seandainya pun ifu

tercipta, maka hanya Allah lah yang mengetahui berapa banyak

dan apa sifatrln. Oleh karena itu, transaksi jual beli ini haram dari

segala sisi, ini juga termasuk jual beli gharar dan merupakan

bentuk memakan harta dengan cara yang batil.
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Malik mempertolehkan seluruh transaksi iual beli ifu, dan

kami tdak mengetahui adanSn pengkhuzusan hal ini pada

pendapat ulama terdahulu, dimana tidak ada seorang run lrang
mengatakan pendapat ini sebelum Imam Malih dan jrrya fldak ada

ar[lumen tentangnSn.

Sebagian mereka berargumen dengan se\ ra menyeua
perempuan yang dapat menyrsui anak orang lain -ini merupakan

benhrk pemalingan kalamullah dari konteksnp. Mana ada seura

menyeua dalam bansaksi jual beli? Kernudian mana susu ]tang
bisa diminumkan dari sejenis oyong-o!,ongan dan hrnga yasmin?

Dimana mereka ini juga mengharamkan transaksi jtnl beli sr.rsu

kambing sebelum diperah, mereka ini tdak perkara

ini(transaksi jual beli $rsu kambing sebelum diperah) pada

perempuan png dapat menyusui anak orang lain, yang lantas

mengqiyaskan transaksi jual beli oyong, kembang dan bunga

yasmin sebelum ini semtra tercipta kepadanla.

Kami meriwalntlen dari jahr periuaptan Sa'id bin
Manshur; Htrs!,aim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia mernbenci

transaksi jual beli penjual ruthab, Snng ditebas dr.ra kali dalam

setahun, dua kali dalam setahun.

Kami juga meriuaptkan dari ialur periuaptan hnu Abi
Syaibah; Syarik mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah, dari

hrahim An-Nakha'i dan AsySya'bi, ke&rangn berkata: Tidak

mengapa dengan hansaksi jual beli perfual kurma ruthab yang

ditebas sekali dalam setahun.

Kami juga meriwayatkan dari lalur perirraptan Waki', dari

Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dia berkata: Aku pemah
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bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah tentang hansaksi jual beli

kurma ruthab png ditebas setahun dua kali? Dia berkata: Tidak

baik kecuali setahun sekali tebas.

Karni juga meriwa5ntkan dari jalur perir,vayatan Waki', dari
Muhammad bin Muslim, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa

dia membenci bansaksi jual beli ranting dan pohon inai keanali

ditebas setahun safu kali -dia juga membenci transaksi jual beli

mentimun dan semangka kectrali itu wujudnya masih pentil (kecil

sekali).

Kami iuga meriwa5ntkan dari lalur periurayatan Waki', dari
Israil, dari Jabir, dari hnu Asywa' dan Al Qasim, bahwa keduaqn
membenci transaksi jual beli kurma ruthab kectrali 5nng ditebas

setahun satu kali. - ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy
SSrafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan ulama lainnya.-

1435. Masalah: Seandainya sang penjual itu melakukan

transaksi jual beli oyong-oyongan beserta pohonnya, pisang

beserta pohonn5ra, dimana sang penjual membiarkan ifu semua

tetap berada di lahan miliknya, maka itu diperbolehkan - Apabila
yang dibeli itu telah dimiliki oleh sang pembeli, maka sang penjual

masih memiliki apa yang akan tumbuh kembali dari pohon itu,

karena itu fumbuh pada harta miliknya, sehingga dia berhak

mengambilnya dengan melepaskannya kup* pun dia kehendaki,

karena harta ifu masih masuk dalam kepemilikan sang penjual.

Sang penjual tidak dibenarkan memberikan syarat lamanla
keberadaan buah atau tanaman tersebut, baik jangka wakfunya
ditenhrkan atau pun tdak, karena itu merupakan syarat yang tidak

ada di dalam kibbullah, dimana ifu batil. -Seandainya mereka
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berdalil dengan, 'Kaum Muslimin ifu sesuai dengan syarat yang
telah mereka tetapkan," maka kami katakan: Ini Udaklah
dibenarkan, sementara kalian malah membenarkanngra, lantas
dimana posisi lolian dari dipe6olehkan transaksi jual beli kastanye
dengan qprat pembiamn (di lahan tersebut) dan juga pembolehan
kalian tentang transaksi ,rral beliqra dengan syrarat ditebas.
Keduanlp ini hanyalah q,rarat tersendiri yang tidak ada dalil nash-
n!,a sama sekah dari Al Qur'an, dan tidak pula dari Sunnah,
sedangkan katan membedakan ini tanpa adanya strafu dalil.
Semoga Allah sdalu membikan taufiq-N5ra.

1436- lrlasalah: Transaksi jual beli seorang budak wanita
dan juga keterangan bahwa sang budak ini hamil bukan dengan
fuannla, akan tetapi dengan suaminla, atau lantaran hubungan
ana, ahu diperkosa, maka transaksi jual beli sernacarn ini
menrpakan iual beli lnng sah, baik sang budak wanita itu cantik
atau buruk rupa, baik penjualannya itu di awal kehamilan, atau
pada pertengahan atau iuga pada akhir kehamilan.

Malik berkata: Transaksi jual beli ini diperbolehkan pada
budak 3Bng buruk rupa dan tidak diperbolehkan pada budak yang
berpans cantik. -lni merupakan pendapat tanpa adanya dalil sama
sekali.-

Kami pun sama sekali tidak mengetahui ada ulama yang
mengatakan senncam ini sebelumnya, dimana Allah $ berfirman,

'€trifr'ffit

"Pdalnl Albh telah menghalall<an jual beli," (Qs.

Baqarah 121:2751.
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Dimana tidak ada pengkhus.rsan safu orang png hamil

dengan yang lain, tidak juga png cantik dan png bunrk mpa, dan

tidak pula pernbedaan seorcng wanita dengan seluruh heunn
betina, Allah & telah kfirrnan,

r*,$;i(6
" Dan frdakhh Tuhanmu fuF." (Qs. Mannm [19]' 54).

1437 - Masalah: Transaksi iual beli pedang tanpa

sarungnlra itu diperbolehkan. Begifu pula transaksi jual beli sarung

pedang tanpa pedangnp juga diperbolehkan. Sedangkan transaksi

jual beli hiasan pedang tanpa pedang dan sarung pedangnla ihr

juga dipertolehkan.- Mernperjual belikan , atau

sepertiga, atau sepersepuluh atau sesuafu diantara semua ifu
secara urnurn, maka semua ifu dipqbolehkan, dimana Allah &
berfirman,

'€$iri,ti'frt

" Padahal Allah telah menghablkan jml beli." (Qs. Al
Baqarah 12].: 2751.

Abu Hanifah melarang hnsaksi jual beli sebagiannya. -
kami fidak pemah mengetahui ada ulama sebelum beliau pernah

mengatakan ini sebelumnSra, dimana kami juga tidak mengetahui

dalil perkara ini-. Sernoga Allah selalu memberikan taufiq-I$a-

Begitu pula halnp dengan bansaksi iual beli separuh kain

atau separuh dari suahr kayr tertenfu, maka ini diperbolehkan,

berdasarkan firman Allah &,

fso6-l - At Muhana

@



"Padahal Alkh telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al
Baqarah 121:2751.

1438- Masalah: Transaksi jual beli emban cincin tanpa
bahr cincinn5n ifu diperbolehkan, dimana bafu cincin ifu dapat
dilepaskan oleh penjual saat ittr juga. Sedangkan bansaksi jual beli
bafu cincin tanpa pun diperbolehkan, dimana bafu

cincin itu dapat dilepaskan oleh sang pembeli saat ifu juga.

Karena, Rasrlullah $ pemah basaMa,

" Saunguhrym danh dan ha* kalian itu hanm bagi
l<alian."

Bafu cincin Snng ada di embannya, dimana emban ifu
adalah tampatrya bafu cincin tersebut. Maka, orang yang

mempun5ni batu cincin ifu hanrs mengeluarkan bahr tersebut dari
harta orcmg lain, dimana tidak dibenarkan jika dia memanfaatkan

harta orang lain tanpa ada izin darinSa, dimana bagi orang png
memiliki emban cincin, diriqn ifu tak lain hanya dapat
mernberikan kesempatan bagl pemilik bafu tersebut dalam

mengambil harta miliknya, hendaknya dia tidak menghalangi orang

itu dari pengambilan hartanya. Sedangkan baE orang yang

meunkili unfuk mengambil bafu cincin tersebut dari embannya,

maka dia harus memperlebar lingkaran emban seperti batu ifu
guna mengeluarkan bahr tersebut, karena status dirinrc ihr adalah

'€li6i'i-Y,

7?'#'sll,ifr!ic2'oy

AlMuhalla - @I



melaksanakan apa yang telah diperintahkan , jika dia

melampaui batas, maka dia r,rajib menjamin emban cincin tersebut.

Seperti ini pula lrang dikatakan terloit permasalahan

hansaksi jual beli batang pohon tanpa dinding tenrpat pohon ifu
menempel, atau transaksi jual beli dinding tanpa pohon tersebut.

Juga transaksi jual beli pohon tanpa lahan tempat tumbuhnya,

atau transaksi jual beli lahan tanpa pohon, dan tidak ada bedanp
dalam kasus ini. Sernoga Allah selalu memberikan hufiq-Np.

1439. Masalah: Orang yang meniual sesuatu, dimana

seoftrng pembali berkata, "Aku Udak akan mernbayar harga

(barang tersebut) hingga aku menerima apa lpng telah kubeli?"

dimana penjual juga berkata, "Aku pun tidak akan memberikann5a

barang hinggu aku menerima pembayarannla," Maka kedua belah

pihak yang bertransaksi itu dipalrsa unfuk bersama-sama

membagnr harga barang dan juga menyerahkan barang tersebut.

Karena salah safunya tidak ada png lebih b€rhak dari Sang lain,

dimana di tangan mereka berdua juga masih ada hak milik orang

lain. Setiap dari kdua belah pihak !/ang berbansaksi harus

memberikan hak orang lain yang ada pada dirirrln, tidak ada salah

seorcng dari mereka yang khusus unfuk didahulukan, sebab hal

tersebut merupakan kecurangan, kesalenang-wenangan dan

zhalim. -lni merupakan pendapat ulama madzhab kami dan juga

Ubaidillah bin Al Hasan.

L44O. Masalah: Seandainp sang pernbeli itu enggan

unhrk membayarkan harga barang png telah dia beli dan berkata,

"Alar fidak akan membayar harga barang ifu kecuali jika aku telah
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menerima apa lrang telah aku beli?" maka sang penjual dapat
menahan barang tersebut, sampai sang pembeli sadar, atau
keduanya sarna-sarna sadar. Jika barang itu rusak pada tangan
penjual tanpa disengaja, maka ifu termasuk musibah bagi pembeli,
dimana dia hanrs membayar harga barang tersebut, dimana sang
perfual tdaldah menjamin barang yang rusak tanpa disengaja ifu,
karena dia (penjual) menahannlp dengan kebenaran.

Allah S berfirman,

W6iiv,b,*bi/l6,&dt;i;
" Elamngsiap tpng menyeftng l<amu, Maka semnglah ia,

seimbng dengan sffinganntm a." (Qs. Al Baqarah [2]:
L941.

Kecuali pada sebagian barang yang ditahan tersebut ada
yang strdah dibayar, maka sang penjual wajib menanggungnya
dengan kadar yang lebih besar dari harga barang tersebut, karena
sang penjual ifu teledor menahannya melebihi dari barang yang
lain -ini jika barang tersebut itu dapat dibagi. seandaiqn barang
tersebut tidak dapat dibagi, keqrali barang ifu malah akan rusak,
atau harganp akan jatuh, maka sang penjual fidak wajib
menjaminqp sarna sekali.

Jika sang penjual itu berkata: Aku tdak akan
menyerahkannya kecuali setelah aku memegang harga barang ifu,',
dimana sang pembeli ini telah memanggil penjual unturk dapat
bersama-sama menyerahkan dan membayar harga barang tersebut
se@ra bersaman narnun sang penjual ifu enggan malakukannp,
maka dia wajib menjamin barang ifu, karena dia sengaja menahan
barang itu, dimana dia telah diajak unfuk sarna-srna saring
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menyerahkan, narnun dia enggan. Semoga Allah selalu memberi-

kan taufiq-NSn.

l44t. Masalah: Barangsiapa berkata saat dtinya
menjual atau membeli sesuafu, u I-a Khilabh (tdak ada tipu
daf)? Maka dirinya ini memiliki hak l<hgnrselama tiga malam dari

malam-malam transaksi tersebut, kernudian jika dia berkehendak,

maka dia bisa mengembalikan barang tersebut lantamn adanya

suafu aib (cacat pada barang), ataupun tanpa adanya aib (cacat

pada barang), baik itu dengan adaryn suafu tipuan atau tidak, baik

ifu dengan adan5n penyelanrengan ataupun udak. Dimana jika dia

berkehendak, maka dia pun bisa mengambil barang tersebut.

Apabila tiga malam itu telah berlalu, maka khiyarlah

menjadi batal dan transalsi jual beli ifu hanrs terlaksana, dimana

dirinSn ifu udak boleh mengembalikan barang tersebut keorali jika

dirinya itu menemukan aib pada barang tersebut. Hitungan tiga

malam ifu dimulai seiak akad transaksi iual beli itu berlangsung.

Seandaingra dia melakukan transaksi iual beli sebelum matahari

tenggelam, baik jangka waktunya tersisa sedikit atau masih lama

bahkan sekalipun seiak matahari itu teftit- maka dia memuai

hifungan tiga malam ihr pada hari ifu.

Sementam jika orcng ifu melahfian bansaksi jual beli

setelah matahari tenggelam, maka dia memiliki l<hiynr sejak saat

ifu, hingga wakfu lnng sama pada malam yang keempat.

Hammam telah menceritakan kepada karni, Abbas bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik

bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-
Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan
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kepada kami, Srfuun bin Uyainah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada karni dari Nafi', dari
hnu Umar, dia berkata: bahwa pada masa Jahiliyah, Munqidz

terkena sebuah pukulan di kepalanya, lrang membuat kelu

lisannSa, dimana jika dia melakukan transaksi jual beli, dia selalu
ditipu, maka Rasulullah S bersaMa kepadanya, "Jual belilah

engl<au dan l<abl<an, 'Tidak ada tipu dutr', kemudian angkau

berhak khijpr."

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim
bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakeldm;

Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Hamid bin Yahya Al
Balkhi menceritakan kepada kami, S,rfuan bin Uyainah
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan

kepada kami dari Nah' maula hnu Umar, dari hnu Umar, dia
berkata: Pada masa iahililrah, Munqidz terkena pukulan telak di
bagian kepalanya yang membuat lisannya kelu, dia selalu diUpu
dalam uansaksi jual beli 5nng dia lakukan, maka Rasulu[ah #h
bersaMa kepadanya, "Juallah, dan katakan, 'Tidak ada tipu daya',

kemudian engkau berhak l<hi5nr selama tisa (han) dari hansaksi
jual belimu."

hnu Umar berkata: Saat dia akan melakukan bansal<si jual

beli, alnr k"rap mendengamyra berkata, "Tidak ada tipu daya, tidak
ada tipu daya."

LMz- Masalah: Seandainya dia tidak mampu unhrk
mengatakan, ul-a Khilabah," (fidak ada tipu menipu) maka

hendaknya dia mengatakan sebisanln yang dia lahkan lantaran
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adaryn sesuahr pada lisannya atau lantaran lisannSp lrang non
arab. Jika hal ini pun tidak marnpu dilalnrkannla, maka dia boleh

mengatakannla dengan ungkapan bahasa 5nng sesuai dengan

makna, "La Khilabh." (fidak ada tipr duyu) dan dia berhak ber-

khi5nr seperti yang telah disebutkan, baik sang peniual itu suka

ataupun tdak.

Penjelasan perkara tersebut dalah, bahwa Rasulullah #t
telah mernerintahkan Murqi& unfuk melalukannla, dimana telah

diketahui, bahwa Murqidz tidak mengatakan kectrali pemlntaan,
" Ia KMabh." fndak ada tipu duln).

Allah S berfirman,

W;$yt1,n{t'i3*{
^Allah frdak membebni woftng mekinkan sauai

dangan " (Qs.Al Baqarah 12l:286l'

L4H.3. Masalah: Seandianp sang penjml telah ridha

dengan iangka u/afitu kh@ yang 3 hari, dan itu telah
gugur, maka tansaksi iual beli ifu harus terlaksana. Perkara
tersebut dikarenakan Rasulullah & ifu telah menetapkannyra

selama 3 hari. &andain3n dia rrdak harus ridha dengan jangka

ulaktu yang 3 hari ih.r, maka berart Rasrlullah # itu menjadikan

l<higr ihr hanln unhrk mengembalikan barang saja, bukan pada

perkam png menlnngkut keridhaan, - dan ini batil. Karena,
Rasulullah $ mengatakan l<hi5ar ini secara global, sehingga itu
berlaku urnurn terhadap setiap hal lnng dipilih oftmg lnng
bersangkutan, baik itu berupa keridhaan dirinSn ataupun berupa

pengembalian suatu barang. Jikalau l<hi5nr ifu tdak terpufus
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dengan digugurkannya hak khiyartersebut dan adanya pengakuan

tentang keridhan dirinln, maka wajib ptla ldr*nritu fldak terpuhrs

sekalipun barang tersebut sudah dikembalikan hingga jangka waktu

1nng 3 hari itu habis, dan ini sungguh mustahil. Lafazh yang

nampak dan maknanlp adalah, bahwa diri orang tersebut merniliki
jangka unktu l<hi5mrselama 3 hari; jika dia berkehendak, maka dia
dapat mengembalikan barang dagangan tersebut dan transaksi jual

beli tersebut menjadi batal, dimana tidak ada lagi keridhan dirinya

setelah barang itu dikembalikan, dan jika dia berkehendak, maka

dia akan ridha terhadap barang tersebut, sehingga transaksi jual

belinp ihr sah, dimarn tidak ada bamng setelah

ud*,!ra keridhan.

Perintah Nabi $ tdaklah memiliki kandr,rngan kecuali

harrln hal ini saja. Maka seandainlra tidak terucap keridhaan dan
tdak pula pengembalian bamng, maka seseorang tdak bisa

dipaksa rrnhrk melalnrkan hal tersebut, dan l<hi5ar orang tersebut

masih tersisa hingga batasan wakhr yang 3 hari - jika dia
berkehendak, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut, dan
jika dia berkeherrdak, maka dia bisa mengambil barang itu.-

Seandain5n jangka waktu 1nng 3 hari ini telah berlalu dan barang

itu belum dikembalikan kepada penjual, maka transaksi jual beli itu
lazim terlaksana. Karena, ifu merupakan transaksi jual beli yang

sah dan fidak batal. Sernoga Allah selalu memberikan taufiq-N5n.

1444- Masalah: Seandain3n dia mengatakan selain

lafazh, 'I-a l{hilabah fndak ada tipu da}la}, akan tetapi

mengatakan, u La l{hadi'ah," atau " Ia Ghis5s5n," atau " La Kaida,"

atau '.I-a Ghabn4" atau "Ia Makn," atau ".[-a Aiba," atau, "La
Dhamr," atau "Ala ,4s-&latnah," atau ula Da'a," atau "Ia
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Ghailah," atau " Ia l{hubM, "atau lafazh png semisal dengan ihr

semua, maka dia tidak memiliki l<hi5ar seperti png ditetapkan
pada orang png mengucapkan, "La Khilaball' fftdak ada tipu
daSn). Namun, seandainln dia menemukan sesuahr pada barang

dagangan, Srang membuat dia Udak ingin melakukan transaksi jual

beli padaryra, maka bansaksi iual beli ini batal. Namun jika dia

tidak menemukan apa-apa pada barang tersebut, maka transaksi
jual beli ifu lazim terlaksana.

Penjelasan permasalahan itu adalah, bahwa Rasulullah gr ,

saat menyuruh suafu perintah di dalam perihal agama, dan telah

menentukan lafazhnp, maka tidak boleh keluar dari lafazh 1nng
telah ditetapkan dan menggunakan lafazh lainnla, -sekalipun
maknanya sarna atau tdak- selagi dirinya ifu mampu

melafazhkanngn, kectrali memang ada nash lainn3n lnng
menjelaskan bahwa dirinya itu boleh menggunakan lafazh lain
tersebut. Sebab, Rasulullah $ telah menepatkan suafu batasan

pada hal itu, sehingga tidak boleh dilanggar. Allah S berfirman,

dv'i iirL'L73', !3i63 '^ifr e3--J't
$t666

" Dan hnngsiap Wng madurhal<ai Allah dan msul-N5n

dan melangar ketmfimn-ketqfuan-I@, nisca5a Allah

mernasulrl<ann5n ke dalan api neral<a sdang dia kekal di
dalamnSn." (Qs. An-Nisaa' [4]: 14).

Allah & j,rgu berfirman lainnSra,

@.*;T,J$or @6A;i Au6
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"Dan tiadalah yang diucapkann5n ifu (Al Qur'an) menuntt
kemauan hawa nafsunya. Uapannya ifu tiada lain han5nlah wahyu
yang diunhrukan (kepadanSn)." (Qs. An-Najm [53]: 34).

Allah & jr.rgu berfirman lainnya,

7:f, &;i;i,trL'rA;;
"Maka saungguhnym dia telah ffiuat zlzalim terhadap

dirnsn sendiri;'(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Jikalau diperbolehkan dengan lafadz selain di atas, maka

dipe6olehkan pula pada adzan menggunakan lafa&h lainnya

yaifu: Yang memang Maha Perkasa. Engkau bagi kami adalah

Rabb yang Maha Pengasih. engkau Ibnu AMillah bin Abdil

muththalib yang diutus oleh Ar-Rahman. Kemarilah menuju

Zhuhur. Kemarilah guna menuju kekekalan. Yang Maha Perkasa

dan Agung. IGrni tdak memiliki rabb kecuali Yang Maha

Penyayang.

Abu Muhammad berkatar Orang lang mengumandangkan

adzan dengan lafazh seperti ini maka dia sangat pantas unfuk

dicela? Dia diperintahkan untuk bertobat, jika fidak dia boleh

dibunuh, karena dia menghina agpt-ayat Allah & dan telah

melampaui batasan-batasan Allah. Perkara ini tdak ada bedanya

dengan apa yang telah kami papa*an dan antara apa yang

diperintahkan oleh Rasulullah #t dalam beragam lafazh dalam

shalat, iqamah, blbitnh, nikah, thalak, dan semua q;ariat yang

ada, dimana orang yang memisah-misahkan hal ini lantas mana

dalilnya? Jika tidak, maka ini batil.

Sedangkan jika ada orang lrang memperbolehkan untuk
menyelisihi lafadz-lafazh png telah ditentukan dari Rasulullah #

Al Muhalla - tIlS-I



dalam Adzan dan iqamah, boleh mernbolik-balikkannp, boleh

membaca Al Qur'an dengan bahasa asing rementara dia

merupakan oftmg png fasih dalarn membaca Al Qur'an-, maka

mengapa dia tidak trntr.rk mernbolak-balikkan shalat?

Yang dirnulai dengan salam, kenrudian duduk dan taqphhud, lalu

sujud, kernudian ruku', lalu berdiri, kernudian takbir, dimana dia

bisa membaca Al Qur'an dalam posisi duduk dan mernbaca

dengan posisi sedang berrdiri; b€rpuasa pada bulan

Ramadhan pada malam hari, tdak mempertolehkan untuk berhaji,

mengganti lafaztFlafazh Al Qur'an dengan kata lain Snng semakna

dengannya, mengedepankan dan mengakhirkan lafadz Al Qur'an
selagi ifu tdak merusak makna, dia juga dapat menulis mushal
dan juga membacanya dalam shalat serta mengajarkannlp kepada

orang lain dan menrbah-rubah q/ariat 5rang ada -Kami memohon
pembebasan kepada Allah dari perkam ifu semtra, dan juga dari
melampaui batasan 1nng telah Rasulullah $ tetapkan bagi kami.

Sungguh kami Udak memiliki kecuali apa yang telah

Engkau ajarkan kepada lGrni dan lomi selalu mernuji Allah atas

nikmat tersebut.-

Orang 37ang ffia pendapat dengan kami baqak yang

sepakat, bahwa makna lafazh "Al Ehi" (transaksl iual beli) tdak
dapat meunkili lafazh, "As-&lam" (transaksi iual beli salarn).

Murqi& sendiri, lrang diperintahkan unhrk mengucapakan

tersebut, fidaklah terpikirkan unfuk mengganti dengan

lafazh lainnya, sarna, akan tetapi dia

sebagaimana llang telah diperintahlon, atau

sebagaimana yang tdah dibebankan kepadanla.

Maka kami bertanya kepada oftmg yang berbeda pendapat

dengan kami dalam perkara ini tentang pertedaan beragam lafazh
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yang diperintahkan untuk melakukannya dengan lafazh tersebut,

dengan beragam hukum yang diperintahkan unhrk melakukannya
sesuai perintah, dan juga antara bemgam kondisi dan pekerjan
yang diperintahkan dalam beragam hukum lnng ada, dimana tidak
ada jalan baginya unfuk membeda-bedakan ini semua. Seandainp
mereka menyamakan ini semua dengan 1rang telah ditetapkan,

maka ini cocok -dimana ini merupakan pendapat kami,- dan juga

seandain5n mereka semua perkara ini dengan

diperbolehkann5n mengganti sesuaht dari apa yang telah

, maka mereka telah kafir tanpa perbedan pendapat

tentang mereka, dimana mereka ini telah mengganti q/adat agama

dan dinilai keluar dari agama tersebut.

Nabi $ pemah mengajarkan Al Barra' bin Adb sebuah

doa yang dia ucapkan, dimana di dalamn5n ada perkataan, "Aku
telah beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau tunrnkan, dan

Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Al Barra' pun mengingat-ingat
hal tersebut dan berkata," Dan dengan uhrsan-Mu Snng telah
Engkau ufus?" Rasulullah $ bersaMa, 'Dan Nabimu Snng telah

Engkau utus." Al Barra' tidak terpikir unhrk menggantikan suafu

lafazh seperti yang nabi perintahkan, sementara adalah
sahr (sama).

Diantara perkara 5nng sangat mencengangkan dan paling

sesat adalah orang lnng memperbolehkan unfuk mengganti lafadz
yang telah Rasulullah #i perintahkan, kemudian dia berkata:

Seandainya seoftmg saksi itu berkata: Aku kabari engkau atau Aku
beritahukan engkau bahwa sesungguhnSp alar lebih mengetahui,

bahwa or.mg ini memiliki sesuafu terhadap orang ifu sahr dinar;
maka ini bukanlah sebuah persaksian, dan juga dirinya tidak

AlMuhalla - @



dihukumi sedang melakukan penSBksian hirrgg. dirinya itu
mengatakan, "Aku bersaksi. "

Tercenganglah kalian yang berpendapat kebalikan dari png
kaum ifu katakan tentang sebtnh kebenaran?

Sedangkan beragam lafazh yang lain, maka ifu mempakan

lafazh yang maknanSra diketahui, dan digunakan dalam transaksi

jual beli, dimana orang tersebut Udak akan melalekan transaksi
jual beli, jika menemukan lafazhn3n dernikian, karena itu Maitan
dengan sikap keridhaan kedua belah pihak png bertransalrsi,

seperti yang Alah firmankan dalam Al Qr.u'an,

t2'
* ,i6c;":,iA. <-r?sitSy

"Kecuali dengan jalan paniagaan gng berlalru dengan

sula sama-sul<a di anbn l<amu." (Qs. An-Nisaa' 14lr 29l-

Seandainya dia menemukan perl<ara yang kedua belah

pihak 1nng bertransaksi tdak suka dahm transaksi iual beli

tersebut, maka Udak akan ada penjualan, dan tidak pula ada

pembelian, dan dia udak merniliki pilihan lainnla, maka dirinp itu
fidak dihalalkan untuk mengambil harta orcng !,ang lnng belum

diperjualbelikan dengan adanp sikap saling ridha antara kedua

belah pihak lnng berbansalsi, dan perkara ini sudah jelas.

Semoga Allah selalu memberikan hufiq-$n.

144:5. Masalah: Setiap qlarat png ada pada transaksi

jual beli kedua belah pihak, atau salah sahrnSra, pitu dengan

adanya keridhaan pihak lainngra, rnaka apabila kedua belah pihak

yang berbansaksi itu melakukmrnlra sebelum adanp akad jual beli
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atau setelah sempumanSra jual beli dengan adanya perpisahan

badan kedua belah pihak 5nng berhansaksi, atau juga dengan

adanya pemberian hak khiyar, atau pada salah satu waktu -
Sebelum dan sesudah akad berlangsung- sementara kedua belah
pihak yang bertransalsi ifu belum menyebutkan syaratnya saat

akad, maka transaksi jual beli tersebut itu sah dan sempuma,

dimana q,rarat tersebut itu batil dan tidak lagi diperlukan.

Apabila kedtn belah pihak yang bertransaksi itu telah

merSlebutkan suahr qTarat saat akad berlangsung, maka hansaksi
jual beli itu malah menjadi batil dan di-fasakh. -gnrat apa pun itu
fidaklah dapat melarang apa pun- kecuali hanya ada fujuh syarat

saia, dimara inilah yang mempakan syarat yang lazim dan

transaksi iual beli Srang sah, jika semua s5nmt ini ada dalam

transaksi jual beli, lnifu,

-Oistamtt<annya gadai, saat kedua belah pihak yang

bertransaksi hir,gga bahsan uraktu tertentu.

-Syarat diakhirkannya harga barang, jika itu benrpa uang

dinar atau dirham hirrgga batasan waktu tertenfu.

-$nrat mernbaSpr harga suafu barang hingga batasan yang

waktu yang dekat, saat batasan urakfu itu Udak disebutkan.

-Disyaratkan penyifatan bamng dagangan yang diridhai dan

diperjualbelikan oleh kedua belah pihak png berhansaksi, bahwa

barang ifu sama dengan sifat yang telah disebutkan.

-Diqpratkann!,a agar tidak ada tipu menipu dalam bansaksi

iual beli.

-Dislruatkan pada transaksi jual beli budak laki-laki atau

wanita, bahua keduanya itu adalah harta miliknya atau
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sebagiannya, atau juga sebagian budak 1nng dimiliki secara utnuln,

baik harta kedua belah pihak yang ffiansalsi itu tdak diketahui

semuanla, ahu diketahui semuanlra, atau iuga dik€tahi
sebagiannya dan tidak diketahui sebagian lainnlra.

-Atau juga transaksi jual beli pohon kurma png ada

buahnya dan tdah dilak*an perryerbukan padanSn sebelum buah

ihr berberrfuk bagus atau setelahnl4 maka sang pernbeli

menqpratkan bagi dirinlp ifu buah tersebut, atau juga sebagian

buah tertentu atau merryebut suatu buah 1nng dimiliki brsama.

Inilah sernua p€rslramtan ifu, dan tdak ada tambahanqn,

dimana ini sernua batil seperti 37ang telah kami paparkan, lnifu
seperti orcmg gnng melalnrkan transalsi jual beli budak 1nng
dimilikinln dengan qBrat budak itu dimerdekakan atau sang budak
r*nnita ifu melahirkan. Atau dia melalnfian kansaksi iral b.li
heunn funggangan dan menq/aratkan unfuk menr.mgganginSn

selama beberapa u/akfu yang disehfilon - baik uakfur5n ifu

sebentar ataup.m lornF, atau juga hingga batasan unkfu yang

telah ditentukan, baik dalarn unktu dekat atau unktu yang larna.

Atau dia melalnrkan transaksi jual beli rumah dan menq/aratlon

r.rntuk menernpatinlra selama satu jam ataupun lebih, atau perlora

lain 1nng semuanla ifu mernilih qprat.

Penjelasan perkara ini adalah, apa yang telah kami telah

riurayatkan dari jahr periwaptan Muslim bin Al Haiiai; Abu Ktrraib

Muhamrnad bin Al Ala' Al Hamdani mengabarkan kepada kami,

Abu Usamah -Hammad bin Usamatr mengabarkan kepada kami,

Hiqnm bin Urwah mengabarkan kepada kami dari alBhnya, dia

berkata: Aist ah Ummul Mukminin mengabad<an kepadaku,

dimana dia merryebutkan sebuah hadib Srang merrSlatakan, bahura

sesungguhnya Rasulullah $ berkhuthbah di hadapan manusia;
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beliau mengucapkan bhmid dan memuji kepada Allah -dengan
semuanlra yang Dialah empunln-,kemudian beliau bersabda,

'Amma Ba'du. Bagaimana suafu kaum dapat membuat beragam

syarat yang tidak ada di dalam ldbbullah. Sy"arat yang tidak ada di
dalam kiAbullah &, maka itu batl, sekaliupun itu berupa seratus

syrarat. Kibbullah itu lebih benar, dan ryarat Allah itu lebih dapat

diperca5ra." [rlu kemudian ayahnya Urunh menyebutkan sisa

khabarin.

Kami juga meriuraptkan dari jalur periunptan Abu Daud;

Al Qa'nabi dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami,

kedua brkata: Al-Laif bin Sa'd menceritakan kepada kami dari

hnu Syihab, dari Uruah bin Az-Zubair, dia berlrata: Sesungguhnya

Aiq/ah Ummul Mukminin mengabarkan kepadan5a, bahwasanya

Rasulullah $ berdiri seraln bersaMa, "Bagaimana bisa segelintir

manusia membuat beragam syarat yang Udak ada di dalam

kiAbullah. Orang grang membuat syarat yang bukan dari htabullah,

maka qpmt ifu tdak berlaku, sekalipun ifu adalah seratus syarat.

Syarat Allah itu lebih benar dan lebih dipercaya4s."

Atsil ini sungguh sangat jelas terlihat layaknya sebuah

matahari png bersinar terang, dan ini juga penjelasan yang

memudarkan segala kesulitan png ada.

Di saat serntra persyaratan tersebut ifu batil -lnifu selain

yang telah kami sebutlon tadi- maka, setiap bansaksi yang

diadakan, baik ifu transalsi jual beli atau lnng lain yang diadakan

berdasarkan pada syarat Snng batil, maka transaksi jual beli itu batil

dan seharusnya memang demihan. Sebab, transaksi jual beli ifu
diadakan dengan dalih bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah

'15 Hadib ini berasal hn gnan Ahr Dad yang diriwayatkan dengan panjang
lebar, dirnarn Astrsyirad meringkasn!,a

AtMuhalla - lE|



I

kectrali dengan sahnya syarat tersebut, dimana q;arat 3png ada ifu
tidak sah, sehingga akad yang diadakannya pun tidak sah kectrali

dengan sahnln apa yang tdak sah (syarat tersebut).

Abu Muhammad berkata: Pembenaran kami terkait fujuh
syarat yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa ihr semua

telah dynash keabsahannya. Setiap yang perkara yang telah

ditetapkan oleh Rasulullah #r, maka itu ada di dalam kiAbullah.

Allah $ berfirman,

-ltetiiiYqW'&?{,61i6i?,
"Dan l{ami turuil<an kepdanu Al Qur'an, agar kanu

manerangl<an pda unat manusia aF 5ang telah difurunl<an

kepda mqelra;' (Qs. An-Nahl [16]:44).

Allah & j,rgu berfirman,

6-li;r$t3;f@-6rtiUu6
" Dan frdalah tnng diucapl<ann5a itu (Al-Qunn) menurut

kernauan hawa nafsun5a. Uapnnln itu tiada kin haryalah vnhyu

Snng dlrchrylan " (Qs. An-Najm [53]: 34).

Allah & iuga berftrman,

"hnngsiap tnng menaati Rasul ifu, Sanngghnja dia

telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 80).

Terkait diq/aratl€nnya gadai dalam transalsi jual beli
hingga suatu uraltu tertenfu, Allah $ berfirman,

"{lit'{$3fiJ;:}i &#
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"L4i;1!;)t1yiA,f ?3
"Sdang kanu tidak memperoleh seorz,ng penulis, mal<a

hendaHah ada barang bnggungan tnng dipegang (oleh 5nng
berpiubngl." (Qs. Al Baqarah 121,2831.

Sedangkan disyaratkannya harga suafu barang saat

transaksi jual beli tersebut dilakukan hingga suahr batasan wakfu
tertentu, ini seperti halnya 3png tertera dalam ftrman Allah &,

tfuir"tZJ*4dti*i;::.6riy
" Apbila l<amu bermuamalah tidak secan tunai unfuk

unkfu Wng ditenfukan, hendaHah l<amu manuliskann5a. " (Qs. Al
Baqarah l2l:2821.

Sementara pers5nmtan, ul-a Khilabh," kami telah

menyebutkan sebuah khabar sebelum mengulas hal ini, lnitu
sekitar empat masalah sebelumnSra.

Sedangkan terkait dengan menq/aratkan perryifatan barang

SnnS diperiualbelikan oleh kedua belah pihak yang Mansaksi jual

beli, lnifu bempa selamatrln barang dari aib atau cacat, atau dari
qprat tidak adanlra tipu menipu, atau ifu buah keda sang budak

lah-laki atau budak perempuan, atau seluruh sifat barang dagang
tersebut, ini sesuai dengan firman Allah &,

<,ku1 {l;,{ir,rL$FAYbU{
*6;"';i2-
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"Janganlah kanu saling memakan harta sesatnamu dengan
jalan tnng htil keanli dengan jalan pemiagaan yang berlaku
dengan suka srna-sul<a di antara kamu." (es. An-Nisaa' [4]: 29).

Dalam alnt ini, Allah S menetapkan adanya sikap saling

ridha yang datangnya dari kedua belah pihak yang berbansaksi;ual
beli, yaittr ridha terhadap suatu barang dan juga sifat
harga yang ditetapkan bagi benda tersebut.

Sedanglon terkait mensSamtkan harga hingga batasan
unkfu terdekat, maka ini berdasarkan firman Allah &,

i;; S$#;,*iG*,;,
'Dan jil<a (onng tnng berhubng ifu) dalan kaul<amn,

mal<a furihh bn1guh annpi dia berkelapangan"(es. Al Baqarah

121:28tr,1.

IGrni meriwayatkan dari jalur periwayatan Syu,bah;
umarah bin Abi Hafshah mengabarkan kepadaku, dari lkrimah,
dari Aisyah ummul mukminin, bahwa sesungguhnya Rasulullah #
mengufus seseorang kepada seorang Yahudi, meminta kepadanya
agar mendatangkan kain untuk beliau seraya berkata, "kirimkanlah
untukku dua helai kain hingga batasan waktu png dekat." lalu
kemudian dia menyebutkan sisa riwayat yang ada.

sementara terkait dengan harta seorang budak laki-laki atau
budak wanita berikut syamtrya,juga mensyaratkan buah kurma
hingga dia diserbuk, maka ini sesuai dengan apa yang telah kami
riwaptkan dari jalur periwayatan AMurrrazzaq; Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-zrhri, dari Salim bin AMullah
bin (Jmar, dari a3rahnya, bahwasanya Rasulullah $ pemah
bersaMa, 'Barangsiapa lrang melakukan transaksi jual beli seomng
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budah dan dia memiliki harta, maka harta ihr menjadi milik
penjml, kecuali jika ifu pada barang yang di;ual."

Abu Muhammad berkata: Jikalau kami menemukan sebuah

khabr yang shahih pada selain semua persyaratan yang tersisa

dan tidak di-nasakh, maka kami pun akan mengatakan seperti ifu

dan tidak akan menentangnya- hsya Allah kami akan sebutkan

hukum kedua s5nrat ini saat kami menyebutkan persyaratan selain

keduanSp itu -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam- kami

telah manyebutkan riwapt AMurrazzaq, dari lbnu Juraij, dari

Atha', dia berkata, "Setiap transaksi iual beli 1nng di dalamnya

ada qBrat, maka itu bukanlah iual beli."

Ali berkata: Orang yang menentang pendapat kami ifu
berargumen dengan firman Allah &,

,fi\w
"Penuhilah akad-akadrtu" (Qs. Al Maa'idarh [5]: 1).

Allah & juga berfirman,

*-,.#$L$*6',65:
'Dan teptilah Pajanjian dengan Alhh apbila kamu

bqjanii." (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Juga dengan rivrnpt Spng menyebutkan, "Kaum muslimin

ifu sestrai dengan persyaratan mereka-"

IGrni ltratakan: -Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-

Np- Terkait perintah Allah unhrk menepati akad yang telah

dibuat, maka dua perkara ini Udak berteda, bahwa perkara ini
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bukan laE berdasarkan keumumannya dan juga bukan

berdasarkan sisi zhahir yang nampak. Al Qur'an memerintahkan

kita unfuk menjauhkan segala larangan Allah dan perbuatan

maksiat terhadapNya, maka barangsiapa yang melakukan

fuansaksi jual beli atas dasar kemaksiatan, maka mendapati akad

tersebut itu haram hukumnya, dimana hal ini tidak lagi diragukan.

Juga telah diriwaptkan secara shahih, bahwa setiap sgTarat Snng

tidak ada di dalam ldtabullah adalah batil, dan sesuatu yang batil itu

haram , dimana setiap perkara yang haram ifu Udak

boleh ditepati akadr,f.

Besitu pula dengan firman Allah &,

,4 / / ./. i1 ..2 12 J(..ptg l3laul#,Vsts

"Dan teptilah Perjaniian dengan Allah apabila lamu
berjanji;'(Qs. An-Nahl [16]: 91)

Perjanjian dengan Allah ini tidaklah dapat diketahui kecuali

dengan nashyang telah disebutkan terkait perkara itu. Kami juga

telah mengetahui, bahwa setiap perjanjian yang dilarang oleh

Allah &, maka itu bukanlah perjanjian Allah, akan tetapi itu
perjanjian syethan, sehingga tidak boleh ditepati. Rasulullah #f
telah menetapkan, bahwa "Setiap syarat yang tidak ada dalam

kiAbullah, maka itu bafil." Dimana yang batil itu tdaklah boleh

ditepati.

Sementara terkait atar pada perkara tersebut; maka

kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ibnu Wahb;

Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, Katsir bin 7a1d

mengabarkan kepada kami dari Al Walid bin Rabah, dari Abu
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Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, 'Kaum muslimin ifu

sesuai dengan pers!/aratan Srang mereka buat."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periuaSntan Abdul Malik
bin Habib Al Andalusi; Al Hizami menceritakan kepadalm, dari

Muhammad bin Umar, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abu
Bakr bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul A/u, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Kaum muslimin ihr sesuai dengan

persTaratan Spng mereka btrat."

Kami juga meriunyatkan dari jalur periwa3ntan hnu Abi
Syaibah; Yahyra bin Abu Zaidah mengabarkan kepada kami dari

Abdul Malik, dari Atha': Telah sampai kepada kami, bahwa
Nabi $ pemah bersaMa, "Kaum muslimin ifu sesuai dengan

persTaratan yang mereka buat."

Kami juga meriranyatkan dari jalur periuraptan Abu Bakr

bin Abu Syaibah, dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari lhalid bin

Muhammad, dari seorang Staih dari Bani Kinanah, bahwa aku

telah mendengar Umar berkata, "Seorang muslim ihr sesuai

dengan q,rarat yang ditetapkannya."

Kami juga meritmSntkan dari jalur periurayatan lbnu Abi
Syaibah; hnu Uyainah mengabarkan kepada karni dari Yazid bin
Jabir, dari Ismail bin Ubaidillah, dari Abdun:ahman bin Ghanam,

bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Sesungguhn3n

penggalan-penggalan beragam hak ihr ada pada qprat png
ditetiapkannyra."

Kami juga riwayatkan dari ;ahr periwaptan Ibnu Abi
Syaibah; Hafsh bin Ghlnts mengabarkan kepada karni dari ja'far

bin Muhammad, dari a5nhn1n, dari Ali, dia berkata, 'Kaun
muslimin ihr sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.'
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Abu Muhammad berkata: Katsir bin Zaid, dia adalah Katsir
bin AMullah bin Amr bin Zaid -dia merupakan periwayat yang

Halik(dha'il dan riwayahrya ditinggalkan-. Sedangkan Al Walid bin
Rabah -dia merupakan periwayat yang tidak diketahui identitas-

nya-.

Dalam riuraSnt yang lain, yaitu Abdul Malik bin Habib -dia
periurayat yang Halik(dhal*. Muhammad bin Umar, dia adalah Al
Waqidi -periwayat yang k"rap berdusta)-. Sedangkan

AMurrahman bin Muhammad -periwapt yang tdak dapat
diketahui identitasnya dan tidak dikenal- dia juga termasuk orang
yang sering me-mullkan suafu hadits. Tsalits juga merupakan

orang 3nng kerap memurcall<an hadits.

Sedangkan dari jalur periuralntan Umar, di dalam rentetan
sanadnya ada Al Hajjaj bin Artha'ah -dia merupakan periwayat

yang Halik(dha'il-, Khalid bin Muhammad -periunyat yang tidak
diketahui identitasnya-, sementara Seorang Syaikh dari Bani
Kinanah.

Dalam jalur periwayatan lainn5n terdapat Ismail bin
Ubaidillah -Aku tidak mengetahui sosokngn-, sementara l<habar

Ali itu merupakan khabar murcal, -kemudian jika pun semua yang

kami telah sebutkan ini shahih, maka ini semua merupakan

argumen kami, tanpa ada ulama yang berbeda pendapat

tentangnya, karena pers5raratan kaum muslimin ifu adalah beragam

persyaratan yang Allah perbolehkan bagi mereka, bukan yang Dia
larang, sedangkan pers5nratan yang dilarang, maka itu bukanlah

persyaratan kaum muslimin.

Rasulullah fi$ telah menetapkan, bahwa setiap persyaratan

yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu bathil, sekalipun ihr
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Mumlah serahrs syarat, atau orang ifu menslraratkan seratus

sgrarat." Dimana nyatanlra persyaratan tersebut ifu tdak sah bagi

otang yang mensyamtkannya, maka benarlah bahua setiap q;amt
yang tidak ada di dalam hbbullah, maka itu batil, dan itu bukan

termasuk ke dalam persyaratan kaum muslimin, maka lorni takin
pendapat kami itu adalah benar.

Kemudian para ulama madzhab Hanafi, madzhab Malih
dan Ma&hab AsSrSffi'i merupakan orang-orang yang sangat

menentang hal ini, karena mereka memperbolehkan beragam

qnrat dan juga melarang beragam syarat lpng sernuan!/a ifu bafil

lantaran tidak ada di dalam kitabullah Azz, Wa Jalla. Mereka pun

mempertolehkan beragam persSraratan dan melarang beragarn

persSnratan lainnln lrang semuanya ihr knar, lantaran ifu ada di

dalam kibbullah.

Para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Aqr$nfi'i
melarang persyaratan pada barang dagangan, png bempa harta

milik sang budak dan juga hansaksi iual beh pohon kurma Snng
telah dise6uk, dimana mereka sarna sekali tidak mempe6olehkan
perkara tersebut kecuali dengan jalan pernbelian yang sesrai

dengan hukum hansaksi jual beli.

Para ulama madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan ASr
Syafi'i, mereka semua ini tdak memperbolehkan trarsaksi iual beli

hingga u/akfu lapang, dimana mereka iuga udak

harus adanya perkataan. " La l{hilabalf saat tansaksi iual beli,

dimana kedm perkara itu -bansaksi jual beli hingga u,akfu lapang

dan adanya perkataan "L-a Khilabah"- sebenamgra ada di dalarn

kitabullah, pitu berdasarkan perintah Nabi $, mereka lupa di sini

ini, yaitu bahwa "Kaum muslimin ifu sauai dangan s5ant tnng
telah ditetapkannya."
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Semua dari mereka memperbolehkan transaksi jual beli

buah yang belum nampak matang dengan syarat memotongnya,

dimana syarat ini (syamt memotong) fidaklah ada di dalam

kikbullah bahkan yang shahih adalah pendapat yang menyatakan

larangan bansaksi jual beli tersebut, kasus semacarn ini sangatlah

b*ryok.

Abu Muhammad berkata: Setiap qprat lrang telah

disyaratkan dalam uansal<si jual beli atau yang lain, tdak terlepas

dari pendapat, dan tidak ada pendapat yang keempahln; -baik itu
berupa pernbolehan suatu harta yang tidak diwa;ibkan dalam akad,

baik itu iuga berupa mamjibkan suatu , atau baik itu
juga berupa larangan suatu perbuatan. Dimana perbuatan ini dapat

berupa tndakan atau harta saja. Seluruh perkara tersebut ifu
haram hukumrya dengan sebuah nash, dimana Rasulullah &
bersaMa,

.?t?'&L € ru.:r, A;l:, giY : Lt

"SaungguhnSn darah, harta dan tindakan l<alian ifu hamm
bagi kalian."

Sedangkan perkara yang berupa suafu larangan unh.rk

melakukan ses1ratu, maka Allah S pemah berfirman,

"ax;,iiu?fl

'Mengapa l<amu mmghanmkan apa yang Allah halalkan

bagimui'(Qs. At-Tahriim [66]: 1).

Secara global, benarlah batalnya setiap persyaratan yang

ada, kecrrali safu syarat yang ada nash-nya dari Al Qur'an atau
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Sunnah tentang kebolehannya. -disinilah kami akan menyebutkan

beragam lchabar dan menjelaskannya -in$ra Allah- agar hal ini
tdak lagi ditentang oleh orang yang bodoh lagr membesar-

besarkan suafu perkara.

Muhammad bin Ismail Al Udzri seoftmg Qadhi di
Saraqusthah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ali Ar-Razi

Al Muththaunrui'i mengabarkgn kepada kami, Muhammad bin
Abdullah Al Hakim An-Naisabuuri menceritakan kepada lami;
Ja'far bin Muhammad Al Khuldi mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Ayyub bin Zadzan Adh-Dharir mengabarkan kepada

kami, Muhammad bin Sulaiman A&-Dzuhli mengabarkan kepada

kami, AMul Warits -hnu Sa'id At-Tannuwi- mengabarkan kepada

kami, bahwa dia pemah sampai di Makkah dan pernah menemui

Abu Hanifah, hnu Abi l-aila dan hnu Syubrumah, maka aku
pemah bertaryTa kepada Abu Hanifah tentang orang melakukan

transaksi jual beli dan mensyaratkan suafu q,rarat? Maka dia (Abu

Hanifah) berkata, "Transaksi jual beli ihr batil dan sSpratrya juga

batl." Aku kernudian bertanya kepada hnu Abi laila tentang
perkara terc.ebtrt? maka dia menjaunb, "hnsaksi jual beli itu
diperboletrkan dan syaratrya ifu batl." Lalu akupun bertanp
kepada Ibnu Syrbrumah tentang perlora itu? Dia menjaurab,

"Transaksi jual beli itu diperbolehkan dan qpratnya itu pun

diperbolehkan.? Kemudian akupun kembali kepada Abu Hanifah

dan mengabarkann5n tentang perkataan keduangB (hnu Abi Laila

dan hnu Syubrumah? Abu Hanifah berkata, "Aku fidak
perkataan keduanya ihr."

Amr bin Syr'aib menceritakan kepada lorni dari a1nhn5ra,

dari kakeknya, bahwa Rasulullah S melarang transal$i jual beli
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dan adanyn syarat." lantas apakah transaksi jual beli itu batil dan

ryaratrSra juga batil?

Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi [-aila, dan aku

mengabarkannSn dengan apa yang telah keduan5n (Abu Hanifah

dan lbnu Snrbrumah) katakan? Dia berkata, "Aku udak

mengetahui apa yang keduanya katakan."

Hist/am bin Urwah menceritakan kepada kami dari

ASnhnf dad Aist/ah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah #i
pernah bersaMa, " fulilah Badnh dan sSnn&anlah N Wala'

kWda merel<a."

Transaksi jual beli itu diperbolehkan dan syarat yang ada itu

batil, maka aku lalu mendatangi hnu Syrbrumah, dan aku

kabarlon dengan apa yang ucapkan? lalu dia berkata,

Aku tdak mengetahui apa yang keduanya (Abu Hanifah dan hnu
Abi I aila) katakan?

Mis'ar bin Kklam mengabarkan kepada kami dari Muharib

bin Ditsar, dari Jabir bin Abdillah, bahwa dia pemah membeli

seekor unta dari Rasulullah & d* mens5raratkan punggung unta

(menungganginSa) menuju Madinah, maka bansaksi jual beli ini

diperbolehkan dan qpratrya pun dipertolehkan.

Di sini ada khabar yang keempat, yaitu bahwa kami

meriwayatkan dari jalur periwaSntan Ahmad bin Syu'aib; Ziyad

bin Alryub mengabarkan kepada kami, hnu Ulayyah mengabarkan

kepada kami, Ayyub As-Sikhtipni menceritakan kepada

kami, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Alnhku

menceritakan kepadaku, dari ayahnya, hingga dia menyebutkan

Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

"Tidaklah diperbolehkan al<ad salaf dan jual beli, juga tidak ada
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dua ryarat di dalam transaksi jual beli, dan juga tdak ada

selagi barang itu belum di;amin."

Pendapat inilah gnng dipakai oleh Ahmad, sehingga dia
mernbatalkan bansaksi jual beli saat ada dua syarat di dalamnya,

dan memperbolehkan tansaksi jual beli tersebut jika hanya ada

safu syarat di dalamn3ra. -Abu Tsaur mengambil semua hukum

dalam hadits di atas, dan berkata: Seandainya seorang penjual

menqpratkan sebagian harta milikn5ra, seperti menempati rumah

dalam iangka unkfu tertenfu, atau selama safu tahun, atau juga

menq/aratkan pelayanan seorang budak, atau menunggangl heunn
funggangan, atau mengenakan suafu pakaian, maka tansaksi jual

beli dan q;arat itu dipertolehkan, karena harta aslinln ifu
mempakan milik dirinp, dimana kemanfaatan dari ifu semua juga

unfuk dirinya, sehingga dirinla itu dapat menjual sesuai

kehendakryn dan memiliki sesuai kehendakrya.

Setiap tuansaksi jual beli yang di dalamngn disyaratkan

suafu benda baru yang merupakan milik pernbeli, maka b.ansaksi
jual beli ifu diperbolehkan dan syarakrya ihr batal, seperti halnSn

hak wala'. Dan juga setiap hansaksi jual beli Snng di dalamnya

dispratkan berupa suafu findakan atau harta 3nng dimiliki oleh

sang penjual, atau suafu tindakan sang pe'nrbeli, maka transaksi
jual beli dan qnrat itu keduaduanlra batal.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kesalahan png
dari Abu Tsaur, karena suahr manfaat png didapatkan

dari penjualan mmah, atau budak, atau heunn tunggangan, atau

kain, atau png lain, maka manfaat itu kembali kapada dirinya
selagi itu masih menjadi milikryn. Namun, jika barang ini semua

keluar dari kepemilikannya, maka sungguh merupakan perkara
yang batil lagi mustahil seorang itu dapat memiliki apa yang belum
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Allah ciptakan, yaifu berupa merasakan suatu kemanfaatan yang

dia jual. Apabila Allah memperbaharui barang tersebut, maka itu
berarti Allah mempertaharuinya pada kepemilikan orang lain,

sehingga dia menjadi milik sang pemilik baru. -Dari sini batallah

pendapat yang dilontarkan oleh Abu Tsaur, begitu pula sisa

pembagianngn, karena ihr merupakan suafu dal$ /an tanpa adanya

dalil.

Sedangkan pendapat Ahmad, maka ini juga salah, karern
pelarangan Rasulullah $ tentang dua syarat dalam transaksi jual

beli bukan berart itu mempertolehkan salah safu sSaratrya,

sehingga menjadi tidak dilarang bagrnln, akan tetapi hal tersebut

tidak disebutkan di dalam l<habr sebelumnya, sehingga wajiblah

mencari hukum dari perkara yang lain, sehingga kami menemukan
perkataan Rasulullah $. "Setiap qBrat 5nng tidak ada di dalam

kitabullah, maka ihr batil" Dari sini batal pulalah syarat yang safu

itu, juga setiap syarat yang tidak dilangsungkan akad kecuali

dengannln. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Yang tersisa adalah hadits tentang Barirah, dan juga hadits

Jabir terkait dengan unta, maka kami katakan: - Semoga Alllah

selalu mernberikan taufiq-Nya.

Kami meriwa5ratkan apa yang telah diceritakan kepada

kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Muhammad bin

Ahmad bin MufarU menceritakan kepada kami, Abdullah bin;a'far
bin Al Ward mengabarkan kepada karni, Yahf bin Ayyub bin

Badiy Al Allaf mengabarkan kepada kami, YahSra bin Bukair

mengabarkan kepada kami, Al-laits bin Sa'd mengebarkan kepada

kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata:

Barirah mendatangiku seraya berkatar Aku telah melakukan akad

kiAbah terhadap keluargaku sebanyak 9 uqi5ryah setiap tahunnya,

lE| - AtMuhaua



maka bantulah aku? Aisyuh berkata, "Apabila

mencintai, maka aku akan membayarkannln sahr kali balnran
unfuk mereka, dimana hak vnla' dirimu ifu ada padaku, maka aku
pun melala.rkannya? Sehingga Aisyah itu menampakkan dirinyn
(Barirah) ihl dihadapan , namurl mereka enggan,

kecrrali hak unla' dirinSn itu ada pada mereka (keluarganln), maka
Rasulullah #i pun mendengar perkara tersebut, lalu beliau

menanla Aisyah, dan dia pun memberitahukannSn, lalu Nabi $
bersaMa, "Ambillah dia dan syaratkanlah hak uala' itu pada

mereka (keluarganya). Karena hak wala' ifu adalah bagi orang
yang memerdekakan, maka aku pun melalarkannSp, maka
Rasulullah $ kemudian berdiri di antara manusia, beliau memuji

Allah dan kemudian bersaMa, "Mengapa orang-ormg membuat
beragam syarat 1nng tidak ada di dalam kitabullah g. Syarat yang

tidak ada di dalam kiAbullah, maka itu adalah batil -sekaliptrn ada

serahrs qarat.- Keputusan Allah ifu adalah benar dan qprat Allah

adalah yang paling benar." lalu kemudian sang periun5rat

menyebutkan sisa haditsnya.

Kami merfurayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu
Nu'aim mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman
mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami,
dia berkata: Suatu saat aku datang kepada Aiq/ah 6,, dia berkata:

Barirah datang -dimana dia merupakan budak mul<abb,- s€raln
berkata, "Belilah aku dan merdekakanlah diriku?" Aiqrah b€rkata,

"lya," Barirah berkata, "Janganlah membeli aku hingga mereka

mensyaratkan hak wala'-l<rfr" Aisph berkata, "Aku fidak
membutuhkan hal ifu," Maka Rasulullah $ bersaMa, 'Belilah dia

dan merdekakanlah dirinya, dan biarlah mereka (keluarga Barirah)

mensyaratkan sesuai dengan kehendak mereka," Maka Aiq,ah pun

membeli dan memerdekakannya, lalu mensyaratkan
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yang memiliki hak wala'. Maka Rasulullah$ bersabda, "Hak

Wala' ifu adalah bagi orang yang memerdekakan, sekalipun ifu
bn rp senfus syant"M

Abu Muhammad berkata: Tanggapan terkait l<habar iru
adalah dengan apa yang nampak padaqn tanpa ditambah-

tambahi, tanpa ada dugaan dan kebohongan png dinisbatkan
kepada Rasulullah S, tanpa adanya perubahan lafazh, 5raifu saat

hak wala' dalam tansaksi jual beli itu disyaratkan unhrk pembeli
guna keperluan memerdekakan budak, maka perkam ini tdak
mernberikan kemudharatan apa pun pada transaksi lual beli.

Tmnsaksi jual beli dengan syarat seperti ini diperbolehkan dan
baik. Seandainya hak wala' itu ada pada omng lnng
memerdekakan, dimana pemberian syarat hak urala' unfuk diri
sang penjual, maka itu pun diperbolehkan dan tidak dilarang, lalu

Allah menasakh dan menganggapnya batil, hal tercebut karena
Rasulullah $ pemah berkhutbah tentangnya -seperti yang telah

kami sebutkan sebelumnya-, maka mulai saat itu diharamkan
untuk mensyaratkan perkara ini atau yang lain, kectnli syarat yang

telah ada di dalam kitabullah, dan bukan dari yang lain.

Allah S berfirman,

;\ 6 A1;6Kt 6tili.i,{; yA 'o(6

"Dan ddaHah patut bagi laki-laki yang mulsnn dan tidak
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya

M Dahm Shahih Al Bukhad disebutkan dengan "In bthanthu miata qnrfin"
(sekalipun mereka menqpratkan 100 sgramt).

?-Ja'#{'"K-
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Telah menebpl<an suatu ketebpn, al<an ada bagi maela pilihan

6nnq lain) tenbng utunn mereka."(Qs. Al Ahzaab [33]: 36].

Allah & iWa berfirman,

"b-:rtU<+y;{Voi|gi

" Nabi itu (hendalm5a) lebih ubrna bagi onn{fonn{t
mukmin dari diri mqel<a sendii," (Qs. ru Ahzaab l33lr 6)

Penjelasan'

Nabi $ telah mempertolehkan perkara itu, dimara beliau

tidak mempertolehkan suafu yrang batil, dan tidak meniptr ormg
lain. Seandainla ada yang mengatakan, Lantas mengapa kalian

tdak memperbolehkan transaksi iual beli dengan q,rarat

pemendekaan budak dengan hadits ini?

Kami katakan: Dalam qnrat yang merel<a tehpkan,
sebenamya tidak ada sangkut paut dengan pemerdekaan budak

wanita ihr sama sekali, seandainya pun ada, maka lorni edah
tenfu akan mengatakannya. Mungkin saja mereka mensyamtkan

hak wala'-nya jika suatu hari sang budak itu dibebaskan, namun di
dalam hadits di atas, mereka mensyamtkan hak u,ala' ihr r.rntuk

diri mereka sendiri, dimana kita tidak boleh menambahkan sesuafu

di dalam beberapa l<habar yang ada, baik ifu benrpa lalazh

maupun . Jika ada orang yang melahrkan perkan
tersebut, maka dia telah bendusta, kecuali iika lorni prhrskan dan
tetapkan bahwa hansal$i jual beli dengan syamt pernbebasan sang

budak, seandainya perkara ini dipe6olehkan dengan nash
Rasulullah $ berikut penjelasannSn. Namun jika beliau pun Udak
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melakrrrkan hal tersebut, maka ini merupakan syarat yang tidak ada

di dalam kiAbullah, dan ini batil. Tidak ada bedanSa antara

transaksi iual beli dengan syarat pembebasan sang budak dan

bansaksi jual beli sang budak dengan syarat sedekah, atau hibah,

atau dengan g;arat al<ad bdbir,- semua ifu fidaklah dipefuolehkan.

Sementara hadits Jabir, maka kami merfuuaptkan dari jalur

periuraptan Al Bukhari; Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami,

Takariyya mengabarkan kepada kami, Aku pemah

Amir Aqrqn'bi trerkata: Jabir bin Abdillah menceritakan

kepadaku, bahwa dia berjalan di atas unta Snng telah lemas, maka

Nabi $ leunt dan mernukul serta mendoakan untaku, maka dia

mampu bedalan dengan tidak seperti biasanya, kemudian beliau

b€rkat4 "Juallah unta itu padaku dengan 1 uuqitnli? Alar (Jabir)

menjawab, "Tidalq" lalu beliau berkata lagi, "Juallah unta ihr

padaku dengan 1 uqi5nli?" Maka aku pun menjual dan

mengecrralikan bamng baunannya hir,gga smpai pada keluargaku

-Di saat lorni sampai, maka aku mendatanginSn dengan

menunggangi unta tercebut, dan beliau menrbayarkan harga unta

itu secara kontan kepadaku, kemudian aku pun kembali pergi, lalu

beliau mengutus seseomng yang mengikuti jejakku, seraya berkata,

"Aku tdak ingin mengambil untamu, ambillah untamu ifu, dia ihr

adalah hartamu."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu

Numair mengabar{<an kepada kami, Ayahlar mengabarkan kepada

kami, Takariyya -hnu Abi Zaidah- mengabarkan kepadaku, dari

Aamir Aslrqn'bi, Jabir bin AMullah menceritakan kepadaku,

lalau dia menyebutkan khabar ini, yang di dalamnya disebutkan:

Bahwa Rasulullah # pernah bersabda kepadanya, "Juallah unta

itu kepadaku? Maka aku pr.rn menjualnp dengan I uq$nh, dimana
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aku kecualikan barangbarang bawaanku hingga sampai kepada

. -Saat aku tiba dirumah, maka aku pun datang dengan

membawa unta ifu, dan beliau membayamlra secara kontan, lalu

aku pun pulang, kemudian beliau mengufus seseorang yang

mengikuti jejaldar, dia berkata, "Tidakkah engkau melihatku, aku

datang tidak ingin mengambil untamu, ambillah unta dan uang

dirhammu, dia ihr milikmu.

Kami meriwayatkan dari jalur periurayratan Ahmad bin
Syu'aib; Muhammad bin Al Ala' mengabarkan kepada kami, Abu
Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'maql, dari Salim

bin Abu Al Ja'd, dari Jabir bin Abdullah, dia pun menyebutkan
khabar ini, Snng di dalamnya disebutkan: bahwa Rasulullah $
pemah berkata kepadanya, "Apa yang unta ini lakukan, juallah dia
padaku? Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bahkan dia itu
untukmu,4T beliau bersabda, "Tidak, juallah unta ihr padaku?" Aku
berkata' Tidak, bahkan itu adalah milikmu? Beliau bersabda,

"Tidak, tetapi juallah unta itu padaku? Maka Aku (Rasulullah)

hargai unta ihr dengan L uqiSah, tunggangilah dia, dan saat

engkau telah sampai Madinah, maka bawalah unta itu kepada

karni." Saat aku telah sampai kota Madinah, aku pun datang

kepada beliau dengan membawa unta ihr. Beliau berkata kepada

Bilal, "Wahai Bilal, timbangan unh.rkry7a safu uq[nh dan tambahi 1

qirath."

Dan seperfi inilah yang juga kami riwaptkan dari jalur

periurayntan Atha' bin Jabir.

47 Dalam Stnan An-Nas'i, jH. 7, hal- 299, disebud<an dengan redaksi,
"Qultu: &l H*n Lal<a Ya Rasulalklf (Aku b€rlota: Bahkan dia (unta) itu
milikmu, u,ahai Rasulallah).
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Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, bahwa heuran
tunggangan Jabir itu berusaha mengejar Rasulullah $, -banSrak
rdaksi 5nng be6eda yang diriwayatkan AsySya'bi dan Abi Az-
Zubair, dimana hadits ini dirivrnSntkan dari Jabir, bahwa ihr adalah
syarat SBng datangnya dari Jabir- Diriuraptkan dari keduanlp
(AqrSya'bi dan Abu Az-Zubair), bahwa (prihal menunggangi)

untan5n ifu hal sunah yang dipertolehkan dari
Nabi $.-

IGrni kepada mereka dan mengikuti, bahura itu
adalah suafu sSnrat, kemudian kami katakan kepada mereka: -
Sernoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya- Memang benar telah

dengan shahih, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Aku

telah mernberikan harganya dengan L uqi5ah."

Diriunyatkan dengan shahih pula dari Nabi $, bahura

beliau bersabda, "Tidakkah engkau lihat, aku datang tidak ingin
mengambil untamu? Aku udak ingin mengambil untamu, ambillah

untamu ifu, dia ihr milikmu." Ini seperti 5nng telah kami sebutkan

sebelumnla

Kami yakin benar, bahwa dua perkara itu merupakan dua
bentuk pengambilan: Salah satunya adalah apa yang Rasulullah #r
lalnrkan, dan y"ang lain itu belum beliau lakukan, atau bahkan

pertuatan ini dinafikan, maka jika ada orcng yang menilai hadits
ini bahwa itu mempakan safu benfuk pengambilan Rasulullah $,
maka dia itu telah mendustai Rasulullah dalam saManya, sungguh

ini mertrpakan kekufuran. Maka, berarti perkara tersebut ifu
haruslah ada dua pengambilan, karena bentuk pengambilan
Rasulullah &, maka tanpa diragukan lagi bahu/a ifu bukanlah

perkam png betau nafikan. Tidak ada lagi jalan untuk menggiring

hal tersebut kepada makna lain selain yang ada di dalam l<habarmt
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sendiri, dimana Nabi $ memang mengambi dan memperiuraibeli-

kannya, kemudian beliau melakukan khiSnr sebelum berpisah dan

memutuskan untuk meninggalkan pengambilan unta itu (tidak iadi
mengambilryra).

Memang benar, bahwa kondisi meminta diturunkannya
harga ifu ada dalam diri Rasulullah #i, ini lantaran beliau $
mengabarkan kepadanya (Jabir), bahwa beliau belum meminta
penunrnan harga kepadanga agar beliau bisa membaura (membeli)

untanln ifu.

Maka benar pula bahwa transalsi iual beli itu belum

sempuma, dimana Jabir mensyaratkan agar dirin5a itu dapat
menunggangi unta tersebut, dan inilah inti dari lafazh l<habar ill.t
jika bertagai lafazh Snng ada kita satukan. Jika memang telah

shahih, bahwa fuansaksi jual beli ihr belum sempLuna, dan tidak
ada lafazh yang menunjukkan hal itu di dalam khabr tersebut

sama sekali; pihr bahwa sesungguhnp bansaksi jual beli

sempuma dengan qnmt ihr, maka telah batal pula apa png ada di
dalam l<habr ifu png merupakan argumen dalam pembolehan

transaksi jual beli heunn funggangan yang mengeo-ralikan unfuk
dapat menungganginya. Semoga Allah selalu mernberikan taufiq-

$n.
Sementara para ulama ma&hab Hanafi dan madzhab Asy

Syafi'i, mereka ini fidak mengatakan bahwa ryarat ini
diperbolehkan, dimana terkait syarat ifu; ifu hanln perrtincangan

antara kami dan para ulama Maliki saja. Di dalam l<habrini fidak
ada pembatasan hari, tdak disebutkan jarakn5n, baik 5ang dekat

maupun jauh, maka orang lang mengakui bahura ifu semua ada,

maka dia telah berdusta. Darimana mereka menetapkan suafu

batasan tanpa batasan lainnya?
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Saat mereka tidak memperbolehkan ransaksi jtnl beli

her,rnn funggangan derrgan qprat memrn(Klangin!,a selama safu

bulan, -dan tidak pula selama 10 hari- mereka mernbatalkan

syarat ini dan memperbolehkan transaksi jual beli tersebut dan juga

mensyaratkan bolehnp menunggangi hannn tersebut dengan

jamk Snng dekat, maka perkam 5nng lazim bagi mereka adalah

menenhrkan kadar batasan 1nng dihararnkan dari lodar batasan

png telah mereka halalkan, hal ini wajib mereka lakukan, sebab

jika tdak demikian, maka mereka telah meninggalkan kebiasan

orang-oang yang kerap mengikuti mereka, dimana oftIng ifu kerap

tidak mengetahui bisa jadi dia melalnrkan suatu yang haram atau

melarang yang halal, dan ini merupakan kesesatan png nyata.

Namun jika mereka menetapkan suatu lodar batasan, maka

mereka pun kemudian ditanSra penjelasan akan hal tersebut, jika

mereka benar-benar orang-orang !/ang iuiur? Maka dengan

kegakinan yang ada, rusaknya pendapat ini akan nampak tanpa

diragukan lagi.

Diantara perkara yang dilnkini kebatilannln adalah, bahua

Allah & mengharamkan bagi kita apa lpng Dia tdak jelaskan

se@ra rinci kepada kita, dari awal hitgga akhimgra, agar kita

menjauhi perkara tersebut dan mengerjakan yang lain, apabila

Allah membebani kita dengan stratu perkara lnng diluar

kemampuan kita, lraihr bempa mengetahui perkan png ghaib,

dimana Allah telah memberikan rasa aman kepada kita dari hal

tersebut.

Seandainf mereka berkata: Di s€bagian lafazh l<habar

tersebut, ada ynng menunjukkan bahwa keiadiannp itu saat telah

mendekati kota Madinah?
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Maka kami katakan: Dekahya jarak itu relatif, dimana hal

tersebut tidak dapat ditentukan kecuali dengan adanya suatu

tambahan, sehingga jika ada orang yang datang dari Tabuk, maka

dia termasuk orang 5nng datang dari Madinah dengan jarak 6 atau

5 mil, dimana jarak ini masih tergolong dekat dari Madinah.

Kedekatan juga bisa dengan jarak seperempat mil -jaraknya lebih

sedikit atau lebih banfk- maka pertanSaan ini tetap kami

serahkan kepada kalian agar kalian menghitungnya.

Juga: Bahwasanya lafazh ini ifu ada pada riwayat Salim bin

Abu Al Ja'd, dimana dia meriurayriatkan, bahwa penunggangannya

Jabir itu merupakan perihal sunah dari Nabi fi$ dan juga

mertrpakan sebuah s5nrat.

Di dalam riwa5nt Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir,

ih.r mempakan dalil bahwa mereka itu bepergian bersama Nabi $
menuju Ghazah. Dimana di dalam riwayat ini tdak ada yang
menunjukkan bahun Nabi $ melarang syarat tersebut kecuali

pada iamk lnng seperti ini, maka jika mereka saja fidak

setnua jamk Snng ada dengan jarak tersebut, maka
jangan pula kalian semua jalan png ada dengan
jalan tersehrt. Maka jangan pula kalian qiyaskan semua hetr,ran

funggangan dengan mengpratkan dih,rngganginya unta. Sebab jika

tdalq maka kalian ifu menentang dan menghukumi sesuahr

dengan perlram batil.

Jika kalian telah mengqiyaskan semua jalan yang ada

dengan jalan tersebut, dan semua her,rnn tunggangan dengan unta

ifu, maka kini qiyaskanlah selunrh jarak yang ada dengan jarak

tersebut? sebagaimana yang telah kalian lakukan terkait dengan
shalatn5a Nabi $ dalam kondisi menunggangi unta dan meng-

hadap ke Khaibar bukan ke arah kiblat. Maka, kini kalian
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q[nskanlah seluruh jarak pada jarak ifu, sehingga nampak sudah
bahwa kalian tidak memiliki keterkaitan dengan khabar ini sama
sekali. Semoga Allah selalu memberikan tauftq-Nya.

Ada beragam atsar dari para sahabat Nabi .$ terkait

beragam q,rarat yang mereka selisihi, contohnla adalah seperti:

Kami meriwaSratkannya dari jalur periuaptan AMurrazzaq,
dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia
berkata: Para sahabat Rasulululluh & berkata: Kami suka likalau
Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf saling melakukan

hansaksi jual beli , hingga kami dapat melihat siapa di antam
keduan5n Snng lebih pandai dalam berdagang; AMurmhman bin
Auf membeli seekor kuda dari Utsman ynng adanp di tanah lain

dengan harga 40 ribu sekian, jika barang tersebut ifu baik,
kemudian dia pun berlalu dan kembali seralra berkata, Aku
tambahi dirimu 6 ribu dirham jika utusanku sampai dengan
selamat. Utsman pun mengatakan, "lya." Utsman menemukan,

bahwa ufusan AMurrahman bin Auf ifu telah wafat, dimana
kemudian dia memberikan sSrarat lainnya.

Dikatakan kepada Az-Znhn: Jika dia tdak kembali

memberikan persyaratan, maka itu merupakan hak penjual.

Inilah yang Utsman dan Abdurrahman lakukan dihadapan
para sahabat -,&-, dimana para sahabat mengetahui perkara ihr

dan Udak ada png mengingkari hal tersebut, begitu pula dengan

Sa'id -dia fidak mengingkari perkara ifu-, dimana Az-Zrhn
membenarkan hal tersebut.

Maka, para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan
madzhab AsySyaf i menyelisihi seluruh hal ini. Mereka berkata:

Bisa jadi orang yang menjadi ufusan ifu salah, atau memperlambat,
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atau juga terkena sesuafu, sehingga tidak diketahui kapan dia akan

sampai. Mereka menilai buruk hal yang seperti ini, sebab perkara

ini bertentangan dengan apa yang biasa mereka ikuti.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki';
Muhammad bir, Quir Al Asadi mengabarkan kepada kami dari
Aun bin AMillah, dari Uthbah bin Mas'ud, dia berkata: Tamim Ad-
Dari pemah menjual rumahnya dan mensyaratkan unhrk dapat
menempatinSn selama dia hidup, dia berkata: Perumparnan diriku
ini seperti ibunf (nabi) Musa yang anaknya itu dikembalikan

kepadanSn, dan dia tetap mendapatkan imbalan dari menyusuinya.

Kami riua5atkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufun
Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Murrah bin qnrahil, dia
berkata: Shuhaib pemah membeli rumah dari Utsman dan

mensyaratkan unfuk dapat menempatinya. Abu Tsaur menjadikan

riuapt ini sebagai argumen dirinya, dimana mereka (ulama

madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab As5rSyafi'| itu
juga menyelisihinp (Abu Tsaur), dimana tidak ada sahabat yang

menentang perkara ini dari kalangan orang yang memperbolehkan

adanya suahr sSnrat dalam kansaksi jual beli.

Sebelumnp kami telah kemukakan perkara bansalsi jual

bnlinf Nafi' bin Abdul Harits yang membeli rumah untuk
(dijadikan) penjara dari Shafrran dengan harga 400 ribu dirham

dengan ryarat jika Umar menyetujuinya, maka bansaksi jual beli ini
sempuna, dan jika pun Umar fidak ridha, maka uang png 400
ribu difiam itu pun masih ada di Shafiuan. Mereka itu
bertentangan dengan mereka semua.

Kami juga meriunyatkan dari jalur periwayatan Yahya bin
Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidilah bin Umar, Nafi' mengabarkan
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kepadaku, dari hnu Umar, bahr,ra dirinp ifu mernbeli seekor unta

dengan empat unta lainnya, dengan qprat mernbawanSn ke

Rabadzah -dimana tidak ada wakfu unhr mernenuhi perkara ihr-.

Mereka menyelisihinya flbnu Umar).

Kami juga meriua5ntkan dari jalur periuapbn Hammad

bin Salamah, dari Simak bin Ha6, dari ArNu'man bin Humaid,

dia berkata: Ammar bin Yasir harrta mmpasan

perang, dia membagi sebagiannla dan menuliskan sebuah surat

kepada Umar meminta pendapatryn? Kemudian oranfformg
melakukan bansaksi jual beli saat orang-orang yang mernbawa

harta mmpasan perang ifu datang -inilah Ammar

dihadapan banfk orang.- Mereka juga menyelisihinlra (Ammar bin

Yasir).

Sementara kami, maka kami Udak menjadikan perkataan

selain perkataan Rasulullah # itu sebagai argumen. Semoga Allah

selalu memberikan tauftq-Nya. Ali menghukumi perkara tersebut

dengan syarat ifu semua sudah selesai. Sernentara para ulama

ma&hab Hanafi, ma&hab Maliki dan madzhab Aqrslnfi'i ada

perkataan png bertentangan pada perkara Srang telah mereka

perbolehkan dalam transaksi jual beli, dan juga apa yang mereka

larang. Kami telah menyebutkan sebagian dari perkara ini, dimana

sisanya akan kami sebutkan dalam ulasan 1ang lain -instp Allah-

selagi Allah memberikan kemudahan unhrk menyebutkanngra,

sebab perkara itu bahkan lebih banSnk dari apa fnng telah kami

sebutkan. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nyra.

LM6. Masalah: Setiap orang yang melahftan transal$i
jual beli yang fasid, maka itu batil, dimana barang tersebut belum
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menjadi milik sang pembeli, barang itu masih menjadi milik
penjual, dimana sang pembeli lah yang harus menjamin barang

tersebut saat pembeli ifu telah menerimanya, yang berupa jaminan

lantaran ghashab, bq3itu pula sebaliknya yang berlaku pada

penjual. Begitu pula harga barang itu juga dijamin oleh penjual jika

dia telah menerimanya, dimana Udaklah sah transaksi jual beli

lantaran lamanya u,akfu transaksi, tidak pula karena berubahnya

harga p6il, tidak pula karena rusaknya barang dagangan, tidak
pula lantamn barang itu hilang dan tidak pula karena wafatrya
kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.

Abu Hanifah berkata pada sebagian pendapat di atas,-

seperti yang telah kami sebutkan-: Dia mengatakan, Barangsiapa

yang melakukan bansaksi jual beli yang fasid, dimana sang

pembeli telah menerima barang itu, maka sang pembeli ifu telah
memiliki dengan kepernilikan yang fasid, dan pada kasus budak,

dia boleh dibebaskan.

Malik berkata tentang sebagian perkataan di atas, -seperti
yang telah kami sebutkan-: Dia berkata: Sungguh di antara ragam

transaksi jual beli yang fasid ada beberapa transaksi jual beli yang

di-faal<h, kecuali jika wakfu hansaksinya yang lama, atau harga

pasar berubah, maka bansaksi jual beli itu sah untuk dilakukan

saat ifu.

Abu Muhammad berkata: Tidak terhltupi lagi rusaknya dua

pendapat mereka, seperi halnya dia menasehati dirinya sendiri.

Sedangkan terkait perkataan Abu Hanifah, "Maka sang pembeli

telah memilikinya dengan kepemilikan yang fasid," ini merupakan
pendapat yang sangat rusak, dimana tdak pemah diketahui di

dalam agama Allah ini adanya kepemilikan yang rusak, yang ada

adalah bahwa bamng itu dapat dimiliki, dan ini shahih, atau tidak
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ada kepemilikan pada barang itu, maka ini fdak shahih, dimana

selain kedua hal ini, maka itu udak dapat dinalar.

Di saat mereka mangakui bahwa kepernilikan barang

tersebut itu fasil, maka Allah & telah berfirman,

@',t5fri4{';i'('
" Dan Allah tidak menyul<ai kebina*n." (Qs. Al Baqarah [2]:

205l,.

Maka tidak dipe6olehkan seseorcmg melaksanakan suafu

hul$m lrang A[ah 8t tdak suka.

Allah & j,rgu be,rftrman,

1#;5'J*AA{rtiy
" %unguhn5a Allah frdak akan mernbiarlan terus

bertangsngntn pkajaan onnggng metnbuat kqusl<an."(Qs.
Yur.unrs [10]: 81)

Siapa saja Sang mempertolehkan suahr perkara 37ang A[ah

telah tentukan bahwa perkara itu tdak baik, maka dia telah

menentang Allah dalam hukum-Np, ini dosa besar. Sebagian

mereka ada 5ang bemrgumen dengan hadits Barirah.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan argumen lnng
merusak agarna, kami berlepas diri kepada Allah dari orang png
menisbatkan suattr perkara batil kepada Rasulullah # dan

mempertolehkan perkara yang fasid. -Sungguh hal ini udak

pemah diakui oleh seorang muslim sekalipun.-
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Sebagian mereka lainqn ada yang berpendapat bahv,ra

sang penjual ifu menguasai barang milikngra.

Abu Muhamrnad berkata: Seseorang tdaklah dipertolehkan
unfuk kepada yang lain terkait sesuatu yang
mempakan hartanln, 3nng Alah tdak izinkan, maka dengan hal
ini mereka dipe6olehkan unfuk menguasakan orang lain terhadap

ibu anaknya atau budak perempuannya, sungguh ini
mempermainkan agama dan sesat !/ang tdak lagl samar
dengannya.

Tertait pendapat lmam Malik Maka perkara pertama yang
dikatakan bes! oftmg yans mengikutinya: Berikanlah batasan
kepada kami tentang lamanya u/aktu yang iika waktu ifu dilampaui
maka transaksi jual beli yang fasid menurut kalian itu sah unfuk
dilakukan, iika tdak, maka kalian telah sesat dan menyesatkan.

Berilonlah batasan perubahan pasar yang dengannya
kalian pe$olehkan hal 1nng haram; yaihr tambahan nya setengah
dirham dan safu butir, sementara kurang dari ifu, maka tanpa
diragukan lagi ifu dinamakan perubahan pasar. Seandainya
mereka memperbolehkan sahnp tansal$i jual beli yang fasid
dengan kadar batasan ini, maka seluruh transaksi jual beli yang
fasid prn juga menjadi sah.karena dalam kondisi yang seperti ini
harganya pun harusnSn berubah pada setiap hariryn.

Kernudian kami menanyai mereka tentang dalil dari
perkataan Srang mereka telah lontarkan? Dan nyatanya tidak ada
png menunjukkan dalil itu; Udak dari Al Qur'an, tidak dari
Sunnah, tidak pula dari riunyat yang fasid sekalipun, tidak pula
dari pemyataan seoremg ulama terkenal zarnan dahulu, tidak pula

ada qiyas lnng sesuai dengan ini, tdak pula ada pendapat yang
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dapat dipertimbangkan, akan tehpi ini merupakan benfuk

pembolehan memakan harta dengan cara png batil.

Seandainya mereka menyebutkan haditsryTa Ar'Nu'man bin
Basyir dari Nabi $,

6t'u
u,:.

ot.f ilL'aht 6'!; UJ c

y bq*U t4#3 i; rt;t, ;;.jr*;i'
W,i:k-

*-il y-1,1&ti,!):jlitt
" Yang halal itu jelas, wng hammpm iehs, dan dianbn

kduanya merupkan perkam nmar t/arlg Mak bantnk dikebhui

barynk orang. Bamng siap yang mqirWallan Ftran tang
sarnar baginSn, maka dia pun maningallcan yang hin dan dia

telah membebaskan agdma dan kehormabn dainya"

Atau iuga mereka menyebutkan p€rkatan yang maknangra

sarna seperti itu? Maka kami katakan: Kalian orirng

pertama yang menyelisihi l<hafur futr, karena lolian berkata:

Sungguh kalian itu menghukumi dengan dtn hulnrm ini ter{<ait

dengan perkara yang bagi kalian sarnar kehararnannya daripada

kehalalannya?

Ibnu Hazm berkata: Baik kalian itu berdr.rsta atau benar.

Seandainya kalian berdusta, maka dursta ihr adalah perkara png
haram, merupakan kemaksiatan dan juga sikap b€rani menentang.

Dan jika kalian benar, maka berard kalian tidak mengambil upa

yang ada di dalam hadits yang kalian iadikan argumen; pihr
tentang menghindari perkataan dan juga menghukumi perkara

yang samar bagi kalian. Akan tetapi kalian itu menyeberangi
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jembatan yang buruk, dimana kalian ihr telah memhdahkan harta
yang diharamkan dan membolehkan harta yang bertahaf dengan
pengakuan lisan kalian. Sungguh beliau belum menjelaskan
pengharaman perkataan tersebut dari penghalalannya- Secara

global, kalian telah menyelisihi kandungan lnng ada di dalam

khabartercebut.

Seandainya kalian berkata: Kami i demikian
lantaran kami mengira bahwa perkara itu haram dan belum
diputuskan keharamannya? Maka kami katakan: Allah & dan

Rasul-Nya $ telah melarang perkam ini bagi kalian, dimana

Allah $ berfirman,

"Mereka frdak lain han5nlah mengikuti sdang
Saungguhn5n percangkaan ifu tiada bertaedah sdikitpun
terhadap kebenaran "(Qs. An-Najm [53]: 28).

Dalam alat ini, Allah mencela suafu kaum yang

menghukumi suafu perkara berdasarkan dugaan mereka, dimana

mereka belum yakin akan hal ifu.

Rasulullah #i,

*;.tt, i4 rp:r'rrj'"pr : € tl
"Berhati-hatilah engl<au dengan karena

ifu meruplan perkataan Snng paling dusb."

Perkara lrang wajib dilakukan bagr orang yang

berprasangkan dan belum yakin akan perkara tersebut adalah

hendaknya dia menahan diri unfuk tidak menghukumi perkara itu

q" qrt'*,*{ -'Jft'lt 
",jetS yl,#- oI-
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dan frdak terbunr-lrum dalam mengambil keputusan pada perkara

lang dirinya tdak !,ahn, maka iilo dirinlp itu telah yakin,

putuskanlah hulom saat ifu.

Abu Muhammad berlata: Allah & berfirman,

.seLi;,vqW&
'Agar lamu menmngkan pda unat mansia aF Sang

telah diturunl<an k@a mqel<d (Qs. An-Nahl ll6lz Ml.

Allah $ berfirman,

2*,,ft€Sj-
" Untuk manjelalean sqah s6uafu." (Qs. An-Nahl [16]:

8e).

Allah & iugu berfirman,

&{F-ifi;;$
'Pada hari ini telah Ktsanp.mnl<an unfi* l<amu

agamznnu." (Qs. Al Maa'idah [5] 3).

Rasrlullah $ bersabda,

'r, i t1';l 11;'"-l \3,F ;
"Ehmngsiap yang melakul<an safu pfunbn tnng frdak

ada pal<an lami di dahmnSa, maka ifu tertolak"

Karni juga meriuralatkan dari jah.rr periuaftan Abu Bakar

bin Abu $nibah; Yazid bin Hanm menceritakan kepada kami,
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Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah,
bahr,ua sungguh Abu Musa Al Asy'ari berkata: Bagi seorang qadhi,

selrogranln dia tidak mengadili hingga perkara yang benar itu
nampak, sebagaimana jelasnSn wakfu malam dari pada siang hari.
Hal ini pun terdengar oleh Umar bin Al l(haththab, dimana dia lalu
berkata, "Abu Musa benar."

Ali berkata: Seomng mufti juga mempakan qadhi. Karena
dia mernufuskan wajibnlp perkara 5rang unjib dan mengharamkan
perkara png haram, atau juga mempertolehkan perkara yang

mubah. Maka, barangsiapa yang takin akan pengharaman suafu
perkara dengan nash yang datangn5n dari Al Qur'an atau dari
$rnnah yang babit, maka hendaknya dia mengharamkan dan
menilainSTa batil.

Dan barangsiapa yang yakin dengan kemubahan strafu

perkara dengan nashyang telah kami sebtrtkan, -Al Qur'an dan
Snnnah yang tsabit- maka hendaknya dia memubahkan dan selalu

melaksanakannya.

Barangsiapa yang yakin dengan wajibnya sesuafu dengan

nash yang telah kami sebutkan, -Al Qur'an dan Sunnah yang

babit maka hendakrya dia melaksanakannya. ndak ada hal yang

keernpat di dalam agama ini. Sesuatu png belum jelas hukumnya
dari nash yang telah disebutkan, -Al Qur'an dan Sunnuh yarrg

babit-, maka hendaknln dia menahan diri unfuk tdak
mengatakan sesuafu terrtangnya, dimana dia hendaknya berkata
seperti halr,sn perkataan para malaikat,

\;*r;'i1-ti'tes
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"Tidak ada gang kami kebhui sehin dari ap 5nng telah

hglau ajarl<an kepada kami." (Qs. Al Baqarah l2l:321.

Selain mengatakan yang seperti ini, maka ifu merupakan

kesesatan. Kami memohon perlindungan Allah dari kesesatan.

Allah & p* berfirman,

b

31ii ilL:rS'i6t13
"Maka frdak ada sesudah kebenann ifu, melainl<an

kaaabn." (Qs. Yuunus [10]: 32).

1447 - Masalah: Barangsiapa yang melakukan transaksi

jual beli seorang budak laki-laki atau budak r{ranita, dimana

keduanya itu memiliki harta, maka harta keduanSn itu adalah milik
penjual, kecuali jika dalam transaksi jual beli itu disyarat, maka itu
menjadi milik pembeli dan sang penjual tidak mendapat sedikit

pun bagian dari harga sang budak, baik itu banlnk maupun

sedikit-, dan dia juga tidak memiliki hukum transaksi jual beli

sarna sekali.

Apabila dalam harta milik sang budak laktslah atau budak

wanita, itu bempa emas -banyak ataupun sedikit-, dirnana budak

wanita atau budak lelaki itu telah dibeli dengan ernas !,ang
jumlahnya lebih sedikit dari emas ihr, atau sepadan dengannnya,

atau bahkan lebih banyak dari ihr, baik ifu juga dilakukan se@ra

kontan atau dalam tanggungan, atau juga hingga suahr batasan

wakhr, maka sernua ihr diperbolehkan, begitu pula jika harta sang

budak itu berupa per*, maka ini tidak ada bedanln.
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Seandainya nampak aib atau cacat pada budak lak-laki
atau budak wanita, maka budak tersebut dikembalikan kepada

penjualnya, dimana harta milik sang budak itu udak ikut
dikembalikan bersamanya. Jika sang pembeli menemukan suafu

aib pada harta sang budak, maka baik budak laki-laki mapLrn

budak perempu.m itu tdak dikernbalikan kepada peniual lantaran
perkara tersebut.

Apabila lnng diiual adalah sepanrh budak laki{aki atau

separuh budak wanita, atau juga yang dijual adalah suafu bagan
yang telah disebutkan dari sang budak, maka transaksi jual beli ini
pun dipertolehkan, dimana dalam transaksi jual beli ini tdak
dipertolehkan menqpratkan harta milik sang budak. Begitu pula

hulrUn jikalau bagian seseokrng dari budak, lnitu antara dirinya

dan omng lain itu yang diiual, maka tidak ada bedanSa.

Jikalau lrang dijual adalah dua oftrng budak, dimana

akadnya ifu antara dirinln dengan oftmg lain, maka sang pembeli
boleh menslnratkan harta sang budak, karena Rasulullah $
menyebutkannya dengan kata, "perRraratan," sebagaimana yang

telah kami ulas sebelumnya, dimana persyaratan itu bukanlah

transaksi jual beli, sehingga dia udak memiliki bansaksi
jual beli. Rasulullah * fidak mengkhususkan suatu perkara yang

telah diketahui dengan perkam lainnya yang stafusnya fidak

diketahui, dimana beliau juga tidak menentukan suahr kadar dari

kadar lainngra, begitu juga harta dari harta lainnln, sehingga tidak

dipertolehkan mengkhususkan sesuattr dari perkara itu, dimana

harta itu dapat dimilild dengan syarat lnng sah, dan tidak termasuk

dalam transalsi pengembalian (sang budak), sehingga sang

pembeli tidak perlu mengembalikan harta tersebut lantaran adanya
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aib atau cacat pada harta tersebut dan tidak juga cacat yang ada

pada sang budak.

Barang siapa yang menjtnl separuh budak secant urnurn,

atau sepanrh budakn3n, dimana sang pembeli ihr belum
membelinya. Strrrgguh Rasulullah $ menjadikan p€rslnratan harta

itu adalah bagi orang png mernbeli seoftrng budak atau membeli

seorang budak dari dua orcrng perniliknta, maka dalam kondisi ini
transalsi jtnl belinln terlalsana dan sang pernbeli berhak atas

perq/amtan harta t€rs€but.

Seperti inilah ulama madzhab kami, dimana

pendapat Malik adalah seperti pendapat kami dalam pensyaratan

emas, perak, sesuatu 1nng tidak diketahui, sesuafu yang banyak,

dan sesuatu yang sedikit. Sementara Abu Hanifah dan AqrSyafi'i
berkata: Perkara ihi Udak dipertolehkan kecuali dengan hukum

Snng berlaku dalam transaksi iual beli. -lni bertentangan dengan

hadits png ada Mereka menolak beragam qnrat png telah Allah
p€ftolehlon, dan mernperbolehkan beragam persyaratan 1tang

Allah anggap batil.

Kami meriuraSntkan dari ialur periwayatan Sa'id bin
manshur; Huslraim mengabarkan kepada kami, Ubaidilllah bin
Umar mengabarkan kepada kami dari Nd', dari Ibnu Umar, dari

Umar, bahua dia berkata, "Barangsiapa yang melaln*an transaksi

jual beli seorang budak, dan dia merniliki harta, maka hartanp itu
adalah milik penjtnl, kecuali jika pernbeli mensgraratkan ifu."

Kami meriuraptkan dari jalur periuraptan Sa'id bin

Manshur; Abu Al Ahtmsh kepada karni, Asyats bin
Abu Asf$n'tsa' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Seseorang menjual pelafn lald-laki miliknya, dimana dia tidak
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mensyarat harta pada salah safu diantam kedua, lalu pelayan ini

memang memiliki harta, maka Syuraih memufuskan bahwa harta

itu milik sang penjual.

Kami meriwa5ratkan dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus, Mughirah,

Abu Ishaq AsySpibani, dan sebagian ulama ma&hab kami

mengabarkan kepada kami dari AsySya'bi, dari Syuraih; dia

berkata: Yunus berkata: Dari Al Hasan, Mughirah berkata: Dari
hrahim, AsySyaibani berkata: Dari AsSr-Sya'bi dari Spraih,
sebagian ulama ma&hab kami berkata: Dari Asy-Sya'bi, kemudian

mereka semua ifu sepakat: Al Hasan, An-Nakha'i, Syr.rraih dan

Asy$n'bi, bahwa orang yang melakukan tansaksi jual beli

seorang budak lrang memiliki harta, maka harta itu menjadi milik
pembeli, dimana tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan
argumen bersaman dengan Rasulullah $ (saManya). Semoga

Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

L44.8- Mas:alah: Terkait barang dagangan, maka sang

pembeli harus mensyaratkan bendanya, baik itu seperti harta

budak laki-laki atau harta budak wanita, dia juga boleh

menqnratkan sepertiga atau seperempat baEan barang tersebut.

Para ulama yang melarang syarat ini adalah Malik dan Abu
Sulaiman, berkata: Sang pembeli fidak boleh

mensyaratkan kecuali ifu semuanya atau tidak mensyaratkan

semuanya.

Abu Muhammad berkata: Ini salah, sebab Rasulullah $
belum mengatakan hal ini, dimana harta sang budak itu adalah

milik penjual kectrali sang pembeli mensyaratkan semuanya -
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dimana sebagian harta ihr adalah harta. Ini termazuk ke dalam

lafa& sabda beliau. Semoga Allah selalu membikan taufiq-Nya.

lMg- Masalah: Seandainya dikatakan: Nash png ada

itu hanya diperunfukkan pada budak lak-laki, lantas darimana

kalian mengatakan yang seperti itu pada budak unnita? Kami
katakan: Redaksi kata "Al AM' (budak) dalam bahasa arab,

redaksi ifu termasuk kata yang menunjukkan jenis; pifu budak

laki-laki dan budak wanita. Karena, orang Amb k"rap melafalkan
"Abdun un lbadah." Sementara "Al AMtl' ifu merupakan nama

suatu jenis, sebagimana orang arab mengatakan, manusia, kuda

dan keledai. - Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Orang yang paling benar untuk dibalikkan pertentangan ini

kepadanya dan sosoknya lazim ditanya, adalah orcrng yang

membeda-bedakan antara budak laki-laki dan budak wanita dalam

hulurn, dia menganggap perbuatan zina pada budak unnita itu
sebagai aib yang membuat sang budak wanita itu dikembalikan,

dimana dia pun tdak beranggapan yang sarna pada kasus budak

lakilaki, sehingga membuat budak laki-laki itu harus dikembalikan,

orang ini adalah para ulama ma&hab Hanafi.

Orang yang beranggapan, bahwa seoftmg laki-laki

merdeka boleh memaksa budak wanitanya unfuk menikah, dimana

budak laki-laki tdak boleh memaksa majikan wanita untuk
menikah dengannya. Seandainya budak wanita ifulah yang

dikecualikan dalam bansaksi jual beli, karena diwalibkannya

mengqilnskan kepada budak laki-laki, maka silahkan kalian

qiyaskan budak wanita itu pada kasus pengembalian karena suafu
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cacat dan pada kasus tidak ingin dinikahi. Jika kalian tidak
mengqiyaskannya, maka kalianlah yang terhakimi.

1450. Masalah: Barangsiapa yang melakukan transaksi
jual beli pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan padanya,
maka buahnya itur adalah milik sang penjual, kecrrali sang pembeli
menslraratkannya. Penyerbukan pada pohon kurma pitu mayang
yang muncul dibelah dan ditaburi serbuk tepung dari pohon kurma
jantan. Sedangkan sebelum adanya proses penyertukan, maka
mayangnya itu adalah milik penjual. Dimana tidak ada png boleh
dilakukan pohon kurma dalam keadaan seperti ini kecuali hanr
membuat persyaratan saja, sedangkan tansaksi jual beli pohon
tersebut tidak diperbolehkan hingga buah kurma itu terlihat
matang. Apabila buah kurma itu telah matang, maka itu berarti
telah melampaui batasan yang disyaratkan pada pohonnSra itu,
dimana kondisi ini pula telah melampaui batasan qnrat transaksi
jual beli gnng sebelumnya disyaratkan bersama pohon tersebut,
sekalipun itu tdaklah memperjualbelikan batang pohonnya.
Hukum ini hanya berlaku pada pohon kurma yang strdah

dilakukan penyerbukan saja, sebagaimana nash yang ada. Jikalau
buah kurma itu nampak tanpa adanya penyertukan, maka tidak
boleh penyerbukan itu, karena perkara itu bertentangan dengan
perintah Rasulullah #.

Sementam pada buah lainnya, maka orang png menjual
pohon 5nng buahnya telah nampak atau belum matang, maka -
mau tidak mau- buah itu adalah milik sang penjual, dia udak boleh
diperlualbelikan kecuali bersama pohonnya, dan tidak boleh jika
tanpan5n, dimana tidak boleh juga dilakukan perq;aratan pada
buah itu.
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Pembeli suatu pohon tidak boleh melazimkan sang penjual

dalam mencabut pohon ifu, kecuali jika buahnya telah nampak

matang. Apabila telah nampak kematangan buahnya itu, maka

sang pembeli baru boleh mewajibkan penjual unh.rk mengambil

apa lang bermanfaat dari pohon itu, dan tidak malajibkan sang

penjual unfuk mengambil apa yang bisa dimanfaatkan dari sisi apa

pun.

Pengkhususan pohon kurma seperti yang kami paparkan,

hal tersebut karena memang nash itl.s, hanya ada pada perkara

pohon larma saja dengan adanya proses penyerbukan, dimana

qilras yang ada ifu batil, begitu pula alasan dengan nampaknya

buah pun ifu batil, karena merupakan dat<rran tanpa adanya dalil.

Sedangkan perkataan kami, "Tidak ada yang boleh

dilakukan pohon kurma (dalam keadan seperti ini) kecrrali hanp
membuat persyaratan saja," maksudnya adalah selagi buah pada

pohon itu belum terlihat matang. Sebab perkara ini seperti yang

telah kami sebutkan sebelumnya terkait larangan Nabi $ tentang

hansaksi jual beli buah hingga buah itu terlihat matang dan

memerah.

Maka tdak boleh melakukan tansaksi jual beli buah

tersebut sebelum buah itu telah matang, dimana Nabi $ hanya

memperbolehkan untuk memberikan persyaratan terkait pohon

itu, sehingga kami memperbolehkan apa yang telah Nabi

perbolehkan, dan mengharamkan apa yang beliau larang.

Allah S berfirman,

@ab-,1j,rr@6;ii*Hv:
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" Dan tiadalah tnng diucapkannya ifu (Al-Qumn) menurut
kernauan haua nafsun5n. Uapannya ifu tiada lain hanSnlah unhgnt

tnng diwhykan (kepadan5n)." (Qs. An-Najm [53]: 34).

Allah & jr.rgu berfirman lainnya,

"i::';,&;i j'tifi*'trtfr
"Maka Sesungguhnya dia telah bertuat alim tuhadap

dirin5n sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Para ulama madzhab AsySSafi'i dan ma&hab Maliki

mengqiyaskan semua buah pada buah kurma. Mereka dan juga

para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan transaksi jual beli

buah yang belum nampak matang, dan sebelum buah ifu berubah

wamanya, baik tansaksi ifu hanya pada buahn5n atau bersaman

dengan pohonn5ra -ini bersebrangan dengan larangan

Rasulullah # d* bentuk pembolehan perkara apa Sang telah

diharamkan.- Rasulullah #b bukannln tidak mampu mengatakan,

"Buahnya saja atau bersamaan dengan pohonnya," akan tetapi

memang beliau tidak ingin mengatakannln. Maka ini termasuk

syariat yang belum Allah izinkan.

Para ulama yang melarang hansaksi jual beli buah sebelum

secara global buah itu nampak matang, tanpa adanSa qnrat
buahnya saja atau bersamaan dengan pohonnya adalah, Sufun
Ats-Tsauri dan hnu Abi Laila.

Kami meriwayatkan dari jalur periwagntan Muslim; Yahn
bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari
hnu Umar, dia berkata: SesungguhnSa Rasulullah $ melarang

transaksi jual beli buah hingga nampak matang, 5nifu melarang

bagi penjual dan pembeli.
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IGmi juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Alyub,
Ubaidillah bin Umar, Musa bin Uqbah, dan Yahya bin Sa'id,
dimana mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari
Rasulullah $.

Kami pun meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ismail
bin Ja'far dan Syu'bah; dimana keduan5n meriwayatkan dari
AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi $, beliau bersaMa,
"Janganlah l<alian munperjualbelilan buah hinsg nampk
matang."

Karni juga meriuayatkannya dari jalur periwayratan hnu
Syihab, dari Salim, dari Ayahnp, dari Nabi $.

Kami juga meriurayatkannya dari jalur periunSatan Abu Az-
Zubair dan Amr bin Dinar; keduanya meriwalratkan dari Jabir, dari
Nabi $.

Kami juga meriwa5ratkann5n dari jalur periwayatan Sa'id
bin Al Musa5ryib dan Abu Salamah bin AMurrahman, keduanya
meriwalntkan dari Abu Hurairah, dari Nabi S.

Maka semua riuraSnt ini dinukil se@ra muhwatir dari
Nabi $, mulai dari para sahabat hingga tabiin dan generasi di
bawah mereka.

Apabila buah tersebut terpotong, seandairyn jika buah ini
dibiarkan, dia dapat berubah wamanya, baik ifu kurma balhlq:urla
yang masih hijau) atau kurma busr (kurma lnng masih mengkel

dan manis rasan5n); atau ada sisi buah yang sudah lat/ak -ini pada

selain buah kurma-, maka tansaksi jual belinya belum
dipertolehkan hingga mancapai kondisi yang Rasulullah $
perbolehkan unfuk memperjualbelikannya. Namun, seandainya

buah itu dibiarkan bqlitu saja dan wamanya tidak berubah, dan
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tidak nampak suatu sisi yang mulai menjadi luyuk (untuk diiuaD,

maka transaksi jual beli seperti ini dipertolehkan setelah

memotongnya, bukan sebelum buah ihr terpotong. Karena, saat ifu
buahnSn telah keluar dari sifat yang Rasulullah # perbolehkan

untuk menjualnya.

Setiap orang gnng dapat memahami dan membedakan, aku
yakin pasti mengetahui, bahwa larangan Rasulullah $ terhadap

transaksi jual beli buah kurma hingga dia berubah wamanSra, dan
juga larangan transaksi jual beli buah itu hingga nampak matang;

tanpa diragukan lagi bahwa ini semua untuk buah-buahan ynng

jika dibiarkan, dia dapat berubah wama atau nampak matang,

tidak mungkin pada buah lainnya. Sedangkan terkait buah-buahan

yang tidak selamanya tidak mungkin berubah waran5n, dan juga

tidak pemah terlihat matang, maka ini bukanlah yang dilamng oleh
Rasulullah * ,r,fuk menjualnya hingga dia berubah wama atau

hir,gga nampak matang, kategori yang sema@rn ini Udaldah

termasuk ke dalam perkara yang dilarang unfuk menjualnln,
dimana Allah S berfirman,

'€lifii'J3,

"Allah Telah menghalalkan jual beli' (Qs. Al Baqarah [2]:
275).

Sementara perkataan kami, "Sang pembeli pohon Udaklah

diperbolehkan unfuk menyuruh penjual memetik buahnp sebelum

buah itu dapat dimanfaatkan," Perkara yang tsabit dari
Rasulullah #, {*i jalur periwayatan Al Mughirah bin Syu'bah-
"Bahwa Rasulullah $ melarang unfuk menyia-nyiakan harta."

Sang penjual bukanlah orang yang melampaui batas dengan
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membiarkan buahnya itu berada di pohonnya, dan pembelilah

yang menyia-nyiakan hartanya sendiri.

Begrfu pula tentang orang yang menjual sebidang tanah,
yang di dalamnya terdapat benih dan funas (suafu pohon), dimana
benih dan tunas itu tdak diperjualbelikan, maka sang pembeli
tanah tidak boleh memerintahkan untuk mencabut ifu semua

kecuali hingga benih itu menjadi tanaman yang telah sampai

batasan dapat diambil manfaat,ya. Dimana sang penjual pun tidak
semena-mena memanfaatkan tanah dan tidak pula pohon orcng
lain dengan harta miliknya tanpa izin pemilik pohon. Semoga

Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1451. Masalah: Sedangkan setelah nampak sisi yang

layak pada buah kurma itu, maka sang pembeli baru boleh
mengajukan persyaratan, ini jika pohon kurmanya pun dijual,

dimana dalam kondisi seperti ini pula sang penjual telah

diperbolehkan melakukan bansaksi jual beli buah kurma bersaman

dengan pohonnya ataupun tanpa pohonnya. Terkait pers5nratan

tersebut adalah tenuujudnya sifat buah yang diinginkan, yaitu
seperti lang Rasulullah S saMakan, "Telah dilakukan

penyerbukan." Dan buah ini pun kondisinya telah dilakukan
penyertukan (pengawinan).

Sementara terkait dengan diperbolehkannya melalnrkan

hansaksi jual beli buah tersebut bersaman dengan pohonryn dan
juga bisa tanpanya, maka ini pun berdasarkan kebolehan
Rasulullah # u.,tuk menjual buah-buahan tersebut saat nampak

matang. Semoga Allah selalu memberikan taufiqNya.
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L452- Masalah: Barangsiapa !,ang meniul potron

kurma dan terdapat buahnya 1nng sudak disertuk, rnaka sang

pernbeli hanrs menryaratkan serntranya (pohon dan btnh png
telah disertuld ,il<a dia Mehendah atau mensyaratkan

separuhnp, atau sepertiganya, ahu juga safu bagian tertenfu

secara urnum pada semuan5ra ifu, atau sesuafu 1lang da pada

semuanla.

Apabila pernbeli menemukan aib pada pohon, rnaka dia

boleh mengembalikan pohon itu, dan tdak ladm mengernbalikan

buahnln, karena sebagian buah itu terdapat buah (yang baild.

SaMa Rasulullah *t, "di dalamnya terdapat hrah Fng
telah dise6uk, maka buahnp itu untuk penjual keonli iika
pembeli mensyaratkann5n," maka ini berlaku bagi semua yang

disebut buah kurrna, dimana perqpratan ihr bukanlah transaksi

jual beli, sehingga apa !/ang diqnratkan itu fidak dikernbalikan saat

barang tersebut dikembalikan, sebab tidak ada nashAl Qtr'an dan

Sunnah Snng mauajibkan hal itu.

SeandainSn sang pembeli itu membeli hrah setelah

nampak buah 37ang layak (dipedualbelilon), atau dia membeli buah

selain kurna, kernudian menemukan kondisinln sudah nampak

layak (diperjualbelilon), atau juga dia membeli buah dari ruatu

pohon selain kurrna, lalu dia menemukan suatu aib pada pohon

tersebut, maka dia boleh mengernbalikannya, atau juga dia

menemukan sebtnh aib pada buah, maka dia pm iqa boleh

mengembalikannya.

Seandainlra sang pernbeli itu merrbeli hnh bsamaan
dengan pohonryra dalam safu tansalsi, maka jika sang pernbeli

ingin mengembalikannya, maka dia harus mengernbalikan
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semuanya, karena transaksi yang berlangsung adalah saht

transaksi. Namun, jika sang pembeli ihr membeli buahnya dengan

transaksi lain, maka dia tidak perlu mengembalikan buah ifu

-disaat dia menganbalikan pohonnya lantaran adanya suafu aib

atau cacat-, begifu pula sebaliknya.

SeandainSn sang pembeli itu membeli pohon kurma dan

menslnratkan buahnya, atau sebagian buahnya, lalu pembeli

mendapati transaksi jual beli ini menrpakan transal$i jual beli yang

fasid, mal<a saat sang pembeli mengembalikan pohonnya, dia juga

harus mengemblikan buahnya, pembeli juga harus menjamin

pohon tersebut jika dia rusak atau buah ihr msak, karena

Rasulullah $ tdak memperbolehkan adanya persyaratan ifu

kecuali datangnSn dari pembeli, dimana seorang ifu tdak dianggap

sebagai pembeli kecuali jika transaksi jual belinya sah, sementara

jika transaksi jual belinya itu tidak sah, maka ih-r bukanlah perkara

yang Nabi # jadikan persyaratan suafu buah. Jika orang itLr

tdaklah demikian, maka syarat darinSra itu tdaklah dipertolehkan
yang bertentangan dengan perintah Rasulullah $, dimana orang

itu melalnrkannya dengan sengaja. Allah @ befirman,

" Elarangsiapa yang menpftng l<amu, Maka sennglah dia,

seimbang dangan senganntn terhadapmt." (Qs. Al Baqarah [2]:

L941.

1453- Masalah: Barangsiapa yang memperiualbelikan

safu atau dua pohon kurma, yang di dalamnya terdapat buah yang

telah dilakukan penyerbukan, maka pembeli tdak boleh

Wdii;,b,*b:'3t,#€ia#
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buahnln, dimana dia tidak boleh menq,raratkan itu

kecuali pada tiga pohon dan lebih dari itu.

Apabila ada orang yang menjual bagian dirinya se@ra

urnutn yang ada pada pohon kurma. Maka jika bagian dirinya dari

pohon kurma itu mencapai tiga pohon atau lebih, maka pembeli

bam boleh mensyaratkan buahnya. Namun iika tdak, maka diriryra

ifu tdak boleh mensgraratkan buahnya. Sebagaimana png telah

kami uraikan sebelumnya, bahwa buah itu selalu menjadi miliki
penjual, ini berdasarkan sabda Rasulullah $,

.LdtL.A
* hmngsiap tang memperjualbelil<an pohon k *r: *rn

telah dilal<ul<an penyerbukan, maka buahn5n itu milik penjual,

kecuali jila pem beli m ensyamtlann5m."

Batasan paling sedikit unhrk nama, "pohon kurma" adalah

tiga buah pohoh lebih, karena lafadz btsni5yah png ada pada

kata "Dua" ifu sudah terkenal di dalam bahasa yang Al Qur'an
dihrrunkan dengannya dan juga telah dikatakan oleh Rasulullah $,
dimana kata plural pertama itu jahrh pada kata "tiga" ke atas.

Seandainya mereka menyebutkan firman Allah &, ;i3 3fr

kfi *Maka Saungguhnya hafi kamu berdua Telah condong

(untuk menuima kebaikan), "(Qs. At-Tahriim 166l: 41.
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Karni Lratakanr Perkara yang telah diketahui oleh bangsa

fuab adalah, bahwa dua dari dua ifu dinyatakan dengan kata
plural.

Ar-Rajiz berkata:

,r)t'-,iL,Y*tP gY; *:i &:,iti
Sel<alipun kduaduanSm menuduh a* U, io** kduanSa

ifu seperti punggwg dua bmeng.

Seandainp dikatakan: Al Jam'u adalah menyafukan

sesuahr dengan sesuatu lainnya, lantas apakah dtn ifu kata plural?

Kami Katakan: Ini batil, seandainya memang seperti 3nng
telah kalian n5ntakan, maka kami juga boleh menyebut "SatLr"

dengan redalrsi 5nng plural. Dikatakan: hidun Qanuu (Zaid sudah

berdiri), Ar-Rajulu Qabluu fielaki ihr membunuh), karena "Satu" itu
pun kumpulan sebagian dengan sebagian lainnya. Semoga Allah

selalu mernberikan taufiq-Nya.

1454- Masalah: Tidaklah diperbolehkan tuansaksi jual

beli suafu bamng yang harganya akan diserahkan pada suatu

tempat tertenfu, dimana tidak juga unfuk suatu

barang pada suafu tempat tertentu, karena ifu merupakan syarat

gang tidak ada di dalam ldtabullah, sehingga sSnrat ini batil. Akan
tetapi sang penjual dapat menunfut harga barang tersebut

dimanapun keduanya berada, atau pada wakfu penjual menemui

sang pembeli atau orang yang malakilinya di tanah Allah ini.

Seandainya harga barang ifu pun telah diserahkan ketika itu juga,

sebagai aplikasi dari perintah Allah melalui lisan Rasul-Nya #, -
yaitu dengan memberi setiap orang yang mempunyai hak,- dimana
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tidak ada 3nng penjual harus lakukan kecuali dia tidak menahan

sang pembeli dengan barang yang telah dibelinp dari penjul.
Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-I.lya.

1455. Masalah: lldaklah dipertolehkan transaksi jual

beli budak wanita dengan syarat dia ditaruh ditangan orang lnng
adil hingga sang budak haid, -baik budak wanita itu cantik atau

buruk rupa- maka transaksi iual beli dengan syarat ini adalah fasil.

Namun jika memang mayoritas orcrng melakukan bansaksi iual beli

yang demikian, maka transal{si jual belin5n sempurna. Ini
merupakan pendapat Abu Hanifah, AqlSyafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik ma,rnjibkan syarat ini bagi budak wanita
yang cantik, dan tidak meu,rajibkannya pada budak uanita png
buruk rupa. Inilah pertentangan pertama, yang juga mempakan
pendapat yang fasid, karena budak wanita 1nng buruk rupa iuga
dapat disefubuhi layaknya budak wanita png cantik, dimana

budak wanita yang buruk rupa pun dapat hamil sebagaimana

budak wanita yang cantik.

Lalu pendapat mereka yang lain yang merniliki
pertentangan yang paling besar adalah, bahwa haid itu dapat

dijadikan tanda, bahwa sang budak wanita itu tidak hamil, dirnana

sungguh terkadang ada orang hamil 5nng juga terkadang masih

mengalami haid? Maka kami katakan kepada mereka: Haid kalian,

unhrk apa kalian ma,uajibkan larangan sang pembeli mensefubuhi

budak wanitanya, sementara kalian ma,vajibkan qBrat yang rusak

ini, yang tidak pemah diwajibkan di dalam Al Qur'an, tdak pula

ada di dalam Sunnah, tidak pula tertera dalam riwapt yang fasid
sekalipun, tidak pula ada pendapat pam sahabat, tidak pula ada
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qiyas tentang hal ini, tidak ada pendapat yang menjauhi perkara

semacarn ini, dan tidak ada pemikiran yang dapat dilogikakan?

Sementara kalian mengatakan, bahwa jika budak wanita ifu
hamil, maka aku serahkan kepadanya, dimana dia diperbolehkan

bersenang-senang dengan apa yang ada di atas kain sanrng. Dia
juga diperbolehkan mensetubuhinya setelah budak wanita itu suci

dari haidnya, -mungkin saja bagi kalian- bahwa sang budak

wanita ihr telah dihamili oleh penjual, lantas apa bedanp antara

Snng kalian pertolehkan kini dengan apa yang kalian larang dari
pembeli sebelum budak wanita itu haid dan takut hamil; dimana

rusaknya barang dagangan ihr ada pada dua kondisi tersebut?

perkara apa !/ang lebih mengejutkan dari hal ini.

Tidak ada bedanln antara kami dan kalian, bahwa jika

kehamilan itu muncul setelah haid, dan setelah kalian

memperbolehkan untuk mensefubuhinya, hingga sang budak

wanita ifu melahirkan dalam kurun waktu paling sedikit enam

bulan. Sungguh transaksi jual beli ini di-fasakh, budak wanita ifu

dikembalikan kepada penjual, beserta anaknya, jika pembeli telah

mengaku sudah mensefubuhi budak wanita ifu dan belum

melakukan istibn' (pembebasan diri dari kehamilan) dari anak

tersebut. lantas manfaat apa yang didapatkan dari kehamilan

tersebut, atau apa maksudnya ini?

Seandainya mereka berkata: Sungguh kami mengikuti nasrl

yang ada, lnihr "Tidaklah budak wanita itu disetubuhi hingga dia

haid?"

Maka kami katakan: Tidak, bahkan kalian itulah yang telah

menyelisihi nash tersebut, karena kalian telah membedakan antara

budak wanita png cantik dan yang buruk tupd, perkara ini tdak
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ada di dalam khabartersebut, dan sepengetahuan kami, belum ada

orang yang mengatakan ini sebelum kalian. Kalian juga telah

membedakan antara yang masih pemwan dan sudah fidak

percrwan, ini pun tidak ada di dalam l<habartqsebut. Secam global

kalian tidak bisa mengaku-ngaku dalam perkam ini.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, Yang peftlwan

maupun yang sudah tidak perawan ifu sama saja, dimana safu di

antara keduanya itu fidak disetubuhi hi.ggu dia haid, atau hingga

budak wanita ifu bersaksi membebaskan diri dengan apa yang

dilakukan wanita yang tidak haid, selain itu l<habarini fidak shahih,

seandainya ini shahih, maka kami pun akan berpendapat

dengannya, akan tetapi kami katakan: Budak wanita ifu tidakboleh

diperjualbelikan hingga dia membebaskan dirinp dengan haidn5ra

itu, dimana sang pembeli juga tidak boleh mensetubuhinya hingga

dia pun membebaskan diri dari budak itu lantaran hanya takut

menghamilinya. Jika kami telah 5akin, bahwa budak wanita itu

dihamili penjual, maka bansaksi jual belinp ifu haram jika sang

budak itu adalah wnmul walad darinya. Namun jika kehamilan itu

berasal dari orang lain, maka transal{si jual belinya ifu halal untuk

dilakukan, dan mensefubuhinya diharamkan hingga budak u/anita

ifu melahirkan dan suci kembali.

Sang pernbeli ifu dipercaya unfuk ihr, sebagaimana dirinya

ifu diperca5m dari apa yang haramkan baginya, yaifu mensefubuhi

budak yang sedang haid dan yang sedang nifas, dimana ini tdak
ada bedanya, sebab tidak ada nash selain itu, dimana juga tidak

ada bedan5ra antara dipercayanya seseorang terhadap apa ]rang

telah dia beli dengan kalian mempercayakan orang yang

menghamilinya.
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Sementara nyatanya di sini kalian tdak membedakan

antara orang yang dipercaya dan yang tdak, dan kalian

membedakan budak wanita yang cantik dan yang buruk ilpd,
sungguh ini mencampur adukkan dan konbadiktif.

Sedangkan hukum terkait budak wanita itu andaikan dia

hamil, maka ins5n Allah kami akan jelaskan pada pembahasan

"pembebasan diri" berikut dengan penjelasann5ra. Tiada daSra dan

upaln kecrrali dari Allah semata.

L456. Masalah' Tidak halal menjual budak laki{aki atau

budak perempuem dengan syarat si penjual harus memberikan

kepada keduanya pakaian -baik sedikit atau banyak-. Dan juga

tdak halal menjual binatang dengan syarat si penjual memberikan

kain alas pelana atau tali kendalinya atau pelananya. Jml beli

dengan syarat ini hukumnya batal dan tidak halal. Barangsiapa

1nng jual belinya ditetapkan demikian secartt paksa maka ia

merupakan kezhaliman, akan tetapi jual belinya dibolehkan.

Alasannya adalah bahwa ia merupakan syarat 5nng tidak

terdapat dalam Kitab Allah S sehingga hukumnp batal.

Allah $ berfirman

YJLU{\fr(o.rfw-
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"Hai onng-omng yang beriman, janganlah l<amu saling

memakan harb sernatnu dengan jalan Jpng batil, kecuali dmgan
jalan pmiagaan tnng berlaku dengan sul<a sana-sul<a di antan
Itamu." (Qs. An-Nisaa' I4l:291

Rasulullah $ bersabda,

.rt?'&L &t;l:, .5scr'ot

'SaungguhnSa damh dan harb kalian hanm u* iut*;'
Allah & men5atakan bahwa bila seseoftmg mengambil

harta orang lain tanpa adanya keridhaan di antara

melalui perdagangan adalah batil. Dia mengharamkannya karena

hal tersebut dilarang dan Rasulullah # juga meng

Pakaian adalah harta si penjual dan dia tidak menjualnya

dengan keridhaannya sehingga Udak halal mengambilnya sama

sekali. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Aqrsffi'i, Abu
Sulaiman dan sahabat mereka.

Akan tetapi menunrt Malik, si penjual boleh dipal$a untuk

memberikan pakaian musim dingin bila jual beli tersebut dilakukan

pada musim dingin, atau pakaian musim panas bila jual beli

tersebut dilakukan pada musim panas, dengan catatan pakaian

tersebut boleh digunakan unfuk shalat. Pendapat ini adalah q,rariat

yang tidak terdapat dalam Al Qur'an atau Sunnah atau riwapt
png lemah atau qiyas atau pendapat png kuat. Dan sejauh png
saya ketahui pendapat ini juga Udak dinptakan oleh ulama

sebelumnya -maksudnp pembagian tersebut-.

DiriwaSntkan dari hnu Umar 49, "Setiap perhiasan dan

pakaian yang disyaratkan harus diberikan kepada budak

AI Muhalla - I sz3 I



perempuan pada saat tajadi iual b"li termasuk dalam jual beli".

Akan tetapi mereka tidak mengatakan berdasarkan pendapat ini.

Apabila mereka mengatakan, 'Bukankah pakaiannp

termasr.rk hartanlra?" Maka kami katakan, 'Kalian bersikap

kontradiktif dalam masalah ini pada dua tempat. Pqana" bahwa

kalauprm ia mertrpakan hartanln, kalian telah membolehkan

pensyaratan sebagian hartangn dan hal tersebut haram menunrt

lolian. Kdua kami katakan kepada kalian 'Bagaimana bisa

dikatakan bahwa ia merupakan hartaqn sementam kalian

mernaksa si penjual unhrk mendatangkanrqn +aik sr.rka atau tidak

suka- sesrrai kehendaknla?'

Kernudian, kalaupm kalian merrgatakan bahun pakaian

tersebnrt harta si budak perempuan, bukankah pelana

dan tali k€ndali menrpakan harta mifik keledai dan baghaP Karena

kalian merqgatakan bahun ia udak boleh dijual kecrnli harus

bsama pelana dan tali k€ndali? Merrgapa kalian mengatakan hal

ini dalam pelana lnrda dan ta[ k€kang lnrda? Smgguh ini

mertrpakan pendapat aneh yang kami tdak hhu berasal dari

nurna-

Disamping itn, mengapa kalian tdak marajibkan

kepadanla agar menrberinya nafkah selama safu bulan atau dua

bulan sebagaimana kafian marrajibkan kepadaryn agar

mernberingra pakaian selama satu tahun atau setengah tahun?

Kami tidak tahu apa perbedaan antara pakaian dan nafkah,

padahal nafloh itu lebih hnt karena si budak perempuan tersebut

tdak bisa hkhrp bila tdak dinafl<ahi.'

Apabila mereka merrgatakan, "Bukankah pembeliryn

mernberi naftah kepadanln?" Maka kami katakan, "Pembelinya

juga mernberinya pakaian sebagaimana dia wajib memberi
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isterin5a pakaian. Sementara aphnya dan saudara laki{akin5a

yang menikahkannlra tidak wajib memberinya pakaian sejak dia

menikah."

Apabila mereka mengatakan, "Apakah si penjual hanrs

menjualnya dalam keadaan telanjang?" Maka kami katakan
"Apakah dia hanrs menjualnya dalam kondisi lapar?" Jadi tdak
ada bedanp dalam hal ini.

Sebagian mereka mengatakan, "Memberi pakaian adalah

salah safu dari rukun-rukunnya". Maka l<ami katakan, 'Ifu adalah

dusta dan kebodohan, karena sejauh lrang saln ketahui manusia

tidak membuat rukun yang di antaranya adalah memberi pakaian."

Apabila mereka mengklaim bahrlla hal tersebut merupakan

amalan penduduk Madinah, maka kami katakan, "Orang 5rang

mengatakan demikian telah berdusta! Karena menrpakan kebatilan

bila syariat tersebut diamalkan penduduk Madinah tapi

disembunyikan oleh Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Al Hasan dan

AHullah bin Az-Zubair & sehingga tidak ada yang mengetahuinp

selain Malik dan orang-orang yang bertaklid kepadangn."

t457. Masalah' Tidak halal menjual barang dagangan

kepada orang lain dengan harga yang telah ditenfukan

lalu kelebihan dari harga tersebut untuk orang yang menangani iual
beli tersebut.

DiriwaSratkan kepada kami dari jalur hnu Abi $nitnh:
Huspim mengabarkan kepada kami dari Amr bin dinar dari Atha'
dari hnu Abbas bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa

seseorang memberi pakaian kepada orang lain seraln

mengatakan, "Juallah pakaian ini dengan harga sekian, bila
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engkau meniual lebih (dari harga Snng telah ditentukan) maka

kelebihannya untukmu." Dalam hal ini tidak ada sahabat 5nng

bertentangan dengannln.

Jual beli dengan sistern tersebut juga dibolehkan oleh

Swraih, Al Hakam, As5rSya'bi, Az-7)rhi dan Atha'.

Diriwayatkan kepada kami dari ialur Muhammad bin Al

Mutsanna: AMurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami,

dari Hammad bin Zaid, dari A1a;ub As-Sakhtilnni, dari Muhammad

bin Sirin bahwa dia berpendapat bahua tidak apaapa seorang

laki-laki memberi pakaian atau benda lainnya kepada seseorang

seftrya mengatakan kepadanSra, 'Bila engkau meniual lebih banyak

dari harga sekian maka kelebihan tersebut untukmu."

Melalui jalur ini pula sampai kepada AMurmhman bin

Mahdi, dari Syu'bah dan Su[Bn Ats-Tsauri. Kduanya sarna-satna

meriwayatkan dari Al Mughimh bin Miqsam, dari lbrahim An-

Nakha'i bahwa dia menganggap malmrh hal tersebtrt. Al Hasan

dan Thar,rnrs juga mengangppnln malmrh.

Abu Muhammad berkaa: Sistem demikian adalah syarat

yang tidak terdapat dalam Kitab Allah sehingga hukumnln batil.

Apabila orang 1liang di$ruh menitnlnp maka jual beli tersebut

batal, karena ia mempakan pemalttan yang rusak. Karena tidak

boleh menjual sesuahr kecuali dengan dibngani langsung oleh

perniliknya atau dengan perr*rakilan yang sah. Jika tidak dernihan

maka perbuatan tersehrt rusak (fidak sah).

Apabila pembeli mengabkan kepada peniual, "Juallah

barang ini dengan harga sekian. Jika engkau mengambil lebih

banyak maka ia unfukmu", maka hal ini bukan ryamt dan iual

belinya sah. Ia adalah iumlah yang tidak bersifat lazim dan tidak
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bisa diputuskan, karena udak halal harta yang diambil tanpa
keridhaannya, sementara keridhaan itu hanya berlaku dengan
sesuafu yang diketahui. Terkadang barang tersebut dijual dengan
tambahan yang banyak yang tidak disukai pemilik barang ketika
dia mengetahui nilainya.

1458. Masalah' Tidak halal menjual sesuatu yang tidak
ditenfukan dari jumlah yang berpadu, baik dengan jumlah atau
timbangan atau takaran, seperti orang yang menjual safu rithl atau
satu qafiz atau satu sha' atau satu mud atau safu uqigh kurma
atau gandum atau daging atau tepung dari jumlah tersebut. Atau
menjual dengan semua takaran yang ada di dunia ini atau dengan
seluruh timbangan dengan cara tersebut.

Juga seperti orang yang menjual tiga atau empat telor atau
dalam jumlah berapapun atau menjual segala sesuatu yang bisa

dihitung. Atau seperti orang yang menjual safu hasta atau dua
hasta dari segala sesuatu yang bisa diukur dengan hasta, baik
sebagiannya sama atau tidak. Yang wajib dilakukan pertama kali
adalah penawaran. Bila keduanya telah saling ridha maka
barangnya bisa ditakar atau ditimbang atau diukur dengan hasta

atau dihitung. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka jual

belinya berlaku untuk barang yang ditakar atau ditimbang atau
diukur dengan hasta atau dihitung, kemudian salah safu dari
keduanya boleh memilih apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan
atau keduanya berpisah dari tempat transaksi, sebagaimana yang

telah kami jelaskan sebelumnya.

Apabila keduanya mengadakan perjanjian jual beli sebelum
dilakukan penakaran atau penimbangan atau penghifungan atau
pengukuran dengan hasta maka ia tidak dinamakan jual beli. Akan
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tetapi ulama fikih Maliki membolehkan untuk barang yang

sebagiannya seperti tepung dan daging atau kurma atau kismis dan

lain sebagainya. Sedangkan untuk barang yang sebagiannya

berbeda mereka tidak membolehkannya, seperti buah semangka,

timun, telor, ikan paus dan seluruh binatang atau permata dan lain

sebagainya.

Abu Hanifah membolehkan jual beli pakaian yang tidak

sejenis dengan dua atau tiga pakaian yang dipilih oleh pembeli.

Sedangkan unfuk empat pakaian dia tidak membolehkannya. Dan
pendapat ini adalah pendapat yang sangat rancu.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman
Allah &,

rL:$ #gYJLUtrl;i(a5\W_

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harb s*irrnamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antan
kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Dalam ayat ini Allah S mengharamkan mengambil harta

orang lain tanpa adanya keridhaan di antara keduanya dan Dia

menamainya sebagai suatu kebatilan.

Secara naluri setiap orang mengetahui bahwa adanya

keridhaan hanya bisa tercapai bila barangnya diketahui jelas.

Bagaimana mungkin akan tercapai keridhaan antara kedua belah

pihak bila si penjual mengatakan, "Aku akan memberimu dari sisi

u,2 
n
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ini." lalu si pembeli mengatakan, "Aku akan memberimu dari sisi

lain?" Apabila salah satu dari keduanya memaksa pihak lain dalam

hal yang tdak disukainya maka hal tersebut merupakan

kezhaliman yang tidak samar lagi.

Dalil lainnya adalah larangan Nabi $ terhadap jual beli

gharar. Dan tidak ada unsur penipuan yang lebih besar daripada

kasus penjual yang tidak tahu sesuahr yang dijualnya dan si

pembeli yang tidak tahu sesuatu yang dibelinya. Hal ini hukumnya

haram tanpa diragukan lagi.

Dalil ketiga adalah bahwa mereka semua sepakat dengan

kami berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli

dengan orang lain pada sisi ini atau sisi lain, yaitu bahwa semua
jualbeli tersebut batal dan tidak halal. Inilah yang mereka bolehkan

disini. Kami tidak mengatakan bahwa ia merupakan penyerupaan,

akan tetapi ia sendiri adalah sesuatu yang batil.

Dalil keempat adalah bahwa jual beli alam menurut Abu
Hanifah dan malik Udak dibolehkan secara kontan. Menurut

mereka jual beli salam adalah akad dengan ukuran hasta atau
jumlah tertentu atau takaran tertenfu atau timbangan tertentu, dan

hal tersebut tidak dibolehkan oleh mereka. Ia juga tidak dibolehkan

oleh ulama fikih Asy-Syafi'i pada sebagian barang yang tidak bisa

ditakar dan tidak ditimbang. Inilah yang mereka larang. Dan

pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Abu

Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri. Sejauh yang kami ketahui

para ulama yang kontra dengan kami tidak memiliki dalil sama

sekali, baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau

pendapat kami yang telah disebutkan sebelumnya atau qiyas atau

pendapat yang berdasarkan kehati-hatian.
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Di antara keajaiban yang ada di dunia adalah bahwa ulama
fikih Hanafi membolehkan jual beli ini. Akan tetapi mereka
melarang jual beli dengan hasta pada pakaian tersebut yang

ditenh.rkan baik pada ukuran hastanya atau lebar pakaiannya atqu
panjangnya. Mereka membolehkan sesuatu yang tidak diketahui
jelas tapi malah melarang sesuafu yang diketahui jelas.

1459. Masalah' Tidak halal melakukan jual beli barang -
apapun bamngnSn- dalam jumlah tertentu yang dipadukan, kecuali

dengan takaran yang disebutkan atau timbangan yang disebutkan

atau jumlah yang disebutkan.

Juga tidak halal melakukan jual beli pakaian atau kayu

kecuali dengan ukuran yang disebutkan.

Juga tidak halal melakukan jual beli buah yang telah matang

dengan mengeoralikan buah tertentu yang ditakar atau ditimbang
atau dihihrng dengan jumlah tertentu baik sedikit atau banyak.

Juga tidak halal melakukan jual beli pohon kurma dari
pangkaln3a atau buahnya dengan mengecualikan satu pohon yang

tidak ditentukan dan dipilih oleh pembeli. Semua ini hukumnya
adalah haram selamanya dan semua yang diambil hukumnya
seperti barang rampasan. Yang dihalalkan adalah dengan

mengeoralikan jumlah tertenfu yang dikehendaki baik binatang

atau lainnya, atau bila yang dijual buah-buahan maka dengan

mengecualikan separuhnya yang bersifat umun atau dua
pertiganya atau lebih banyak atau lebih sedikit, dengan catatan

bagian tersebut disebut dengan jelas dan merupakan barang yang

urnum (milik bersama). Atau dengan bagian dari jumlah tersebut
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yang merupakan milik bersama atau mengectralikan barang

tertentu darinya yang telah dikumpulkan baik sedikit atau banyak.

Inilah lrang benar lnng tdak diperselisihkan tentang

kebolehannya, kecuali pada satu tempat yang akan kami sebutkan

narfi, inqn Allah.

Dalam hal ini, Malik membolehkan penjualan L00 pohon

kurma dengan mengeoralikan 10 pohon darinya yang udak

ditentukan. Begitu pula dalam jual beli kambing. Akan tetapi dia

melarang bila jumlahnya banyak. Dia juga membolehkan penjualan

buah-buahan dangan mengecualikan buah yang telah ditakar, baik
sepertiganya atau kurang darinya. Bila yang dikecualikan lebih dari

sepertiga, maka dia tidak membolehkannya.

Malik mengatakan, "Bila seseorang membeli buah-buahan

dari empat pohon kurma dari kebun yang tidak ditentukan tapi
dipilih olehnya (pembeli), maka hukumnya tidak dibolehkan. Akan
tetapi bila dia membelinya dengan pangkalnln
dibolehkan bila tidak ada buahnya, seperti halnSn yang berlaku
pada barang dagangan."

Dia juga membolehkan penjual menjual buah-buahan dari
kebunnya dengan mengecualikan buah-buahan dari empat pohon

kurma tanpa menentukannya tapi dipilih oleh penjual. Dia
membolehkannya setelah berpikir selama 40 malam. Dia juga

membolehkannya pada kambing. Akan tetapi hnu Al Qasim
melarang pada pohon kurma. Namun dia mengatakan, "Bila ia
terjadi maka aku membolehkannya karena pendapat Malik."

Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas dapat

menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, yaitu

tentang pembedaan antara penjual dan pembeli dalam memilih
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buah-buahan dan pembedaan antara pembeli yang boleh memilih
buah dari empat pohon kurma lalu dilarang dan penjual yang

boleh memilihnya lalu dibolehkan. Bagaimana dengan pendapat-

nya tentang enam pohon kurma atau fujuh pohon kurma? Disini
kami menambahkan satu-satu. Bisa jadi dia akan semakin

membolehkan dan bisa pula semakin melarang.

Bila demikian halnya, maka mereka akan dipaksa

mengeluarkan dalil atas sesuafu yang mereka haramkan dan

sesuatu yang mereka halalkan. Atau bisa jadi mereka bingung

sehingga tidak tahu apa yang mereka halalkan dan apa yang

mereka haramkan, padahal salah sahr dari sisi-sisi tersebut harus

ditetapkan.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang sikap

mereka yang membolehkan empat pohon kurma, "Apakah kalian

membolehkannya bila di kebun tersebut hanya ada lima pohon

kurma?" Bila rnereka membolehkannya, maka kami tan5nkan

kepada mereka "Dari mana mereka mengkhususkan empat pohon

kurma dengan membolehkannya, sementara unhrk yang lebih

banyak atau lebih sedikit tidak dibolehkan?" Bila mereka

melarangnSra maka kami tambah jumlah pohon kurma di kebun

tersebut unfuk setiap satu pohon. Sungguh ini merupakan

kerancuan berpikir mereka yang sangat aneh.

Hal ini membatalkan klaim mereka tentang amalan

penduduk Madinah. Karena bila ia merupakan amalan yang nyata

tentunya Malik tidak akan merenung selama 40 malam. Dan sikap

hnu Al Qasim yang membolehkan amalan yang dilarangnya -jika
memang benar terjadi- karena Malik membolehkannya adalah
sesuatu yang mengherankan. Kita memuji Allah & atas nikmat-

Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk mentaati firman-
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Nya dan mentaati saMa Nabi $ serta dijauhkan dari taqlid kepada

selain keduanya.

Adapun ulama fikih Hanafi dan ulama AsySyafi'i, mereka

melarang ifu semua.

Abu Muhammad berkata: Mereka bersikap kontadiktif
dalam masalah ini, karena tidak ada bedanya antara yang mereka
haramkan disini dalam hal jual beli sesuafu secara kolektif dan
pengecualian ukuran darinya yang tidak ditenfukan dengan sesuatu
yang mereka bolehkan dalam masalah sebelum ini, llaifu jual beli

sebagian jumlah tertenfu dengan takaran atau timbangan atau
jumlah yang tdak ditentukan. Kami memuji Allah & atas

keselamatan (berpikir) yang diberikan kepada kami. Dua hal
tersebut adalah menjual sebagian jumlah dan menahan

sebagiannya yang lain '€!i ';t( 'dY, 
"padahal Ailah telah

menshalakan jual beli." (Qs. Al Baqarah IZI: ZTS). e # f:5 $,

W i; "Padahal Attah telah menielasl<an

kepada kanu ap tnng diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam

[6]: 119).

Masalah yang diperselisihkan yang telah kami sebutkan

adalah bahwa ulama fikih Maliki melarang jual beli jumlah tertentu
kecuali dua pertiganya. Mereka mengatakan "Tidak boleh

mengecualikan selain pada yang paling sedikit."

AIi berkata: Pendapat tersebut batil karena tidak ada dalil
yang mereka miliki, baik Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat
lemah atau pendapat sahabat atau qlyas atau pendapat
argumentatif atau acuan dalam bahasa.
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Disamping itu, pengecualian yang lebih banyak atau lebih

sedikit hanya pelarangan sebagian jumlah saja tanpa melarang

sebagian lainnya. Dan masalah ini tidak diperselisihkan. Akan
tetapi inilah yang mereka larang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah

dari AI Hajjaj bin Arthah (dia berkata), "Aku menanyakan kepada

Abu Bakar bin Abi Musa tentang seorang laki-laki yang menjual

sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya. Temyata dia
menganggapnya makruh." Al Hajjaj adalah seorang periwayat

yang rusak.

Diriwaptkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Utsman

Al Batti, dia berkata, "Apabila penjual mengecualikan separuhnya

dan pembeli mengkritik separuhnya, maka ia dibagi dua unfuk
keduanya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin AI Mutsanna:

Abdunahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan

Ats-Tsauri dari Manshur dan Al A'masy; keduanya meriwayatkan

dari hrahim An-Nakha'i bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-

apa seseorang menjual barang dagangan dengan mengecualikan

separuhnya.

Abu Muhammad berkata: Dalil akan kebenaran pendapat

kami dalam masalah ini adalah argumentasi-argumentasi yang

telah kami sebutkan dalam masalah sebelumnya. Dan disini ada

dalil tambahan, yaifu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Ahmad bin Syr'aib: Ziyad bin A54nrb mengabarkan kepada

kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, Sufyan

bin Husain mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid

mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir

@l - AtMuhalla



bin AMullah, bahwa Rasulullah $ melarang pengecualian dalam

jual beli sampai sesuafu yang dikecualikan tersebut diketahui.

Jadi, memang benar bahwa pengecualian tersebut tidak

dibolehkan kecuali untuk sesuafu yang diketahui dar! sesuahr yang

diketahui.

Apabila ada 5rang berkata: Kalian telah meriurayatkan dari
jalur Hammad bin Zaid, dari Agytrb As-Sakhtiyani, dari Abu Az-

Zubair dan Sa'id bin Mina', dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang Muzabanah, Muhqalah, Mubummah darr

Mul<habanh." t-alu salah seorang dari keduanya mengatakan,

"Jual beli Sinin adalah jual beli Mu'wamah, jual beli Mu'mmah
adalah jual beli dengan mengectralikan beberapa barang."

Kami kataL',an: Penafsiran tersebut tidak memiliki landasan

sarna sekali, karena ia menrpakan perkataan Abu Az-Zubair dan
pendapahln atau perkataan Sa'id bin Mina' dan pendapatryra.

Tidak ada perkataan yang dapat dijadikan hujjah selain perkataan

Rasulullah &.
Kalimat bun-ya (pengecualian) adalah kata yang terkenal

dalam bahasa Arab.

Allah S berfirman,

" Sebagaimana IGmi telah mencobai pemilik-pemilik kebun,

ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan
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memetik (hasil)nya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan

'Insya Allah;'(Qs. Al Qalam [68]' 17-18).

Yang dimaksud tsun-W adalah mengecualikan sesuatu dari
sesuatu.

Adalah hal yang mustahil bila tsun-ya memiliki arti lain, tapi
Rasulullah S melarangnya dan tidak menjelaskannya kepada kita.

Hal ini sangat tidak mungkin karena Allah & telah mewajibkan

kepadanya agar menjelaskan agama Islam kepada kita.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa atsar berkaitan

dengan jualbeli bun-5m

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah,

Ismail Ibnu Ulayyah dan Ibnu Abi Za'idah mengabarkan kepada

kami, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abdullah bin Aun,
dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Menurut kami jual

beli bun-W tidak apa-apa seandainya lbnu Umar tidak
melarangnya. Menurut kami hal tersebut diridhai." hnu Ulayyah

berkata, "Seandainya bukan karena lbnu Aun. Maka kami pun

menceritakan bahwa hnu Umar berkata, 'Aku tidak akan menjual

pohon larma ini dan pohon kurma ini'."

Ali berkata, "lbnu Aun mendengar khabar ini dari Al Qasim
bin Muhammad."

Diriwayatkan pula dari jalur Abduffazzaq, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ya'qub bin hrahim,
dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dia berkata, "Seseorang dimakruhkan

menjual pohon kurma dengan mengecualikan satu takar yang

ditentukan."
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Sufuan berkata, "Akan tetapi pohon kurma ini dan pohon

kurma ihr dikecualikan."

DiriwaSntkan pula dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:
Hammad bin 7-aid mengabarkan kepada kami, Ayyub
mengabarkan kepada kami -yaitu As-sakhtiyani- dari Amr bin
Syu'aib bahwa dia menanyakan kepada Sa'id bin Al MusaSyib

tentang jual beli tsun-Jm.Temyata dia melarangngn, kecuali bila
seseorang mengecualikan beberapa pohon kurma yang diketahui
jelas. Amr berkata, "Sa'id melarangku membebaskan diri dari
sedekah bila aku melakukan jual beli."

Diriwalntkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: hnu Ula5aph

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Amr
bin Syu'aib, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al
Musayyib, "Bolehkah aku menjual buah-buahan lang ada di
kebunku dengan mengecr,ralikan beberapa buah darinya?" Dia
menjawab, "Janganlah engkau mengeoralikan kecrrali pohon ynng

diketahui dan janganlah engkau membebaskan diri dari sedekah."

Ayyt b berkata: lalu kusampaikan hal tereebut kepada

Muhammad bin Sirin. Temyata dia menytrkai pendapat tersebut.

Diriwayatkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah: Abu Al
Ahwash mengabarkan kepada kami, dari Abu Hamzah, (dia

berkata): Aku bertanya kepada hrahim, "Bolehkah aku menjual

kambing dan mengecualikan sebagiannya?" Jawabnya, "Tidak

boleh, tapi katakanlah, aku akan menjual kepadamu sepanrhnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah:

Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan

dari Manshur dari hrahim, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual
barang dagangan dengan mengecualikan separuhnya."
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Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A,la
mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan tentang
orang yang menjual buah-buahan yang ada di lahannya dengan
mengecualikan safu takaran darinya. Dia mengatakan, "Dia suka
bila pohon kurmanya diketahui jelas."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Abi
Taidah mengabarkan kepada kami, dari Yazid -yaitu hnu
hrahim-, dari Ibnu Sirin bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-
apa seseorang menjual buah-buahan miliknya dengan
mengecualikan separuhnya atau sepertiganya atau seperempahrya.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Maliki berargumen
dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur
Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami: Aku mendengar
Az-Zubair bin Adi menceritakan kepada kami: Aku mendengar
Ibnu Umar menjual buah-buahan miliknya seraya mengatakan,
"Aku menjualnya kepada kalian dengan harga 4000 dan juga
makanan pemuda-pemuda yang menggarapnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki'
mengabarkan kepada kami, dari lbrahim, dari Ismail bin
Mujammi', dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia
berpendapat, tidak apa-apa seseorang menjual buah-buahan
miliknya dengan mengecualikan satu takaran darinya yang
diketahui jelas.

Diriwayatkan pula dari jalur Malik dari Abdullah bin Abu
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa kakeknya
Muhammad bin Amr menjual buah-buahan dari kebun miliknya
yang bemama Afraq dengan harga 4000 dirham dengan
mengecualikan 800 dirham yang berupa kurma. Dan sejauh yang
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kami ketahui tidak ada riwayat yang mereka miliki selain riwayat-

riwayat ini.

Adapun riwayat dari lbnu Umar, mereka adalah orang-

orang yang pertama kali menentangnya. Karena bila makanan

para pemuda dikecrralikan dari buah-buahan, maka hal tersebut

tidak diketahui. Karena jenis dan ukurannya tidak diketahui. Bila ia

disandarkan oleh pembeli kepada harganya maka hukumnya juga

sarna.

Ulama fikih Maliki tidak membolehkan salah satu dari dua

sisi tersebut. Jadi mereka menyelisihinya. Yang benar dari Ibnu

Umar adalah seperti pendapat kami sebagaimana yang kami

sebutkan tadi.

Adapun tentang hadits Salim, dia udak mengkhususkan

sepertiga baik yang lebih sedikit atau lebih banyak.

Ulama fikih Maliki tidak membolehkan lebih banyak dari

sepertiga. Jadi mereka menyelisihinya.

Hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, di dalamnya hanya

disebutkan bahwa yang dikecualikan adalah buah-buahan yang

dijualnya dengan harga 4000 dirham dan yang dikecualikan adalah

kurma yang harganya 800 dirham yaitu seperlimanya. Dia hanya

mengecualikan seperlima dari yang dijualnya dan hal ini

dibolehkan. Jadi, jelaslah bahwa tidak ada dalil yang bisa mereka

jadikan acuan dalam hal ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dalil-dalil yang melarang

pengecualian tersebut secara global, sebagaimana atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah:

Abdushshamad bin Abi Al Jarud mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku menanyakan kepada Jabir bin Zaid tentang orang
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yang menjual sesuafu dengan mengecualikan sebagiannya. Dia
menjawab, "Hd tersebut tidak layak."

Abu Muhammad berkata: Jika yang dimaksud adalah
sesuafu yang tidak diketahui, maka memang benar demikian.
Sedangkan bila yang dimaksud adalah jumlah pengecualian, maka
hal tersebut salah. Karena Rasulullah #i membolehkan
pengecualian bila ia diketahui. Dan tidak ada hujjah bagi seseorang
selama ada dalildari Rasululluh #.

1460. Masalah' Tidak halal seseorang menjual harta
milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Bila hal tersebut terjadi,

maka batal selamanya, baik pemilik harta hadir dan

melihatrya atau tidak hadir. Dan diamnya bukanlah keridhaannya

terhadap jual beli tersebut, baik waktunya lama atau sebentar,

meskipun setelah 100 tahun atau lebih. Harta tersebut harus
diambil olehnya dan ahli warisnya setelah dia wafat.

Pemilik harta tidak boleh melanjutkan jual beli tersebut,

kecuali bila dia dan si pembeli sarna-sama ridha mengadakan akad
bur,, lug, sejak awal. Dan bila harta tersebut telah diambil, maka
orang yang mengambilnya harus bertanggungjaunb terhadapnya

seperti pertanggungjawaban terhadap harta rampasan.

Seseorang juga tidak boleh membeli sesuafu unttrk orang

lain tanpa perintah dari orang tersebut. Bila dia membeli tanpa
perintahnya, maka pembelian tersebut berlaku unfuk si pembeli
dan tidak berlaku untuk orang mewakilkan, baik ia dimaksudkan

unttrknya atau tidak, kecuali dengan memulai lagi akad pembelian

bersama orang yang membelinya. Kecuali orang yang tidak hadir
yang diduga kuat secara yakin bahwa hartanya akan rusak sebelum
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dimintai pendapat, maka hakim atau orang lain boleh menjual

barangnya lalu dibelikan sesuafu untuk keluarganya sesuai

kebufuhan primer. Hal tersebut juga boleh dilakukan pada sesuafu

yang harus yang dijual unhrk menutup hutang atau memberi
nafkah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Maka hal tersebut

wajib dilakukan, baik si pemiliknya hadir atau sedang pergi, baik
dia rela atau tidak rela.

Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah Ei,

W1,6it-617i
" Dan seoftng tnng betdosa b'dak akan memikul doa omng

lain." (Qs. Al An'aam [5]: 154)

Rasulullah $ bersaMa,

'€'rt2;'0 &t?ft €t;(:t
tz 6

€'6: oL

)zi.z z o -/o,.

'?tr fJ"
"Sesungguhn5m danh kalian, harA kalian, kehormabn

kalian dan kulit kalian haram atas kalian."

Tidak seorang pun boleh menghalalkan sesuatu lnng
diharamkan Allah &, baik pada hartanya atau kulitrya atau

darahnya, kecuali yang dibolehkan Allah & dalam Al Qur'an atau

dijelaskan oleh Rasulullah #. Barangsiapa melakukannya, maka

hukumnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah $,

-\' i6;l rYJ;'fu J.-"-A
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"Barangsiapa melakukan suafu pefruabn tnng frdak
berdasarl<an perkara (agama) kami, maka ia tertolak."

Dan diam ifu Udak menunjukkan keridhaan, kecuali dari
dua orang:

Pertarna, Rasulullah S; karena beliau disuruh menjelaskan

sesuatu yang tidak terdapat kebatilan, baik dari depan maupun
belakang, dan beliau tidak akan mengakui suahr kebatilan. Apabila
beliau mendiamkan sesuatu, maka hal tersebut menunjukkan
bahwa sesuafu ihr dimaafkan dan dibolehkan. ndak ada sesuatu

yang haram, kecuali yang dijelaskan oleh beliau tentang
keharamannya dan tidak ada sesuafu yang wajib, kecuali yang

beliau perintahkan kepada kita. Apabila beliau tidak melarang
sesuafu, maka ia keluar dari fardhu atau hamm dan hukumnya
menjadi mubah. Apabila beliau mendiamkan sesuafu yang bukan
perintah atau larangan, maka ia masuk dalam bagian ini secara
pasti.

Kedua, seorang gadis dalam pemikahannya, karena adanya
dalil gnng menjelaskan hal tersebut.

Sedangkan selain dua orang tadi, maka diamnya tidak
menunjukkan keridhaan sampai lisannya mengakui bahwa dia
ridha.

Kemudian perlu ditanyakan kepada orang yang

mengatakan bahwa diamnya selain dua orang tadi merupakan
keridhaan, "Apa dalil atas kebenaran pendapat kalian bahwa

keridhaan indikasinya dengan diam dan pengingkaran indikasinya

dengan perkataan? Dari mana kalian mengatakan hal tersebut?"

Apabila mereka mengklaim ada nash dalam masalah
tersebut, maka mereka telah berdusta. Apabila mereka mengldaim
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bahwa hal tersebut dapat diketahui secara pasti, maka mereka

telah bersikap takabbur. Karena kebanyakan manusia

bertentangan dengan mereka dalam masalah ini. Mereka tidak
mengetahui pasti yang diklaim oleh mereka. Dan Udak ada

bedanya antara klaim mereka terhadap orang lain tentang adanya

pengetahuan secara pasti dengan klaim orang lain terhadap

mereka tentang adanya pengetahuan se@ra pasti dalam hal

batalnya pendapat tersebut dan bahwa pengingkaran itu dengan

diam dan keridhaan ifu dengan perkataan.

Jadi, dua ldaim tersebut batal karena saling bertentangan.

Dan tidak ada kemungkinan lain selain orang yang diam ihr
adakalanya ridha dan adakalanya tidak ridha. Inilah yang tidak
diragukan lagi. Keridhaan ifu dengan diam dan dengan perkataan.

Sedangkan pengingkaran ifu dengan diam dan juga dengan
perkataan.

Jadi, hal tersebut hanya bersifat dugaan saja padahal harta
yang haram ifu tdak halal dengan sesuatu yang bersifat dugaan.

Allah $ berfirman, _. _r__

@e:{-e;ffinU
" Hang saungguhn5n petsangkaan ifu tiada Madah

sdikitpun terhadap kebqtaran " (Qs. fur-Najm [53]: 28)

Rasulullah $ bersabda,

?*4t r,iti,p:t't6'"pr : € (l
"Jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena

buruk sangka ifu seburuk-buruk perkataan."
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Apabila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya
kepada Rasulullah # d* kepada pemikahan seorang gadis."

Maka kami katakant giyas itu batil. Dan seandainya ia benar
maka disini sangat batil. Karena orang selain Rasulullah $ bisa

diam unfuk melindungi dirinya atau unfuk mengafur umsannya

atau sedang berpikir, atau karena dia berpendapat bahwa diamnya
itu tdak berarti apa-apa. Inilah yang benar, karena Rasulullah $
tidak pemah takut kepada seseorang dalam rangka menyampaikan

agama Allah dan beliau tidak memuhrskan sesuafu dalam agama
ini tanpa wahyu dari Allah &.

Beliau juga tidak boleh diam atas kebatilan dengan tidak
mengingkarinSn, karena bila demikian maka beliau tidak
menjelaskan agama ini, padahal Allah S telah mengmruhnya agar

menjelaskan agama ini dan menyuruh melalnrkan kalajiban serta

menjelaskan hal-hal yang haram.

Jadi diamnya beliau diluar dua hal ini, sedangkan selain

beliau tdak demikian. Banyaknya argumentasi Udak akan

menjadikan kebatilan sebagai kebenaran dan fidak akan

menjadikan kebenaran sebagai kebatilan. Karena bila demikian
halnya, maka orang yang konha dengan hal ini bila dikatakan

kepadanya "Wahai oftmg kafir" dan dia diam maka hukum kafir
akan berlaku baginya, dan seandainya dikatakan kepadanya
"Engkau telah mentalak isterimu" dan dia diam, maka hukum talak
berlaku baginya, dan seandainya ada orang yang membunuh
anaknya dan dia diam, maka funtutannya batal dan berlaku

keridhaan baginya, padahal mereka tidak mengatakan apapun
berkaitan dengan hal tersebut.

@] - AlMuhaua

r
i

i

i

t

L



Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi mengatakan,

"Barangsiapa menjual harta orang lain tanpa perintah pemiliknya

maka si pemilik bisa membolehkannya atau membatalkannya."

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari hnu
Umar, dari Nabi $ tentang orang yang mempekerjakan buruh

dengan imbalan safu faraq jagung. Ketika aku (orang yang

mempekerjakan buruh tersebut) memberikan upah kepadanya, si

buruh tersebut menolaknya. Maka aku pun menanarn jagung

tersebut lalu (hasilnya) kubelikan seekor sapi dan penggembalanya.

Kemudian si buruh tersebut datang dan berkata, "Wahai hamba

Allah, berikanlah kepadaku hakku." Aku berkata, "Datangilah sapi

tersebut dan penggembalanya." Dia bertanya, "Apakah engkau

mengolok-olok aku?" Aku menjawab, "Aku tidak mengolok-

olokmu, tapi memang ia adalah hakmu". Lalu dia melanjutkan
haditsnya yang di antaranya disebutkan bahwa Allah &
menyingkirkan bahr besar yang menufupi pintu gua tersebut.

Hadits ini memang shahih , tapi ia tidak bisa dijadikan

hujjah bagi mereka karena beberapa alasan. Justm hadits ini
menjadi bantahan terhadap mereka dan membatalkan pendapat

mereka:

Perbna, kasus tersebut terjadi pada kaum sebelum kita

dan syariat mereka tidak berlaku lagi bagi kita.

Kedua, di dalamnya tidak disebutkan bahwa sewa tersebut

dengan imbalan satl faraq jagung tertenfu. Justm secara zhahir

imbalannya satlt faraq jagung dalam tanggungan. Jadi dia tidak

menjual apa-apa unhrknya. Justru sang pemilik menjual barangnya

lalu dia memberikan kepadanya secara sukarela. Inilah pendapat

yang bagus dan inilah pendapat yang kami anut.
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Ketiga, kalaupun seandainya imbalan tersebut berupa safu

famq jagung tertentu dan terjadi pada masa Islam. Tetapi hal

tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena orang yang

mempekerjakan memberinya (orang yang dipekerjakar,) upah lebih

banyak dari haknya dan si buruh rela dengan hal tersebut. Jadi,

keduanya sarna-sarna berderma tanpa adanya syarat. Hal ini
menurut kami dibolehkan dan sangat baik.

Alasan bahwa ia merupakan bantahan bagi mereka adalah

orang yang mengupah menawarkan hak omng yang diupah. Tapi
ortrng yang diupah menolaknya dan meninggalkannya. Sementam

menurut asal pendapat mereka, orang tersebut telah membatalkan

haknya. Bila orang yang diupah tidak mengambilnya, maka dia
tidak perlu menunfutrya setelah itu.

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwaSntkan

kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah: Sufi7an bin Uyainah
mengabarkan kepada kami dari Syu'aib bin Gharqadah, dari
Uruah Al Bariqi bahwa Rasulullah $ memberinya sahr dinar

unfuk seekor kambing. Dia berkata, "Lalu aku membeli dua ekor
kambing." Kemudian dia menjual salah satunya seharga satu dinar
lalu dia menemui Nabi $ dengan membawa uang sahr dinar dan

seekor kambing. Maka Nabi pun mendoakan keberlohan

unfuknya.

Diriwayatkan pula kepada kami dari lalur Abu Daud: Al
Hasan bin Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Abu AI

Mun&ir mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Zaid mengabarkan

kepada kami, Az-Zubair bin Al Harits mengabarkan kepada kami,

dari Abu [-abid, dari Urwah Al Bariqi -[alu dia menyebutkan

haditsnya.
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Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waki',
dari Sufuan, dari Abu Hushain, dari seorang laki-lak penduduk
Madinah, dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi $ menguhlsnya

unfuk membelikan he',r.ran kurban unfuknya dengan harga satu

dinar lalu dia membelinya dan kemudian menjualnya seharga dua

dinar, lalu dia membeli seekor kambing seharga satu dinar dan
yang satu dinar lagi diserahkan kepada Nabi $. Maka Nabi pun

mendoakan keberkahan unfuknya dan menyrruhnya menyedekah-

kan satu dinar tersebut.

Demikianlah dalil-dalil yang mereka kemukakan, akan tetapi

semuanya tidak berarti sama sekali.

Berkenaan dengan hadits Hakim, ia diriwayatkan dari
seorang laki-laki 5nng tidak disebut namanlra dan tidak diketahui
profilnya, sementara hujjah dalam agama Allah tidak bisa diambil

dari hadits seperti ini.

Berkenaan dengan hadits Urwah, salah safu dari dua
jalumya diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid saudara laki{aki Hammad
bin Zaid, seorang periwayat yang dha'f Di dalamnya juga terdapat

Abu labid gnng bemama asli Limazah bin Zabbar yang tidak

terkenal sebagai periwayat adil. Sementara jalur lainnya juga cacat

meskipun zhahim5a shahih, karena Syabib bin Ghardaqah Udak

mendengamya dari Unr.rah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Abu Daud As-

Sijistani: Musaddad mengabarkan kepada kami, Sufuan -yaitu lbnu

Uyainah- mengabarkan kepada kami, dari Syabib bin Ghardaqah,

orang-orang dari suahr kabilah mengabarkan kepada kami, dari

Urwah (Vakni hnu Al Ja'd Al Bariqi), dia mengatakan bahwa

Nabi $ memberinya satu dinar unfuk dibelikan seekor hewan

kurban atau seekor kambing betina, lalu dia membeli dua ekor
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kambing dan menjual salah safunya seharga sahr dinar, lalu dia
kembali kepada Nabi $ dengan membawa seekor kambing dan

satu dinar. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan unfuknya.

Jadi jelas bahwa hadits iru mmqaihi'sehingga tidak bisa

dijadikan hujjah.

Kemudian kalaupun hadits Hakim dan Urr,vah shahih ,

tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena kefika

Nabi $ menyuruhnya membelikan untuknSn seekor kambing tapi

dia membeli dua ekor kambing, maka pembelian tersebut untuk

Urunh tanpa diragukan lagr. Karena Urwah membeli sesuai

keinginannya dan bukan berdasarkan perintah Nabi $. Kemudian

timbangan satu dinar milik Nabi $ bisa jadi merupakan pinjaman

unhrk dikernbalikan atau tindakan 3nng melanggar sehingga satu

dinar tersebut ada dalam tanggungannSn tanpa diragukan lagi,

kemudian dia menjual kambing miliknya seharga safu dinar lalu

uang satu dinar tersebut diberikan kepada Nabi $ sebagaimana

yang lazim baginya, lalu kambing gnng satu lagi dihadiahkan

kepada beliau. Inilah yang terdapat dalam hadits ini secara zahir.

Jadi ia sarna sekali bukan dalil bahua pembelian tersebut

dibolehkan Nabi $. Dengan demikian, maka tdak boleh

mengatakan sesuahr yang tidak terdapat dalam hadits tersebut.

Berkaitan dengan khabar Hakim, dia melanggar dengan

menjual seekor kambing sehingga dia wajib menggantinya, lalu dia

membeli seekor kambing seharga satu dinar sebagaimana yang

diperintahkan dan masih sisa satu dinar, lalu Nabi S
menyuruhnya menyedekahkan satu dinar tersebut karena tidak

diketahui siapa pemiliknya.
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Abu Muhammad berkata: Kemudian kami menanyakan

kepada mereka tentang orang yang menjual harta milik orang lain.

Kami katakan, "Kabarkanlah kepada kami, apakah si pembeli

memiliki sesuahr yang dibelinya dan pemilik barang yang dijual

memiliki nominal harganya dengan akad tersebut atau tidak?

Mengingat harus ada salah safu dari keduanya." Bila mereka

mengatakan "Tidak", maka itulah yang benar dan inilah pendapat

yang kami anut. Adalah sesuatu yang batil bila suatu akad tdak
sah pada saat diadakan, tapi menjadi sah pada saat tidak

diadakan, kecurali bila yang men5mruh Dzat yang tidak dimintai
pertanggunganjawab tentang sesuafu yang diperbuat-Nya, maka
kita hanya wajib mendengar dan taat kepada Allah @. Adapun

orang yang masih dimintai pertanggunganjawab tentang sesuafu

yang dipertuatanlra, maka hal tersebut tidak diterima darinya sama

sekali. Karena Allah & tidak mewajibkan kita unfuk menerimanya

darinya.

Apabila mereka mengatakan, "Pembeli memiliki sesuafu

yang mereka beli dan orang yang memiliki barang Snng dijual

tersebut memiliki nominal harganya", maka kami katakan "Kalau

begitu dari mana kalian menetapkan pembatalan akad yang telah

sah tanpa ada dalilnya dari Al Qur'an atau Sunnah? Sungguh hal

ini tidak dibolehkan sama sekali karena ia merupakan tindakan
lancang dalam agama Allah S."

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat

Ahmad bin Hanbal yang diriwayratkan kepada kami darinya, bahwa

orang yang rumahnya dijual dan dia hanya diam saja, maka

hukumnya Udak dibolehkan (penjualan tersebut tidak berlaku)

sampai dia ridha atau men5ruruh atau memberi izin penjualan

rumahnya.
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Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan

seluruh ulama fikih Azh-Zhahiri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh

AsySyaf i. Hanya saja terdapat riwayat yang berbeda darinya

tentang orang yang hartanya dijual lalu dia mengetahuinya. Dalam
satu riwayat darinya disebutkan bahwa hukumnya batal -dan
memang harus demikian-. Sementara dalam riwayat lain

disebutkan bahwa dia membolehkannya jika si pemilik

menghendakinya. Akan tetapi tidak ada riwayat yang berbeda

darinya bahwa diam tidak menunjukkan keridhaan sarna sekali.

Menurut Abu Hanifah, diam tidak menunjukkan pengakuan

kecuali pada lima tempat. Pertama orang yang melihat budaknya

menjual dan membeli, sebagaimana Snng dilakukan orang yang

diberi izin dalam berdagang lalu dia diam, maka si budak tersebut

menjadi orang yang diberi izin.

Kemudian al<ad sytf'ah yang diketahui syr,fi'dan dia hanya

diam tanpa meiryatakan bahwa dia akan menuntut,ya. Maka

diamnya merupakan pengguguran haknya dalam penunfutan.

Kemudian orang yang dijual ketika dia hadir dan

mengetahuinya, lalu dikatakan kepadanya, "Bangkitlah bersama

majikanmu." Lalu orang tersebut berdiri. Maka ini merupakan
pengakuan darinya sebagai budak meskipun dia fidak

mengatakannya.

Kemudian orang yang menjual sesuafu dengan harga

kontan lalu pembeli menerimanya dan si penjual hanya diam saja.

Maka ini merupakan izin darinya unfuk menerimanya. Kemudian

yang terakhir adalah diamnya gadis dalam pemikahan.

Abu Muhammad berkata: Empat macam yang disebutkan

di atas batil dan rusak serta merupakan klaim tanpa dalil.
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Disamping itu ia juga tidak bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah

atau riwayat lemah atau pendapat ulama terdahulu atau qiyas atau
pendapat kuat yang memisahkan antara ia dengan lainnya. Bila
demikian halnya maka pendapat tersebut tidak benar sama sekali.

Menurut Malik, dia mengatakan "Barangsiapa melihat
hartanya dijual tapi dia diam saja maka jual belinya berlaku, baik
yang dijual itu budak perempuan atau budak laki-laki atau barang

lainnya."

Barangsiapa hartanya dirampas lalu orang yang merampas

mati lalu si pemiliknya melihat hartanya dibagi-bagikan dan dia

hanya diam saja, maka haknya telah batal. Barangsiapa dihrduh

memiliki hutang dan dia hanya diam saja maka tuduhan yang

disematkan kepadanya berlaku.

Dia tidak berpendapat bahwa diam dari menuntut hutang

menggugurkan haknya dalam penunfutan. Dia juga tidak
berpendapat bahwa diam dalam mencari syufah merupakan
keridhaan dalam menggugurkannya kecuali bila telah berlalu satu

tahun. Bila telah lewat satu tahun maka diamnya merupakan
keridhaan darinya akan penggugurannya.

Dia juga tidak berpendapat bahwa diamnya laki-laki ketika

isterinya menikah di hadapannya sebagai talak. Tenhr saja

pendapat ini sangat bertentangan dan tidak ada dalil yang

menunjukkan keabsahannya, baik dari nash atau pendapat ulama

sebelumnya atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat yang

bemilai.

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah dia tidak
berpendapat bahwa diamnya gadis perawan tua menunjukkan

keridhaannya dalam pemikahan kecuali ketika dia mengucapkan
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keridhaanqla. Tentu saja pendapat ini sangat bertentangan
dengan nash.

Dia juga berpendapat bahwa orang yang melihat rumahnya
dibangun lalu dihancurkan lalu orang asing melakukan sesuatu di
dalamnya sesuka hatinya tapi dia diam selama 10 tahun atau lebih,
bahwa rumah tersebut keluar dari kepemilikannya. sedangkan bila
dia diam kurang dari 7 tahun, maka rumah tersebut tidak keluar
dari kepemilikannya. Akan tetapi terdapat riwayat 5ang berbeda

darinya berkaitan dengan diamnya orang tersebut selama 7 tahun
atau 8 tahun atau 9 tahun.

Dalam hal ini ada riwayat darinya bahwa hal tersebut
memufus (menghilangkan) haknya. Akan tetapi ada pula riwayat
darinp bahwa hal tersebut tidak menghilangkan haLnya. Dia juga

tidak berpendapat bahwa diamnya seseorcmg dari hal tersebut
ketika ada sebagian kerabatnya yang melakukannSa dapat
menghilangkan haknya kecuali setelah 70 tahun.

'.,,46L- Masalah, Tidak boleh menjual sesuatu yang
penjualnya tdak mengetahuinya meskipun si pembelinya

mengetahuin5a. Dan juga tidak boleh menjual sesuatr yang tidak
diketahui pembelinya meskipun penjualnya mengetahuinya. Dan
juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui oleh penjual

dan pembeli.

ndak boleh melakukan jual beli sampai penjual dan
pembeli mengetahui barang yang dijual dan sama-sarna melihabrya

atau sifat barang tersebut diberitahukan kepada keduanya oleh
orang yang pemah melihat dan mengetahuinya. Seperti orang
yang membeli potongan sesuatu yang ia duga sebagia qazdirtapi
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temyata ia perak, atau orang yang membeli bafu mata cincin yang

tidak diketahui apakah ia kaca atau yaqut, lalu temyata ia yaqut

atau zamrud atau kaca. Begitu pula dalam penjualan barang-

barang lainnya, baik dia menemukannya lebih tinggi dari

dugaannya atau lebih rendah. Semuanya batal dan tidak sah dan

keduanya tidak boleh mensahkannya setelah mengetahui hal

tersebut kecuali bila diadakan akad baru lagi yang diridhai kedua

belah pihak. Jika tidak maka orang yang menerimanya wajib
mengganti seperti mengganti barang rampasan.

Dalil atas hal ini adalah firman Allah &,

5k 3 $y ;54u. r?4 iJtA 1:JLv {
"&4,ivL;1olG.-

"Janganlah kamu saling memakan harb sesamamu dengan

lalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan t/ang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Secara akal dan rasio tidak mungkin seseorang meridhai

sesuatu yang tidak diketahuinya, karena keridhaan ifu hanya terjadi
pada sesuatu yang diketahui dengan jelas. Dan tidak diragukan lagi

bahwa seandainya seseorang mengatakan, "Aku ridha", dia bisa

menjadi tidak ridha bila mengetahuinya -bila orang tersebut sangat

taat beragama-. Dan Allah & telah menyebut jual beli yang tidak

dilakukan dengan suka sama suka sebagai tindakan memakan

harta orang lain dengan cara yang batil.

Disamping itu ia adalah jual beli gharar $ual beli yang

mengandung unsur penipuan atau tidak jelas rupa dan sifatrrya)

yang karena sesuatu yang dibeli dan dijual tidak diketahui.
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RasulullahS$ telah melamnEjual beli- ghanr dan-nf merupakan

ghanryans p;li"g besar. Ini adalah penaapaiE5r$nn'i dan Abu
Sulaiman. Kami telah meriwayatkan dari Malik tentang

pembolehan jual beli ini. Akan tetapi pendapat tersebut tdak sah

sarna sekali.

Di antara keajaiban dunia adalah pembolehannya terhadap
jual beli 5nng rusak ini dan pelarangannya terhadap jual beli

makanan yang dapat dilihat yang penjualnya mengetahui

takarannya tapi si pembeli tidak mengetahui . Sungguh

ini menrpakan keanehan yang tak tertandingi.

L462. Masalah' Tidak halal menjual sesuahr dengan

sejenisn5n 3nng lebih banlak atau lebih sedikit bila penjual dan

pembeli keselamatan, kectrali bila penjual dan

pernbeli sarna-sama mengetahui kadar penipuan di dalamnya dan

sama-sama ridha. Bila salah safu safunya mensyaratkan

keselamatan dan jual belinya teriadi sebagaimana yang kami

sebutkan tapi tidak mengetahui kadar penipuan di

dalamnyra atau mengetahuinya atau mengetahuinya tanpa ada

penipuan dan orang Snng ditipu tidak mengetahuinya maka ia
menrpakan jual beli yang batil dan tertolak selamanya, dimana

orang yang menerimanya wajib mengganti seperti jaminan atas

barang rampasan. Dan keduanya tidak bisa membolehkannya

kecuali dengan memulai lagi akad baru.

Apabila keduanya tidak mensyaratkan keselamatan atau

salah satunya tidak mensyaratkannya lalu ditemukan unsur

penipuan pada salah satunya tanpa diketahuinya, maka orang

yang ditipu boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Apabila barang yang dijual habis, maka orang yang ditipu boleh
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rnenunfut sesuai nilai penipuan tersebut. Pendapat ini dinyatakan

oleh Abu Tsaur dan ulama fikih Azh-Zhahiri. Hanya saja mereka

mengatakan, "Keridhaan keduanya terhadap penipuan tersebut

tidak dibolehkan sama sekali."

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Penjual

dan pembeli tidak bisa menuntut kembali kasus penipuan dalam
jual beli, baik banyak atau sedikit."

hnu Al Qashshar meriwayatkan dari Malik bahwa apabila

ada unsur penipuan dalam jual beli yang mencapai sepertiga maka

harus ditolak (dibatalkan).

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman
Allah &,

5?s 3 $y,#t" rLJ; #g YJLU {
"&4ev;".ojG--

"Janganlah l<amu saling memalan hark s*atnatnu dengan
jalan tnng batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku

dengan sul<a sana-sul<a di antara kamlt." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Saling ridha tdak berlaku kecuali untuk sesuatu yang

diketahui jelas kadamya. Dan tidak dimgukan lagi bahwa orang

yang tidak mengetahui penipuan dan tidak mengetahui kadamya

sehingga tdak ridha, maka dalam hal ini jelas bahwa jual beli

tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan

cam yang batil.

Allah & jrgu berfirman,

I
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€rA Sy 3ix,t13 Vr; 6jiS 6\';,i+y-
"Mereka hendak menipu Allah dan oftng-orang tnng

beiman, padahal mereka hanya menipu dirin5n sendii." (Qs. Al
Baqarah [2\ 9l

Dalam a5at ini Allah @ mengharamkan penipuan.

Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa bila seseorang

menjual lebih banyak dari sesuatu yang sama dengan sesuafu yang

dijual yang tidak diketahuinya, maka hal tersebut merupakan
penipuan terhadap pembeli. Dan bila seseorang menjual lebih
sedikit dari sesuafu yang sama dengan yang dijual sedang dia tidak
tahu, maka hal tersebut merupakan penipuan terhadap penjual.

Dan penipuan itu haram dan tidak sah.

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami,

dari Abu Daud: Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami,
Sufi7an bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Al Ala' bin
Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah $ meleurati seorang laki-laki yang menjual makanan

lalu beliau menanyakan kepadanya, "Bagaimana engkau

menjualnya?' I alu laki-laki tersebut memberitahukannya kepada
beliau. Lalu Allah & mewahyukan kepada Nabi $ agar

memasukkan tangannya ke dalam barang yang dijual tersebut.

Maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalamnya dan

temyata bamng yang dijual tersebut basah. Maka beliau pun

bersaMa, ,;* U q d " Tidak termasuk golongan kami orang

yang melakukan penipuan."

Nabi $ juga bersabda,
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" Saungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Suhail bin Abi Shalih, dari Atha' bin Yazid Al-
laitsi, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata:

i.z z'(tr

,*);aht d:" ir J;r'Jt,
.:^4r ir-irr ,;4)r irfur ,l;gtt

l;h ,r, ,JG Jut 
'J;:, 

6-

"Et?|, €,u:'ot

a

o!
o,

riE

or,Jl

a.:
YYt YW;

'd)Jit ae*J'J)

Rasulullah $ bersabda, "Agama adalah nasehat, agana

adalah nasehat, agama adalah naseltat" Kami (para sahabat)

bertanya, "Unfuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

" Untuk Allah, Rasul-N5m, Kitab-N5m, para pemimpin dan golongan

kaum muslimin."

l-arangan Nabi $ terhadap jual beli Najasy adalah dalil

yang benar berkaitan dengan pendapat kami, karena beliau

melarang penipuan dalam jual beli secara global. Tidak diragukan

lagi bahwa semua orang tahu bahwa orang yang mengambil

sesuatu dari orang lain dalam sesuatu yang dijual yang lebih

banyak dari sesuatu yang sama tanpa sepengetahuan pembeli dan

tanpa keridhaannya telah melakukan penipuan.
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Begifu pula dengan orang yang memberikan sesuafu

kepada orang lain dalam sesuatu yang dibeli yang lebih sedikit dari
sesuafu yang sama tanpa sepengetahuan si penjual dan tanpa

keridhaannya. Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia

tidak berlaku adil dan telah melakukan perbuatan haram.

Rasulullah $ bersabda,

6. t )
., t _ii tt)lf rlL'*l'ib,j.", A

"Barangsiapa melakukan sauafu amalan yang frdak

berdasarlan perkara (agama) kami, ia tertolak."

Jadi, jelaslah bahwa jual beli tersebut batal berdasarkan

nash dari Nabi $. Pendapat ini juga dinyatakan para ulama Salaf.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Hammad bin

7aid, Ayyub dan Hisyam -yaihr hnu Hassan- mengabarkan

kepada kami, sernuanya dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang

laki-laki tiba di Madinah dengan membawa beberapa budak

perempuan, lalu dia singgah di rumah hnu Umar -kemudian dia

melanjutkan haditsnya-.

Di dalamnya disebutkan bahwa dia menjual seorang budak

perempuan kepada hnu Ja'far, lalu dia menemui Ibnu Umar dan

berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, aku tertipu 700 dirham".

Maka hnu Umar menemui Abdullah bin Ja'far lalu mengatakan

kepadanya bahwa laki{aki tersebut tertipu 700 dirham, "Engkau

bisa memberikan budak perempuan tersebut kepadanya atau

membatalkan jual beli tersebut". Ibnu Ja'far berkata, "Aku akan

memberikannya kepadanya" .
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Demikianlah yang dilakukan Ibnu Ja'far dan hnu umar.

Keduanya berpendapat bahwa jual beli dapat dibatalkan bila terjadi

penipuan dalam harga.

Diriwayatkan pula dari ialur Abdurrazzaqr Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari seorang

laki-laki, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali bahwa dia menawar

seekor kuda yang diiual seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut

menawarkan harga 500 dirham. Maka Jarir berkata, "Kudamu

lebih baik dari ihr, engkau berhak mendapat pembayaran 600

dirham sampai 800 dirham." l-aki-laki ihr (si penjual) berkata,

"Kalau engkau mau silahkan." Jarir berkata, "Kudamu lebih baik

dari itu, engkau berhak mendapat pembayaran 600 dirham sampai

800 dirham". Laki-laki itu, "Kalau engkau mau silahkan." Jarir

berkata, "Kudamu lebih baik dari ihr, tapi aku tidak akan

membayar lebih darinya." t aki-laki itu berkata, "Baiklah,

ambillah." [-alu Jarir ditanya, "Mengapa engkau tidak mau

membayar 500 dirham?" Jarir menjawab, "Karena kami telah

membai'at Rasulullah # "ntuk 
tidak menipu seorang pun" atau

,.seorang muslim pun." Dalam riwayat hnu Umar disebutkan,

"Aku dilarang menipu."

Diriwayatkan dari jalur Abdunahman bin Mahdi dari Sufuan

Ats-Tsauri dari Zubaid Al Yami dari Maisarah dari hnu Umar.

Riwayat ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam bab: Sesuatu

yang jual beli tidak sempuma kecuali dengannya yaitu perpisahan.

Diriwayatkan pula dari jalur Sufuan bin Uyainah, Bisyr bin

Ashim Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami bahwa dia

mendengar Sa'id bin Al Musayryib menceritakan dari Ubai bin Ka'b

bahwa umar bin Khaththab dan Al Abbas bin Abdul Muththalib

mengadukan kasus hukum kepadanya berkaitan dengan rumah

(,
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milik Al Abbas png berada di samprng masjid yang hendak

digabungkan oleh Umar ke dalam masjid tapi Al Abbas

menolaknya. Maka Ubai bin Ka'b berkata kepada keduanya:

Ketika Nabi Sulaiman & disuruh membangun Baitul Maqdis, saat

itu tanahnya (yang akan dibangun Baitul Maqdis) masih menjadi

milik seorang laki-laki lalu Nabi Sulaiman membelinya darinya.

Setelah tanah itu dibeli laki-laki tersebut bertanya, "Yang engkau

ambil dariku lebih baik ataukah yang engkau berikan kepadaku?"

Nabi Sulaiman menjawab, "Yang aku ambil darimu lebih baik."

Laki-laki ifu berkata, "Kalau begitu aku tdak membolehkan

penjualannya." Lalu dia mengembalikan pembayarannya kepada

nabi Sulaiman dengan menambahnya.

lalu Ubai menanyakan kepadanya dan memberitahukan

kepadanya. Maka Al Abbas pun tidak membolehkan jual beli

tersebut (tapi mendermakannya).

Demikianlah yang dilakukan Ubai bin Ka'b. Dia

menjelaskan hukumnya di hadapan Umar bin Khaththab dan Al
Abbas bin Abdul Muththalib.g lalu keduanya membenarkan

perkataannya. Demikianlah yang dilakukan oleh Umar, putranya,

Al Abbas, Abdullah bin Ja'far, Ubai dan Jarir. Tidak seorang pun

sahabat yang berteda pendapat dengan mereka dalam masalah

ini. Mereka berpendapat bahwa jual beli bisa dibatalkan bila terjadi

penipuan, yaitu bila harga jualnya kurang dari harga jual yang

sesungguhnya.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Israil dari Jabir dari Al

Qasim bin Abdurrahnran bahwa dia membatalkan jual beli karena

terjadi kesalahan. Akan tetapi AsySya'bi tidak membatalkan jual

beli tersebut dan malah mengatakan, "Jual beli adalah penipuan."
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Abu Muhammad berkata: Yang sangat mengherankan dari

seluruh pendapat musuh-musuh kami adalah bahwa mereka

membatalkan jual beli karena adanya cacat pada pengurangan

harga karena menurut mereka hal tersebut penipuan, tapi disisi

lain mereka membolehkan jual beli yang di dalamnya terdapat
penipuan yang lebih besar dimana harga yang diambil lebih banyak

dari harga pasaran. Ini sangat mengherankan dan sangat

konbadiktif.

Hal lainnya yang juga sangat mengherankan adalah bahwa

mereka membatalkan jual beli karena terdapat cacat yang ada

dalam barang yang dijual meskipun pembeli telah mengambilnya

dengan harga yang ditenfukan, tapi anehnya mereka tidak

membatalkan jual beli yang di dalamnya penjual melakukan

penipuan besar. Kami tidak tahu bagaimana mereka bisa membela

pembeli tapi tidak membela penjual. Sungguh ini merupakan

keanehan yang tak tertandingi.

Hal ketiga yang juga sangat mengherankan adalah bahwa

mereka -yakni ulama fikih Maliki dan ulama fikih Asy-Syafi'i-

menahan orang yang menipu dalam jual beli sampai mereka

melarangnya melakukan pembebasan budak dan bersedekah serta

melakukan jual beli yang sah yang tidak ada penipuan di dalamnya

dan menolak semuanya, tapi disisi lain mereka menganggap sah

jual beli yang ada penipuan di dalamnya dan tidak

membatalkannya. Jika jual beli tersebut yang terdapat penipuan di
dalamnya benar dan dibolehkan maka atas dasar apa mereka

melarang jual beli yang benar dan sah. Jika jual beli yang terdapat
penipuan di dalamnya batal dan tidak dibolehkan, maka atas dasar

apa mereka membolehkannya.
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Sungguh ini sangat aneh, sangat tidak masuk akal, sangat

konhadiktif dan bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh

Rasulullah,S. Pemah suatu ketika dilaporkan kepada beliau

bahwa ada seorang laki{aki yang suka menipu dalam jual beli, tapi

beliau tidak menahannya dan hanya mengatakan kepadanya

" ndak ada penipuan." Saat melakukan jual beli, dan beliau

menetapkan bahwa dia boleh memilih selama tiga hari untuk

melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Jadi Nabi S hanya membatalkan penipuan dan

menganggap sah jual beli yang dilakukan secara sah serta jual beli

yang di dalamnya dia memilih melaksanakannya setelah

mengetahuinya. Jadi beliau tidak menahannya. Hal ini sangat

bertentangan dengan semua yang mereka tetapkan. Cukuplah

Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

1463. Masalah, Barangsiapa melakukan penipuan dalam
jual beli yang disyaratkan barangnya selamat (tanpa cacat) maka
jual beli tersebut batal, karena jual beli yang terdapat unsur

penipuan di dalamnya bukan jual beli yang barangnya selamahya
(tanpa cacat) yang tidak ada penipuan di dalamnya. Hal ini dapat

diketahui dengan melihatnya. Apabila demikian halnya maka jual

beli yang sah secara batin bukanlah yang diakadkan oleh orang

yang mensyaratkan barangnya selamat, dan sesuafu yang tidak

diakadkan tidak bersifat lazim. Dan seseorang tidak boleh

berpegang dengan sesuatu yang tidak diakadkan, karena harta

orang lain haram baginya kecuali yang diambil dengan suka sama

suka, begitu pula hartanya bagi orang lain.

Bila kadar penipuan tersebut diketahui oleh keduanya

(penjual dan pembel| dan keduanya sama-sama ridha maka ia
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merupakan akad 5nng sah dan perdagangan yang dilakukan atas

dasar suka sama suka. Sedangkan bila keduanya atau salah

safunln tidak mengetahui kadar penipuan tersebut dan tdak
mensyaratkan barangnya harus selamat, maka dia boleh memilih

unfuk membatalkan atau melanjutkannya bila dia mengetahuinya,

karena jual belinya secara umum selamat dan sah.

Disamping ihr Nabi # j,rgu bersaMa kepada seseorang

" Tidak ada penipuan" sampai tiga kali. Bila orang tersebut mau

dia boleh melanjutkan jual beli tersebut dan bila mau dia juga boleh

membatalkannya. Jadi tambahan yang diambil oleh penipu dari

orang yang ditipu tidak halal kecuali bila orang yang ditipu

mengetahuinya dan rela terhadapnya. Bila dia rela membiarkan

hul..yu maka ifu urusan dia, tapi bila dia menolak maka dia tidak

boleh mengambil sesuatu yang dibeli tanpa keridhaan penjual dan

dia harus mengembalikannya. Dan telah sah Ijma bahwa dia harus

mengembalikannya.

Kernudian para ulama berselisih pendapat apakah dia boleh
mempertahankannya atau tidak? Mengingat Allah & telah

berfirman,

"e4,iv.;1P.-6k3$y
"Keanali dengan jalan pemiagaan Wng berlaku dengan

suka sama-sul<a di antara kamu." (Qs. An-Nsaa' [4]: 29).

Jadi, lelas bahwa bila dia ridha dengan sesuahr yang dibeli

maka hukumnya berlaku.

Ali berkata: Harga itu ada dua menumt kesepakatan kaum
muslimin baik dulu maupun sekarang. Pada masa Rasulullah $
para pedagang menjual sesuahr lnng beli untuk mencari
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keunfungan. Hal ini telah dimaklumi bersama. Ada harga yang

dibeli pedagang dan mereka tidak melampauinya kecuali karena

alasan tertentu dan ada pula harga yang dilual oleh pedagang

tanpa diturunkan dan tanpa dinaikkan kecuali karena alasan

tertenfu. Dua harga ini berlaku untuk semuanya.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang digunakan teman-

teman kami dalam membatalkan jual beli yang lebih ban5nk dari

sesuafu yang sarna -meskipun keduanya satna-sarna mengetahui

dan meridhainya- adalah ucapan mereka bahwa Rasulullah $
melarang menghambur-hamburkan harta. Mereka mengatakan,
"Orang yang membeli sesuatu dengan harta yang lebih tinggi dari

harganya (yang sebenamya) dan orang yang menjual dengan harga

yang lebih rendah dari harganya sama-sarna menyia-nyiakan

hartanya."

Mereka mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan harta dari
kepemilikan kec.rali dengan ganti pahala dari Allah S, karena ia

merupakan sebaik-baik ganti. Dan ada pula yang gantinya berupa

harta dunia seperti pekerjaan dalam sevra-menyerrra atau

perdagangan atau kepemilikan kemaluan dalam pemikahan atau

lepasnya kepemilikan dalam Khulu' dan lain sebagain5a yang

dijelaskan oleh nash."

Mereka mengatakan, "Barangsiapa menjual buah-buahan

dengan harga 1000 dinar atau menjual yaqut dengan harta tinggi

maka hal tersebut merupakan tindakan menghambur-hamburkan

uang dan berlebihan serta memakan harta dengan cara yang batil."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka

selain 5rang telah kami sebutkan.
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Abu Muhammad berkata: Kami katakan kepada mereka,
"Sesungguhnp 5ang kalian katakan adalah berkaitan dengan
sesuatu yang kadamya tdak diketahui. Adapun bila kadar
penipuannya telah diketahui dan terjadi atas dasar suka sama suka
maka ia merupakan findakan yang dilakukan dengan suka hati
yang mendapat pahala karena merupakan kebaikan dan berbuat
baik kepada sesama manusia serta meninggalkan harta unfuknya
atau memberinya harta. Dan ini bukanlah tindakan menghambur-
hamburkan harta atau memakan harta orang lain dengan cara
yang batil, kecuali bila ia diharamkan oleh Allah S sebagaimana
yang telah kami jelaskan dalam Pembahasan Penahanan dalam
Diwan kami. Adapun perdagangan yang dilakukan atas dasar suka
sama suka maka ia tidak diharamkan Allah sama sekali tapi malah
dibolehkan."

Abu Muhammad berkata: Berderma dengan membayar
lebih dalam pembelian hanya dibolehkan bila pembelinF tetap
dalam kondisi orkup (tdak menjadikannya miskin), karena hal
tersebut adalah yang diketahui dalam jual beli.

Rasulullah $ bersabda,

iz e I
.as;C /')r- "f

"Setiap perbuabn baik adalah sedekah."

Beliau juga bersabda,

.j#t;+Vii:^2r
"Sdekah itu diberikan dari sisa kebufuhan sendiri."
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Bila sedekah diberikan dengan tdak menyisakan

kebutuhannya maka hal tersebut tertolak dan tidak halal, karena
Rasulullah db telah bersabda,

$. z )
., t i t1;i $LJ; ");',j,s .;

" Bamngsiapa melakukan squafu tidak berdasarkan perkara
(agana) l<ami, maka ia tertolak."

.Ali berkata: Diantara dalil yang menjelaskan kebenaran
pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Muslim, Abu Kamil mengabarkan kepada kami -yaitu Fudhail

bin Husain Al Jahdari- Abdul Wahid bin Zi5nd mengabarkan

kepada kami, Al Jariri mengabarkan kepada kami, dari Abu
Nadhrah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika kami dalam
perjalanan bersama Rasulullah S, untaku tertinggal... [-alu dia

menyebutkan kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya disebutkan,
Rasulullah $ senantiasa menghiburkan dengan bersaMa,
" Semoga Allah mengamptnimu. "

Abu Muhammad berkata: Pemberian pertama
Rasulullah S berkaitan dengan unta bisa jadi sesuai dengan

harganya atau lebih murah atau lebih mahal. Bila harganya sesuai

harga unta tersebut maka beliau menambahnya setelah ihr. Hadits
ini merupakan dalil bahwa membayar lebih dari harga pasar

dibolehkan dengan syarat keduanya sama-sama ridha, meskipun
pertama kali membayar dengan harga yang lebih murah atau lebih
mahal. Inilah pendapat kami. Dan Rasulullah $ tidak akan

menawar sesuafu yang tidak halal dan tidak akan menipu. Inilah
pendapat yang kami pilih.

Begitu pula sabda Nabi $,
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"Janganlah alah seorirng dari kalian menawar barang 5nng
telah dibonr saudaran5n."

Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya menawar barang.
Hal ini dapat diketahui oleh semua orang yang mengerti bahasa

Arab. Yang dimaksud adalah bila salah seorang dari keduanya
meminta harga yang diberikan lebih murah kepada saudaranya.

Bila memberi lebih sedikit dari harga pasar atau meminta lebih
banyak merupakan sesuatu yang batil tentunya Allah & tidak akan
membolehkannya melalui lidah Rasulullah $.

Jadi, jelas bahwa semuanla dibolehkan asalkan keduanya
sama€ama mengetahuinya dan mengetahui kadamya dan sama-
sama ridha, dan hal tersebut bukanlah penipuan.

Begitu pula saMa Nabi $ kepada Murqidz yang

membolehkannya memilih unhrk membatalkan jual beli atau
meneruskannga, padahal dia terkenal suka menipu dalam jual beli.
Ini merupakan dalil bahwa jual beli Snng ada penipuan di dalamnya
dibolehkan bila orang yang ditipu ridha dan mengetahuin5ra.

Begrtu pula dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami,

dari jalur Malik, dari hnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin
Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al
Juhani bahwa Rasulullah $ ditanya tentang budak perempuan

yang berzina. Beliau menjawab, "Bila dia berzina, dentah dia.

Kemudian bila dia benina lagi denlah dia. Kemudian bila dia
bezina lagi dffilah dia. Kemudian bila dia bezina lag iuallah dia
makiptn derzgan jalinan ranbutabu bli dari rarnbut"

AlMuhalla -.@l



Dalam hadits ini Nabi S membolehkan menjual budak

perempuan dengan tali dari rambut bila penjualnya rela dengan

pembayaran demikian.

Ulama fikih Azh-Zhahiri yang sebelumnya mengingkari

membolehkannya, karena mereka membolehkan penjualan budak

dengan harga 10 dinar dan pensyaratan sejumlah harta yaifu

10.000 dinar. Mereka tidak mengingkarinya sama sekali.

Bagaimana mungkin mereka akan mengingkarinya sementara

Rasulullah $ membolehkannya secara global? Ini merupakan

tindakan mengambil harta tanpa sedekah dan kompensasi.

Abu Muhammad berkata: Khabar-khabar tersebut bukan

dalil yang berkaitan bagi orang yang membolehkan jual beli yang

terdapat penipuan di dalamnya yang tidak diketahui oleh orang

yang ditipu, karena di dalamnya tidak menunjukkan demikian. [a

hanya menjelaskan bolehnya melakukan hal tersebut orang yang

ridha mengetahuinya dalam penjualannya saja. Akan tetapi tdak
boleh ridha dengan sesuatu yang tidak diketahui sama sekali,

karena hal tersebut terlarang. Terkadang seseorang mengatakan

"Aku ridha, aku ridha" unfuk sesuatu lnng tdak diketahui

kadamya, lalu ketika dia mengetahuinya dia tidak meridhainya. Hal

ini bisa dirasakan oleh siapapun.

AIi berkata: Orang-orang tersebut berdalil dengan hadits

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Malik bin Habib Al
Andalusi, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa hnu Umar

mengatakan bila dia mengufus seseorang unfuk membelikan

barang unfuknya, "Kotorilah hidungnya."

Dirir,rnyratkan pula dari jalur hnu Habib: Abdul Aziz N
Uwaisi dan Abdul Malik bin Maslamah menceritakan kepadaku,

dari Ismail bin Ayryasy, dari Amr bin Al Muhajir, dari Umar bin
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AMul Aziz bahwa dia berkata, "Aku ingin sekali tidak menjual atau

membeli sesuahr kectrali dengan melukai pemiliknln."

Ada juga riwayat lain dari Asy-Sya'bi yaifu ucapannya "Jual

beli adalah tipu da1a."

Abu Muhammad berkata: Semua dalil tersebut batil. Ibnu
Habib adalah periwayat yang mabuk dan riwayahya dari hnu
Umar dusta. Kemudian kalaupun sah, tidak ada seorang pun yang

memahaminya sebagai pembolehan penipuan dalam jual beli.

Karena arti "Kotorilah hidungnya" adalah "Ambillah yang terbaik
padanya". Dan hal ini dibolehkan bila keduanya sama-sama ridha
dan diberikan dengan kesukaan hati.

Berkenaan dengan hadits Umar bin Abdul Aziz, Ismail bin
ASyasy bukanlah apa-apa. Banyak sekali kisah yang di dalamnya

mereka menyelisihi Umar bin Abdul Aziz, seperh, sujudnya ketika
membaca "Idzassamaa'un-S5aqqat." (as. Al Insyiqaaq: 1) dan
pembolehannya terhadap jual beli ikan dalam air 5nng belum
dipancing serta banyak lagi masalah yang jumlahnya mencapai
puluhan. Adalah suatu kebatilan bila sesuatu yang sah darinya

Udak dijadikan hujjah sementara sesuatu yang tidak sah darinya

dijadikan hujjah.

Riwayat dari jalur AqrSya'bi adalah riwayat dari jalur Jabir
Al Ja'fi. Tapi riwayat tersebut ditentang oleh Al Qasim dan

lainnya. Dan tidak ada hujjah bag seorang pun selain

Rasulullah $.

!464. Masalah' ndak boleh melakukan jual beli dengan

harga yang tidak diketahui atau temponya tidak diketahui seperti

masa panen atau masa potong atau masa pemberian (masa
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dimana mereka diberi tunjangan oleh pemerintah) atau masa

tanam atau masa peras dan lain sebagainya. Pendapat ini

dinyatakan oleh Abu Hanifah, AsySyafi'i dan Abu Sulaiman.

Karena semua yang kami sebutkan harinya bisa maju dan bisa

mundur. Seperti masa panen yang wakfunya bisa mundur

beberapa hari (dari waktu yang diprediksikan) bila hujannya kerap

dan bisa maju beberapa hari bila cuaca panas dan tidak tumn

hujan- Begitu pula dengan masa peras. Adapun masa tanam, ia

bisa mundur dua bulan atau lebih bila Udak turun hujan.

Sedangkan masa pemberian (tunjangan), ia bisa puhrs secara

global.

Disamping ifu, semua syarat yang tidak terdapat dalam

Kitab Allah adalah batil. Tempo yang dibolehkan hanyalah yang

wakfunya tidak mundur safu jam atau tidak maju safu jam, seperti

bulan-bulan Arab (Hfriyah) dan Masehi atau seperti terbit dan

terbenamnya matahari atau seperti terbit dan terbenamnya bulan

atau seperti terbit dan tenggelamnya bintang, karena semua ini

waktunya jelas bagi orang yang mengetahuinya.

Allah $ berfirman,

irie iiq6q-Ea,3rt+"'*(i.6;re:r
"Mereka bertanya kepadamu tenbng bulan sabit

Kabkanlah: Bulan sabit ifu adalah tanda-bnda waktu bagi manusia

dan hagi ibadah) haji." (Qs.Al Baqarah lzlt L89l

Kecuali barang yang dijual sampai wakhr lapang (tdak

dalam kondisi susah), maka ia benar berdasarkan dalil yang

menjelaskannya. Disamping itu ia adalah hukum Allah untuk setiap

orang yang tidak bisa membayar hutangnya.
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Dan tdak boleh menenfukan tempo' sampai waktu
puasnya orang-orang Nashrani atau Yahudi atau waktu
berbukanSn mereka, atau menetapkan tempo sampai hari raya

mereka, karena ia merupakan pesta mereka, karena bisa saja

mereka menampakkan diri pada hari tersebut dan ihr sangat

mungkin.

AsySyafi'i berkata, "Tidak boleh menetapkan tempo
kecuali dengan bulan sabit."

Lalu dia menyebutkan ayat di atas dan firman Allah 8l[,

e q" ;:.1 C{, ;f '^+ )r$1 :,'i+ it-

fuj -L? J$'ii' &. i6t',;r, ii- ;'t,,eg;-
Gtr

"SeanggthnSm bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua

belas bulan, dalam ketetapan Allah di unkfu Dia mencipbl<an
langit dan buni, diantamnya empat bulan hanm." (Qs. At-Taubah

[9]:36)

Abu Muhammad berkata: Allah $ berfirman,

Vp'e &,,Ff rty i* i;::i riy

"Apabila l<amu bermuamalah tidak seara funai untuk
waktu Jnng ditenfukan, hendaklah karnu menuliskanryn " (Qs. AI
Baqarah 121:2821

/
i
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Dalam ayat ini Allah S menyebutkan secara ulnuln semua

tempo yang disebutkan dan tidak ada yang dikhususkannya. Jadi

ayat ini merupakan dalil tambahan untuk dua ayat tadi, dan

tambahan itu tdak boleh ditinggalkan. Dalam dua ayat tadi tidak

ada larangan mengadakan akad tempo dengan selain bulan sabit

dan tidak pula ada pembolehan. Oleh karena itu wajib mencari

hukumnya dari selain dua ayat tadi.

Bila ditemukan sesuafu yang menunjukkan kebolehannya

maka boleh berpendapat berdasarkan dengannya. Tapi bila tdak

ada maka tdak boleh berpendapat demikian. Pendapat ini

dinyatakan oleh Al Hasan bin Hai, Abu Sulaiman dan teman-

teman kami. Adapun Malik, dia membolehkan jual beli sampai

kepada pemberian selain ifu. [-alu dia mengatakan, "Adapun

sekarang, maka tidak demikian, karena ia tidak terkenal sekarang

dan hanya terkenal sebelum itu." Dia juga membolehkan jual beli

dengan tempo sampai memanen atau memetik atau memeras.

Katanya, "Dan yang harus dilihat adalah besar dan banyaknya,

bukan awal dan akhimya."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak

ada kebodohan yang lebih parah dari pembatasan ini dan tidak

ada penipuan yang lebih besar darinya.

Ali berkata: Orang-orang melakukan jual beli di hadapan

Ammar dan para sahabat lainnya sampai datangnya penunggang

unta. Akan tetapi ulama fikih Hanafi dan fikih Maliki mengingkari

hal ini. Bahkan mereka mencaci yang lebih kecil dari ini bila sesuai

dengan taklid mereka. Mereka justru melupakan argumentasi

dengan dalil, "Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat

mereka."
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Di antara keanehan argumentasi mereka adalah bahwa dtn
kelompok tersebut menyebut hadits yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur hnu Wahb dari Jarir bin Hadm dari Abu Ishaq As-
Sabi'i dari Ummu Yunus bahwa Ummu Mahabbah Ummul Walad
Zaid bin Arqam berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai

Ummul Mukminin, aku menjual Zaid bin Arqam sebagai budak
sampai masa pemberian (masa dimana mereka diberi funjangan
oleh pemerintah) dengan harga 800 dirham lalu dia membuh.rhkan

harganln (pembayarannya), lalu aku membelinya seharga 600
dirham sebelum jahrh tempo". Maka Aisyah berkata, "Alangkah

buruknya apa yang engkau beli dan alangkah burukqp apa yang

engkau beli. Beritahu Taid bahwa jihadnya batal bersama
Rasulullah $ bila dia tidak bertobat." Maka dia pun bertanya,

"Bagaimana bila aku meninggalkannyn dan mengambil 600
dirham?" Aisyah menjaunb "Ya, 'Orang-onng tnng telah ampai

lanngan dari Tuhannjm, lalu terus berhenti (dari

menganbil riba), maka hstntn ap tmng telah dianbiln5n dahufu.'
(Qs. Al Baqarah 121:2751;'

Ulama ftkih Hanafi dan ulama fikih Maliki mengatakan
bahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Mereka taklid kepada
Aisyah 6 dan tdak taklid kepada Tatd bin Arqam !,ang
membolehkannSn. Mereka mengatakan, "[Jcapan Aisyah tersebut
pasti berasal dari Rasulullah $." Tapi mereka tidak mengatakan
bahwa perbuatan Zaid bersumber dari petunjuk Rasulullah $.
Karena bila sumbemya demikian maka dia Udak lebih utama dari
ucapan Zaid bin Arqam.

Ulama fikih Hanafi menggunakan argumentasi ini dalam
jual beli png temponlra sampai pemberian meskipun ulama fikih
Maliki tidak menyurkainya. Maka kami katakan kepada mereka,
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"Wahai kalian semua, mengapa kalian menggunakan argumentasi

dusta ini dan meninggalkan penjelasan yang terang bahwa

transaksi penjual dan pembeli tidak sah sampai salah sah-rnya

meny.rruh yang lainnya untuk memilih sebelum keduanya

berpisah?"

Kemudian terdapat larangan jual beli buah-buahan yang

belum masak benar tapi kalian malah membolehkannya dengan

tegas.

Kemudian terdapat larangan jual beli air tapi kalian malah

membolehkannya, dan hal-hal lainnya yang kalian terjang

meskipun dalilnya jelas (melarangnya). Kalian meninggalkannya

karena pendapat mumi kalian dan penafsiran kalian yang rusak,

lalu kalian mengeluarkan pendapat berdasarkan dugaan dusta yang

tidak boleh diucapkan, karena kalian beranggapan bahwa Ummul

Mukminin Aisyah @ menyembunyikan dalil dari Rasulullah $
dan tdak menyampaikannya. Ini adalah kedustaan atas

narna Rasulullah $ dan tuduhan buruk terhadap Ummul

Mukminin.ft,-

Jika mereka mengatakan, "Kami meninggalkan dalil nash

karena takuril yang kami lakukan dan ljtihad yang kami terapkan."

Maka kami katakan, "Siapakah yang membolehkan kalian

melakukannya dan melarang hal ini pada Zaid bin Arqam? Padahal

guntingan kukunya lebih baik dari Abu Hanifah dan Malik serta

orang-orang yang mengikuti keduanya. Disamping itu dia adalah

orang yang dibenarkan Allah dalam Al Qur'an. Bahkan

seandainya pun terdapat dalil yang sah yang bertentangan dengan

ucapannya, siapakah yang lebih berhak menafsirkan daripada dia

kemudian dimaafkan seandainya salah dalam menafsirkan sesuafu

yang bertentangan dengan Al Qur'an? Sebagaimana Ibnu Mas'ud
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berpendapat bahwa orang yang terkena janabat tdak perlu

bertayammum dan Udak perlu shalat meskipun tidak menemukan

air selama sahr bulan. Dan juga sebagaimana Umar berpendapat

bahwa orang yang melamar tidak boleh menambah mahamya dari

500 dirham.

Meskipun Ummul Mukminin @ berpendapat demikian tapi

riwayat darinya tentang hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah.

Adalah sangat mengherankan bila ada orang yang menolak
riwapt Fatimah binti Qais yang berhilrah dan membaiat Nabi $
lalu dia mer,vajibkan manusia agar mengikuti pendapat Ummu
Yunus dan Ummu Mahabbah. Karena pendapat Ummu Yunus

dan Ummu Mahabbah tidak lebih baik dari pendapat Ummul

Mukminin meskipun ditentang olehT-aid bin Arqam.

Abu Muhammad berkata: Orang yang memboleh jual beli

sampai masa pemberian berargumen dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Arthah dari

Atha' dan Ja'far bin Amr bin Huraits bahwa lbnu Umar membeli

sampai masa pemberian. Ja'far juga meriwayatkan dari ayahnya

bahvva Dihqan mengirim pakaian sutera Snng bermotifkan emas

kepada Ali bin Abi Thalib lalu pakaian tersebut dibeli oleh Amr bin

Huraits sampai masa pemberian dengan harga 4000 dirham.

Hajjaj berkata, "Para Ummul Mukminin melakukan jual beli

sampai masa pemberian (masa dimana mereka diberi funjangan

oleh pemerintah)."

Diriwayatkan dari jalur Israil dari Jabir Al Ju'fi dari Asy
Sya'bi, "Tidak apa-apa melakukan jual beli sampai masa

pemberian."
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Diriwayatkan pula dari lbnu Abi Syaibah: Abu Bakar Al
Hanafi mengabarkan kepada kami dari Nuh bin Abi Bilal, "Ali bin

Al Husain membeli makanan dariku sampai masa pemberiannya."

Ali berkata: Semua atsar tadi diriwayatkan dari Hajjaj bin

Arthah, tapi sayangnya ia dha'if. Ia juga diriwayatkan dari Jabir

yang beda dengan riwayat Hajjaj. Sedangkan Nuh bin Abi Hilal,

aku udak tahu siapa dia. Dia melazimkan kepada ulama fikih

Hanafi yang berhujjah dengan riwayat Hajjaj bin Arthah bahwa

umrah itu Sunnah agar mereka berhujjah dengan riuayatrya disini.

Dia juga melazimkan kepada mereka ketika mereka taklid kepada

Ummul Mukminin yang pendapaturya ditentang oleh Zaid bin

Arqam agar mereka mentaklidnya disini. Padahal bersamanya ada

para Ummul Mukminin lainnya dan juga ada Ali, Amr bin Huraits,

Ammar bin Yasir dan lainnya. Akan tetapi mereka hanya senang

bermain-main-

Ali berkata: Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur

Sufyan bin Uyainah dari Abdul Karim Al Jazari dari lkrimah dari

hnu Abbas, "Tidak boleh melakukan jual beli dengan tempo

sampai masa memeras buah anggur atau masa pemberian

tunjangan atau masa menumbuk bi;i."

Diriuayatkan dari jalur Waki' dari Sufuan Ats-Tsauri dari

Bukair bin Atiq dari Sa'id bin Jubair, "Janganlah engkau menjual

barang sampai masa panen atau masa memotong atau masa

haidh, tapi sebutlah nama bulannya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin

Abi Adi mengabarkan kepada kami dari AMullah bin Aun bahwa

Muhammad bin Sirin ditanya tentang jual beli sampai masa

pemberian (hrnjangan) dan dijawab olehnya, "Aku tidak tahu apa

itu?"
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DiriwaSatkan dari jalur hnu Abi $Taibah: Jarir
mengabarkan kepada kami dari Manshur dari hrahim bahwa dia

melarang pembelian sampai masa pemberian dan sampai masa

panen. Hendaknya disebutkan nalna bulan.

Diriwayatkan dari lalur hnu Abi Spibah: Humaid bh
AMurrahman mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih

bin Hai dari Al Mughirah dari Al Hakam bahwa dia melarang jual

beli sampai masa pemberian. Pendapat ini juga dinyatakan oleh

Salim bin AMullah bin Umar dan Atha'.

L465. Masalaht Seseorang tidak boleh menat{rar barang

yang telah ditaunr orang lain dan tidak boleh menjual barang yang

telah dijual olehnya, baik orang Islam atau kafir dzimmi. Apabila
dia melakukannya maka jual belinya batal. Bila dia menahan

barang dagangannya agar harganya naik atau sengaja membeli

dari orang yang menjualnya bukan dari omng tertenfu sebagai

sikap hati-hati, maka tidak apa-apa dia mengambil harga lebih
pada saat itu bila tidak ada orang lain yang menawamya. Bila ada

orang tertentu yang menawamya dan si pembeli tidak menambah

pembayarannya dari harga yang kurang dari harga sesungguhnya

dan menahan hal tersebut, maka orang lain boleh membelinya

dengan harga sesungguhnya atau harga yang lebih mahal pada

saat ih.r.

Begihr pula bila penjual meminta lebih banyak dari
harganya padahal ia tidak wajib sampai kepada harganya salna

sekali, maka pada saat itu orang lain boleh menawarkan

barangnya kepada pembeli dengan harga tersebut atau lebih

rendah darinya.
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Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Malik dari Nafi' dan Abu Az-Zinad: Abu Az-Zinad berkata:

Dari Al A'raj dari Abu Hurairah. Nafi' berkata: dari hnu Umar.
Kemudian Abu Hurairah dan hnu Umar sarna-sama sepakat
meriwayatkan dari Rasululluh # bahwa beliau bersabda

"Sebagian dai kalian tidak boleh menjual hanng) tnng
dijual kepada sebagian yang lain."48

Diriwayatkan pula dari jalur Abdunazzaq dari Ma'mar dari
Az-Ztrhri dari Sa'id bin Al Musagryib dari Abu Hurairah dari
Nabi S bahwa beliau bersaMa,

"Janganlah salah seorang dari kalian menjual ftarang)yang
dijual kepada audaranSm."

Ali berkata: Khabar ini artinya adalah perintah. Andai saja

artinya han!^ sebuah berita, tenfu ia dusta karena adanya sesuafu

yang bertentangan dengannya. Akan tetapi kedustaannya jauh
karena jauhnya ia dari Nabi 's, dan tidak ada yang membolehkan-

nya kecuali orang kafir yang halal darahnya.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Al A'masy dari Abu
Shalih -yaitu As-Samman- dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $
bersabda,

48 Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa' (2/170 dengan redaksi 1nng
panjang). Ibnu Hazm meringkasnya sebagai dalil5rang dipakainya.
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.f.Jjr i-;'&Jr ,:;;,t
"Seorang muslim tidak boleh menawar barang Wng sudah

dikowr muslim lainnjm."

Ali berkata: Redalsi tersebut adalah sebagian redaksi yang

terdapat dalam riwayat Abu Hurairah dan lbnu Umar, karena
menjual barang yang sudah dijual orang lain termasuk penawaran

di dalamnya. Karena tidak mungkin terjadi jual beli kecuali setelah

penawaran dan penawaran tidak akan dilakukan kecuali untuk jual

beli. Jika tidak demikian maka tidak akan ada penawaran. Jika jual

belinya diharamkan maka penawarannya juga diharamkan, dan
jika penawarannya diharamkan maka jual belinya juga diharamkan.

Tidak boleh menawar barang yang tidak boleh dijual.
Seperti jual beli orang merdeka dan penawaran di dalamnya dan
jual beli yang mengandung riba. Pendapat ini dikatakan oleh
sebagian sahabat Q5.

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Hal ini berlaku

bila keduanya dekat". Penafsiran ini tidak sesuai dengan redaksi

hadits. Adapun orang yang menahan barang dagangannya karena

meminta tambahan atau meminta penjual dengan harga yang

murah, maka dia tidak dianggap menawar sehingga larangan

tersebut tidak lazim baginya. Sedangkan orang yang melihat orang
yang menawar atau menjual yang tidak ingin kembali kepada

harganya tapi hendak menipu pemiliknya tanpa sepengetahuan-

nya, maka dia wajib menasehatinya. Dan dia keluar dari larangan
tersebut berdasarkan sabda Nabi $, 'Agama adalah nasehat"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Hizam bin
Hisyam Al Khuza'i dari ayahnya, "Aku pemah melihat Umar bin
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Khaththab rg menjual unta zakat kepada orang yang mau

membayiar lebih dari harganya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Abu
Ja'far Al Khithmi dari Al Mughirah bin Sy.r'bah bahwa dia menjual

harta rampasan perang kepada orang yang mau membayar

dengan harga lebih tinggi.

DiriwaSntkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah: Mu'tamir bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Al Akhdhar bin Ajlan

dari Abu Bakar Al Hanafi dari Anas bin Malik dari seorang laki-laki

Anshar bahwa Rasulullah $ menjual alas pelana dan gelas kepada

orang yang rnau membayar lebih tinggi.

1466- Masalah' Tidak halal melakukan najasy, yarit
seseorang hendak menjual barangnya lalu dia menyrruh orang lain

untuk menawar barangnya dengan harga lebih tinggi padahal

orang tersebut tidak bemiat membelinya. Tujuann5n adalah untuk

menipu selain dia agar mau membayar dengan harga lebih tinggi.

Apabila jual beli ini terjadi dengan harga gnng lebih dari harga

sesungguhnya maka si pembeli boleh memilih. Yang berdosa dan

dilarang adalah orang yang melakukan najasytersebut, begitu pula

keridhaan si penjual jika dia meridhainya.

Jual beli bukanlah najasy dan bukan keridhaan terhadap

najasy. Apabila ia adalah selain keduanya maka tidak boleh

membatalkan jual beli yang sah karena rusaknya sesuafu selain ia.

Dan tidak ada larangan terhadap jual beli yang terdapat najasy di
dalamnya. Justru Allah & berfirman, "Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli." (Qs. Al Baqarah 121.2751
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari
Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Rasulullah # melarang najasy."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ismail bin Ayyasy

dari Ubaid bin Muhajir, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz

mengutus Ubaid bin Muslim untuk menjual tawanan. Setelah

Ubaid selesai dia pun menemui Umar lalu berkata kepadanya,
"Jual belin5n tidak laku. Andai saja tadi aku menjual dengan harga

lebih lalu uangnya aku infakkan". Maka Umar bertanya

kepadanya, "Engkau hendak menjual lebih kepada mereka

padahal engkau tidak ingin membeli?" Dia menjawab, "Ya". Umar

berkata, "Ifu adalah najasy dan ia tidak halal. Ufuslah seseorang

untuk mengumumkan bahwa jual belinya batal dan najasy trdak

halal."

L468- Masalah, Tidak halal bagi seorang pun menunggu

barang impor, baik dia keluar untuk hal tersebut atau dia tinggal di
pinggir jalan yang dilalui para pedagang (importir) tersebut, baik
tempat menunggunya jauh atau dekat, meskipun tempatrya di
pasar dan hanya satu hasta atau lebih, baik barang tersebut berupa

her,van kurban atau makanan pokok atau lainnya, baik ia

membahayakan manusia atau tidak.

Barangsiapa menunggu barang impor -apapun barangnya-

lalu membelinya, maka si pedagang boleh memilih untuk
melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah dia masuk

pasar kapan saja dia memasukinya meskipun setelah beberapa

tahun. Bila dia membatalkannya maka diputuskan bahwa jual

belinya dibatalkan karena adanya cacat, bukan karena barang yang

diambil tanpa alasan yang benar. Dan keridhaan si pedagang tidak
berlaku kecuali bila dia mengucapkan kata-kata ridha dan tidak
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diam -baik dia mengetahuinya atau tidak-. Apabila si pembeli

wafat maka si hak memilih bagi si penjual tetap berlaku.

Sedangkan bila si penjual wafat sebelum membatalkan atau

melanjutkannya maka jual belinya sempuma.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Muslim: hnu Numair mengabarkan kepada kami -dia adalah

Muhammad bin Abdullah bin Numair-, Ubai mengabarkan kepada

kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari hnu Umar bahwa dia

berkata, "Rasulullah S melarang kita menunggu barang dagangan

hingga ia sampai di pasar-pasar."

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah:

Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari At-Taimi

-yaitu Sulaiman- dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin

Mas'ud dari Nabi S bahwa beliau melarang menunggu (barang

dagangan)yang dijual.

Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan kepada

kami dengan sanad yarry shahih dari jalur Ibnu Abbas dan juga dari
jalur Ali.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Ibnu Abi Umar

menceritakan kepada kami: Hisyam bin Sulaiman mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Juraij, Hisyam Al Qurdusi mengabarkan

kepadaku -dia adalah hnu Hassan- dari Ibnu Sirin, dia berkata:

Aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah $
bersaMa,

,jtiy 4 c*$ ;lAi "t;t',)At [# \
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"Janganlah kalian menunggu barang-barang yang datang
dai luar. Barangsiapa menunggnya lalu memb.linlm, maka bila
pemiliknya telah tiba di pasar, maka dia boleh melakukan khiyar."

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Daud: Ar-Rabi' bin Nafi'
Abu Taubah mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Amr Ar-
Raqqi menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari
Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah bahwa Nabi S melarang

menunggu barang-barang dagangan dari luar (impor). Bila ada

orang yang menunggunya lalu membelinya, maka pemilik barang
tersebut boleh melakukan khiyarbiladia telah tiba di pasar.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah Khabar yang

diriwayatkan se@ra mutawatir.la diriwayatkan oleh lima sahabat

dan para ulama meriwayatkannya dari mereka. Pendapat inilah
yang diambil ulama Salaf.

Diriv,rayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayy,rb As-Sakhtiyani dari
Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, bahwa dia melarang
menunggu barang-barang dagangan dari luar (impor). Barangsiapa
menunggunya lalu membelinya maka penjualnya boleh melakukan
ldriln, bila dia telah tiba di pasar. Inilah dalil-dalil atas pendapat
kami. Dan dalam masalah ini tidak ada seorang sahabat pun yang

menyelisihinya, lebih-lebih jalur riwayat di atas yang seperti
matahari (terang).

Diriwayatkan pula dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu
Hilal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "seseorang dilarang
menunggu barang-barang impor yang didatangkan dari luar. Bila
seseorang menunggunya (lalu membelinya) maka si pemilik barang
boleh melakukan kh,yu, bila dia telah tiba. Bila dia mau dia bisa
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menjualn3n, dan bila mau dia bisa menahannya." Riwayat ini juga

merupakan dalil yang kami miliki.

Diriwa5atkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi dari

laits dari Mujahid dari Ibnu Umar, dia berkata, "Janganlah kalian

menunggu barang-barang impor di pinggir jalan."

Dirir,vayatkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah: Abu Daud

Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari lyas bin Daghfal,

"Pemah dibacakan kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz (yang

isinya), 'Janganlah kalian menunggu para pengendara unta (yang

membawa barang dagangan dari luar)'."

Diantara ulama yang melarang menyambut pengendara

unta yang membawa barang-barang impor adalah Al-Laits, Al

Hasan bin Hai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, AsySyafi'i, Abu

Sulaiman dan para pengikut mereka.

AsySyafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa penjual

wajib melakukan l<h$nrbila dia telah tiba di pasar. Akan tetapi Al

Auza'i melarangnya bila masyarakat membufuhkannya.

Abu Hanifah membolehkannya secara ulnuln. Hanya saja

dia menganggapnya makruh bila hal tersebut akan merugikan

penduduk negeri setempat dan tidak melarangnya (mengharam-

kannya). Dia membolehkannya dengan segala kondisinya, dan

tenfu saja hal ini bertentangan dengan Rasulullah $.
Perbedaan pendapat dua ulama ini tidak ditentang oleh

seorang sahabat pun. Tapi mereka membesar-besarkan hal

tersebut bila sesuai dengan taklid mereka. Dan sejauh yang kami

ketahui tidak ada orang sebelum Abu Hanifah yang sependapat

dengannya.
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Malik berkata: Hal tersebut tdak dibolehkan untuk
pedagang saja. Dan orang yang melakukannya di sudut-sudut kota

harus diberi pelajaran. Tidak apa-apa menunggu barang-bamng

impor unhrk membeli makanan pokok dan hewan kurban.

Pembagian ini bertentangan dengan Sunnah yang

menjelaskan hal tersebut. Sejauh yang kami ketahui ada yang

mengatakan hal ini sebelum Malik.

Abu Muhammad berkata: Keputusan Rasulullah $ bahwa

penjual boleh memilih merupakan penjelasan tentang sahnya jual

beli tersebut. Hanya saja penjual boleh memilih untuk
membatalkan atau melanjutkannya. Hak kh\nr fidak boleh

diberikan kecuali kepada orang yang dibolehkan oleh
Rasulullah #. Barangsiapa yang menganggapnya bisa diwariskan

maka dia telah melanggar kepufusan Rasulullah $, mengingat hak

l<hgnr ihr bukan harta yang bisa diwariskan. Seandainya ia dapat
diwariskan maka orang-orang yang mendapat warisan memiliki
bagiannya.

Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Menunggu barang dagangan
yang datang dari luar dilarang bagi orang yang mendatanginya di
tempat yang jaraknya bukan jarak qashar shalat. Bla dia

menyambuhln di tempat yang jaraknya seperti jarak yang

dibolehkan mengqashar shalat atau lebih jauh darinya maka

hukumnya dibolehkan."

Ali berkata: Pembagian ini rusak karena merupakan klaim
yang tidak berdalil.

Al-Laits berkata, "Barangnya harus dirampas dari pembeli

lalu dikembalikan kepada penjual. Jika dia wafat maka barangnya
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diambil dari pembeli lalu dijual di pasar, kemudian harganya

diberikan kepada penjual. "

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang membolehkan

menunggu pengendara unta (yang membawa barang-barang

impor) mengambil dalil dengan hadits png diriwaSntkan kepada

kami dari jalur Al Bukhari dari Musa bin lsmail dari Jur,vair[n7ah

dari Nafi' dari hnu Umar rg bahwa dia berkata, "Kami pemah

mencegat para pengendara unta unfuk membeli makanan dari

mereka, lalu Rasululluh # melarang kami menjualnya sampai

barang tersebut sampai di pasar makanan."

Diriwaptkan pula dari jalur Al Bukhari: hrahim bin Al

Mundzir mengabarkan kepada kami, Abu Dhammh -yaifu Anas

bin lyadh- mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah

mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari hnu Umar bahwa

mereka membeli makanan dari pengendaran unta (3nng membawa

barang dagangan dari luar) pada masa Rasulullah #. lalu beliau

menguhrs seseorang unfuk melarang mereka menjualnya di tempat

mereka membelinya sampai barang tersebut diangkut di tempat

penjualan makanan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Aiman: HisSnm mengabarkan

kepada kami, Abu Shalih mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin

Sa'd menceritakan kepadaku, hnu Ghanaj menceritakan kepadaku

dari Nafi' dari hnu Umar bahwa dia menceritakan kepadanya

bahwa orang-orang membeli makanan pada masa Rasulullah gt

dari para pengendara unta (yang membawa barang dagangan dari

luar), lalu Rasulullah ,$ melarang mereka menjualnya di tempat

pembelian sampai mereka membawanya ke pasar makanan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat tersebut tidak

bisa dijadikan dalil oleh mereka karena enatn alasan:
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Pertarna, orang-orang yang berargumen dengan dalildalil
tersebut mempakan orang-orang yang mengatakan bahwa apabila
seorang sahabat meriwayatkan sebuah khabar dari Rasululluh *
lalu dia menyelisihinya atau masih memerlukan penafsiran, maka

dia lebih mengetahui tafsimya dan ucapannya merupakan hujjah
dalam membantah khabar tersebut. Ibnu Umar adalah orang yang

meriwayatkan hadits tersebut. Dan telah diriwayatkan secara

shahih darinya bahwa dia tidak mau menunggu barang-barang

impor sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan dia mengambil

dalil yang melarang menunggu barang-barang impor tersebut.

Kdua, mereka adalah orang-orang yang pertama
menyelisihi kami berkaitan dengan dua hadits ini. Menurut mereka

tidak dilarang menjual makanan di tempat membelinya. Tidak ada

metode yang lebih buruk daripada orang yang berargumen dengan

hujjah yang mana dia merupakan orang yang pertama kali
membatalkannya dan menyelisihinya.

Ketiga, keduanya sepakat dengan pendapat kami, karena
arti larangan Rasulullah # adalah bahwa mereka tidak boleh

menjualnya sampai barang tersebut ada di pasar makanan. Dan
larangan ini adalah larangan terhadap penjual dan pembeli untuk
melakukan jual beli sampai barang tersebut sampai di pasar.

Masyhur dalam bahasa fuab kalimat "Bi'fu" bisa berarti "lbta'fii'.
Dan khabar Musa bin Uqbah di-takhrij seperti ini. Nabi S
melarang para penjual menjualnya di tempat ketika pembeli

membelinya. Inilah arti yang benar yang tidak samar lagi.

Keempat, kalaupun keduanya merupakan dalil tentang
bolehnya mencegat para penunggang unta, maka larangan
tersebut telah me-nasal<hrrya tanpa diragukan lagi, karena
pencegatan awalnya dibolehkan sebelum ada larangan. Jadi dua
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khabar ini sesuai dengan kondisi sebelumnya tanpa diragukan lagi.

Setiap orang pasti dapat memahami bahwa ketika Rasulullah #t
maka pembolehan tersebut batal (tidak berlaku lagi).

Jadi hukum dua khabar ini batal dan telah dihapus jika benar

bahwa pencegatan tersebut dibolehkan. Akan tetapi sayrangnp hal

tersebut tidak ada pada keduanya. Ini menrpakan dalil tegas yang

tidak disangsikan lagi.

Barangsiapa mengklaim kembalinln hukum yang telah di-

nasl<h maka dia telah dusta dan mengldaim sesuafu fiang udak

diketahuinya serta menuduh Rasulullah $ tdak menjelaskan

sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Disamping itu dia juga

telah mengklaim bahwa agama ini kacau karena seseorang tidak

tahu mana yang haram dan mana yang halal dan mana yang

wajib. Dan tentu saja hal ini sangat mustahil.

Kelima, dua khabar ini digabungkan dengan khabar-khabar

yang melarangnya. Penjual boleh memilih menemskan jual beli

tersebut lalu pembeli disrlnrh mengangkutrgra ke pasar. Jadi

khabar-khabar tersebut saling sesuai dan tidak bertentangan.

Keenam, khabar ini telah diriwayatkan kepada kami dengan

penjelasan yang benar dan tidak samar lagi dari jalur yang lebih

baik dan lebih teliti dari Juwairigryah. Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Musaddad

mengabarkan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami,

Yahya -yaitu hnu Sa'd Al Qaththan- mengabarkan kepada kami

dari Ubaidillah -yaitu hnu Umar-, Naft' menceritakannya

kepadanya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Orang-orang

membeli makanan di pasar yang paling tinggr lalu menjualnya di

tempatnya, lalu Nabi $ melarang mereka menjualn5n di

tempahya sampai mereka memindahkannya."
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Diriwaptkan pula dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi
Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan

kepada kami. hnu Abi Syaibah berkata: Ali bin Mushir

mengabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata: Ubai

mengabarkan kepada kami. Kemudian Ali bin Mushir dan

Abdullah bin Numair sama-sama sepakat meriwayatkan dari

Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari lbnu Umar, dia berkata, "Kami

membeli makanan dari para penunggang unta (yrang membawa
barang dagangan dari luar) tanpa ditimbang, lalu Rasululluh #
melarang kami menjualnya sampai kami memindahkannya dari

tempatrya."

Hadits ini menjelaskan bahwa jual belinya dilakukan di
pasar, hanya saja di pasar yang paling tinggi dan tanpa ditimbang,

lalu para pembeli dilarang melakukannya. Sebagian mereka juga

berargumen dengan dalil yang sangat aneh yaitu riwayat dari

Hisyam Al Qurdusi dari hnu Sirin dari Abu Hurairah yang di
dalamnya disebutkan, "Barangsiapa membelinya maka dia boleh

melakukan ldfual'. Dia berkata, "Redaksi ini juga mewajibkan

pembeli untuk melakukan khiyar."

Abu Muhammad berkata: Inilah kebiasaan mereka dalam

melakukan pengkaburan. Mereka berhujjah demikian padahal tidak

berlaku, karena yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya

batil. Kalaupun dia meriwayatkan demikian maka perkataan

tersebut masih bersifat global yang ditafsirkan oleh riwayat Ayl,ub

dari hnu Sirin dari Abu Hurairah berkaitan dengan khabar

tersebut, dan bahwasanya l$iyar itu hak pembeli. Demikianlah
yang dikatakan oleh Abu Hurairah, hnu Sirin dan lainnya.

Kemudian kalaupun benar bahwa pembeli boleh melakukan

hAur maka apa manfaat bagi mereka dalam hal ini? Mereka
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tidak mengatakan demikian. Seandainya mereka memiliki rasa

malu atau wara, tenfunya mereka tdak akan melakukan

seperti ihr.

Abu Muhammad berkata: Sebagian orang mengatakan,

Rasulullah $ menyrruh demikian untuk melindungi oftng-orang

3ang membawa barang dagangan dari luar dan bukan penduduk

negeri setempat.

Ali berkata: Sebagian orang mengatakan, iushr unhrk

melindungi penduduk negeri setempat dan bukan para importir.

Abu Muhammad berkata: Dua pendapat tersebut sama-

sarna rusak, karena perlindungan Nabi $ terhadap penduduk

lokal seperti perlindungannya tefiadap importir. Karena Allah &
berfirman,

*5, i," -4 
o, -t;) ?;q :Cl

3;' <--%d\, t-. I .7 .; V,--P-f >-

@U)
"sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dai

kaummu sendiri, berat terasa olelnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas

l<asihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukrnin." (Qs. At-

Taubah [9]: 128)

Rasulullah S sangat pengasih dan pen5ra5nng terhadap

orang-omng beriman sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah &.
Beliau tidak membeda-bedakan antara orang-otang beriman dari
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penduduk lokal dengan orang-orang beriman dari kalangan

importir. Karena semuanya sama-sama orang beriman dan

diperlakukan se@ra sama. Beliau menjalankan syariat yang

diwahyukan kepadanya sesuai yang diperintahkan tanpa diganti
olehnya, dan beliau Udak berticara berdasarkan hawa nafsu. Tidak
ada alasan berkaitan dengan hukum-hukum syariat kecuali
sebagaimana yang difirmankan Allah &,

\Gia*r{h
"Supaya Dia mengwji kamu, siap di antara kanu yang

lebih baik amalnya;'(Qs. AI Mulk 1671:21

Juga firman-Nya,

5J4;5{*63ir{
"Dia tidak dibnya tentang apa Wng dipefruat-Nya dan

merelalah yang akan ditanyai." (Qs. Al Anbiyaa' l2Ll:23)

Juga firman-Nya,

:fA.a;i
" Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Ntm." (Qs. Ar-

Ra'd [13]:41)

Selain itu, maka ia batil dan kedustaan yang besar. Jika ada
yang menanyakan "Apa yang mereka katakan berkaitan dengan
khabar yang shahih ? Mengingat kalian adalah orang-orang yang

menisbatkan pendapat kalian kepada Sunnah?" Maka kami
katakan, "Ya, Alhamdulillah. Nanti akan kami sebutkan hukum
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5rang terdapat dalam khabar lain lrang menyebutkan tentang

pernindahan makanan dari tempat pembeliannya dan ia hanya

untuk barang yang tidak ditimbang saja. Adapun khabar yang telah

kami sebutkan disini, maka ia seperti yang kami sebutkan, yaifu

bahwa bisa ladi ia merupakan perintah terhadap penjual, yaitu

para penunggang unta yang mengimpor barang-barang tersebut,

dimana mereka dilarang menjualnya di tempat tersebut dan para

pernbeli juga dilarang mencegahya (untuk membelinya). Dan bisa

jadi ia telah di-naakh dengan larangan mencegat barang-barang

tersebut atau khusus unfuk barang yang tidak ditimbang saja,

sebagaimana yang disebutkan dalam khabar Ubaidillah. Dalam hal

ini harus berlaku salah satu dari dua kemungkinan tersebut

sebagaimana ynng telah kami sebutkan dan tidak ada kemung-

kinan lain selain salah sahr dari keduanya."

L469. Masalah' Penduduk kota atau penduduk desa

atau penduduk pesisir tidak boleh menjualkan bamng milik pemilik

rumah kayu baik di dusun atau menjualkan barang-barang yang

didatangkan oleh para pemilik rumah kayu ke pasar atau kota atau

desa. Mereka juga tidak boleh membelikan sesuatu untuknya baik

di kota atau di dusun. Apabila hal tersebut dilakukan maka jual

belinya batal selamanya dan hukumnya merupakan hukum barang

ghashab. Dan tdak ada hak pilih bagr seorang pun untuk

menemskannya. Akan tetapi si pemilik rumah kayu harus

menjualnya sendiri atau membelinya sendiri atau menjualkan

barang milik pemilik rumah kayr sepertinya atau membelikan

unttrknya.

Meski demikian, penduduk kota atau desa atau pesisir wajib

menasehati pernilik rumah kayu berkaitan dengan jual belinya,
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menunjukkan pasamya dan memberitahukan harganya serta

membantu menaikkan harganya bila dia tidak ingin menjualnya
dan juga membantu menaikkan harga beli. Akan tetapi pemilik
rumah kayu boleh menjualkan atau membelikan barang unfuk
penduduk kota atau penduduk desa atau penduduk pesisir.

Penduduk kota atau penduduk desa atau penduduk pesisir juga

boleh menjualkan barang milik orang yang tinggal di tempat-
tempat tersebut.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Muslim: Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Sufyan
bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id
bin Al Musalyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi $ bahwa beliau

melarang penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa.

Diriwa5ratkan pula dari jalur Muslim: Yahya bin yahya

mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami
dari Yunus bin Ubaid, dari hnu Sirin, dari Anas bin Malik, dia
berkata, "Kami orang kota dilarang menjualkan barang dagangan
milik orang desa (atau pedalaman) meskipun dia saudaranya atau
ayahnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Ishaq bin hrahim -
yaitu hnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami,
dari hnu Thawus, dari ayahnya, dari hnu Abbas, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang kami) mencegat para penunggang unta
(yang membawa barang-barang impor) dan menjualkan barang
dagangan milik orang desa."

Thawus berkata: Aku menanyakan kepada hnu Abbas,
"Apa arh'Haadhirun libaadid?" Dia menjawab, "Dia tidak menjadi
makelar untuknya."
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Dirir,m5ratkan pula dari jalur Ahmad bin Syr'aib, Ibrahim bin
Al Hasan mengabarkan kepada kami, Hajjaj -yaitu hnu
Muhammad- mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij
berkata: Abu Az-Ztban mengabarkan kepadaku bahwa dia
mendengar Jabir bin AMullah berkata: Rasulullah $ bersaMa,

hr b3'; ,-,,61 t?; gq >c U
.jbx.'u'@
I

" Orang kob tdak boleh menjualkan bamng dagangan

orang daa. Biarkanlah orang-orang ifu, Allah
memberi rezel<i sebagian mereka dari sebagian yang lain."

Diriuayatkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah, Syababah

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, Muslim Al
Kha5yath menceritakan kepadaku dari hnu Umar, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang orang kota menjualkan barang dagangan

orang desa (atau orang yang tinggal di pedalaman)."

Ini adalah riwayat dari lima sahabat dengan jalur-jalur yang

shahih sehingga merupakan riwayat yarrg mutawatin Inilah yang

diamalkan pam sahabat, sebagaimana yang kami riwayatkan
sebelumnSra yaifu penafsiran Ibnu Abbas terhadapnya.

Dirir,rnyatkan pula dari jalur hnu Abi Syaibah: Waki'
mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri dari Abu Musa

dari Asy-Sya'bi, "Kaum muhajirin melarang orang kota menjualkan

barang dagangan orang desa." AsySya'bi berkata, "Aku
mengamalkannya."

Y
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Abu Muhammad berkata: Yang lebih baik adalah bahwa
ucapan AsySya'bi "Aku mengamalkannya" ditafsirkan *Aku juga
melarangnya", sebagaimana yang dilarang oleh mereka.

Diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muslim Al KhaSyath
bahwa dia mendengar Abu Hurairah melarang orang kota
menjualkan barang dagangan orang desa.

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abi SSnibah: hnu Uyainah
mengabarkan kepada kami, dari Muslim Al Khayyath bahwa dia
mendengar Abu Hurairah berkata, "Orang kota dilarang
menjualkan barang dagangan orang desa". Dan dia pemah
mendengar umar berkata, "orang kota tidak boleh menjualkan
barang dagangan orang desa."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari
Abu Hamzah dari hrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata: umar
bin Khathtbab & berkata, "Tunjukkan kepada mereka pasamya,

tunjukkan kepada mereka jalannya dan beritahukan harganya
kepada mereka."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Aku mendengar Hafsh
bin Umar berkata: Abu Hilal mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin sirin mengabarkan kepada kami dari Anas bin
Malik, dia berkata: Redaksi " Orang kota tidak boleh menjualkan
barang orang d6a" adalah bersifat umum yaifu larangan
menjualkan barangn5ra atau membelikan sesuafu untuknya.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah, Abu Usamah
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun dari hnu sirin
dari Anas, dia berkata, "orang kota tidak boleh menjuarkan barang
dagangan orang desa."
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Diriwa5ratkan dari jalur Abu Daud: Musa bin Ismail
mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabar{<an

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari salim Al Maliki bahwa
seorang laki-laki badui menceritakan kepadan5ra bahwa dia
membawa barang-barang impomya pada masa Rasulullah # lalu
dia singgah di rumah rhalhah bin Abdullah, lalu Thalhah berkata
kepadanya, "Flasululluh # melarang orang kota menjualkan

barang dagangan orang desa. Tapi engkau boleh pergl ke pasar

unfuk melihat orcrng yang mau membeli barangmu, dan engkau
boleh meminta pendapatku apakah aku menyrruh atau
melarangmu."

Mereka adalah kaum Muhajirin. Umar bin Khaththab,
Anas, hnu Abbas, Abu Hurairah dan Thalhah adalah para
sahabat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha' dan Umar bin
Abdul Aziz.

Akan tetapi ada atsar-atsar yang diriwayatkan kepada kami
dari sebagian tabi'in yang bertentangan dengan pendapat di atas.

Diriwa5ratkan kepada kami dari jalur Al Hasan bahwa dia
berpendapat bahwa tidak apa-apa orang Arab Badui membelikan
barang unhrk orang Arab dusun. Lalu dia ditanya, "Apakah dia
boleh membelikan barang untuk orang nomaden?" Jawabnya,
"Tidak."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim
menceritakan kepada kami, Abu Harrah menceritakan kepada
kami, (dia berkata:) Aku mendengar Al Hasan berkata, "Belilah

sesuafu unfuk orang Badui dan jangan menjualkan barangnya."

Diriuayatkan dari jalur Ibnu Abi S5nibah: Abu Daud -Ath-
Thalnlisi- mengabarkan kepada kami dari Iyas bin Daghfal, "Suafu
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ketika pemah dibacakan kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz
'Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang
desa'."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufuan
mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Najih dari Mujahid, dia
berkata: Rasulullah $ hanya melarang orang kota menjualkan

barang dagangan orang desa, karena beliau ingin agar kaum
muslimin mendapatkan barang-barang tersebut pertama kali.

Namun sekarang dibolehkan. Atha' berkata, "sekarang

tidak layak."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Khutsaim: Aku
bertanya kepada Atha', "Ada orang-orang Arab Badui yang

datang kepada kami, apakah orang kota boleh membelikan
sesuatu untuk mereka?" Jawabnya, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufi7an Ats-Tsauri dari Al
Mughirah dari hrahim, dia berkata: Mereka suka mendapatkan
dispensasi dari orang-orang Arab Badui.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Auza'i, Sufuan Ats-
Tsauri, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Malik dan Al-
l.aits.

Al Arrza'i berkata, "Dia (orang kota) tidak boleh menjualkan

barang dagangannya, tapi dia boleh dimintai pendapat. Dan
pendapahrya tersebut bukan jual beli. Hanya saja Asy-Syafi'i
berkata, 'Jika jual belinya terjadi maka tidak batal'."

Al-laits dan Malik berkata, "Dia Udak perlu dimintai
pendapat."
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Malik berkata, "Orang kota juga tidak boleh menjualkan

barang dagangan orang desa (orang dusun), tapi orang kota boleh

membelikan barang untuk orang dusun. Yang dilarang hanyalah

menjualkan saja". Kemudian dia berkata, "Orang Madinah tidak
boleh menjualkan barang dagangan orang Mesir, tapi masing-

masih boleh dimintai pendapat dan memberitahukan harganya."

Abu Hanifah berkata, "Orang kota boleh menjualkan

bamng dagangan orang dusun dan hukumnya tidak apa-apa."

Abu Muhammad berkata: Pembatalan kami terhadap jual

beli tersebut, alasannya adalah karena ia diharamkan dan dilarang,
karena Rasulullah $ bersabda,

.\, iq)f rlr;;'tb'F;
" Barangsiapa melakukan sauafu yang tidak berdasarkan

perl<an (agama) kani, maka ia tertolak."

Asy-Syafi'i berselisih dalam masalah ini, karena dia tidak

membatalkan jual beli ini, tapi membatalkan seluruh jual beli yang

dilarang tanpa dalil yang membedakannya.

Berkaitan dengan ulama yang mengatakan bahwa larangan

tersebut bertujuan agar orang yang ikut perang Badar (kaum

muhajirin) mendapatkannya pertama kali, maka pendapat ini batil.

Karena tdak mungkin Rasulullah $ melakukan hal tersebut,

karena Allah & telah berfirman tentangnya,

U)3fi<-_w$,
"r\nat belas l<asihan lagi penSn5nng terhadap orang-orang

mukmin." (Qs. At-Taubah [9]: 128)
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Orang-orang dusun sama-sama beriman seperti orang kota,
sehingga pandangan Rasulullah $ terhadap semuanya adalah

sarna. Kemudian penafsiran rusak ini batal karena argumentasi
yang benar, yaifu bahwa seandainya hal tersebut untuk
mengistima,ruakan orang kota, maka tentunya oftmg kota boleh
menjualkan barang dagangan orang dusun kepada orang dusun
dan membelikan sesuahr unfuknya. Namun dua hal ini fidak
dibolehkan.

Jadi jelaslah bahwa alasan ini rusak. Dan tidak ada alasan
yang lebih lafrak selain taat kepada perintah Allah & melalui lisan
Rasulullah $.

Pendapat Malik juga salah dari beberapa sisi. SikapnSa
yang membedakan antara menjualkan barang oftmg
dr.rsun dengan dan membelikan barang trnfuknya
dengan mernbolehkannya adalah kesalahan png jelas, karana
kalimat "Tidak boleh menjtral" maksudnya iuga jangan

membelikan sesuafu unh.rknya, sebagaimana 37ang dikatakan oleh
Anas bin Malik. Ini mempakan hujjah dalarn bahasa dan agama.

Apabila orang-oftmg Arab mengatakan "Bi'td'maka ia bisa
berarti "Aku menjual" bila disebutkan se@ra mutlak. Bila dia
membelikan sesuafu unfuknya dari orang lain maka dia juga

menjualkan barangnya tanpa perlu dianalisa lagi.

Allah @ berfirman,

,g6t{,;i,i{,Jyt;::6

"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)
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Mereka mengharamkan pembelian sebagaimana meng-

haramkan penjualan, tapi disini mereka menghalalkan pembelian

dan menghammkan penjualan.

Perkataan Malik "Seseorang tidak boleh menjualkan barang

dagangan oftmg desa" adalah benar. Karena kalimat 'Al Badl
tidak berlaku untuk penduduk perkotaan, tapi hanya berlaku untuk

orang-orang lnng tinggal di tenda dan rumah kayu Gubug),
dimana mereka hanya mencari tempat-tempat furunnya hujan

unhrk menggembalakan binatang saja.

Sedangkan pembedaannya antara orang-orcmg beragama

dari kalangan penduduk kota dengan penduduk pedesaan adalah

kesalahan ketiganya yang tidak berlandaskan dalil sama sekali.

Perkataannya, "Orang Madinah tidak boleh menjualkan

barang dagangan orang Mesir dan orang Mesir fidak boleh

menjualkan barang dagangan orang Madinah" adalah kesalahan

keempaturya yang tidak berlandaskan dalil sama sekali. Dan sejauh

yang kami ketahui tidak ada orang lrang mengatakan demikian

sebelumnya.

Pembedaannya antara orang Madinah dengan orang Mesir,

dimana masing-masing dari keduanya boleh dimintai pendapat,

tapi tidak boleh menjualkan barangnya. Sementara disisi lain dia

berpendapat bahwa orang kota tidak boleh memberikan pendapat

kepada omng dusun dan tidak boleh menjualkan barang

dagangannya adalah kesalahan kelimanya yang tidak berlandaskan

dalil sama sekali.

Kelima sisi tersebut bertentangan dengan khabar yang telah

disebutkan dan tidak ada yang shahih sarna sekali. Karena tidak

bersumber dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau
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g$ns atau pendapat kuat atau pendapat orang sebelumnya baik

dari kalangan sahabat maupun tabi'in.

Perkataannya "Orang kota Udak boleh memberikan

pendapat kepada orang dusun", orang yang mengatakan ini

berargumen dengan sebagian khabar lrang diriwayatkan dari

Rasulullah #t "Biarkan merel<a, karena saungguhnya Allah

memberi reeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnSni'.

Abu Muhammad berkata: Argumen-aqlumen tersebut sama

sekali fidak bisa dryadikan dalil oleh mereka. Klaim mereka

berkaitan dengan penduduk dusun sama sekali tidak ada dasamya,

baik dari rasrl atau atsar atau s5nrbhat, karena Nabi $ tidak

mengatakan "Biarkan orang-orang kota ihr, karena sesungguhnp

Allah mernberi mereka rezeli dari penduduk dusun", tapi yang

disabdakan beliau adalah "Biarkan orang@ftng ifu, l<arena

saungguhnga Allah & memberi rqeki kepda sebagian mqeka

dari sehgian 5ang hinnSrd'.

Penduduk dtrsun termasuk golongan mantsia darr sama

seperti penduduk kota. Jadi dalam ucapan tersebut berlaku rezeki

Allah unfuk semuanya, yaifu bahwa Dia mernberi rezel<t kepada

dusun dari penduduk kota, atau kepada penduduk

dusun dari penduduk dusun, atau kepada penduduk kota dari

penduduk dusun atau kepada penduduk kota dari penduduk kota.

Tidak ada yang diistimer,vakan dari mereka. Jadi asumsi tersebut

tidak benar. Dengan demikian maka jual beli penduduk dusun dan

penduduk kota tidak halal kecuali sebagaimana halalnya jual beli

penduduk kota dengan penduduk kota.

Apabila mereka mengatakan, "Yang dilarang adalah

menjual barang dagangannya lalu kami mengqiyaskan dengan

larangan meminta pendapatnya." Maka kami katakan, "Semua
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qfuas adalah batil, dan kalaupun benar maka ia tetap batil. Sebab

kalian fidak mau melarang pembelian unfuknya karena

mengqiyaskannya dengan penjualan unfukn5ra, padahal ia

merupakan jual beli lnng sama. Kalian meng-qiyastr<an permintaan

pendapat dalam jual beli padahal yang dimaksud tidak demikian."

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila ada orang
yang meminta pendapat kepada temannya setelah adzan Jum'at
berkaitan dengan jual beli lalu temannya tersebut memberikan
pendapatrya kepadanya maka dia tidak berdosa dan tidak

melanggar larangan, tapi bila dia menjual atau membeli maka dia
telah melanggar larangan Allah &. Begitu pula orang yang

bersumpah udak akan melakukan jual beli lalu dia meminta
pendapat kepada temannya berkaitan dengan jual beli maka dia

tidak melanggar sumpahnya.

Rasulullah $ bersabda,

*-u-: YY,a) z-+tt i'lt
I GtiJJ)

"Agatna adalah nasehat, unfuk Allah, Rasul-Nya, Kibb-
Nya, para pemimpin dan golongan kaun muslimin."

Orang dusun juga termasuk kaum muslimin dan memberi
nasehat kepadanya wajib. Kalau memang Allah & melarang

meminta pendapatrya, tentunya Dia akan menjelaskannya

sebagaimana Dia menjelaskan tentang jual beli melalui lisan
Rasulullah $.

Telah kami sebutkan riwayat tentang nasehat kepada orang

dusun sebelumnya dari jalur Umar bin Khaththab dan Thalhah bin

1c ! t1z )
9,_t-' jS 4ll
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Ubaidillah. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa atsar sebagai berikut:

Diriwayratkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Atha' bin As-
Sa'ib dari Hakim bin Abi Yazid dari ayahnya, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

rip C"/l

o o lr. o. \

A 
-#-h-t 

Atll b|; d6t f-;t
.d'd*:ei ;cf,y'Sr g,ea,r

"Biarl<an orzngarang ifu, karena Allah
mernberi reeki kepda sebagian mereka dari sebagian kinnla.
Apbik s*eoftng meminta nasehat kepda audannSn,
hendalrlah dia mqnberi nasehat kepadanln."

Sdangkan Abu Hanifah, maka tdak perlu mernbahas
terlalu panjang tentang dia. Dia menyelisihi Rasulullah # y-S
melarang orcmg kota menjualkan barang dagangan orang dusun,
padahal riurayatrya mubwatir.

Dia juga menentang riwaSnt dari para sahabat, padahal

tidak ada seoftmg sahabat pun yang menentangryE. Bahkan unfuk
yang lebih ringan dari ini juga ditentang.

Siapakah yang lebih mengherankan dari orang yang

menolak dalil-dalil mubwatir shahih yang bersumber dari kitab-

l<rtab Sunan dan para sahabat, lalu dia mengikuti atsar-atsar lemah
yang dusta lagi cacat? Mereka berpendapat bahwa atsar, meskipun

lemah lebih kuat dari pendapat.
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L47O. Masalah' Apabila di suatu kebun ada beberapa
jenis buah-buahan seperti peer, apel, persik dan buah-buahan

lainnya dan temyata ada yang sudah masak pada salah safu

bagiannya, maka boleh menjual buah-buahan yang sudah masak

tersebut dari berbagai jenisnya bila ia dijual dengan satu bansaksi.

Apabila ia hendak dijual dengan dua transaksi maka tidak boleh
menjual buah-buahan yang belum masak meskipun setelah ifu ada

yang masak darinya. Kecuali buah kurma dan anggur saja, karena

tidak boleh menjual sesuafu darinya baik sendirian atau dengan
yang lainnya sampai buah-buahannya berkembang dan mulai
tampak wama hitam pada anggur tersebut.

Dalilnya adalah bahwa Rasulullah $ melarang menjual

buah-buahan yang belum masak. Dan yang dimaksud masak yang

menyebabkan buah-buahan tersebut boleh dijual bisa jadi

permulaan masaknya atau benar-benar telah masak seluruhnya

dari awal hingga akhir atau mayoritasnya telah masak atau baru
sedikit yang masak atau yang masak baru bagian tertenfu saja

darinyra seperti separuh atau sepertiga atau seperempat atau

sepersepuluh.

Adalah mustahil dan tidak mungkin bila yang dimaksud
Nabi $ mayoritasnya atau minoritasnya atau beberapa bagian

darinya yang ditentukan lalu beliau tidak menjelaskannya, karena
Allah & teUfr mewajibkan kepada beliau agar menjelaskannya.

Jadi tidak ada syariat yang dibebankan kepada kita yang

kita fidak mengetahuinya, karena bila terjadi demikian maka
Nabi $ menyelisihi perintah Tuhannya padahal hal tersebut tidak

mungkin dikatakan oleh seorang muslim pun.

Disamping itu, bila hal itu terjadi maka kita dibebani sesuatu

yang kita tdak mampu menjalaninya karena kita disuruh
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mengetahui sesuafu yang tidak dijelaskan definisinya kepada kita,
padahal Allah & telah berfirman,

"6Jyt1;i{i,i3i*{
"Allah b'dak membebani seseorang melainkan sauai

dengan ." (Qs. Al Baqarah lzh 2861

Dengan demikian maka alasan-alasan tersebut batal tanpa

diragukan lagi. Keorali dua alasan saja, yaifu bahwa buah tersebut

telah masak meskipun bam sedikit atau telah masak seluruhnya.
Kemudian lihat saMa Nabi $ " Sampai ia tampak masaR' , maka

jelaslah bahwa yang dimaksud adalah bila ia telah masak
(meskipun baru sedikit). Meskipun yang masak baru satu biji maka

ia dianggap telah masak. Itulah yang dimaksud dalam sabda

Rasulullah #.
Seandaiqn lrang dimaksud beliau adalah bahua buah

tersebut telah masak seh.rnrhnya, pastinya beliau akan mengatakan

"Sampai masak seluruhnyta. "

Disamping ifu, semua buah-buahan pada

sebagiannya dulu lalu selanjutrya bagran lainnya mengikutinya.

Apabila bagan terakhir telah masak lalu bagian pertama

ditinggalkan maka akan rusaklah buah tersebut, padahal

Rasulullah 4p melarang menyia-nyiakan harta.

Disamping ifu kami tidak mengetahui ada orang yang

mengatakan demikian baik pada masa dahulu maupun sekarang,

mengingat manusia senantiasa melakukan jual beli buah-buahan
setiap tahun dengan terang-terangan pada masa Rasulullah $ dan

atas sepengetahuan beliau, dan mereka juga melakukannya setiap

tahun di seluruh wilayah Islam. Dan tidak ada seorang pun dari
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mereka yang mengatakan "Tidak halal menjual buah-buahan

sampai seluruh bagiannya masak dan tidak tersisa sedikit pun

darinya (Snng belum masak) meskipun hanya sahr bui."

Abu Muhammad berkata: Apabila masalahnya sebagaimana

yang telah kami jelaskan, maka menjual buah-buahan yang ada di
kebun yang mengandung bertagai jenis buah-buahan dengan safu

tuansaksi setelah masak adalah dibolehkan. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Al-Laits bin Sa'd, karena ia merupakan jual beli
buah-buahan yang telah masak. Rasulullah g tidak mengatakan

bahwa ia tidak dibolehkan kecuali dalam safu bagian. Karena

seandainSn hal tersebut bersifat lazim tenfunya beliau tidak akan

lalai dalam menyebutkannya.

Bila buah-buahan di;ual dengan dua tansaksi, maka tidak

boleh menjual buah-buahan yang belum masak, baik ia dari satu

bagian yang telah masak atau dari bagran lainnSa, karena ia
merupakan jual beli buah-buahan yang belum masak dan hal ini
diharamkan. Nabi $ mengembalikan kata gantinya kepada buah-

buahan yang dijual tanpa diragukan lagi. Jadi jelaslah bahwa apa

yang kami katakan sebelumnya benar.

Adapun pohon kurma dan anggur, beliau mengkhususkan

keduanya dengan dalil lain, yaitu bahwa beliau melarang menjual

buah pohon kurma sampai benar-benar masak atau memerah, dan

beliau juga melarang menjual buah anggur sampai ia menghitam

atau benar-benar masak, dimana ini juga berlaku unhrk seluruh

buah meskipun tanda masaknya bukan dengan wama hitam. Jadi

tidak boleh menjual buah kurma atau anggur sampai keduanya

masak baik dengan tanda hitam atau lainnya.
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L471. Masalah' Tidak halal menjual anak burung

merpati yang ada di sarangnya selama beberapa waktu tertentu

seperti safu tahun atau enam bulan atau lainnya, karena ia

mempakan jual beli sesuatu yang belum diciptakan dan juga

merupakan jual beli gharar karena Udak diketahui berapa
jumlahnya atau bagaimana sifabrya. Jadi ia merupakan tindakan

memakan harta dengan cara yang batil. Yang wajib dan dihalalkan

adalah menjual yang tampak darinya setelah si penjual atau

wakilnya berdiri dan pembeli atau wakilnp berdiri, meskipun

keduanya atau salah safu dari keduangra tdak mengetahui
jumlahn5n htau tidak melihatrya. Bila hal tersebut dilalnrkan maka
jual belinya berlaku sesuai sifat yang disebutkan orang lrang
melihahr5ra (dari keduanya).

Apabila setelah ifu keduanya sornd-sdtna mengklaim anak
burung merpati tersebut lalu si pembeli mengatakan, "la telah ada

sebelum terjadi jual beli lalu masuk ke dalamnya', sementara si
penjual mengatakan, "Ia belum ada saat ifu" dan tidak ada

saksin3n, maka hanrs bersumpah bersama-sama lalu

dipuhrskan bahun anak burung tersebut milik keduanya karena ia

ada di tangan kduanya, mengingat ia ada di tangan pembeli

karena telah dibeli dari samngnya dan juga ada di tangan penjual

karena se@ra hukum asalnya dia memilikinya karena memiliki

induknya dan tempatrya. Kecuali bila pembeli menerima seluruh

anak burung merpati dan menjelaskann5n lalu dia mengklaim

masih ada yang tersisa di sarangnya, maka ia hanya milik penjual

saja dengan sumpahnya, karena dia mengklaim sesuafu yang ada

di tangannya.

AI Muhalla - tggz-I



1472. Masalah' Dibolehkan menjual binatang yang

masih kecil dari seluruh binatang ketika ia lahir, dan baik penjual

atau pembeli diharuskan membiarkannya bersama induknya
sampai binatang tersebut bisa hidup sendirian dan mandiri.
Dibolehkan pula menjual telor yang dieram dan keduanya

diharuskan membiarkannya sampai telor tersebut menetas dan
binatang yang keluar tersebut mampu mandiri dari induknya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

'€tri^ibV

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al
Baqarah 121:275).

Dalil yang membolehkan anak binatang tersebut tetap
bersama induknya sampai ia mandiri adalah firman Allah &,

& ? 2 /(1,
t9rgL*t9

"Dan tolong-menolonglah kanu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Disamping itu Allah & jugu melarang seseorang menyia-

nyiakan harta dan memberi ancaman keras terhadap orang yang

menyiksa binatang. Memisahkan anak binatang dengan induknya
sebelum ia mandiri termasuk menyiksanya dan dapat

membunuhnya, kecuali bagi orang yang menyembelihnya untuk
memakannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam

iyr6 {i'{rrtrii 1riIF;!i
is:rs
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pembahasan binatang-binatang yang halal dimakan dan yang

haram dimakan. Begitu pula memisahkan telur setelah ia berubah

setelah dieram, hal tersebut juga termasuk tindakan menyia-

nyiakan harta.

L473. Masalah' Tidak halal menjual buah pohon kurma

seperti kurma mentah, kurma yang belum matang, kurma yang

belum matang, tapi sudah nampak wama merah padanya, kurma

yang hampir matang, kurma matang tapi sebagiannya bercampur

dengan sebagian lainnya yang sejenis atau dari jenis lain atau

bercampur dengan buah-buahan lain, atau menjualnya dengan

kadar yang sama atau beda atau kontan atau kredit, atau

menjualnSra ketika masih di pangkal pohon kurma atau ketika telah

diletakkan di tanah.

Akan tetapi boleh menjual kurma yang belum matang tapi
telah nampak kemerahan dan juga boleh menjual kurma matang

dengan segala sesuahr yang halal dijual kecuali yang telah kami

sebutkan secara kontan, atau dengan dirham atau dinar, baik

kontan atau kredit, kecuali jual beli kurma matang Srang masih ada

di pohon dengan kurma kering.

Artinya adalah seseorang mendatangi kurma matang lalu

ada orang yang hendak membeli kurma matang untr,rk dimakan.

Dalam kasus ini dia dibolehkan membeli kurma matang yang

masih ada di pohon kurma dengan kurma kering yang kadamya

kurang dari lima wasaq, lalu kurma kering tersebut diberikan

kepada pemilik kurma matang. Dan tidak halal menundanya atau

menjual lebih dari lima wasaq atau kurang dari takarannya dengan

kurma kering atau lebih darinya. Apabila terjadi sebagaimana yang

kami katakan bahwa hukumnya tidak berlaku dan batal selamanya,
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pelakun5ra wajib mengganti rugi seperti mengganti rugi barang

ghashab.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Muslim: hnu Numair dan Zuhair bin Hat mengabarkan

kepada kami, keduanya berkata: Sufuan bin Uyainah mengabarkan

kepada kami, Az-A)hri mengabarkan kepada kami dari Salim bin
Abdullah dari aphnya bahwa Rasulullah $ melarang jual beli

buah-buahan dengan kurma kering.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: AMullah bin
Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin
Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari
dari Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Nabi $ dari penduduk

kampung mereka, seperti Sahl bin Abi Hatsmah bahwa
Rasulullah $ melarang jual beli kurma kering dengan kurma

kering. Beliau bersabda, " Ia adalahriba."49

Diriwayatkan secara shahih dari jalur Rafi' bin Khadij dan
Abu Hurairah dari Rasulullah & bahwa beliau melarang jual beli

kurma kering dengan kurma kering. Dan buah-buahan juga

mencakup bagian-bagian yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan secara shahih pula larangan hal tersebut dari
Sa'd bin Abi Waqqash.

Tetapi Sa'id bin Al Musayyib tidak membolehkan takaran

kurma matang dengan takaran kurma jelek. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits, Abu Yusuf,
Muhammad bin Al Hasan, Abu Tsaur, Abu Sulaiman. Dan

4e Hadib ini terdapat dalam Shahih Muslim 11/4/;9) dengan redaksi yang
panjang.
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pendapat ini bertentangan dengan pendapat Sufuan, Ahmad dan

Ishaq.

Abu Hanifah membolehkan jual beli kurma matang dengan

kurma kering dengan takaran yang sarna secara kontan, tapi dia

tidak membolehkanngn bila takarannya beda atau secara kredit.

Dia mengatakan, "Yang diharamkan hanyalah jual beli buah yang

ada di pohon kurma dengan kurma kering. Dan ia fidak

dibolehkan baik jual beli kurma matang yang masih ada di pohon

dengan kurma kering (arayal atau benhrk lainnya."

Orang-orang yang taklid kepadanya berhujjah dengan

hadits shahih dan hnu Umar bahwa Rasulullah $ melarang

muzabanah. Muabanah adalah menjual buah kurma yang masih

ada di pohon kurma dengan kurma kurma kering yang disebutkan

takarannya, bila lebih maka ia unfukku, dan bila kurang maka aku

wajib menambahnya. Hadits yang sarna secara musnad juga

diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id Al l$udri.

Diriwayatkan pula dari jalur Atha' dari Jabir bin AMullah
bahwa dia menjelaskan aril muzabanah kepada mereka bahwa ia

adalah menjual kurma matang yang masih ada di pohon dengan

kurma kering dengan takaran.

Abu Muhammad berkata: ndak ada hujjah bagi mereka

dalam salah satu dari khabar-khabar tersebut, karena kami tidak

menyelisihi mereka dalam hal keharaman menjual kurma matang

di pohon dengan kurma kering, baik dengan takaran atau tanpa

takaran. Kami juga tidak menyelisihi mereka dalam hal bahwa ia

merupakan muzabanah.

Jadi argumentasi mereka dengannya merupakan

argumentasi yang lemah. Tidak ada satu pun keterangan dalam
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khabar-khabar tersebut maupun dalam khabar-khabar lainnya yang

menjelaskan bahwa menjual buah dengan kurma kering tidak
diharamkan kecuali sifat ifu saja, dan juga tidak disebutkan di
dalamnya ketemngan bahwa selain itu halal. Akan tetapi semua
yang terdapat dalam khabar-khabar tersebut adalah sebagian dari
keterangan yang terdapat dalam hadits hnu Umar yang telah kami
sebutkan dan juga merupakan sebagian yang terdapat dalam hadits
Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' serta Abu Hurairah.

Khabar-khabar tersebut menghimpun sernua yang ada di
dalamnya dan menambahkannya, sehingga tdak boleh
meninggalkan sesuatu yang ada tambahan hukumnSn hanya
karena ia fidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut.
Sebagaimana firman Allah &,

'"rt' W 56 €Jt iJi -^YsV futr W
en)- 21.'t

"DiantaranSn empat bulan hantn. Ifulah (keteApan) agama

tnng lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri." (Qs. At-
Taubah [9]: 36)

Ia bukanlah dalil yang membolehkan perbuatan zhalim pada

selain empat bulan haram tersebut. Begifu pula seluruh syariat dari
awal hingga akhir. Jadi tidak semua syariat disebutkan dalam
setiap hadits.

Disamping ifu, kami katakan kepada mereka "Dari mana
kalian mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits-hadits

tersebut yang di dalamnya ada larangan menjual buah-buahan

dengan kurma kering adalah sebagaimana yang kami sebutkan
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dalam khabar-khabar lain yang melarang menjual buah-buahan di

pohon dengan kurma kering? Apakah dalil kalian atas hal

tersebut? Apakah kalian menambahkan sesuafu berdasarkan klaim

dusta? Dari mana adanya kewajiban meninggalkan keumuman

khabar-khabar yang tetap hanya karena di dalamnya disebutkan

keterangan yang terdapat dalam sebagian l(habar tersebut?"

Sungguh mereka tidak memiliki dalil sama sekali -baik dalil kuat

maupun lemah-. Jadi mereka hanya mengklaim saja. Jika mereka

mengklaim ijma atas sesuafu yang terdapat di dalamnya maka

mereka telah berdusta.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah: hnu
Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Hakim
dari Atha' dari hnu Abbas, dia berkata, "Menjual buah-buahan

yang ada di pohon dengan kurma kering dengan takaran bila

bedanya sahr dinar atau 10 dirham maka tidak apa-apa". Ini

adalah khabar shahih. Utsman bin Hakim adalah periwayat biqah
dan seluruh periwayat yang ada di dalamnya merupakan imam-

imam terkenal.

hnu Umar menafsirkan mwabanah sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari hnu
Umar bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah. Muzabanah

adalah menjual buah-buahan dengan kurma kering dengan takaran

dan menjual buah anggur matang dengan anggur kering secara

takaran.

Hammam menceritakan kepada kami: Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin

Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar -yaitu Ibnu Hammad-

mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami,

Yahya -yaitu hnu Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami

1-

AlMuhalla - @



dari Ubaidillah bin Umar: Nafi' mengabarkan dari hnu
Umar, dia berkata, "Rasulullah $ melarang muzabanari'.
Muabanah adalah membeli buah-buahan dengan kurma kering
dan membeli anggur dengan anggur kering secara takaran.

Siapakah yang menyatakan bahwa penafsiran lbnu Umar
batil sementara penafsiran Jabir dan Abu sa'id benar? Justru
keduanya sarna-sarna benar dan semuanya merupakan muzabanah
yang dilarang- Adapun selain ini maka ia sesat dan penerapan
kebatilan dalam agama Allah.

Dan yang lebih mengherankan adalah sikap Abu Hanifah
dan para pengikubrya yang taklid kepadanya yang membolehkan
sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah $ yaitu larangan
menjual kurma matang dengan kurma kering dan larangan menjual
kurma kering dengan kurma kering. Dia juga mengharamkan
sesuafu yang udak diharamkan Allah sarna sekali dan tdak
diharamkan oleh Rasulullah #r. Tidak ada riwayat dari beliau yang
melarang penjualan buah kelapa yang masih ada di pohonnya
dengan buah kelapa yang telah dikumpulkan. sungguh ini sangat
aneh! dan kami tidak pemah melihat sunnah yang ditinggalkan
kecuali bersamanya ada bid'ah yang dipopulerkan.

Mereka juga berargumen dengan mengatakan, .,Kurma

matang dan kurma kering bisa jadi merupakan safu jenis atau dua
jenis. Jika keduanya safu kenis maka kesamaan dalam safu jenis
dibolehkan karena Rasulullah S membolehkan jual beli kurma
kering dengan kurma kering yang sama. sedangkan bila keduanya
merupakan dua jenis maka ia lebih dibolehkan, karena
Rasulullah $ bersabda, 'Jika jenis-jenisnya berbda maka juallah
semau kalian bik dikkukan secara langsungl.,,
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Abu Muhammad berkata: Kami katakan kepada mereka,

"Yang membolehkan penjualan kurma kering dengan kurma

kering yang sama secara kontan dan yang men5ruruh kita menjual

semau kita bila jenisnya berbeda-beda secara kontan adalah yang

melarang kita menjual kurma matang dengan kurma kering se@ra

ulnum dan yang melarang kita menjual kurma kering dengan

kurma kering, dan beliau mengabarkan kepada kita bahwa ia

merupakan riba. Dan tidaklah ketaatan kepada sebagian

perintahnya wajib sementara pada sebagian lainnya tidak wajib,

karena hal ini merupakan pengingkaran terhadap ucapannya.

Jushr ketaatan kepada beliau dalam segala perintahnya adalah

wajib."

Kami katakan kepada mereka, "Bagaimana kalian bisa

berargumentasi dengan argumentasi rusak yang kalian benarkan

dan malah menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya? Kalian
mengharamkan penjualan terigu dengan gandum atau tepung
berdasarkan pendapat kalian yang rusak dan kalian fidak
membolehkannya baik ketika berbeda atau sama atau kontan atau

tidak kontan (hutang) atau dengan takaran atau dengan timbangan.

Mengapa kalian tidak mengatakan kepada diri kalian sendiri bahwa

terigu dan gandum serta tepung bisa jadi merupakan safu jenis

atau dua jenis atau tiga jenis. Bila ia satu jenis maka kesamaan
dalam safu jenis dibolehkan karena Rasulullah $ membolehkan
jual beli gandum dengan gandum asalkan sarna. Bila ia mempakan

dua jenis atau tiga jenis maka hukumnya lebih dibolehkan, karena
Rasulullah $ bersabda, 'Apabila jenisn5a berbda-bda maka
juallah sesuka kalian asalkan kontan'. Posisi ini lebih layak ditolak
dan dibuang, bukan sabda Rasulullah S d* hukumnya."
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Salah seorang dari mereka mengatakan "Pertedaan pada

tepung dengan gandum ada pada saat itu, sementara perbedaan
pada kurma matang dengan kurma kering hanya ada setelah saat

ihr."

Maka kami katakan, "Lalu apa seandainya yang kalian
katakan benar? Dari mana kavajiban memperhatikan pertedaan
pada saat itu atau saat setelahnya? Bagaimana bisa demikian
sedang yang kalian katakan batil? Karena persamaan dengan
takaran ada pada kurma matang dengan kurma kering
sebagaimana ia juga ada pada tepung dengan terigu dan tepung
dengan gandum pada saat itu. Jadi tidak ada perbedaan antara
keduanya sarna sekali. Perbedaannya hanya ada pada tepung
dengan terigu selain itu. Jadi pembedaan kalian batal dan tidak
berlaku. Disamping itu, yang dibolehkan Rasulullah $ adalah

kurma kering dengan kurma kering yang sama. Dan bila kita
mengamati maka kita temukan bahwa kurma matang tidak sama

dengan kurma kering dalam sifat-sifatnya."

Mereka juga berargumen dengan mengatakan, "Menjual

kurma baru dengan kurma usang dibolehkan, karena nanti ia juga

berkurang setelah itu"- Maka kami katakan, "Memang demikian,
lalu kenapa? Kapankah kami menjelaskan alasan pelarangan

penjualan kurma matang dengan kurma kering yang sebabnya

karena ia berkurang ketika telah kering? Kami tdak pemah
mengatakan demikian, karena atsar yang diriwayatkan dari jalur

Sa'd yang redaksinya, 'Apakah kurma matang berkurang ketika
kering?' adalah tidak shahih; karena ia berasal dari riwayat Zaid
bin Abi ASyasy -seorang yang majhul. Seandainya ia shahih pasti
kami akan menyebutkan dan mengatakann5n. Alasan kalian batil
dan meremehkan agama Allah yang tidak terdapat keterangannya
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baik dalam Al Qur'an dan Sunnah. Karena semua alasan yang

tepat adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya saja."

Allah & berfirman,

5?4# 6 ",fr e3Ati'".fi):jq
@ rS4nGiii;-.

"Maka hendaHah orang-oftng yang menyalahi perintah-
Nya takut al<an ditimpa cobaan atau ditimpa adzab tnng pedih."
(Qs. An-Nuur l24l: 63)

Kami katakan kepada orang yang mengemukakan alasan

tersebut bahwa ia merupakan hikmah dan selainnya sia-sia,

"Beritahukan kepada kami apa alasan pengharaman bangkai,

darah, daging babi, menikah dengan lima perempuan sekaligus
(ebih dari empat) dan syariat-syariat lainnya?"

Mereka pasti tidak akan menemukan alasannya. Maka
bagaimana bisa mereka membuat alasan untuk sebagian syariat

dengan klaim-klaim dusta sementara untuk sebagian syariat lainnya

tidak ada alasannya?

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada ulama sebelum Abu
Hanifah yang mengharamkan riba yang membolehkan penjualan

kurma matang dengan kurma kering yang bukan dengan sistem

kredit. Malik mengatakan, "Menjual kurma matang dibolehkan".
Ini adalah kesalahan karena Rasulullah $ melarang jual beli buah-

buahan dengan kurma kering.

Adapun Asy-Syafi'i, dia berpendapat seperti pendapat
kami.

L-.
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Berkaitan dengan jual beli araya, telah diriwa5ntkan kepada

kami dari jalur Nafi' dari lbnu Umar, dia berkata, "Araya adalah

seseomng melepaskan (menjual) hartanya pada safu pohon kurma
atau dua pohon kurma."

Ali berkata: Ia bukanlah penjelasan hukum araln.
Diriwayatkan kepada kami dari Musa bin Uqbah bahwa dia
berkata, "Arat/a adalah pohon-pohon kurma yang diketahui yang

didatangi seseorang lalu (buah-buahannya) dibeli."

Diriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Tsabit, Yahya bin
Sa'id Al Anshari dan Muhammad bin Ishaq, bahwa yang dimaksud

aftrya adalah safu pohon kurma atau dua pohon kurma atau tiga
pohon kurma yang pemiliknya menjual buah-buahan yang ada

padanya beserta tangkainya dengan kurma kering.

Sufyan bin Husain, Sufr7an bin Uyainah, Al Auza'i dan

Ahmad bin Hanbal juga mengatakan hal yang sama. Hanya saja

mereka mengkhususkan orang-orang miskin yang diberi buah

kurma yang ada di pohonnya tapi mereka sulit mengurusnya

sehingga mereka dibolehkan menjualnya dengan kurma kering
yang mereka sukai.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdi Rabbih bin Sa'id Al
Anshari bahwa yang dimal,sud argyah adalah seseorang melepas

pohon kurmanya atau mengecualikan satu pohon kurma atau dua

pohon kurma dari hartanya untuk dimakan dengan menjualnya

dengan kurma kering.

Abu Hanifah berkata, "Ariryah adalah seseorang

memberikan buah kurma yang ada di satu pohon atau dua pohon

miliknya kepada orang lain lalu orang yang diberi tersebut
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memberikan kepadanya kurma kering sebagai gantinya sehingga

dia dianggap tidak mengingkari janji."

Malik berkata, "Ariryah adalah seseorang memberikan
buah-buah kurma yang ada di safu pohon atau dua pohon atau
beberapa pohon kepada orang lain, dimana orang yang

memberikannya tinggal di kebun tersebut bersama keluarganya
dan orang yang diberi sulit memasuki kebun tersebut. Maka dia
boleh membeli kurma kering dengan kurma-kurma yang ada di
pohon tersebut sampai masa panen." Dan menurutrya ia hanya
dibolehkan secara nasi'ah (cicil). Sedangkan secara kontan maka
tidak dibolehkan.

Menurut AsySyafi'i, aiSyah adalah saat dimana kurma-
kurma telah matang, lalu ada beberapa orang miskin yang tidak
memiliki harta dan mereka ingin membeli kurma matang untuk
dimakan bersama orang-orang, sementara mereka memiliki sisa

kurma kering yang merupakan makanan pokok mereka. Dalam
kondisi demikian mereka dibolehkan membeli kurma matang
dengan kurma kering yang takarannya kurang dari 5 wasaq secara

kontan.

Pendapat kami yang telah disebutkan adalah pendapat
Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad
bin Rumh bin Al Muhajir mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin
Sa'd mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id AI Anshari,
dia berkata, "Ari54nh adalah seseorang membeli buah kurma
matang unfuk makanan keluarganya dengan kurma kering yang

tangkainya sama (kadamya sama)."so

s0 HR. Muslim (L/449) dengan redaksi png lebih panjang.
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Abu Muhammad berkata: Pendapat Ibnu Umar dan Musa

bin Uqbah maka tidak ada penjelasan pada keduanya.

Berkenaan dengan pendapat Zaid bin Tsabit, salah safu dari

dua pendapat Yahya bin Sa'id, hnu Ishaq, Sufuan bin Husain, Al
Auza'i dan Ahmad, maka hujjah yang digunakan adalah hadits

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari hnu
Umar dari Taid bin Tsabit bahwa Rasulullah $ memberi

dispensasi kepada orang yang memiliki kurma matang Snng masih

ada di pohonnya agar menjualnya dengan kurma kering yang

sudah dihitung (kadamya sama).

Ali berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh

mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pemilik

lmrma matang menjual kurmanya dengan kurma kering yang

sudah dihitung. Pendapat inilah yang kami pegang. Menurut kami

boleh menjual kurma matang dengan pohonnya sekaligus dan juga

boleh menjualnya kepada pemilik kurma matang saja baik dengan

hibah atau pembelian atau warisan atau pembolehan atau mahar,

karena hadits tersebut sesuai dengan pendapat kami. Di dalamnya

hanya menjelaskan sifat penjual saja dan tidak menjelaskan sifat

pembeli.

Orang yang berpendapat seperti pendapat Abdu Rabbih bin

Sa'id, dia berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan

kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Al
Walid bin Katsir, Basyir bin Yasar maula Bani Haritsah

menceritakan kepadaku bahwa Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abi
Hatsmah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah $ melarang
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muzabanah pada buah-buahan dengan kurma, kecuali orang yang

melakukan jual beli araJn, karena beliau membolehkannya.sl

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya tdak
menjelaskan perkataan mereka baik dengan nash atau isyarat atau

dalil. Di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pemilik kurma
masak yang masih ada di pohonnya diizinkan menjualnya dengan

kurma kering (hanya kurma dengan kurma saja). Pendapat inilah
yang kami katakan. Jadi tidak benar bahwa salah sahr dari dua
pendapat tersebut memiliki hujjah dari salah sahr dari dua khabar
tersebut.

Kemudian kami meneliti pendapat AsySyafi'i, temyata ia

hanya sekedar klaim tanpa dalil, karena dia menyebutkan hadits
yang tidak diketahui awal mulanya dan bagaimana jalumya.

Disamping ifu dia juga meriwayatkannya tanpa sanad tidak bisa

dijadikan hujjah. Dengan demikian maka pendapatnya tersebut

merupakan klaim yang tidak berdasar, yakni pengkhususannya

bahwa orang-orang yang dibolehkan membeli kurma matang
dengan kurma kering yang sudah dihitung hanyalah orang-orang
yang tidak memiliki apa-apa sehingga mereka dibolehkan membeli
kurma matang dengan kurma kering unfuk dimakan.

Kemudian kami menelifi pendapat Malik, maka kami
temukan bahwa pendapatnya yang mengatakan bahwa ariSy;ah

merupakan buah kurma yang diberikan unfuk orang lain, dan
pendapatnya yang mengatakan bahwa orang-orang yang

melakukannya tinggal dengan keluarga mereka di kebun yang

terdapat pohon kurma tersebut, sefta pendapatraya yang

sl HR. Muslim (L/45O1.
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mengatakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut disuruh

mengumumkan agar orang-orang yang diberi buah kurma tersebut

masuk ke kebun, adalah tiga pendapat yang Udak memiliki
landasan sarna sekali baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau

riwalnt lemah atau pendapat sahabat atau pendapat tabi'in atau
qitns atau bahasa atau pendapat yang kuat. Dan sejauh yang kami
ketahui tidak ada orcmg sebelumnya yang mengatakan pendapat

tersebut.

Kemudian yang lebih mengherankan lagi adalah ucapannya

bahwa hal tersebut tidak dibolehkan kecuali secara nasi'ah (acll
sampai masa panen dan tidak boleh dilakukan secara kontan. Ini
adalah riba yang diharamkan secara terang-terangan yang

temponya sampai batas waktu yang tidak diketahui. Dan sejauh

5nng kami ketahui tidak ada orang sebelumnya yang mengatakan
pendapat ini, karena memang hukumnya hamm dan tidak halal

sarna sekali. Yang dihalalkan hanyalah menjual kurma matang

dengan kurma kering berdasarkan dalil yang menjelaskannya saja.

Dan kami mendapati bahwa sistem nasi'ah Snng di dalamnya

terdapat riba adalah diharamkan dengan segala bentuknya.

Apabila jual beli kurma kering dengan kurma kering
dibolehkan maka ia hanya boleh dilakukan secara kontan, karena
jual beli adakalanya kontan dan adakalanya fidak kontan,

sementara yang tidak kontan adalah haram karena ia merupakan

riba dalam segala hal yang terdapat riba di dalamnya tanpa

diperselisihkan lagi. Disamping itu ia adalah s5amt yang tidak
terdapat dalam Kitab Allah, yakni pensyaratan menundanya,

sehingga hukumnya batal. Dengan demikian maka yang

dibolehkan hanya secara kontan saja.
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Kemudian kami meneliti pendapat Abu Hanifah, temyata
pendapatnya lebih parah lagi, karena ia menyelisihi seluruh atsar

dan merupakan klaim yang tidak berdasar, dan disamping ifu
sejauh yang kami ketahui tidak ada seomng pun sebelumnya yang

mengatakannya.

Hadits yang mengecualikan bolehnya menjual kurma
matang dengan kurma kering unfuk orang-orang yang memiliki
buah kurma matang yang masih ada di pohonnya diriwayatkan
secara mutawatir. Ia diriwayatkan oleh Rafi', Sahl, Jabir, Abu
Hurairah, Zaid dan hnu Umar. Dan orang-orang meriwayatkan
dari mereka yang telah disebutkan namanya tadi dengan sanad

yang Shahih. Akan tetapi mereka menyelisihinya dengan

pendapat-pendapat mereka yang rusak.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari banyak jalur yang semuanya

sampai kepada Malik, bahwa Daud bin Al Hushain menceritakan
kepadanya dari Abu Ahmad dari Abu Hurairah & bahwa

Rasulullah $ mernberi dispensasi dalam jual beli arayayang sudah

dihitung yang kurang dari 5 wasaq atau sampai 5 wasaq -Daud
ragu--

Abu Muhammad berkata: Yang meyakinkan adalah yang

kurang dari 5 wasaq tanpa diragukan lagi, karena ia dikhususkan

dalam sesuafu yang diharamkan yaifu jual beli kurma kering
dengan kurma kering. Dan tidak boleh membolehkan sesuatu yang

diyakini keharamannya tanpa diragukan lagi.

Seandainya Rasulullah $ membolehkannya pada 5 wasaq

pastinya Allah & akan menyuruhnya hingga beliau

menyampaikannya kepada kita dan bisa dijadikan hujjah. Karena
Allah &l tdak melakukannya maka jelaslah secara pasti bahwa Dia
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tidak membolehkannya kepada Nabi-Nya pada 5 wE saq, dan yang

dibolehkan se@ra meyakinkan hanyalah yang larang dari 5
wasaq.

Dengan demikian maka seseorang tidak boleh menjualnya

sampai 5 wasaq dalam safu tahun dalam safu tansaksi atau

beberapa transaksi, baik penjual maupun pembeli, karena hal

tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah $.
Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Yahya bin

Yahya -yaitu An-Naisaburi- mengabarkan kepada kami, Sulaiman

bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar

AMullah bin Umar menceritakan bahwa Taid bin Tsabit

menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah,$ memberi dispensasi

dalam jual beli araya (menjual kurma matang png masih ada di

pohon) yang dilakukan satu keluarga dengan kurma kering yang

telah dihitung agar mereka memakan kurma matang tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: AMullah bin Maslamah Al

Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari

Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Rasulullah & dati kampung

mereka seperti Sahl bin Abi Hatsmah dari Nabi $ bahwa beliau

melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering. Beliau

bersabda, "Ifu adalah riba, ifu adalah muzabanall'. Akan tetapi

beliau memberi dispensasi dalam jual beli araya, safu pohon kurma

atau dua pohon kurma yang diambil oleh satu keluarga dengan

kurma kering yang sudah dihitung agar mereka memakan kurma

matang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pembatasan Nabi $ dalam

hadits Abu Hwairah "Yang kurang dari 5 wasaQ'berlaku unfuk
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semua hadits tersebut, karena bila dalam dua pohon kurma

tersebut ada 5 wasaq maka tidak dibolehkan, sementara bila dalam

beberapa pohon kurma kurang dari 5 wasaq maka hukumnya
dibolehkan, karena pembatasan 5 wasaq merupakan tambahan

hukum dan tambahan pembatasan serta tambahan penjelasan

sehingga tidak boleh ditinggalkan.

L474- Masalahr Barangsiapa membeli kurma matang

unfuk dimakan lalu dia wafat lalu kurma tersebut diwariskan, atau

dia sakit fidak butuh lagi memakannya, hanya saja ketika
membelinya niatrya untuk dimakan, maka dia telah memiliki
kurma-kurma matang tersebut dengan kepemilikan yang sah dan

dia boleh melakukan apa saja terhadapnya baik menjualnya atau

lainnya.

L475. Masalah' Hukum jual beli araya tidak berlaku
pada buah-buahan selain kurma, sebagaimana yang telah kami
sebutkan. Dan tidak boleh menjual sesuatu dari buah-buahan selain

buah kurma yang telah dihitung, baik yang masih ada pada tangkai
pohon kurma atau yang sudah dikumpulkan di tanah.

Juga tidak halal menjual buah anggur dengan anggur kering
baik dengan takaran atau kumpulan atau yang masih ada di
tangkainya. Juga tidak boleh menjual tanaman dengan bli
gandum. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Muslim: Yahya bin Ma'in dan Harun bin Abdullah
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Usamah

mengabarkan kepada kami, Ubaidillah -yaitu hnu Umar
mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari hnu Umar bahwa dia

L
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berkata, "Rasulullah $ melarang muabanah. Muzabanah adalah

menjual buah kurma dengan kurma kering secara takaran dan

menjual anggur kering dengan buah anggur secara takaran serta

menjual semua buah-buahan yang sudah dihitung (ditaksir)."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr mengabarkan

kepada kami, Ubaidillah -yaitu hnu Umar- mengabarkan kepada

kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia mengabarkan
kepadanya bahwa Rasulullah $ melarang jual beli tanaman

dengan biji gandum se@ra takaran (dalam takaran).

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah mengabarkan

kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari
Nafi' dari hnu Umar bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah,

yaitu menjual buah-buahan yang masih ada di dalam, jika
pohonnya kurma maka dilarang menjualnya (buah kurma yang

masih ada di pohon) dengan kurma kering se@ra takaran, dan bila
pohonnya anggur maka dilarang menjualnya dengan anggur kering
secara takaran, dan bila pohonnya tanaman maka dilarang

menjualnSra dengan makanan secara takaran-

L476- Masalah' Apabila buah-buahann!,a selain kurma
maka boleh menjual buah yang kering dengan buah yang matang

dari jenisnya masing-masing atau dari selain jenisnya dengan

volume yang lebih banyak atau lebih sedikit atau sama, dan buah

yang sejenis atau tidak sejenis boleh diserahkan selama tidak

dalam hitungannya (taksirannya) sebagaimana yang telah kami
sebutkan dan selama ia bukan anggur kering yang dijual dengan

buah .anggur secara takaran.

@l - AlMuhalla



Karena Allah S berfirman,

'€li6('Jr136

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al

Baqarah 121.275)-

Allah $ berfirman,

"Padahal Saungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada

kamu aF !;ang dihanmkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]:

11e)

Seandainya ia haram pasti akan dijelaskan kepada kita

tentang keharamannya, "Dan tidaHah Tuhanmu lupa." (Qs.

Maryam [19]: 54)

Apabila dikatakan, "Rasulullah,$ melarang jual beli buah

matang dengan buah kering dan ada riwayat dari beliau, bahwa

beliau bertanya 'Apakah yang matang akan berkurang bila telah

kering?." Maka dikatakan, "Memang benar, beliau melarang

menjualnya dengan kurma kering."

Kami katakan: Berkaitan dengan redaksi "Apakah yang

mabng akan berkurang bila telah kering?' maka Malik dan Ismail

bin Umayyah meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Yazid danZard

bin Abi Alryasy dari Sa'd, dimana dalam satu riwayatnya Malik

mengatakan "Tambahan tersebut berasal dari Abu Ayryasy maula

bani Zuhrah, seorang laki-laki yang tidak dikenal." Kemudian

kalaupun ia shahih , ia tidak wajib menjadi alasan untuk selain

sesuatu yang ada nashrrya yaifu kurma matang dengan kurma

wi;e F:#6
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kering saja. Karena bila hal tersebut dilakukan maka ia melanggar
hukum Allah &.

Di antara hal yang mengherankan adalah ketika ada hadits
shahih dari Rasululluh # bahwa beliau bersaMa,

rti ;ur (?, V rti'rlt Jrl ,:iutr'ipt
-*Jtai

"Ap aja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan
nama Allah absn5n maka makanlah, kecuali ggt dan kuku. Gigi
adalah tul*g kuku adalah pisau kaurn Habasyah.,'

Tapi hadits ini ditentang oleh ulama fikih Hanafi dan Maliki,
karena berpendapat bahwa fulung bukan atasan unfuk melarang
penyembelihan, sedangkan ulama fikih Syafi'i berpendapat bahwa
pisau Habasyah lrang digunakan bukan alasan larangan
penyembelihan kectrali pada kuku saja. sementara hadits Srang
ndak shahih redaksinya "Apakah kurma matang akan berkwang
bila kering?" dijadikan alasan untuk semua buah-buahan. Adakah
sesuatu png lebih mengherankan daripada ini?

Menjual kurma matang dengan buah-buahan kering maka
hukumnya tidak sah sama sekali, karena ia merupakan atsar yang
diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu shalih AMullah bin
shalih -sekretaris Al-laits yang Dha'if- dari Al-l-aits bin sa'd dari
Usamah bin Zaid -seorang periwayat Dha'if- dan lainnya -seorang
yang tidak dikenal- dari Abdullah bin Yazid maula Al Aswad bin
sufiyan dari Abu salamah bin Abdurrahman bin Auf dari sebagian
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sahabat Nabi $ bahwa Rasulullah $ ditanya tentang menjual

kurma matang dengan kurma kering, lalu beliau bertanya,

"Apakah kwma mabng akan berkurang?' Jawab mereka (para

sahabat), "Ya." Nabi bersabda, " Tidak boleh menjual kurma
matang dengan kurma keringf'.

Hadits seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah, karena

seandainya ia sah pasti kami tidak akan ragu-ragu unfuk

mengambilnya.

Yang mengherankan adalah sikap ulama fikih Hanafi yang

mengambil semua hadits dha'if dan murcal seperti berwudhu

karena tertawa dalam shalat dan berwudhu dengan air anggur dan

lain{ainnya lalu mereka menyelisihi hadits mursal dan hadits dha'if
tersebut.

Disamping itu, ulama fikih Syafi'i dan ulama fikih Maliki
yang mengklaim mengambil khabar tersebut juga menyelisihinya,

karena mereka membolehkan jual beli kurma matang dengan

kurma kering dan buah Tin serta anggur matang dengan buah-

buahan kering yang tidak sejenis. Sikap ini merupakan

penentangan terhadap kzumuman l(habar.

Jika mereka mengatakan "yang dimaksud adalah yang

sejenis", maka kami katakan "Apa bedanya antara kalian dengan

Abu Hanifah yang mengatakan 'Yang dimaksud adalah buah-

buahan yang masih ada di pohonnya saja?' Bukankah ini
merupakan klaim yang tidak berdasar?"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah:

Yahya bin Abi Za'idah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Amr dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf
dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia berkata, "Rasulullah $
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melarang muhaqalah dan muzabanah." Muhaqalah adalah pada
tanaman, sedangkan muzabanahpada pohon kurma.

Ini adalah redaksi riwayat Abu sa'id Al Khudri &,dan inirah
yang kami ambil, karena dia berpendapat bahrln muzabanah
hanya berlaku pada pohon kurma saja dan tidak berlaku pada
semua buah-buahan. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada
sahabat yang menyelisihinya.

Diriunyatkan pula dari jalur Muslim: Abdullah bin
Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, sulaiman bin
Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahf -1nitu hnu Sa,id Al
Anshari- dari Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Rasulullah g
dari penduduk kampung mereka seperti sahl bin Abi Hatsmah
bahwa Rasulullah $ melarang menjual buah-buahan dengan
kurma kering dan bersaMa, "Ifu adalah dba, ifu adatah
mrzabnah. "Hanya saja beliau memberi dispensasi dalam juar beli
ari!,!/ah (araya).

Diriwaptkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh
mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin sa'd mengabarkan kepada
kami dari Nafi' dari hnu umar bahwa dia berkata, "Rasuluflah #
melarang muzabanah, Snitu seseorang menjual buah-buahan yang
ada di kebun kurman5ra dengan kurma kering yang ditakar. Bila
kebunnya kebun anggur beliau melarang menjualnya dengan
anggur kering ditakar. sedangkan bila tanaman beliau melarang
menjualnya dengan makanan yang ditakar."s2

Abu Muhammad berkata: ndak ada muzabanah kecuali
yang telah dijelaskan oleh Nabi # dur, para sahabat setelahnya.

sz HR. Muslim dalam shahibnya (L/4so). Di dalamngra terdapat beberapa
perubahan dalam redaksinya.
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Adapun selain itu, maka hukumnya batal dan salah seraya

meyakinkan tanpa diragukan lagi.

1477. Masalah, Jika ada yang mengatakan, "Kalian juga

orang-orang yang mengklaim mengambil atsar-atsar yang Shahih.

Kalian telah meriwayatkan dair jalur Ibnu Wahb: hnu Jwaij
mengabarkan kepada kami dari Atha' dan Abu Az-Zubair dari
Jabir, dia berkata, "Rasulullah $ melarang menjual buah-buahan

yang belum matang dan ia tidak boleh dijual kecuali dengan dinar

dan dirham". Kalian juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin
Uyainah dari hnu Juraij dari Atha' dari Jabir dari Rasululluh &.
Bukankah ia merupakan khabar yang shahih?

Maka kami katakan, "Ya, karena semua buah-buahan yang

telah kering baik telah dipanen atau belum merupakan buah-

buahan yang layak tanpa diperselisihkan oleh seorang pun dan

tidak bertentangan dengan bahasa."

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah $ bahwa

beliau menyuruh menjual kurma kering secara kontan dengan

takaran yang sama. Beliau juga men5ruruh menjtraln5ra dengan

selain jenisnya sesuai yang kita kehendaki.

Jadi dalil yang membolehkan jual beli kurma kering dengan

sesuatu yang kita kehendaki hukumnya sah asalkan halal dilual.

Dengan demikian maka hadits tersebut digabungkan dengan hadits

Jabir yang telah disebutkan sebelumnya dan merupakan tambahan

untuknya. Jadi maksudnya adalah "Janganlah kalian menjual buah-

buahan yang telah masak kecuali dengan dinar dan dirham dan

dengan apa saja Wng kalian kehendaki, kecuali yang aku larangf'.

Inilah yang dimaksud dan tidak ada maksud lainnya.
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Telah diriwayatkan secara shahih ijma 5nng meyakinkan

bahwa seluruh buah-buahan yang telah masak hukumnya ketika

dijual adalah sebagaimana yang dibolehkan dalam hukum kurma

kering. Inilah dalil yang benar. Dan sejauh yang kami ketahui tidak

ada png melarang jual beli kurma kering dengan selain dinar dan

dirham.

1478. Masalah: Riba: Riba hanya berlaku pada jual beli

atau pinjaman atau salam (pesanan). Hal ini tidak diperselisihkan

oleh seorang pun karena tidak dalilnya memang demikian. Dan

tdak ada sesuahr yang haram kecrrali lrang dijelaskan

keharamannSn.

Allah & berfirman,

Geliit.tirki$
" Dta-lah Allah, tang meniadikan sqak Wrg ada di bumi

wtuk l<amu." (Qs. Al Baqarah 12lz 29l.

Allah & berfirman pula,

"Padahal Allah telah menghalalkan iual beli dan

mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah I2l:275l.

Allah & juga berfirman,

lssiig'€tritri b?,

wi;e Fffis,
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" Padahal Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa gng diharamkan-Nya atasma." (Qs. AI An'aam [6]:
11e)

1479- Masalah' riba tidak dibolehkan dalam jual beli dan
salam kecuali pada enam barang saja, yaitu kurma, jewawut,

gandum, garatn, emas dan perak. [a juga tidak dibolehkan dalam
pinjaman dalam segala hal. Jadi tidak halal meminjamkan sesuahr

untuk dikembalikan lebih sedikit atau lebih banyak, atau dari jenis

lainnya satna sekali. Akan tetapi harus sama seperti yang dipinjam
dalam jenis dan uhrannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan

dalam pembahasan pinjaman dalam kitab kami sehingga tidak
perlu lagi menguraikannya. Ini adalah ijma yang tetap.

Pertedaan antara jual beli dan salam dengan pinjaman
adalah bahwa dalam jual beli dan salam terjadi pada satu jenis

dengan jenis lain atau pada salah sahr jenisnya, sementara dalam
pinjaman hanF terjadi pada satu jenis dengan jenisnya.

Begihr pula yang telah kami jelaskan tentang terjadinya riba
pada enam jenis tersebut dalam jual beli dan salan.la adalah ijma
yang telah tetap.

Adapun selain jenis-jenis yang telah disebutkan maka ia
masih diperselisihkan apakah terjadi riba atau tidak.

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Allah &
berfirman,
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" Orang'onng lnng mal<an (mengambit) riba tidak dapt

betdiri melainlan seperti bedirinya oring Wng kemasul<an sy;aibn

lanamn (telcanan) pengkit gik. Kadaan mereka tnng demikian

itu, adalah disebabkan merela berhb (berpandapt),

jual beli itu sana dengan dba, padahal Allah telah

menghalall<an jual beli dan menghanml<an riba." (Qs. Al Baqarah

lzh 2751

Allah & berfirman,

oy$;;\'u,4. 6 W'r':it Wi'ti( 6- 5i (i;zi-

t*--.Y
t)z

.Pi ;t if: ;'i'i 
"A\|i'fr 
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" Hai orang'oring yang beriman, befukunlah kepda Allah

dan tinggalkan sisa riba ban7 belum dipungut) iil<a l<amu oftng-

oftng tnng beiman. Maka iika katnu frdak mengeriakan

(meninggalkan sisa iba), maka kebhuilah, bahova Allah dan Rasul-

$n akan mememngimu." (Qs. Al Baqarah l2l:27*279]-

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Harun bin Sa'id Al Aily

mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada

kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Tsaur bin

Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah #
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bersabda, "Jauhilah htjuh hal yang men$ak". Lantas Rasulullah

ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
"Menyekufukan Allah, sihir, membunuh jiwa 5nng diharamkan

Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak

Wtim, memakan riba, lai dart mdan Wrang dan menuduh

Wrempuan-perempuan beriman yang telah bersuami berbuat
zina."

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Utsman bin Abi
Syaibah mengabarkan kepada kami, Jarir -yaitu hnu AMil
Hamid- mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam,

hrahim -laitu An-Nakha'i- mengabarkan kepada kami dari
Alqamah bin Qais dari hnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah Si
melaknat orang yang memakan riba, pemberi oftrng 5nng makan
riba."53

Abu Muhammad berkata: Mengingat Allah &
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka wajib
mengetahui agar ia dijauhi.

Allah S berfirman,

"Padahal Nlah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-Nya ahsmu, kecuali apa Jnng
terpaksa kamu memakann5n " (Qs.Al An'aam [6]: 119)

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa sesuafu yang telah
dijelaskan kepada kita melalui Rasululluh # baik riba atau hal

haram lainnya adalah sesuatu yang mempakan riba dan sesuatu

s3 HR. Muslim dahm Shahitrnya(7/469) dengan redaksi yang lebih panjang.

"'43;Fu$t&Gi;e Fffi6
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yang diharamkan. Sedangkan sesuatu yang tidak dijelaskan kepada

kita maka hukumnya halal; karena seandainya ada sesuafu dalam

syariat Islam yang diharamkan lalu tidak dijelaskan dan tidak

diterangkan oleh Rasululluh # maka Allah & telah dusta dalam

firman-Nya " Padahal sesungguhnya Allah telah menielaskan

kepada kamu apa tnng diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa Wng
terpaksa kamu memakann5n " (Qs. Al An'aam [6]: 119) Dan ini

tidak mungkin terjadi. Ini merupakan kekafiran 3nng nyata dari

orang yang mengatakan demikian. Dan seandainyra hal tersebut

terjadi maka Rasulullah g$ telah durhaka kepada Tuhannya karena

tidak menjelaskan sesuahr yang diperintahkan unfuk dilelaskan.

Hal ini adalah kekafuan nyata dari orang yang membolehkan

demikian.

Di antara ulama yang mengatakan bahua tidak ada riba

kectrali pada jenis-jenis yang telah disebutkan tadi adalah Thawus,

Qatadah, Utsman Al Batfi, Abu Sulaiman dan seluruh teman kami.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan, "Sesr.rngguhnya enatn bagian

tersebut disebutkan untuk menunjukkan sesuafu yang terdapat riba

pada sesuatu selainnya yang alasannya mirip denganngn, dimana

bila terdapat alasannya maka terdapat riba di dalamnya."

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang alasan

tersebut dan masing-masing golongan membatalkan alasan yang

dipakai golongan lain atau menafikannya.

Segolongan ulama mengatakan, "Alasannya adalah rasa

dan wamanya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus

bin Yazid, dia berkata: hnu Syihab ditanya tentang penjualan
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kacang Himmash dengan Adas yaifu dua dengan satu secara

kontan. Dia menjawab, "Segala sesuahr yang berbeda wama dan

rasanya maka ia mirip makanan". hnu Wahb berkata, "Telah

sampai kepadaku pendapat yang sama dari hnu Mas'ud dan

Yahya bin Sa'id Al Anshari serta Rabi'ah."

Abu Muhammad berkata: Kami meneliti pendapat-

pendapat tersebut dan temyata ia merupakan pendapat yang tidak

berlandaskan dalil sehingga hukumnya gugur. hnu Syihab

menyatakan bahwa ia merupakan pendapahya, sementara

pendapat yang tidak berdasarkan kepada saMa Nabi $
hukumnya salah tanpa diragukan lagi.

Segolongan ulama lain mengatakan, "la adalah wajibnya

zakat". Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ibnu Wahb dari Abdul Jabbar bin Umar dari Rabi'ah bin Abi
Abdurrahman bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa

menjual dua buah apel dengan satu apel atau buah persik.

Segala sesuatu yang tidak wajib mengeluarkan zakat

padanya kami teliti, da. temyata ia merupakan pendapat yang

tidak berlandaskan dalil. Kami juga mendapati bahwa garam tidak

ada zakatnya, sementara riba itu ada naslrnya sehingga hukumnya

batal.

Ali berkata: Orang-orang yang taklid kepada Rabi'ah dalam

masalah ini tidak mampu mengeluarkan argumentasi sebagaimana

yang dilakukan oleh Malik dan Asy-Syafi'i dengan menambahkan

alasan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi',

alasan riba adalah rasanya dan penentuan harganya, dan juga

sebagaimana perkataan Malik, alasan riba adalah menyimpan

sesuatu yang dimakan dan harganya.
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Bukankah ini seperti pendapat orang-orang yang taklid

kepada Rabi'ah bahwa alasan riba adalah karena ada zakat dan

rasanya yang asin? Sungguh ini merupakan klaim yang tidak

berdasar sarna sekali sebagaimana klaim keduanya yang juga tidak

berdasar.

Segolongan ulama lain mengatakan pendapat lain.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, Abdullah bin Katsir mengabarkan kepada kami dari

Syu'bah, aku menanyakan kepada Al Hakam bin Utaibah tentang

orang yang membeli 15 Jarib tanah dengan 10 Jarib. Dia

menjawab "Tidak apa-apa". Akan tetapi Hammad bin Abi

Sulaiman menganggapnya maknrh. Dan kami tidak tahu alasan

mereka dalam hal ini. Kemungkinan alasannya adalah karena

sejenis sehingga mereka tidak membolehkan adanya perbedaan

dalam jenis yang sama. Akan tetapi ia merupakan klaim yang

pendapat lainnya tidak lebih benar darinya dan ia juga tidak lebih

lemah dari lainnya.

Pendapat png juga diriwalntkan dari Sa'id bin Jubair. Dia

menlntakan bahura alasan riba-nya adalah saling dekatrya manfaat

dalam safu jenis atau dua jenis.

Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal,

fu-Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Sirin, dia berkata, "Apabila dua jenis berbeda maka tidak apa-

apa bila dilakukan secara kontan meskipun safu dengan dua."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah alasan-alasan paling

urnurn sehingga salah seorang dari mereka harus mengemukakan

alasan tersebut. Ulama fikih Maliki mengatakan, alasan riba adalah

karena makanan pokok dan disimpan dalam sahr jenis. Apabila

ada sesuafu yang disimpan yang merupakan makanan pokok
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maka riba-nya adalah secara kontan dan tidak kontan. Sedangkan

yang tidak disimpan dan tidak dijadikan makanan pokok maka

tidak termasuk dalam riba bila dilakukan secara kontan -meskipun
satu jenis-. Akan tetapi yang termasuk riba adalah bila Udak kontan

bila sahr jenis. Ini adalah alasan orang-orang yang lebih dulu dari

mereka yang dibenci oleh orang-orang sesudah mereka karena

merusak mereka; karena bawang putih, bawang merah, bawang

bakung, kehrmbar dan cabe memang demikian, sementara garam

yang terdapat nashnya tidak menjadi makanan pokok sama sekali.

Bahkan sebagiannya bisa mematikan bila dimakan setengah

timbangan makanan pokok, seperti garam dan cabe. Seandainya

ada orang png makan safu ithl cabe dalam sekali duduk maka ia

bisa mematikannya tanpa diragukan lagi. Begifu pula garam, cuka,

bawang putih.

Mereka juga menemukannya merusak mereka pada susu

dan telor, karena keduanya tidak bisa disimpan. Dan riba menumt

mereka masuk pada keduanya. Mereka juga menemukannya

menrsak mereka pada kammun, s5runiz, Hulbah basah, ketumbar

dan kruya, dimana semua bukan termasuk makanan pokok, dan

riba menurut mereka ada pada semuanya. Ketika mereka melihat

alasannya demikian, yaitu alasan orang-orang yang taklid kepada

agama mereka, maka mereka pun membuangnya. Dan mereka

tidak mampu mengeluarkan yang lainnya dengan pendapat

mereka untuk mendukung pendapat tersebut.

Sebagian dari mereka mengatakan, Rasulullah $ hanya

menyebut makanan pokok paling utama yaitu gandum dan

makanan pokok paling rendah yaitu garam, untuk menunjukkan

bahwa hukum antara keduanya seperti keduanya.
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Abu Muhammad berkata: Itu adalah kedustaan terhadap

Rasulullah #. Kami tidak habis pikir bagaimana seorang muslim

bisa tentang melakukan hal tersebut atas Nama Allah dan Rasul-

Nya.

Seandainfia seseorang mengatakan dernikian atas nama

orang yang memelihara keledainya tanpa mengabarkan kepadanya

maka hal tersebut dusta dan melukainya. Maka apa gerangan

dengan orang yang melakukannya atas nama Allah dan Nabi-N5ra?

Akan tetapi golongan lainnya tidak suka dengan alasan

tersebut. Mereka mengatakan, garam itu bukan makanan pokok,

jushn yang lebih dibutuhkan adalah bawang putih, huhah basah,

syniz.l-alu mereka mencari-cari yang lainnya, seperti orang yang

memuhrskan sendiri berkaitan dengan tempat menumbuk

kurmanya. Dia mengambil sesuahr yang menurutrrya baik dan

meninggalkan sesuahr yang menurutrya tidak baik.

Mereka mengatakan, alasan pada riba berbeda-beda. Di

antaranya adalah makanan pokok dan karena ia disimpan,

sebagaimana png dikatakan orang-orang sebelum mereka karena

mengqiyaskan dengan gandum dan jauuawut. Alasan lainnya

adalah karena manis dan disimpan, seperti anggur kering dan

buah Tin serta madu karena mengqiyaskan dengan kurma kering.

Alasan lainnya adalah karena ia diladikan lauk dan disimpan

karena mengqiyaskan dengan garam. Ini adalah alasan-alasan yang

direkayasa unhrk mereka oleh Muhammad bin Abdullah bin Shalih

Al Abhari dan alasan ini merusak mereka; karena lobak, terong,

tumbuhan sejenis labu, kubis, iilah, qathaf, ubi, wortel, qunabith

(nama sayuran) dan yarbaz merupakan lauk pauk yang dimakan

manusia secara umuln.

@l - AlMuhalla



BanSnk dari makanan tersebut yang disimpan tapi tidak
terjadi riba menurut mereka, seperti sa!rur lifat, lobak dan terong.
Bahkan masing-masing darinya boleh dijual dua dengan satu

se@ra kontan dari satu jenis. Sebagian mereka membuang alasan

ini dan tidak menyukainya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Bahkan mereka menambahkan dengan mengatakan, "Di
antaranya adalah yang manis dan disimpan pada buah-buahan
yang bisa dijadikan makanan pokok". Mereka tdak menyukai yang

lainnya dan mengatakan, "Karena cabe, bawang putih, kruya dan
kamon bukan buah-buahan dan tidak layak dijadikan makanan
pokok dan tidak bagus dijadikan lauk pauk atau manisan."

Disamping ihr buah anggur, ijash, br'nh pir dan makhitha
dijadikan buah-buahan dan layak dijadikan makanan pokok dan
tidak te4adi riba pada salah satunya menumt mereka sehingga

memerlukan illat lan. Maka mereka pun mengatakan, illatrya
adalah karena ia dijadikan makanan pokok dan disimpan.
Makanan yang dijadikan makanan pokok seperti kamon, kruya,
bar,vang merah, bawang putih, bawang bakung, cabe dan cuka
Udak layak dan tidak terjadi riba padanya karena diqiyaskan

dengan gararn, karena makanan layak dengan semua ifu.

Abu Muhammad berkata: Yang demikian adalah ilkt yang
paling rusak dan sangat jelas argumentasinya.

Penjelasannya adalah bahwa menjadikan makanan layak
dengan rempah-rempah, sa!^rr ma!rur dan cuka tidak seperti

dengan menjadikannya layak dengan garam, karena makanan
yang dimasak bila tidak dimakan sama sekali dan tidak bisa

dimakan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang hampir mati
karena kelaparan atau takut mati maka ia tidak layak. Adapun
menjadikannya layak dengan rempah-rempah dan sa5rur mayur
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tersebut, maka makanan tidak butuh terhadapnya kecuali unfuk

kebanggaan saja.

Disamping itu, setiap orang waras di dunia ini mengetahui

bahwa menjadikan makanan layak dengan kruya, kammon, lada,

kazbar dan qruniz adalah seperti menjadikannya layak dengan

daishini, khulinian, qirfah, mayang dan za'faran- Bahkan

menjadikannya layak dengannya lebih baik. Menurut mereka riba

tidak masuk padanya. Tidak diragukan lagi bahwa menjadikan

makanan layak dengan air lebih dibufuhkan, dan menumt mereka

riba tidak masuk pada air dengan air, dan sejauh yang kami

ketahui mereka tidak memililt illatselar:ryang telah kami sebutkan.

seluruh illat ini sebagiannya disebutkan oleh Auullah bin

Abi Zaid Al Qairawani, sementara yang lainnya disebutkan oleh

hnu Al Qashshar dan Abdul wahhab bin Ali bin Nashr dalam

kitab-kitab mereka baik secara terpisah maupun sekaligus.

Abu Muhammad berkata: Semua illattetsebut rusak karena

lemah dan dibuat-buat. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Apa

bedanya antara illatkalian dengan orang yang mengatakan, justu

illatnba adalah sesuatu yang memiliki mayang karena diqiyaskan

dengan gandum dan jewawut, dan juga segala sesuafu yang

memiliki biji karena diqiyaskan dengan kurma kering, serta segala

sesuahr yang rasanya asin karena diqiyaskan dengan garam, dan

segala sesuahr yang memiliki unsur barang tambang karena

diqiyaskan dengan emas dan perak."

Apabila mereka mengatakan, "Hal tersebut tidak dikatakan

oleh seorang pun". Maka kami katakan "Illat kalian juga tidak

dikatakan oleh seorang pun sebelum kalian."
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Apabila ada yang mengatakan "Illat-ilkt tersebut juga

seperti kalian", maka dikatakan "Kalau begifu dari mana
sumbemya sehingga kalian membuat alasan pada gandum,
jau,rawut, kurma kering dan garam tapi kalian tidak menentukan
illat pada emas dan perak? Padahal semuanya ada nasbnya dan
sarna. Bagaimana kalian bisa bersikap seenaknya? Bukankah hal
tersebut mirip dengan sikap main-main? Ia bukanlah klaim tentang
ijma. Ulama fikih Hanafi menentukan illat rrrda emas dan perak

karena timbangan, sementara unfuk empat jenis lainnya mereka

menenfukan illat l<arera takaran. "

Ali berkata: &lain mereka tidak menenhrkan illattersebut, -
padahal semuanya harus ada illafnya dan qiyasn5a-, atau

semuanya tdak diberi illat dan tidak diqiyaskan dan hanya

berdasarkan dalil yang ada saja. Ini adalah sesuahr png tidak bisa

dihindarkan oleh mereka. ^t '

Kami telah berusaha keras unfuk menemukan pengnt illat
mereka dalam kitab-kitab mereka, tapi temyata fldak kami dapati
dalam kitab-kitab mereka. Kami juga telah berusaha mencari dalil
yang dijadikan acnan mereka -meskipun mereka fidak
menampilkannya-, sebagaimana yang kami lakukan terhadap
mereka dan terhadap setiap orang yang bertentangan dengan

kami. Karena meskipun mereka tidak memperhatikan hal tersebut

tenhr ada orang lain yang memperhatikannya. Akan tetapi
sayangnya kami tidak menemukan dalil tersebut.

Disamping itu, kami tidak menemukan orang sebelum

Malik yang mengatakan seperti pendapat Malik berkaitan dengan

alasannya tentang riba, baik dia dari golongan sahabat atau tabi'in.
Pendapatrya sangat konhadiktif berkaitan dengan riba dan kami
telah membahasnya di tempat lain. Kami memang tidak
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membahasnya disini karena kitab ini merupakan ringkasan. Akan

tetapi cukuplah kami sampaikan disini bahwa setiap orang berakal

akan mengetahui bagaimana pendapat yang didasarkan pada

kaidah-kaidah yang rusak dan kacau (pasti hasilnya juga kacau).

Segolongan orcmg dari mereka seperti Abu Tsaur,

Muhammad bin Al Mun&ir, An-Naisaburi dan AsySyafi'i -dalam
salah safu pendapatrya- mengatakan, "Illatriba adalah karena ia

dimakan, diminum, ditakar, ditimbang dan ditenfukan harganya.

Segala sesuafu yang dimakan atau diminum atau ditakar atau

ditimbang tidak boleh dari satu jenis dan tidak boleh menjual satu

barang (darinya) dengan dua barang, baik secara kontan atau tidak

kontan. Begihr pula emas dan perak. Sedangkan segala sesuafu

yang tidak dimakan dan tidak diminum tapi ditakar atau ditimbang,

atau sesuafu yang dimakan tapi tidak diminum, atau sesuafu yang

dimakan atau diminum yang tidak ditakar dan tidak ditimbang

tidak berlaku riba padanya bola dilakukan secara kontan dan

adanSn pefuedaan padanya dibolehkan". Jadi mereka

membolehkan buah limau dengan buah limau yang berbeda secara

kontan.

Begitu pula segala sesuatu yang dimakan atau diminum

yang tidak ditimbang dan tidak ditakar, dan segala sesuafu yang

tidak dimakan dan tidak diminum tapi ditakar atau ditimbang.

Begitu pula yang bukan emas dan bukan perak. Pendapat ini sah

dari Sa'id bin Al Musayyib yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu

Az-Zinad darinya. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang

sebelum Sa'id atau ulama lain semasanya yang mengatakan

pendapat tersebut.

Hujjah orang-orang yang mengatakan pendapat tersebut

adalah bahwa mereka mengklaim ijma atas hal tersebut. Mereka
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mengatakan "Adapun selain itu maka hukumnya masih

diperselisihkan". Dan tidak ada dalil tentang masalah riba tersebut

selain yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata: Klaim mereka disini batal, karena

orang yang mengklaim adanya ijma pada ummat Islam -dimana
yang termasuk ummat Islam adalah Jin dan manusia- dalam

masalah tertentu yang tidak diriwayatkan dari delapan sahabat

kebanyakannya adalah batil dan tidak sah. Begitu pula pendapat

yang tidak diriwayatkan dari 13 tabi'in. Semua klaim tersebut

adalah batil. Bagaimana mungkin bisa dikatakan ijma sedang

perbedaan pendapat dalam masalah ini lebih terkenal dari
matahari? Karena Malik dan para pengikutrya berpendapat bahwa

tidak ada riba pada air dan segala makanan dan minuman yang

ditakar atau ditimbang bila ia bukan makanan pokok dan tidak
disimpan.

Mereka berpendapat bahwa tidak ada riba pada buah apel,

anggur, bfi rami, tanaman rami, kubis, kol dan lain{ainnya,
dimana semuanla merupakan makanan yang ditimbang atau

ditakar dan dimakan. Dengan demikian maka klaim ijma tersebut

batal.

Kami tidak menemukan dalil yang mereka miliki selain ihr

dan kami tidak bisa mendatangkan dalil lainnya. Dengan demikian

maka pendapat tersebut batal karena tidak ada dalilnya.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, " Illat riba adalah

rasa pada safu jenis atau dua jenis, penentuan harga pada satu
jenis atau dua jenis. Dengan demikian maka segala sesuafu yang

dimakan dan diminum tidak boleh dijual (atau dibeli) dengan

adanya perbedaan dan tidak boleh secara tidak kontan. Yang
dibolehkan hanyalah bila ia sama dan dilakukan secara kontan saja
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bila merupakan safu jenis. Sedangkan bila ia menrpakan dua jenis

maka boleh sarna dan berbeda secara kontan tapi tidak boleh

secara tidak kontan."

Apabila sesuahr tersebut Udak dimakan dan tidak diminum

dan bukan emas atau perak, maka hukumnya dibolehkan baik ia

sarna atau beda, kontan atau tidak kontan, baik safu jenis atau dua

jenis. Dengan demikian maka dibolehkan menjual sahr r/r1l besi

dengan dua ithl besi sampai jangka wakfu tertenttr. Begitu pula

segala sesuatu yang tidak dimakan dan tidak diminum dan juga

yang bukan emas dan bukan perak.

Akan tetapi menjual satu ithl Saqmony dengan dua ithl
saqmony dilarang. Begitu pula segala sesuatu yang dijadikan obat,

karena ia bisa dirasakan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga

dinyatakan oleh AsySyafi'i dalam pendapatrya yang lain dan

dijadikan pedoman oleh para pengikutrya.

Orang-orang yang mengatakan pendapat ini berargumen

dengan Khabar yang sah dari Rasulullah #f, "Makanan diiual

dengan makanan yang samd" dari jalur umar bin Abdullah Al

Adawi dari Rasulullah db.

Abu Muhammad berkata: Demikianlah yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Muslim, Hanrn bin Ma'ruf mengabarkan

kepada kami, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, Amr

-yaitu hnu Al Harits- mengabarkan kepada kami bahwa Abu An-

Nadhr menceritakan kepadanya bahwa Busr bin Sa'id

menceritakan kepadanya dari Ma'mar bin Affiullah Al 'Adawi, dia
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berkata, "Aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

'Makanan dijual dengan mal<anan yang samd."il

Ali berkata: Sebagian ulama dari kalangan mereka yrang

datang sesudah mereka menyimpangkan sabda Rasulullah $,
padahal mereka bukan ahli hadirc dan tidak mengerti ilmu hadits.

Mereka menyebutkannya tanpa sanad dengan mengatakan,
Rasulullah $ bersaMa, "Makanan frdak boleh dijual dengan

mal<anan keatali Sang sana."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah kedustaan nyata dan
pemalsuan hadits dengan sengaja bila bukan kesalahan yang

dilakukan ormg bodoh, karena haditsnya tidak demikian dan fidak
dirir,rayatkan dari lalur yang palsu.

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut fidak bisa

dfadikan hujjah oleh mereka, karena di hanya

disebutkan, "Makanan dijual dengan makanan Wlg ema." Di
dalamnya Udak menyebutkan pelarangan yang sarna dengan

sesuatu 5nng lebih banyak dan tidak pula membolehkannya. Jadi ia
didiamkan sehingga wajib mencarinya dari selain khabar tersebut.

Disamping ifu, kalimat "Makanan" dalam bahasa Arab
hanya berlaku unhrk gandum saja, sebagaimana yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur Abu Sa'id Al Khudri -dan ia merupakan
hujjah dalam bahasa-, "Kami mengeluarkan zakat fitah pada masa
Rasulullah$ berupa safu sia'makanan atau safu sia'jal,rawut
atau safu srla'kurma kering atau safu sha'keju". Jadi ia hanya

berlaku untuk gandum saja.

il HR. Muslim dalam Shahibnla (l/4671dengan redaksi yang panjang. Disini
Ibnu Hazm menjadikannya sebagai hadits penguat.
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Disamping itu, apabila sabda Nabi "Mal<anan diiual dengan

mal<anan yang samd' menunrt kalian merupakan dalil yang

melarang menjual makanan dengan makanan yang lebih banyak

yang sama, maka tetapkanlah pembatasan Rasulullah # pada

enarn golongan sebagai dalil yang melarang terjadinya riba pada

yang lainnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kalian telah

bersikap konbadiktif.

Apabila mereka mengatakan "Lalu apa faedah dari saMa

Rasulullah $'Makanan diiual dengan mal<anan yang sama? -"

Maka kami katakan, "Faedah tertesar bila kalian

menganggap kalimat '?ha'am'berlaku unhrk segala yang dimakan

adalah ia membatalkan perkataan ulama fikih Maliki 'Tidak boleh

menjual satu apel dengan satu apel kecuali ketika diyakini bahwa

salah satunya ada yang lebih besar. Dan tidak boleh menjual satu

sa!rur dengan satu sayur kecuali ketika diyakini bahwa salah

satunya lebih banyak'. Apabila kalimat 'Tha'anl tidak berlaku

untuk gandum, maka ia merupakan pembolehan jual beli gandum

yang lebih baik dengan gandum yang lebih buruk dan pembolehan

jual beli gandum baik dan gandum buruk dengan gandum

pertentangan bila takarannya sama. Disamping ifu, orang Arab

maupun orang non Arab tidak menganggap Saqmoniya sebagai

makanan baik secara mutlak maupun dengan penyandaran."

Apabila mereka mengatakan, "Bukankah ia terkadang

dimakan dalam obat-obatan? "

Maka kami katakan, "Ka5ru cendana juga terkadang

dimakan dalam obat. Begitu pula tanah liat Armenia, tanah liat

merah dan tanah liat kering. Begitu pula sisa mmput, mutiara dan

bafu Yahudi. Mereka menetapkan riba pada semuanya padahal

mereka tidak melakukan demikian. Memang benar bahwa ada
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orang yang makan kuku-kukunya, rambut jenggotrya dan daun
pohon lalu menganggapnya sebagai makanan dan memasukkan
riba di dalamnya, karena keduanya terkadang dimakan."

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan
kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki, hnu
Mufarril mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-
Raqqi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul
Iftaliq N Bazzar mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Musa
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Fudhail mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami
dari Yazid bin AMullah bin Qusaith dari Atha' bin Yasar dan Abu
Salamah bin AMunahman; keduanya sarna-sama meriwayatkan
dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia berkata, "Rasulullah S
membagikan makanan yang berbeda-beda lalu kami memperjual-
belikannya di antara kami dengan tambahan. Maka Rasulullah $
melarang kami mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama."

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur Ahmad bin S3ru'aib, hrahim bin Al Hasan
mengabarkan kepadaku, Hajjaj -yaitu Ibnu Muhammad-
mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Juraij berkata: Abu
Az-zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin
AMullah berkata: Rasulullah $ bersabda,

, lfut'o i bL: lfut'a i rlat LG't
. gt;Dt'u Ht Ft. lfut 
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AlMuhalla - @l



"Setumpuk makanan tidak boleh dijual dengan sefumpuk

makanan, dan sefumpuk makanan tidak boleh dijual dengan

timbangan makanan yang disebutkan."Ss

Dua hadits ini shahih, akan tetapi keduanya tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena kalimat 'Makanan' tidak

berlaku dalam bahasa Arab kecuali unfuk gandum saja,

sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Abu Sa'id Al lGudri

tadi.

Apabila dikatakan: Allah S berfirman,

"Makanan (sembelihan) orang-orang Wng diberi Al Kibb itu
halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) hgi mereka." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 5)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sembelihan kita dan

sembelihan mereka. Dan Rasululluh # juga bersaMa,

.{Lrt;$br
"Shalat tidak sempuna sebab adanya makanan."

Maka kami katakan: Kami tidak melarang penafsiran kata

'makanan' untuk selain gandum bila disandarkan atau dengan dalil

dan nash. Akan tetapi argumentasi ini berlaku unfuk ulama fikih

Syafi'i dan Udak untuk mereka. Karena mereka tidak berselisih

pendapat dalam salah satu dari pendapat mereka bahwa

sembelihan Ahlul Kitab dan sembelihan kita dibolehkan meskipun

ss HR. An-Nasa'i dalam Sunan-nya(7/2701.

7 U #w lfr "b {"St t;'J'u$i iv6
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berbeda. Sementara menunrt pendapat mereka yang kedua

dinyatakan bahwa tidak boleh menjual sesuatu darinSn salna sekali

sampai ia kering. Dua pendapat ini bertentangan dengan
argumentasi mereka yang menyatakan bahwa kalimat makanan

berlaku untuk dagrrg dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Dua khabar ini bertentangan

dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah secara umum bila
keduanSn menafsirkan bahwa kalimat 'makanan' berlaku unfuk
segala sesuafu yang dimakan dan membatalkan pendapat

keduanya tentang riba.

Berkenaan dengan hadits Abu Sa'id, maka ia seperti yang
telah kami katakan. Dan argumentasi mereka juga batal, karena

ada orang png meriwayatkan dari lbnu Ishaq Snng lebih teliti dari
hnu Fudhail lnitu Qutaibah. Sebagaimana yang dirir,vayatkan

kepada kami dari jalur hnu Abi Slaibah, hnu Numair -yaitu
AMullah- mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith
dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata,
"Rasulullah $ membagikan makanan kepada kami yaitu kurma
yang berteda-beda yang sebagiannya lebih baik dari yang lainnya.

lalu kami pergi unhrk menjualnya dengan tambahan. Maka
Rasulullah $ melarang kami menjualnya kecuali dengan takaran

yang sama". Jadi jelaslah bahwa argumentasi mereka dengannya

batal.

Disamping itu, tidak ada perselisihan di antara kami dan
mereka bahvrn makanan yang dibagikan Rasululluh # kepada

mereka adalah hanln satu jenis yaitu kurma kering atau gandum

atau lainnya, karena di dalamnya disebutkan larangan menjual
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sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan tambahan. Hal ini

merupakan perkara yang tidak diragukan lagi.

Apabila demikian halnya, maka penamaannya sebagai

makanan berdasarkan sabda Rasulullah $ bisa dijadikan alasan

mereka unfuk menentang kami dalam artinya lalu menafsirkannya

secara urnurn. Padahal ia berasal dari perkataan Abu Sa'id. Dan

kami telah mendapat riwayat dari Abu Sa'id bahr,rn lioita'tha'arn
(makanan)' hanya berlaku untuk gandum saja.

Kemudian mereka tidak membantah kami bahwa hukum

I(habar tersebut hanya berlaku untuk makanan yang dibagikan

tersebut. Inilah redaksi yang sesuai dengan Khabar tersebut. Jadi

mereka tidak memiliki huiiah dalam semua jenis yang mereka

malrsud sebagai makanan kecuali dengan gplas rusak yang

diperselisihkan. Mereka tidak mengklaim mengetahui sesuatu dari

jenis makanan tersebut. Menurut kami mereka bisa membantah

kami seandainya hujiah mereka benar bahwa yang dimaksud

bukan gandum atau kurma atau jau,rawut, dan actran mereka batal

bila ia merupakan gandum atau kurma atau janrawut, karena ini

adalah pendapat kami dalam tiga jenis tersebut. Dengan demikian

maka batallah acuan mereka dengan l(habar Abu Sa'id.

Kemudian kami ralat hadits Jabir dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Sytr'aib, dia

berkata: Ibrahim bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Juraij

berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah S melarang

jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan

kurma kering yang diketahui takarannya."

-

!:
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Ahmad bin Syu'aib mengabarkan bahwa hrahim bin Al
Hasan menceritakan hadits tersebut kepada mereka pada

kesempatan lain, lalu dia memberitahukan bahwa hadits tersebut

satna.

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa hrahim bin Al
Hasan pemah meriwayatkannya dengan redaksi yang semakna,

kemudian pada kesempatan lain dia meriwayatkannya sesuai yang

didengamya. Disamping itu, Hajjaj bin Muhammad tdak
menyebutkan di dalamnya bahwa dia mendengamya dari hnu
Jurarj.Jadi secara zhahir hadits tersebut munqathi'.

Diriwayatkan kepada kami dengan sanad yarry shahih dan
jalur Muslim bin AI Hajjaj, dia berkata: Abu Ath-Thahir Ahmad bin

Amr bin As-Saraj mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, hnu Jumij mengabarkan kepadaku

bahwa Abu Az-Zuban mengabarkan kepadanya bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Flasulullah # melarang

jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan

kurma kering yang diketahui takarannya."

Muslim berkata: Ishaq bin hrahim -yaitu hnu Rahar,vaih-

juga menceritakannya kepada kami, Rauh bin Ubadah

mengabarkan kepada kami, hnu Juraij mengabarkan kepada

kami, Abu Az-Zubatr mengabarkan kepada kami bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah $$
melarang......" Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi

yang sama, hanya saja tidak ada redaksi " dengan bkaran yang

disebuf' di akhir hadits. Hadits ini muttashildan shahih.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Ibrfim
bin Al Hasan salah dalam suafu riwayabnya lalu dia meralatnya

dalam riwayatrya yang lain, atau dia menceritakannya pada suafu
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kesempatan dengan redaksi yang semakna dan pada kesempatan

lain berdasarkan riwayat yang didengamya sebagaimana yang

diriwayatkan oleh orang lain. Jadi sikapnya yang menjadikan dua

Khabar ini sebagai acuan batal secara umurn.

Mereka salah paham dengan hadits yang diriunyatkan

kepada kami dari jalur lbnu Wahb dari lbnu l-ahi'ah dari Abu Az-

Zubair dari Jabir, dia berkata, "Pada masa Rasulullah # kami

memberi safu srla'gandum dengan enam s[a'kurma". Adapun

makanan selain ifu maka hukumnya dimaknrhkan kecuali bila

sarna, karena ia berasal dari riwayat Abu Lahi'ah yang lemah.

Kemudian seandainya ia shahih maka sanadnya berhenti
pada Jabir dan tidak sampai kepada Rasulullah $. Disamping itu

ia bertentangan dengan pendapat ulama fikih Maliki, ulama fikih

Spfi'i dan ulama fikih Hanafi se@ra umum; karena mereka tidak

melarangnya adanya pertedaan pada kurrna dengan selain

gandum dan ticiak membatasi pembolehan perbedaan tersebut

pada gandum dengan kurma saja, sebagaimana yang terdapat

dalam hadits tersebut.

Demikianlah hujjah-hujjah yang mereka miliki. Kami telah

menyebutkannya dengan panjang lebar.

Mereka meriwayat atsar yang fidak berasal dari

Rasulullah #, yaitu atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

hnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari hnu Syihab Az-Zuhn: Telah

sampai kepada kami bahwa Umar bin l(haththab berkata, "Tidak

apa-apa kalian melakukan jual beli secara kontan selama wama-

wama makanannya berbeda-beda". Yang dimaksud adalah kurma

dengan gandum atau kurma dengan anggur kering.
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Diriuayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Az-Zvhn dari Salim bin Abdullah dari ayahnya

bahwa dia berkata, "Setiap makanan yang wamanya berbeda-beda

maka tidak apa-apa melakukan jual beli dengannya asalkan secara

kontan, baik gandum dengan kurma kering atau kismis dengan
janawut". Akan tetapi dia menganggap makruh bila dilakukan
secara fidak kontan. Dia melarang menjual salah safu dari

makanan-makanan tersebut dijual secara tidak kontan.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Ar-Rabi' bin
Shubaih mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah

bahwa dia melarang (menganggap makruh) membeli buah-buahan

yang ditakar dengan makanan secara tidak kontan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Umar terputus,

kemudian seandainya pun ia sah maka ada riwayat dari Umar yang

bertentangan dengannya, sebagaimana yang akan kami sebutkan

ketika menjelaskan pendapat Abu Hanifah.

Kemudian tidak ada penjelasan yang melarang menjual

secara tidak kontan selain enatn jenis makanan tersebut. Dengan

demikian maka acuan yang mereka gunakan tersebut batal.

Hadits hnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah meskipun

shahih, karena hukumnya hanya makruh dan tidak haram. Dan
tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah $. Terdapat

riwa5nt darinya yang bertentangan sebagaimana yang akan kami
sebutkan ketika menjelaskan perkataan Abu Hanifah. Jadi ia

malah menjadi bantahan terhadap mereka karena bertentangan

dengan pendapat mereka.

Berapa banyak kisah yang di dalamnya mereka menyelisihi

Umar dan hnu Umar, seperti pendapat Umar bahwa perempuan
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yang ditalak tiga saat sakit mendapat r,uarisan. Juga seperti
pendapat Umar dan hnu Umar tentang orang yang makan karena
menduga hari masih malam dan temyata fajar telah terbit bahwa
puasanya sah dan Udak perlu mengqadha. Juga seperti
pendapatrya bahwa dzawil arham (keluarga mayat) mendapat
warisan. Juga seperti pendapah.rya bahwa seseorang tidak boleh
dibunuh sebagai qishash di Makkah. Juga seperti pendapatrya
bahwa seseoftung fidak boleh menunaikan haji dengan
menunggang unta besar. Dan juga masih banfk riwayat-riwayat
lainnya yang mereka bertentangan dengannya. Tidak ada riwapt
dari Umar dan putanya serta dari Atha' kecuali riwayat yang
menyatakan bahwa makruh. Jadi tidak ada riwa5rat

yang menyatakan haram sebagaimana yang mereka klaim tanpa
dasar sarna sekali.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada
kami: AMullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin
Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah
mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan
kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri
mengabarkan kepada kami dari sebagian temannya dari hnu
Umar, dia berkata, "Sungguh aku heran bila antara halal dan
haram ada penufup yang haram."

Diriwayatkan dari Umar bahwa dia takut menambah
sesuafu yang dilarang pada riba yang mempakan pelipat-gandaan

riba yang diharamkan karena takut akan jatuh ke dalamnya.
Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj
bin Al Minhal, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami dari
Daud bin Abu Hindun dari 'Amir Asy-Sya'bi bahwa Umar bin
Khaththab berdiri lalu berpidato, "Demi Allah, kami tidak tahu
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barangkali kami menyuruh kalian melakukan sesuafu 1nng tidak

layak bagi kalian, dan barangkali kami melarang kalian sesuafu

yang layak bagi kalian. Sesungguhnya di antara ayat Al Qur'an
yang terakhir kali ttrrun adalah ayat-ayat tentang riba, lalu
Rasulullah $ wafat sebelum menjelaskannya kepada kita. Maka
jauhilah sesuatu yang kalian ragu di dalamnya dan lakukanlah

sesuafu yang kalian tidak ragu terhadapnya."

Ali berkata: Adalah mustahil bila Rasulullah $ tidak

menjelaskan riba yang diancam dengan siksaan yang sangat berat

dan diumumkan peperangan terhadapnya. Kalaupun beliau tidak

menjelaskannya kepada Umar, tentunya beliau menjelaskannya

kepada sahabat yang lainnya. Beliau memang tidak wajib

menjelaskan sesuafu kepada semua orang. Akan tetapi bila beliau

telah menjelaskannya kepada seseorang dan orang tersebut

menyampaikannya kepada orang lain maka beliau telah

melaksanakan tugasnya dengan baik (yaifu menyampaikan rialaht.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri
dari Isa bin Al Mughirah dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar bin
Khaththab 4S berkata, "Kami meninggalkan sembilan persepuluh

yang halalkarena takut riba."

Jadi acuan yang mereka gunakan batal dalam sesuatu yang

telah kami sebutkan dan pendapat mereka temyata tidak ada yang

mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelum mereka, dan

kami juga tidak mengetahuinya dari seorang pun sebelum mereka.

Mereka mengatakan, "Nabi $ hanya menyebutkan enam

golongan, yaitu empat yang dimakan dan yang dua mempakan
harga sesuafu, lalu kami mengqiyaskannya dengan segala sesuafu

yang dimakan dan Udak mengqiyaskannya dengan harga."
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Kami katakan, "lnilah awal kesalahan mereka. Apabila
qiyasryra batal maka mereka tidak boleh mengqiyaskan dengan

empat makanan yang dimakan tersebut. Sedangkan bila qiyasnya

benar maka kalian tidak boleh meninggalkan emas dan perak
tanpa mengqiyaskan pada keduanya sebagaimana yang kalian
lakukan pada empat makanan yang dimakan. Maka qiyaskanlah

segala sesuafu yang ditimbang dengan emas dan perak

sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah, atau qiyaskanlah segala

barang logarn dengannya. Jika kalian menolaknya dan beralasan

bahwa emas dan perak ditenhrkan harganya. Maka kami katakan,

itu adalah bantahan terhadap kalian dan bukan hujjah kalian,

karena segala sesuafu yang boleh dijual merupakan harga yang

benar unfuk segala sesuafu yang boleh dijual karena kalian telah
sepakat dengan orang-orang berkenaan dengan hal ini. Kami fidak
tahu bagaimana kalian bisa membatasi penenfuan harga pada

emas dan pemk padahal tidak ada nashrrya dan Udak ada omng
Islam yang mengatakannya. Ini adalah kesalahan besar yang

berlaku unhrk ulama fikih Syafi'i dan Maliki."

Disamping ihr, apa yang menjadikan alasan kalian lebih

utama dari alasan ulama fikih Hanafi yang membuat alasan

berkaitan dengan empat golongan yang ditakar dan emas dan
perak lrang ditimbang. Mereka mengatakan, "Nabi $ tidak

menyebut selain yang ditakar atau ditimbang". Pemyataan mereka

tidak berdasar sama sekali, karena tidak mungkin ada alasan yang
tidak dilelaskan Allah & dalam Kitab-Nya maupun melalui lisan

RasulNya lalu kita ditinggalkan dalam kesesatan dan agama yang

tidak sempuma dan kita diberi wewenang untuk mengikuti
pendapat Abu Hanifah dan Malik serta AsySyafi'i yang tidak
berarti. Hal ini sangat tidak mungkin dan tidak diragukan lagi oleh
setiap orang berakal.
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Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Riba adalah

takaran dan timbangan dalam satu jenis atau dua jenis saja.

Apabila safu golongan ditakar, maka ia dijual dengan barang yang

sejenis dengannya dengan takaran yang sama secara kontan dan

tidak boleh berteda dan juga tidak boleh secara tidak kontan.

Dibolehkan pula menjualnya dengan jenis lain yang ditakar

meskipun berbeda asalkan kontan dan tidak boleh secara tidak

kontan. Apabila barang tersebut ditimbang maka boleh menjualnya

dengan jenisnya dengan timbangan yang sama se@ra kontan, dan

tidak boleh ada perbedaan dan juga tidak boleh tidak kontan.

Dibolehkan pula menjualnya dengan jenis lainnya yang ditimbang

meskipun berbeda asalkan kontan, dan tidak dibolehkan secara

tidak kontan, kecuali pada emas dan perak asja, karena dibolehkan

menjual semua barang yang ditimbang dengan keduanya secara

tidak kontan."

Dibolehkan pula menjual barang yang ditakar dengan

barang yang ditimbang baik berbeda maupun sarna dengan kontan

atau tidak kontan, seperti dagrng dengan gandum atau madu

dengan kurma atau anggur kering dengan jewawut. Begitu pula

dalam semua jenis lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu

Hanifah dan para pengikutnya.

Akan tetapi ulama golongan mereka dari generasi akhir

tidak menyr.rkai alasan tersebut karena dianggap tidak sesuai unfuk

emas dan perak dengan seluruh barang yang ditimbang, sehingga

mereka mengatakan " Illat .'iba adalah adanya takaran atau

timbangan pada sesuafu yang tertentu." Temyata argumentasi

mereka tidak menambah selain kegilaan dan kedustaan karena

mereka mengklaim bahwa dinar dan dirham fidak tertentu.

Sungguh ini merupakan keanehan yang jelas.
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Disamping ifu, alasan emas dan perak menurut mereka

bersifat tertenhr. Mereka membolehkan penyerahannya pada

sesuahr yang ditimbang. Akan tetapi hal tersebut tidak bermanfaat

untuk menghilangkan sikap kontradiktif mereka. kemudian mereka

membuat kerancuan yang mirip dengan sesuahr rusak karena

rusaknya akal mereka, dan kami telah menjelaskannya di tempat

ini. Disamping ifu mereka juga menyelisihi Sunnah yang disepakati

oleh setiap orcng yang berpendapat terjadinya riba pada jual beli
yang tidak kontan. Mereka membolehkan jual beli safu kurma

dengan dua kurma secara kontan. Mereka juga membolehkan

penyerahan tiga biji gandum dengan dua biji kurma. Tentu saja

pendapat ini keluar dari ijma yang meyakinkan.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang mereka gunakan

berkaitan dengan pendapat mereka adalah hadits lnng
diriurayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ibnu Qa'nab
mengabarkan kepada kami dari Sulaiman -yakni hnu Bilal- dari

AMul Majid bin Suhail bin AMurrahman bin Auf bahwa dia

mendengar Sa'id bin Al Musa5yib menceritakan bahwa Abu
Hurairah dan Abu Sa'id menceritakan kepadanya bahwa

Rasulullah $ mengufus saudara Bani 'Adi Al Anshari unfuk

dipekerjakan di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma
bagus. Maka Rasulullah $ bertanya, "Apakah setnua kurma

I{haibar begini?' Dia menjawab, "Tidak, kami membeli safu srla'
(kurma bagu.t) dengan dua sia' kurma jelek. Rasulullah#

bersaMa, "Jangan lakukan ifu, tapi juallah dengan (blenn) yang

sanna, atau juallah kurma ini lalu belilah kurma ini (yang lain)

dengan nominal dan begifu pula timbangannyzi'56.

s6 HR. Muslim dalam Shahibnya (l/4670]l.
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Mereka berargumen dengan redaksi ini, yaitu redaksi " Begifu pula
timbangannya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan
kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin
Abdurrahman bin Auf dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah $
menemui sebagian keluarganya lalu beliau menemukan kurma
yang lebih bagus dari kurma mereka. Beliau bertanya, "Dari mana
kurma ini?' Jawab mereka, "Kami menjual dua srla'dengan safu
sha'." Maka Rasulullah $ bersabda, " Tidak boleh (menjual) dua

sha'dengan safu sha'atau dua dirham dengan safu dirham."

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abi Syaibah: Ibnu Abi Za'idah
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah
Al-l.aitsi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu sa'id dari
Rasulullah $ bahwa beliau bersabda, " Tidak luyak (menjual) satu
dirham dengan dua dirham atau safu sha' dengan dua shd." Dua
khabar ini shahih, akan tetapi keduanya tidak bisa dijadikan hujjah
oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur Waki': Abu Jannab mengabarkan kepada
kami dari ayahnya dari Ibnu Umar bahwa dia berkata:
Rasulullah $ bersaMa di dekat tiang ini -yang saat itu masih

berupa kagr pohon kurma-, "Janganlah kalian menjual safu dinar
dengan dua dinar atau safu dirham dengan dua dirham atau safu
sha' dengan dua sha'. Aku takut kalian akan terjerumus dalatn
fttma'-lnifu ribat'-

Sebagian mereka menambahkan: Maka seorang laki{aki
berdiri lalu menghampirinya dan berkata, "wahai Rasulullah, ada
orang yang menjual seekor kuda dengan dua kuda dan binatang
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bagus dengan unta". Beliau bersaMa, " Tidak apa-apa, asalkan
seczna konbn-"

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriuayatkan
kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki: hnu
Mufarraj mengabarkan kepada kami, hrahim bin Ahmad bin
Farras mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin
Salim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin hrahim
Taifu hnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Rauh
mengabarkan kepada kami, Ha5ryan bin Ubaidillah -seorang laki-
laki jujur- mengabarkan kepada kami, dia berkata: Alar bertanya
kepada Abu Mijlaz tentang sharf Maka dia menjawab, "Se@ra

kontan. Mulanya hnu Abbas berpendapat bahwa hukumqn tidak
apa-apa asallon kontan. Lalu Abu Sa'id mendatanginya dan
berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sarnpai
kapar, oftmg-orang akan makan riba? Apakah engkau belum
mendengar saMa Rasulullah fi, 'Kurma dengan kuma, gandum

dagan gandun, jeumwt dengan ja,wvutl emas dengan emas,

perak dengan pqak se@ft, kontan dan sama-sama melihat serh
barangnSn sama. Apabila ada yang lebih maka ia adalah ribel.
Kemudian beliau bersabda, 'Bqifu Wk segala squafu tnng
ditakar dan ditimbanl.' Maka hnu Abbas berkata kepada Abu
Sa'id, 'Semoga Allah membalasmu dengan surga. Engkau telah
mengingatkanku tentang sesuafu yang aku lupa. Aku mohon
arnpun kepada Allah dan bertobat kepada-Nlra'. Maka setelah itu
dia (hnu Abbas) melarangnya."

Demikianlah semua dalil yang mereka gunakan. Akan
tetapi semuanya tidak bisa diladikan hujjah oleh mereka.

Adapun hadits hnu Abi Za'idah dari Muhammad bin Amr
dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, ia diriwayatkan dari Muhammad
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bin Amr oleh orang yang lebih Hafizh dari Ibnu Abi Za'idah dan

lebih tsiqah sehingga semakin menambah penjelasan.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin
Muhammad Ath-Thalmanki: hnu Mufarraj mengabarkan kepada

kami, hrahim bin Ahmad bin Farras mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi mengabarkan

kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Al
Fudhail bin Musa dan An-Nadhr bin Syrmail mengabarkan kepada

kami, berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan

kepada kami dari Abu Salamah bin AMurrahman dari Abu Sa'id
AI Khudri, dia berkata: Rasulullah $ memberi kami kurma yang

kurang bagus lalu kami menggantinya dengan kurma yang lebih
bagus dengan menambah harganya. Maka Rasulullah $ bersabda,

"ltu Udak boleh. ndak boleh menjual dua srla'dengan satu srla'
atau dua dirham dengan satu dirham atau satu dinar dengan dua

dinar atau dirham dengan riba. Tidaklah ada kelebihan di antara

kecuali ia merupakan riba."

Abu Muhammad berkata: Sabda Nabi # " Tidak boleh.

Tidak boleh menjual dua sha' dengan satu shd" adalah

menunjukkan kurma yang disebutkan dalam Khabar tersebut dan
tidak mungkin yang lainnya. Beliau memulai dengan sabdanya

" Tidak boleh" karena merujuk pada perbuatan mereka, lalu beliau

memulai sabdanya dengan mengatakan " Tidak boleh menjual dua

sha'dengan safu Sha"', dan ia merupakan susunan kalimat dalam

posisi khabar mubtada'. Sementara kalimat 'Dua Sha' dibaca

nashab sebagai tamyz.Dan tidak boleh menafsirkannya selain itu.

Karena Nabi mengatakan " Ini tidak boleli' , lalu beliau memulai

saManya dengan ucapan " Tidak boleh dua sha' dengan satu sha"
tanpa memberi dhamir (kata ganti) pada kata 'fidak boleh' yang
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kedua png kembali kepada yang disebutkan maka hal tersebut
keliru dan tidak mungkin terjadi pada beliau.

Diantara kebatilan yang pasti adalah bila ada anggapan
bahwa Nabi $ salah u@p. Dan tidak boleh memindahkan kalimat
berita selama ada alasan yang benar padanya. Jadi actran mereka
terhadap Khabar tersebut batal.

Hadits Sa'id bin Al Musa5ryib dari Abu Sa,id dan Abu
Hurairah yang di dalamnya terdapat redaksi *Begitu pula
timbangarl', maka disini mereka telah berani melakukan kedustaan
atas nama Nabi $, karena mereka men5ratakan bahwa yang

dimaksud ucapannya adalah, udak halal adanya pertedaan dalam
setiap jenis gnng ditimbang dengan jenisnya dan tidak boleh se@ra
tidak kontan. Disini semuanya dibatasi hanya dengan ucapan
" Bqifu pula dengan timbangan."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah # diutus untuk
memberi penjelasan (kepada umatrya). Adapun bila ada sesuafu
yang sulit dalam agama atau sesuafu yang masih rancu dalam
syariat maka tidak mungkin beliau tidak menjelaskann5n. Tidak
ada kerancuan yang lebih besar daripada pembatasan penjelasan
kepada kita ketika beliau mengharamkan segala sesuafu yang
ditakar dari yang sejenis baik yang berbeda (yang satu tebih banyak
dari yang safunya) atau secara tidak kontan, atau ketika beliau
mengharamkan semua jenis yang ditimbang dengan sesuafu dari
jenisnya baik yang berbeda atau secara tidak kontan, dimana
beliau hanya membatasi penjelasannya dengan mengatakan pada
kurma yang dibeli dengan kurma yang lebih banyak darinya
"Jangan lakukan itu, tapi jualnya dengan takaran dan timbangan
yang sama, atau juallah kurma ini dan belilah kwma ifu dengan
hasil penjualannya. Begifu pula timbangan."

l
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Seandainya ada orang yang menghendaki dua syariat yang
diladikan argumen oleh mereka dengan perkataan tersebut lalu
keduanya ditafsirkan demikian, maka dia akan diejek dan tidak
akan ada lnng mend selain orang yang kaku lidahrya
atau orang yang suka berkelakar atau orang yang akalnp lemah.
Apakah mereka tidak malu melakukan hal hina tersebut yang
membinasakan di sisi Allah dan akan menghinakan mereka di
dunia.

Pendapat kami adalah pendapat dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah & y*g kebenarannya diakui baik
oleh lauan maupun kawan, yaifu bahwa saMa Rasulullah #r,
"Bqifu pula fimbangad' adalah ucapan lrang bersifat global
seperti firman Allah ffi, " Dirikanlah shalat dan tunaikantah akat."
(Qs. Al Baqarah I2l 43) Yang kami mengimaninya dan
penjelasannya kami cari dari nash-nash larn. Kami tidak mau
menduga dengan dugaan dusta dan klaim yang tidak berdasar
dengan mengatakan "Yang dimaksud Allah adalah ini dan itu dan
yang dimaksud Rasulullah adalah ini dan ifu", padahal redaksinya
tidak menunjuklon demikian secara bahasa.

Kemudian kami temukan bahwa hadits Ubadah bin Ash-
shamit dan Abu Bakrah serta Abu Hurairah menjelaskan arti
redaksi "begifu pula timbangad', yaihr penjelasan Nabi $ "Tidak
halal menjual emas dengan emas kecuali timbangan dengan
timbangan (yan7 sama), dan tidak pula perak dengan perak kecuali
timbangan dengan timbangan." Dengan demikian maka kami
simpulkan itulah maksud saMa Nabi ,$ " Begitu pula timbangan."

Kami nyatakan berdasarkan pemyataan Allah @ bahwa

seandainya yang dimaksud Nabi selain itu pasti beliau akan
menjelaskannyra sampai kaum muslimin memahaminya sehingga
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kita tdak dibiarkan mengikuti dugaan Abu Hanifah dan

pendapatnya yang mana tidak ada pendapat yang lebih gugur dari

pendapahya dan udak ada pengikutrya yang lebih fanauk dari

pengikutrya.

Allah S berfirman,

.lte\,i;,vqw&
"Agar kamu menerangkan pda umat manusia apa yang

telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah & juga berfirman,

"Padahal saunggwhn5n Allah telah manielaskan kepada

kamu apa yang dihanmkan-Nya absmu." (Qs. Al An'aam [5],

119)

Dengan demikian maka acuan mereka terhadap khabar

tersebut batal.

Yang sangat mengherankan adalah ucapan mereka yang

sangat jelas berkaitan dengan sabda Nabi $ tentang larangan

menjual kurma matang bahwa yang dimaksud (menurut mereka)

adalah kurma-kurma yang masih ada di pangkal pohon. Padahal

yang dimaksud tidak demikian, karena ia merupakan Khabar

sedang dan yang dimaksud tersebut merupakan Khabar lain-

Mereka menggunakan kata-kata yang masih umum yang tidak bisa

dipahami oleh seorang pun kecuali sesuai penafsiran Rasulullah $
di tempat lain. Mereka menambahnya dan menafsirkannya secara

batil yang tidak sesuai dengan maksud Nabi $.

wi;e Fffis,
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Adapun tentang hadits Yahya bin Abi Katsir dari Abu
Salamah yang redaksinya " Tidak boleh menjual dua sha' dengan
safu sha", maka mereka mengatakan, ini berlaku umurn untuk
semua barang yang ditakar."

Abu Muhammad berkata: I(habar ini diringkas oleh Ma'mar
dari YahSn bin Abi Katsir atau dia meriwayatkannya dengan keliru
tanpa ada keraguan di dalamnya. hnu Abi 7a'idah
meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr. Atau dia melakukan

kekeliruan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya,

karena ia merupakan l(habar yang diriwayatkan kepada kami dari
Yahya bin Abi Katsir dengan sanadnya oleh Al Auza'i, Hispm Ad-
Dastuwa'i, Syaiban bin Famrkh. Tidaklah Hisyam dan Al Auza'i di
bawah Ma'mar jika His5ram tidak lebih Hafizh darinya.

Diriwa3ntkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin
Manshur menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa
mengabarkan kepada kami dari Syaiban - Hadits ini juga

diriwa3ratkan dari jalur Ahmad bin Sy,r'aib, Hisyam bin Abi Ammar
mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hamzah, Al Auza'i
mengabarkan kepada kami-. Himam menceritakan kepada kami,
Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar bin
Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan

kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami,
Hisyam -yaitu Ad-Dastuwa'i- mengabarkan kepada kami,
semuanya dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin
AMurrahman bin Auf dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa
Rasulullah $ bersabda,
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. -+'t*. ;i"112 \j2 .,
" Tidak boleh meniual dua sha' kurma dengan safu sha'

kurma atau dua sha'gandum dengan safu sha' gandum atau dua

dirham dengan safu dirham."S7

Al Auza'i berkata dalam riwayat,ya dari Yahya bin Abi

Katsir: Abu Salamah bin A$unahman menceritakan kepadaku,

Abu sa'id Al Khudri menceritakan kepadaku. tni adalah Khabar

Muhammad bin Amr sendiri.

Abu Muhammad berkata: Ma'mar tidak menyebutkan kata

kurma dan gandum."

Diantara penjelasan yang terang tentang kesalahan Ma'mar

yang tidak diragukan lagi adalah bahwa dia menyebut redaksi dari

Nabi s dalam hadits ini dengan redaksi yang salah (secara

Nahwu) yaitu "Tidak boleh (menjual) dua sia'(dengan bentuk

nashab, shabirl) dengan satu siai padahal Rasulullah # tidak

pemah mengatakan demikian sama sekali dan hanya menyebut

sesuatu dan kata gantinya ada pada kalimat 'Tidak boleh''

Terlebih lagi Al Auza'i menyebutkan bahwa Yahya bin Abi

Katsir mendengamya dari Abu Salamah dan Abu Salamah

mendengamya dari Abu sa'id, yang mana hal ini tidak disebutkan

oleh Ma'mar. Akan tetapi menurut kami hal ini tidak terlalu

bermasalah, kecuali bila ia merupakan khabar ahad yang para

periwayahya berbeda redaksi di dalamnya, maka riwayat yang

s7 Dalam Shahk Muslim (L/4681 disebutkan " Tidak pula satu dirham dengan

dua dirham."
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menyatakan mendengar lebih utama, lebih-lebih lagi dari orang
yang disebut-sebut sebagai mudallis.

Kemudian seandainya benar redaksi hnu Abi Za'idah dan
Ma'mar menurut mereka tanpa tambahan dari selain keduanya
dan tanpa penjelasan dari selain keduanya, tetap saja hal tersebut
tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka karena dua alasan:

Pertanna, di dalamnya tidak ada penyebutan safu jenis atau
dua jenis sama sekali. Mereka membolehkan dua sha'gandum
dengan safu srla'kurma dan segala makanan yang bukan safu
jenis. Hal ini bertentangan dengan Khabar tersebut se@ra umurn.

Jika mereka mengatakan, "Khabar ini ditafsirkan oleh
khabar-khabar lain".

Maka kami katakan, "Khabar-khabar lain menafsirkan
redaksi yang disebutkan secara global oleh Ma'mar."

Kdm, hal ini dikatakan dalam pinjam-meminjam dan tidak
dalam jual beli. Memang benar bahwa tidak boleh meminjam dua
sia'kurma dengan sahr srla'dari segala sesuafu. Adapun dalam
jual beli maka tidak demikian, karena Allah S berfirman "padahal
Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs.Al Baqarah l2l:2ZSl

Apabila mereka mengklaim adanya ijma maka mereka telah
berdusta, karena mereka membolehkan dua sia'jal,rawut dengan
satr sha' gandum, padahal seluruh manusia fidak
membolehkannya dan berselisih pendapat tentang kebolehannya.

Begitu pula menjual dua srla'kacang Himsh dengan safu
sha'Lib9n '. Jadi tidak ada ijma dalam masalah ini. Dan Malik juga

tidak membolehkannya.
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Jika mereka mengatakan "Rasulullah # bersabda "Apabila

jenis-jenisnya berbeda-beda maka juallah sesuka kalian."

Maka kami katakan, "Telah diriwayatkan secara shahih

bahwa Rasulullah $ bersaMa' Apabila jenisjenisn5m berbeda-beda

maka juallah sesuka kalian bila secam konbn.' Rasulullah $
hanya mengatakannya untuk jenis-jenis yang disebutkan dalam

hadits yang menyebutkan redaksi tersebut di akhimya. Dan tidak

boleh menisbatkan suatu ucapan kepada Rasulullah $ dengan

dugaan dusta."

Cukuplah disini bahwa mereka sepakat dengan kami atas

redaksi " Tidak boleh menjual dua sha' dengan safu Sha" bahwa ia

tidak bersifat umum. Mereka mengatakan "Dalam setiap barang

Snng ditakar dari safu jenis", dan kami mengatakan "la berlaku

unfuk jenis-jenis yang disebutkan tersebut."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa dalil yang kami

pakai Shahih, sementara pendapat mereka tidak berdasar sama

sekali sehingga aqlan mereka dengan lthabar tersebut batal.

Adapun tentang hadits Ibnu Umar, maka ia gugur, karena

ia diriwayatkan dari Abu Janab -yaitu Yahya bin Abi Hayyah Al

Kalbi-. Yahya Al Qaththan dan Abdunahman bin Mahdi tidak mau

meriwayatkan darinya. Dia juga divonis dha'if dan disebut-sebut

sebagai mudallis. Kemudian dia meriwayatkan dari ayahnya yang

juga tidak dikenal (majhul. Jadi acuan denganya batal. Kemudian

seandainya ia shahih maka pendapat tentangnya seperti pendapat

pada yang lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi

5rang ditentang oleh mereka secara ulnum.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah kami

sebutkan dari jalur Ha5ryan bin Ubaidillah dari Abu Mijlaz, maka ia
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tidak bisa dgadikan hujjah karena sanadnya terputs sebagaimana

yang telah kami jelaskan. Dia tidak mendengamya baik dari Abu

Sa'id maupun dari hnu Abbas. Di dalamnya disebutkan bahwa

hnu Abbas bertobat dan menarik pendapabrya. Ucapan ini batil

yang diucapkan orang yang mendapatkan l(habar yang tidak

disaksikannya dan udak diambil dari orang yang tsiqah.

Riwayat tentang hnu Abbas yang mencabut pendapatrya

diriwayatkan oleh Abu Al Jauza'. Sulaiman bin Ali fu-Rib'i

meriwayatkan darinya. Akan tetapi dia seorang yang tidak dikenal.

Dan Abu Ash-Shahba' meriwayatkan darinya bahwa dia

menganggapnlra makruh.

Thatrnrs meriwayatkan darinya bahwa dia (lbnu Abbas) tidak

berkomentar dalam hal ini. Akan tetapi seorang periwapt btqah

meriwayatkan sesuafu yang bertentangan dengan ini.

Sebagaimana Snng diceritakan kepada kami oleh Humam:

Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

AMul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, AMullah bin

Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, ayahku Hasyim

mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr -lraitu Ja'far bin Abi

Wahsyah- mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari

Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Tidak ada riba pada ini dan itu".

Dan Sa'id bin Jubair bersumpah dengan Nama Allah bahwa hnu
Abbas tidak mencabut pendapatnya sampai dia wafat.

Kemudian ia juga berasal dari riwayat HaSryan bin

Ubaidillah -seorang yang tidak dikenal-. Dan kalaupun hadits Abu

Mijlaz diriwaptkan se@ra musnad, tetap saja ia tdak bisa

dijadikan hujjah, karena redaksi yang mereka ladikan acuan adalah

'dari'. Begifu pula redaksi "Segala sesuatu yang ditakar dan

ditimbang", ia tidak berasal dari sabda Rasulullah $, tapi berasal
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dari ucapan Abu Sa'id seandainya ia Shahih. Akan sanadnya juga

terpuhrs darinya, karena ia diriwayatkan oleh Nafi', Abu Shalih As-

Samman, Abu Al Mutawakkil An-Naji, Sa'id bin Al Musa5yib,

Uqbah bin Abdul Ghafir, Abu Nashrah, Abu Salamah bin

AMurrahman, Sa'id Al Jariri dan Atha' bin Abi Rabah; semuanya

dari Abu Sa'id Al I(hudri dan semuanya menyebutkan bahwa

mereka mendengamya darinya. SemuanSa adalah orang-orang

yang sanadnya bersambung dengan para periwayat biqah yang

terkenal jalumya sampai kepada mereka. Akan tetapi tidak ada

seorcmg pun dari mereka yang menyebut redaksi tersebut. Ia telah
jelas dalam hadits ifu sendiri, karena setelah saMa Nabi selesai

disebutkan Abu Mijlaz berkata: lalu beliau bersaMa dan memulai

ucapan tersebut. Begifu pula segala sesuafu yrang ditakar dan

ditimbang, redaksi ini terpisah dari saMa Nabi $. Dan ada

kemungkinan besar ia merupakan ucapan Abu Mrjlaz. Inilah

asumsi png kuat. Jadi argumentasi tersebut batal, karena tidak

boleh menisbatkan perkataan kepada Rasulullah $ dengan

dugaan dusta.

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan adalah

sikap mereka yang berargumen tanpa dalil baik dari nasi atau

atsar dan mereka menyelisihi redaksi yang secara meyakinkan

dinisbatkan kepada Rasulullah $."
Telah diriwayatkan secaftr shahih dalam hadits lain bahwa

ia merupakan saMa Rasulullah #, yaitu " Kuma dijual dengan

kurma, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, emas

dengan ernas, perak dengan perak, secara kontan dan dengan

sarna-sarna melihat di tempat jual beli."

Mereka mengatakan secara terang-terangan, "Ya, dan

boleh menjual sesuatu tanpa melihat di tempat dan boleh yang
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satunya melihat di tempat transaksi sementara yang lainnya tidak
melihat di tempat tansaksi. Ya, boleh menjual safu kurma dengan

dua kurma atau lebih". Apakah setelah aib ini ada aib lagi?

Apakah masih ada rasa malu pada mereka atau takut terhadap

Neraka? Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan dan

kebinasaan.

Abu Muhammad berkata: Di antara penjelasan yang

semakin memperjelas adalah bahwa redaksi "Begitu pula segala

sesuafu yang ditakar dan diumbang" bukan berasal dari saMa
Nabi $. Dengan demikian maka hal ini membatalkan alasan

mereka tentang timbangan dan takaran berdasarkan akal dan
rasio. Adalah suatu kebatilan bila Nabi $ menjadikan alasan

keharaman riba adalah timbangan dan takaran serta adanya
perbedaan di dalamnya dan Allah & yang mengutusnya

mengetahuinya, padahal Nabi dan setiap opng yang berakal tahu

bahwa hukum barang-barang yang dijual berteda-beda di setiap

negara; karena sesuahr yang ditimbang di suahr negara bisa ladi
ditakar di negara lain, seperti rnadu, minyak, tepung dan samin.

Min!/ak dan madu dijual di Baghdad dan Kufah dengan takaran

tapi keduanya dUual di Andalusia dengan takaran. Kemudian samin

dan tepung dfual dengan takaran di sebagian Negara tapi di
tempat kita dilual dengan timbangan. Buah Tin dijual di Rayyah

dengan takaran tapi di Se'uilla dan Kordoba dijual dengan

timbangan.

Begitu pula barang-barang lainnya. Padahal cara dijualnya
barang-barang tersebut tidak diketahui pada masa Rasulullah $.
Bila demikian halnya maka akan terjadi riba tanpa diketahui dan

sesuatu yang haram akan menjadi sesuatu yang halal sehingga

agama ini bercampur aduk tanpa diketahui yang halal dan yang
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haram. Bila demikian halnya maka jenis-jenis barang yang dilual
yang terdapat riba di dalamnya tidak dapat diketahui dan tidak

diketahui cara menghindarinya. Sungguh kami berlepas dari cara

beragama yang demikian. Alangkah dustanya pendapat tersebut,
karena Allah & teUn berfirman,

"Pada hari ini telah Kusempumakan unfulonu agamamlt."

(Qs. Al Maa'idah [5]' 3)

Nabi $ bersaMa, " Ya Allah, bukankah aku telah

menyampil<an?' Merel<a (para sahabat) menjawab, "Ya" Beliau

bersaMa, "Ya Allah, saksikankh."

Jika mereka hendak mengembalikan hal ini sesuai tradisi di
setiap nElara maka agama ini akan menjadi mafuEtn, karena bila

suafu negeri hendak menghalalkan yang haram maka

mereka akan mengembalikan semua yang mereka jual dengan

takaran kepada timbangan dan segala sesuafu png mereka lual
dengan timbangan akan dikembalikan kepada takaran. Bila

demikian halnya maka mereka boleh memilih sesuafu yang haram

sesuka hati mereka dengan membedakan antara dua takaran atau

dua timbangan. Hal inilah yang dilakukan ulama fikih Maliki dan

ulama fikih AsySyafi'i, karena mereka memasukkan riba pada

semua barang yang dimakan atau semua barang yang disimpan

dan dijadikan makanan pokok.

Maka kami tanyakan kepada mereka tentang jenis-jenis

barang yang dijual tersebut yang tidak hanya satu jenis atau jenis

tapi puluhan jenis, "Atas dasar apa mereka marajibkan adanya

persamaan, apakah dengan takaran atau timbangan?" Apa saja

&r'iJrsi;Ai
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yang mereka katakan, mereka tetap saja memufuskan dengan cara

yang batil. Apa yang mereka katakan tidak lebih baik dari orang

lain yang mengatakan dengan timbangan meskipun mereka

mengatakan dengan takaran atau timbangan. Bila demikian maka

di mana solusinya? Bagaimana manusia dapat menjual sesuahr

yang dihalalkan bagi mereka dalam jual beli? Bagaimana mereka

bisa menjauhi sesuahr yang diharamkan pada mereka 5aitu riba?

Ini adalah kesalahan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang

diberi kemudahan oleh Allah unfuk menasehati dirinya sendiri.

Dalam hal ini mereka menyebut atsar yang telah disebutkan

sebelumnya, yaihr atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

hnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari a5nhnya' Aku
mendengar Amr bin Syu'aib berkata: Umar bin Khaththab menulis

surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Tidak boleh dijual satu sia'
dengan dua sfra'bila barangnya sama meskipun secara kontan.

Apabila berbeda maka tidak apa-apa. Apabila ia berbeda dalam
jual beli se@ra hutang maka tidak diboletrkan. Dan segala sesuafu

yang ditimbang seperti maka ia seperti takaran."

Dirir,rnyatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan:
Shadaqah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, kakekku -
yaitu Rabah bin Al Harits- mengabarkan kepada kami bahwa

Ammar bin Yasir berkata di masjid Akbar, "Seorang budak laki-

laki lebih baik dari dua budak laki-laki, seorang budak perempuan

lebih baik dari dua budak perempuan, seekor unta lebih baik dari

dua ekor unta, satu pakaian lebih baik dari dua pakaian. Apabila

transaksinya dilakukan secara kontan maka tidak apa-apa, karena

yang terjadi riba adalah dalam jual beli yang tidak kontan, kecuali

untuk sesuafu yang ditakar dan ditimbang."
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Abu Muhammad berkata: Sebagian mereka menambahkan

dalam Khabar tersebut "Tidak boleh dijual sahr jenis dengan jenis

lain kecuali dengan (takaran dan timbangan) yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: AMul A'la

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim

bahwa lbnu Umar berpendapat bahwa tidak apa-apa menjual

sesuatu yang ditakar dengan kontan meskipun satu diiual dengan

dua bila wamanya berteda-beda.

Diriwayntkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Hammad bin Abi Sulaiman dari An-Nakha'i dari seorang laki{aki

dari Al Hasan, keduanya sama-sama mengatakan, "lakukanlah

jual beli salam pada sesuafu yang ditakar dengan sesuafu yang

ditimbang tapi tidak ditakar, dan lakukanlah jual beli salam pada

sesuahr yang ditimbang dan tidak ditakar dengan sesuafu yang

ditakar tapi tidak ditimbang."

Diriwayatkan dari ialur AMurrazzaq dari Suffn Ats-Tsauri

dari Musa bin Abi Aisyah dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Setiap jual beli barang yang ditakar dengan takaran yang sma,

bila takarannya berbeda maka tambaNah secara kontan-

Sedangkan bila barangnya satna yang ditimbang maka harus sama.

Apabila berbeda maka tambahlah secara kontan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri, dia berkata, "segala sesuatu yang ditimbang maka berlaku

padanya hukum emas dan perak, sedangkan segala sesuatu yang

ditakar maka berlaku padanya hukum gandum dan janrawut-"

Riwayat dari Ma'mar sanadnya terpufus, begitu pula riwayat

dari Al Hasan.
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Sedangkan perkataan Ammar, maka ia tidak sesuai dengan

perkataan mereka, akan tetapi mereka mengaburkannya, karena

perkataannya "Kecuali yang ditakar atau ditimbang" bisa jadi

menrpakan pengecualian dari jual beli secara tidak kontan yang

merupakan riba, atau pengecualian dari ucapannya 'Tidak apa-apa

selama dilakukan secara kontan', dan tidak ada kemungkinan lain.

Apabila dia mengeanalikannya jual beli secara tidak kontan,

maka hal tersebut bertentangan dengan madzhab mereka dan

akan mengesankan pendapat bahwa tidak ada riba kecuali pada

sesuafu lrang ditakar atau difimbang se@ra fidak kontan.

Sedangkan bila dia mengecualikannya dari perkataanqn "udak

apa-apa selama dilakukan secara kontan", maka ia juga

bertentangan dengan ma&hab mereka dan akan mengesankan

pendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar dengan

sesuahr yang ditimbang secara kontan.

Adapun tentang tambahan 3nng dibuat oleh mereka, maka

tidak boleh menjual satu jenis darinya dengan jenis lain kecuali

sarna, dan ini juga bertentangan dengan madzhab mereka.

Adapun tentang perkataan hnu Umar, maka ia memang

benar daringn.

Akan tetapi ada riunyat yang shahih darinya yang

bertentangan dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan

ketika menyebut perkataan AsySyafi'i. Dan salah safu dari dua

pendapatrya tidak lebih utama dari yang lainnya. Di dalamnya

tidak disebut larangan tentang menjual barang dengan takaran

yang berteda dan pendapat-pendapahya yang lain tidak sesuai

dengannya. Dan kami tidak menemukan pendapat mereka sah

dari salah seorang sebelum mereka kecuali dari An-Nakha'i dan
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Pg,-Ztrhn saja. Jadi semua dalil yang mereka sunakan tidak

berlaku.

Apabila mereka mengatakan, Nabi # fidak menjelaskan

kecuali barang 5nng ditakar dan ditimbang. Maka kami katakan,

apa bedanya antara ucapan tersebut dengan pendapat yang

mengatakan, Nabi $ tdak menjelaskan kecuali sesuafu yang

dimakan atau ditentukan harganya? atau pendapat yang

mengatakan, Nabi # tidak menjelaskan kecuali makanan pokok

yang disimpan dan barang logam atau lnng luyuk dijadikan

makanan? atau pendapat yang mengatakan, Nabi $ fidak

menjelaskan kecuali harta yang dikeluarkan zakatnya atau

makanan yang rasanya asin saja? atau pendapat yang

mengatakan, Nabi $ tidak menjelaskan kecuali tanaman dan

barang logam serta benda padat?

Omng lnng mengatakan pendapat tersebut telah

memasurkkan riba pada semua tanaman 1lang h.lrnbuh seperti

onggokan dan lainnya tapi menggugurkanngn pada barang yang

h.rnak dan segala sesuatu yang bisa digrrnakan. Dia juga telah

menggugurkann5n pada madu, daging dan ikan. Jadi sebagian

klaim tersebut tidak lebih baik dari yang lainnya

Apabila pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan

nasrl maka ia merupakan penentangan terhadap hukum Allah &.
Adalah tidak mungkin bila Rasulullah # tidak mampu menjelaskan

maksudnya dan malah membiarkan kita menafsirkan hal yang

sangat sulit yaitu riba yang diancam Neraka Jahannam di akhirat

dan peperangan di dunia sehingga kita terjebak dalam dugaan-

dugaan yang tidak berdasar sama sekali dan teriemmus dalam

kezhaliman yang sebagiannya di atas kezhaliman lain.
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Kami biasa mendengar mereka mengucapkan "Kami yakin

bahwa penorian senilai 10 dirham pelakunya wajib dipotong

tangannya, tapi kami tidak yakin bahwa pencurian yang larang

dari ihr harus dipotong tangannya. Kami yakin bahwa peftFan

anggur haram bila memabukkan tapi kami tidak yakin yang selain

ihr haram. Kami yakin bahwa mengqashar shalat wajib dalam

perjalanan selama tiga hari tapi kami Udak yakin unhrk perialanan

yang kurang dari tiga hari. Jadi kami tidak mengatakan sesuahr

yang tidak kami yakini".

Mengapa mereka tidak mengatakan disini, "Kami yakin

bahwa riba berlaku unhrk jenis-jenis yang telah disebutkan tapi

kami fidak lrakin unh.rk jenis-jenis yang lain. Jadi kami tidak

mengatakan sesuafu 1lang tidak l<ami lrakini". Seandain3a mereka

melakukanryn disini dan meninggalkannya disana pasti mereka

akan diberi pehmjuk karena mereka mengikuti Sunnah.

Akan tetapi mereka tetap menrsak argumentasi mereka

dengan perusakan yang parah. Mereka membolehkan jml beli

salam pada emas dan perak dalam sesuafu yang ditakar dan

ditimbang.

Mereka juga membolehkan jual beli bejana tembaga dengan

bejana tembaga atau 5nng timbangannya sarna denganqn. Akan

tetapi mereka tidak membolehkannya pada bejana emas dan

perak. Menurut mereka hukumnya sama yaihr riba masuk di

dalamnya.

Mereka juga membolehkan jual beli gandum yang ada di

tempat dengan gandum yang tidak ada di tempat, atau kurma

yang ada di tempat dengan kurma yang tidak ada di tempat, atau

jalawut yang ada di tempat dengan janrawut yang tidak ada di

tempat, sehingga orang yang barangnya tidak di tempat bisa
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mengambilnya lalu keduanya berpisah sebelum orang yang

barangnya di tempat menerimanya. Akan tetapi mereka

mengharamkannya pada emas yang ada di tempat dengan emas

yang ildak ada di tempat, atau perak yang ada di tempat dengan

pemk yang tidak ada di tempat. Menurut mereka tidak ada

bedanya baik menurut nash atau akal. Jadi mereka membolehkan

riba secara terang-terangan. Kami berlindung kepada Allah dari

kehinaan. Jadi argumentasi mereka batal dan pendapat mereka

juga batal.

1480. Masalah, Abu Muhammad berkata: Ada beberapa

hul f.rrg disebutkan orang-orang yang mengatakan tentang alasan

dalam hadits riba. Yaitu mereka menyebutkan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', Ismail bin Abi Khalid

mengabarkan kepada kami dari Hakim bin Jabir dari Ubadah bin

Ash-Shamit (dia berkata): Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

' o o ', . ,
.Clrjt ,)\W r;;

4u *,it t #u 6t t r"^lilq +lur

"Emas dibagnr dengan etnas, penk dibagnr dengan perak,

piringan neraca dibayar dengan piingan nera@, -hingga sampai

pada garam-."

Mereka mengatakan, "lni menunjukkan bahwa Nabi S
menyebut selain ifu."

Abu Muhammad berkata: fugumentasi tersebut batal

karena beberapa alasan:
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Perbma, redaksi tersebut tidak ada grang meriwayatkannya

selain Hakim bin Jabir, dia seorang periwayat majhul.

Kdua, dalam khabar tersebut tidak disebut kalimat gandum

dan kurma serta jetrrawut. Jadi dugaan mereka bahwa beliau

menyebut jmis-jenis yang tidak disebutkan para periwayat lain

batal.

Kefiga, khabar tersebut diriwayatkan kepada kami dari jalur

Bakar bin Hammad dari Musaddad dari Yahya bin Sa'id Al

Qaththan dari Ismail bin Abi Khalid dari Hakim bin Jabir dari
Ubadah bin Ash-Shamit dari Nabi #. Di dalamnya disebutkan,

"Sampai beliau menyebut garam". Jadi jelaslah bahwa beliau tidak
menyebut selain jenis-jenis tersebut.

Keempl adalah suatu kebatilan (fidak mungkin) bila
Nabi $ menjelaskan syariat-syariat yang diwajibkan tapi ada yang

digugurkannya dari seluruh manusia tanpa ada nasal<h

(penghapusan). Karena hal ini bertentangan dengan firman
Allah &,

@6!Ui$;r@-6A&A6
'Dan tadalah tang diucapkannya ifu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafsunSm. Uapann5a ifu tiada lain hanSalah wahyt
yang diwhgkan (kepadaryn)." (Qs. An-Najm [53]: 34)

Dan ftrman-Nya pula,

;Mfr,$J5"$iff:#6y
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"Saungguhnya Kami-lah yang menuunkan Al Qur'an,
dan saungguhnya Kami benar-benar memeliharan5n " (Qs. Al Hilr
[15], 9)

Seandainya hal tersebut dibolehkan maka agama ini tidak
sempurna dan syariat rusak karena ada banyak hal yang hilang
darinya dan kita dibebani sesuatu yang kita tidak mampu dan

disuruh melakukan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ini
adalah kesesatan-kesesatan dan kebatilan yang tidak samar lagi.

Mereka menyebutkan hadits yang kepada

kami dari jalur hnu Wahb dari Yazid bin llndh dari Ishaq bin
Abdullah dari Jubair dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan bahwa
Nabi $ bersaMa,

ju 'Jtt

.'&. J:rv g;fuu. &:nt)
"Kuma dibayar dengan kurma, kismis dibaSar dengan

kismis, gandum dibayar dengan gandurn, sarnin diba5nr dengan

ntnin, minyak dibayar dengan minSak, dinar diba5nr dengan dinar
dan dirham dibayar dengan dirhan. ndak bleh ada yang lebih

dai barang-barang tetsebut."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini palsu dan dusta. Tidak
boleh meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan

kelemahannya, karena Malik bin Aus tdak mendengar dari
Rasulullah $.
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Jubair bin Abi Shalih adalah periwayat majhul, Ishaq bin
Abdullah -yaitu Al Farawi- adalah periwayat yang matuk,
sedangkan Yazid bin Iyadh -yaitu Ibnu Ja'diyryah- adalah orang

yang terkenal sebagai pendusta dan pemalsu hadits.

Kemudian kalaupun hadits tersebut shahih, tetap saja ia
tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dalam berargumentasi,

karena di dalamnya hanya ada tambahan penyebutan minyak,
samin dan kismis saja.

Disamping itu, seandainya ia shahih maka ulama fikih Malik
menyelisihinya, karena mereka membolehkan dirham dengan

timbangan yang lebih berat darinya. Disamping itu ulama fikih
Malik juga menyelisihinya, karena mereka membolehkan tiga butir
kurma dengan enarn butir kurma dan sepuluh butir kurma gandum

dengan tiga puluh butir gandum. Begitu pula jauaunrt, kismis dan
garam. Dan tidak boleh mengharamkan sesuafu 3ang halal karena
takut terjatuh dalam sesuafu yang haram karena akan
menyebabkan seseorang cepat terjerumus dalam kemaksiatan dan
tenggelam dalam kebatilan. Bila hal ini terjadi maka akan
menyebabkan orang lain terjemus di dalamn5n.

Diriwaptkan dari jalur Waki', Ibrahim bin Yazid
mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa

dia menganggap makruh (melarang menjual) dua mud jagung

dengan satu mud gandum secara Udak kontan. Akan tetapi

hrahim adalah periwayat mabuk yang dituduh dusta. Ini adalah

larangan yang bersifat makruh dan tidak sampai haram. Dan tidak

diketahui apakah dia melarang menjual dengan takaran atau

makanan?

Telah kami sebutkan setiap pendapat yang diriwayatkan

dalam bab ini dari para ulama sebelumnya dan kami jelaskan

I/-_
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penentangan mereka terhadapnya. Mereka mengatakan pendapat-

pendapat yang tidak dikatakan oleh seorang pun sebelum mereka.

Yang paling mengherankan adalah bahwa orang yang tidak

beragama mengklaim adanya ijma secara terang-terangan tentang

terjadinya riba pada selain jenis-jenis yang telah di-nash.Ini adalah

kedustaan yang nyata, karena tdak benar bahwa ada Uma

berkaitan dengan jenis-jenis yang di-nash, maka bagaimanaa

dengan jenis-jenis lainnya?

Bukankah hnu Mas'ud dan hnu Abbas mengatakan, tdak
ada riba selama dilakukan se@ra kontan? Pendapat ini juga

dinptakan oleh Atha', para pengikut hnu Abbas dan fuqaha

Makkah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur,

Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy

mengabarkan kepada kami dari hrahim At-Taimi dari Al Harits bin
Sur,rnida dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Tidak ada riba

dalam bansaksi kontan dan air dibayar dengan air."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, Waki'

mengabarkan kepada kami, Sufyan -yaitu Ats-Tsauri-

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata,

"Tidak apa-apa melakukan jual beli salam pada barang yang

ditakar dengan barang yang ditakar dan pada barang yang

ditimbang dengan barang yang ditimbang. Ia hanyalah makanan

dengan makanan. Inilah pendapat kami yang bertentangan dengan

seluruh pendapat mereka."

Diriwa5ratkan secara shahih dari Thalhah bin Ubaidillah

bahwa dia mernbolehkan jual beli emas dengan perak yang salah

safunya menerimanya sementara yang lainnya menerimanya
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belakangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan tidak

ada png menganggap riba pada barang-barang selain enam jenis

tereebut kecuali fujuh sahabat. Pendapat mereka semua

bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-

Syafi'i. Tidak ada riwayat dari salah seorang dari mereka yang

sesuai dengan pendapat mereka baik riwayat yarrg shahih maupun

yang lernah. Dan sekitar 12 tabi'in juga bertentangan dengan

pendapat mereka, kecrrali hrahim yang pendapahya sesuai

dengan pendapat Abu Hanifah.

Disamping ifu, mayoritas riwayat yang kami sebutkan dari

para sahabat dan tabi'in stafusnya lemah dan tidak sah, sehingga

barangsiapa yang mengklaim bahwa ia merupakan ijma maka

orirng tersebut sarna saja tidak beragama dan tidak berakal.

Kami juga menemukan pendapat aneh yang dikemukakan

Bisyr bin Ghiyats Al Minisi. Dia menyatakan bahun menyerahkan

semua jenis pada selain jenisnya dibolehkan, seperti emas pada

perak atau perak pada emas, gandum pada jalawut atau kurma

pada garam. Begitu pula setiap jenis darinya pada yang lainnya.

Dan bahwasanya riba ifu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang

dijual dengan jenisnya saja.

Kemudian kami udak tahu apakah semua jenis di dunia bisa

diqiyaskan dengan sesuafu yang telah disebut dalam naslf dimana

ini merupakan pendapatnya yang paling kuat, ataukah ia hanya

dikhususkan pada sesuatu yang telah disebut dalam nasrl saja? Ini

adalah pendapat yang bertentangan dengan hadits shahih dari
Rasulullah $ sehingga tidak perlu digubris.
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1481- Masalah' Ali berkata: Apabila seluruh pendapat

tersebut batal maka kami wajib menyebutkan dalildalil yang

menunjukkan kebenaran pendapat kami.

Diriwa5ratkan kepada kami dari jalur Muslim, Qutaibah bin

Sa'aid mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Laits -hnu
Sa'd- mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab dari Malik bin

Aus bin Al Hadatsan bahwa dia berkata: Pada suahr hari aku

pemah datang (ke suahr tempat) seraya berkata, "Adakah di antara

kalian yang ingin menukarkan dirham?" Maka Thalhah bin

Ubaidillah -yang pada saat itu berada di samping Umar bin

Khaththab ap- berkata, "Tunjukkanlah emasmu dan berikanlah

kepadaku! Nanti, apabila pelayanku datang, maka aku akan

memberikan perak kepadamu." Mendengar tansaksi jual beli

seperti ihr, Umar bin Khaththab terperanjat dan langsung berkata,

"Demi Allah, janganlah kalian melakukan iual beli seperti itu!

Sebaiknya, kamu berikan perak tersebut sekarang atau kamu

kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah $ bersaMa, 'Oti,

ll ,tt l*llu:katlia2 ,a t\6.1'/lu.'l,iialia 1\6.::-itl
ialia 1 ,tl j$ur',Jlr:iaz ,i6 'Penk dibasar densan emas itu

riba, kecuali jil<a serah terimanya pada saat ifu iuga. Gandum

dibayar dangan gandum itu riba, kecuali iika serah teriman5n pada

sat ifu juga. Kutma dibayar dengan kurma ifu iuga iba, kecuali

jika senh terimanya pada saat itu iuga'."

Diriwayatkan dari jalur Muslim' Ubaidi[ah bin Umar Al

Qawariri mengabarkan kepada kami, Hammad bin Taid

mengabarkan kepada kami dari Ayfrb As-Sakhtiyani dari Abu

Qilabah, Abu Al Asy'ats mengabarkan kepada kami dari Ubadah

bin Ash-Shamit, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $
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melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak,

gandum dengan gandum, ja,rnwut dengan ja,r.rawut, kurma dengan

kurma, garam dengan garam, kecuali bila keduan5n sama dan

barangnya sarna-sama ada di tempat. Barangsiapa menambah

atau minta ditambah maka dia telah melakukan riba."58

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ishaq bin hrahim -yaitu

Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami dari AMul Wahhab

bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dari Ayyrb As-Sakhtiyani dengan

redaksi lrang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Muhammad bin

Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Amr bin Ashim

mengabarkan kepada kami, Hammam -yaitu hnu Yahya-

mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami

dari Abu Al Khalil dari Muslim Al Makkia dari Abu Al Asy'ats Ash-

Shan'ani dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah S
bersaMa,

$tt ilits), i:&r;; t'-rru. i=i'.ilr

,;;lr, #; .;.,t, )')i ei, rfir, ; 1*iu,
';* ,W )f )*tu'*utt lllu'Jltt Pu
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s8 HR. Mr.rslim dalan Shahilmvall/45,5l.
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"Emas dibayar dengan emas, baik yang masih murni abu
mata uangnya, dengan timbangan yang sarna. Penk dibayar

dengan perak, baik gn7 masih mumi atau mab uangrTt/a, dengan

fimbangan tnng ana. Garam dibayar dengan gaftrn, kurma

dibaSnr dengan kurma, gandum dibayar dengan gandum, ja,ttawt
dibayar dengan jevrawut dengan takaran png sarna. Ekrangsiapa

menanbah abu minta ditambah mal<a dia telah melakukan riba.

Akan tebpi tidak apa-apa menjual jewauntt dengan gandum ketika
jewawh5n lebih banyak asalkan secira kontan."

Abu Muhammad berkata: Amr bin Ashim adalah orang

Anshar yang tsiqah dan terkenal. Abu Al Khalil -yaitu Shalih bin

Abi Maqram- juga seorang periwayat biqah. Dan Muslim Al Makki

-yaifu Muslim bin Yasar Al lGayl,rath- maula Utsman &, juga

seorang periunSrat biqah.

Hadits-hadits tersebut juga diriwaSntkan kepada kami dari
jalur yang shahih. Jadi tidak ada riba kecuali pada sesuahr yang

telah ditetapkan oleh Rasulullah $ !,ang disuruh Allah

menjelaskannya (kepada umat Islam). Adapun selain itu maka

hukumnya halal "Dan frdaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]:

641.

1483. Masalah' Tidak halal menjual gandum dengan

gandum kecuali barangnya sama, dengan takaran yang sama,

dilakukan se@ra kontan dan barangnya sama-sama ada di tempat

transaksi. Dan tidak halal menjual jalawut dengan jalawut kectrali

demikian.

Begifu pula tidak halal menjual kurma dengan kurma

kecuali demikian. Juga tidak halal menjual garam dengan garam

&
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kectrali demikian. Begitu pula baik barangnya hasil tambang atau

dari air, tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya

kectrali sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Begitu pula jenis-jenis gandum, semuanya termasuk
gandum baik yang kualitasnya tinggi atau rendah atau sedang.

Hukumnya adalah satna sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Begrfu pula segala jenis jalawut.

Begitr pula jenis-jenis kurma. Apabila salah satu dari dua

barangn5ra diterima belakangan maka ia adalah riba yang

diharamkan dan hukumnya batal selamanya dan berlaku padanya

hukum ghashab, baik barangnya diterima belakangan dalam jeda

unktu sebentar atau lebih lama. Baik banyak atau sedikit

adalah sarnEt, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dan tidak halal menjual sesuafu dari Snng telah kami
sebutkan dengan sesuafu yang sejenis dengan timbangan yang

sama atau timbangan dengan takaran, atau tanpa timbangan dan
takaftm, atau tanpa timbangan dan takaran dengan takaran atau
tanpa timbangan dan takaran dengan timbangan, karena hal
tersebut sesuai 3nng disabdakan Rasulullah # da" sesuai dengan

yang dipahami dalam bahasa.

Abu Hanifah dan AsySyafi'i mengatakan, boleh salah sahr

dari barang-barang tersebut dengan barang yang tidak sejenis baik
yang ditentukan atau yang tidak ditentukan, dan boleh menerima

salah satu barang tersebut belakangan setelah wakhr bansaksi

selama keduanya fidak berpisah meskipun wakfunya lama.
Pendapat ini bertentangan dengan sabda Rasulullah #.

Diriunptkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:
Yazid bin hrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
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Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku diberitahu

bahwa Umar bin Khaththab pemah berpidato dan berkata, "Wahai

manusia, ketahuilah bahwa dirham dengan dirham dan dinar

dengan dinar, barangnya harus sama-sama di tempat transaksi dan
nilainya harus sama."

Itulah yang dilakukan Umar bin Khaththab di hadapan para

sahabat. Dia tidak membolehkan penukaran dirham dengan dinar

kecuali bila barangnya ada di tempat (secara langsung). Dan dalam

hal ini tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Akan
tetapi mereka malah menyelisihinya.

1484- Masalah' Boleh menjual salah sahr dari jenis-jenis

yang telah kami sebutkan dengan jenis-jenis lainnSra baik dengan

volume yang berbeda atau sama atau tanpa takaran dan

timbangan atau dengan timbangan dan takaran sesuka hatimu

asalkan dilakukan secara kontan.

ndak boleh melakukan transaksi di dalamnya secara tidak

kontan meskipun sebentar atau lama, baik dalam jual beli maupun

dalam salam (jual beli sistem pesan), karena ini adalah yang sesuai

dengan saMa Rasulullah # y*g telah kami sebutkan dan telah

disepakati. Kecuali Malik yang tdak membolehkan jual beli
jalawut dengan gandum kectrali dengan takaran yang sama.

Adapun Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, mereka

membolehkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah hadits yang

diriunyatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Kuraib

mengabarkan kepada kami, hnu Fudhail -yaitu Muhammad-
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mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Zur'ah bin Amr
bin Jarir dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

4"
;t?t)

to /o. 
IP J

llir'.e ' J
/,/ o.7)lj ,P

//
z .1. ,o ' 

c o o

i lJ' U^, )U" -LJtl-. - U /. - . ,, 
..

/l/

Jirj('Jt*r u vt jri 
^a

" Kurma dibagnr dmgan kurma, gandum ,4, dengan

gandum, jeumwut dibayar dengan jewavwg garam dibayar dengan

garerm dengan volune Wng sama lagi kontan. furangsiapa
menambah atau minta ditambah mal<a dia telah melakukan riba,

kecuali yang owrnanya befrda-bda."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Sfibah
mengabarkan kepada kami dari Waki', Suf]/an Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari lftalid Al Hadzdza' dari Abu Al
Asy'ats dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

/'r 'eV ',I

t)

uI

ju
lc

)t?

oJn

+',UJ
'd*t ri

t'Jt, +lilr
,6...Stt

el:); ,l?
,/

'JY G;.-rt:b\t

.lz
l-t,

z .l z
.J.r UJ

iU+U ab->Jti *lu. 
"S

'Jt; i;ju. 6t,

J*,
lt'

ik$\&

AlMuhalla - EI

j*
l/



"Emas dibaSnr dmgan emas, wrak dibagnr dengan perak,

gandum diba5nr dengan gandum, jeumwrt dibayar dengan

jannwt, kurma dibajnr dengan kurma, gaftrm dibagr dengan

ganm dalam jumlah tnng sama lagi funai. Apbila ienisn5n
bertda-bda, maka juallah sesuka hatimu asall<an dengan tunai."

Telah kami sebutkan sebelumnSa bahwa Nabi S
membolehkan jual beli jalawut dengan gandum dengan volume

yang berbeda (tidak sama). Dan tidak ada hujjah dalam perkataan

seorang pun selain Rasulullah $.
Diriwaptkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin

AMullah bin Buzaigh mengabarkan kepada kami, Yazid

mengabarkan kepada kami, Salamah bin Alqamah mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar dan

AMullah bin Ubaid -yaitu hnu Hurmuz-, keduanya sama-salna

berkata: Ubadah bin Ash-Shamit menceritakan kepada mereka,

dia berkata, "Rasululluh # melarang menjual emas dengan emas,

perak dengan perak, gandum dengan gandum, jalawut dengan

janrawut, kurma dengan kurma kecrrali yang sama dan kontan.

Beliau juga menyuruh kami menjual emas dengan perak, perak

dengan emas, gandum dengan jo,r,rawut, jauuawut dengan gandum

secara kontan sesuka kami." Salah seorang dari

menambahkan dalam haditsnya, "Garam dengan garam", tapi

yang lainnya tidak mengatakannya.

Ini adalah atsar mutawatir dari Rasulullah .$ yang

diriwaya&an oleh Abu Hurairah dan Ubadah bin Ash-Shamit. Dan

yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Abu Zur'ah bin Amr

bin Jarir dan Abu Hazim. Sedangkan yang meriwayatkan dari

Ubadah bin Ash-Shamit adalah Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dan

Abdullah bin Ubaid.
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Adapun yang meriwayatkan dari AMullah bin Al Asy'ats
adalah Abu Qilabah dan Muslim bin Yasar. Sementara yang

meriwayatkan dari Muslim bin Yasar adalah Abu Khalil dan hnu
Sirin. Dan yang meriwayatkan dari mereka adalah para periwayat

lainnya yang jumlahnya sangat banyak.

Ulama fikih Maliki berargumen dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wahb dari Amr bin Al
Harits bahwa Abu An-Nadhr menceritakan kepadanya bahwa Busr
bin Sa'id menceritakan kepadanya dari Ma'mar bin Abdullah
bahwa dia mengutus pembanfu laki{akinya untuk membawa safu

srla'gandum seraya berkata kepadanya, "Juallah gandum ini lalu
uangnln kamu gunakan unfuk membeli jalawut!" Maka pembanfu
tersebut pergi lalu dia mengambil satu srla' dan menambahnya
setengah Sha'. Ketika dia datang, Ma'mar bertanya kepadanya
"Mengapa engkau melakukan demikian? Pergilah dan kembalikan
ia. Janganlah engkau mengambil kectrali yang sama (volumenya),

karena aku pemah mendengar Rasulullah $ bersaMa,'Mal<anan
dibaSnr dengan makanan yang sarna'." lantas ada yang

mengatakan , "la fidak sama." Dia berkata, "Aku
khauratir akan disamakan. "

Dalil lainnya yang dipakai mereka adalah atsar yang

diriwaSntkan dari jalur Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar, dia
berkata: Abdunahman bin Al Aswad bin Abdi Yaghuts berkata
kepada budak laki{akinya "Ambillah gandum milik keluargamu lalu

belilah jalawut dengannya dan jangan mengambil kecuali yang

sama dengannya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud
Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ad-
Dashrwa'i dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Umar bin
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Khaththab mengutr:s budak laki-lakinya dengan membawakan satu

sia'gandum untuk membeli satu srla' jewawut. Dia melarangnya

meminta tambahan bila mereka menambahnya."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Syababah

mengabarkan kepada kami dari l^aits dari Nafi' dari Sulaiman bin

Yasar dari Sa'd bin Abi Waqqash dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Malik bahwa dia mendapat informasi

dari Al Qasim bin Muhammad dari Mu'aiqib tentang pendapat

lnng sama dengannya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu

Abdinahman As-Sulami berdasarkan riwaft yang sah darinya.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Qasim, Salim dan Sa'id bin

Al Musa1ryib, hanya saja riwayatrya tidak sah.

DiriwaSatkan secara shahih dari Rabi'ah, Abu Az-Zinad, N
Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman dan Al-Laits bin

Sa'ad. Mereka mengatakan: Mereka adalah lima sahabat, yaifu

Umar, Sa'ad, Mu'aiqib, Abdunahman bin Al Aswad, Ma'mar bin

AMullah.

Ali berkata: Sebagian mereka bersikap lancang dengan

mengatakan, fidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihi

mereka. Bahkan sebagian lainnya lebih lancang lagi karena

mengklaim bahwa Salaf sepakat atas hal tersebut.

Ali berkata: Mereka tidak memiliki hujjah lain selain yang

telah disebutkan tersebut.

Adapun tentang hadits Ma'mar, maka ia menjadi bantahan

untuk mereka, karena mereka menamakan kurma sebagai

makanan dan membolehkan jual beli kurma dengan gandum

dengan volume yang berbeda. Mereka menyelisihi hadits atas

dasar penafsiran mereka dengan pengakuan mereka. Dan ia tidak
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bisa dijadikan hujjah oleh mereka sedikit pun, karena di dalamnya
hanyu disebut menukar makanan dengan makanan yang sama-

Unfuk hal ini kami tidak menyelisihi mereka tentang kebolehannya.
Di dalamnp tidak disebutkan bahwa makanan tidak boleh dihrkar
dengan makanan kecuali yang volumenya sarna. Justru hal
tersebut didiamkan secara uril.rn dalam khabar Ma'mar dan
dinyatakan kebolehannya dalam khabar Abu Hurairah dan Ubadah
dari Rasulullah #i. Dengan demikian maka acuan mereka

dengannya batal dan ia menjadi bantahan atas mereka.

Tentang perkataan Ma'mar yang merupakan pendapakrya,

maka ia tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka, karena dia telah
menegaskan bahwa jalawut tidak sama dengan gandum, h*1n
saja dia khawatir akan menyerupainya sehingga dia meninggalkan-
nya karena hati-hati tanpa malajibkan.

Tentang riunyat dari hnu Umar, maka sanadnya terpufus.
Begrtu pula riunyat dari Mu'aiqib.

Banyak kisah yang di dalamnya mereka menentang Umar
dan Sa'd dan para sahabat lainnSa, seperti masalah mengusap
sorban kepala, mengusap kaos kaki, qishash karena pukulan dan
tamparan dan lain{ainnya yang tidak ditentang oleh seorang

sahabat pun. Dan memang benar bahwa para sahabat memiliki
Sunnah-Sunnah yang shahih .

Akan tetapi ada segolongan sahabat yang menyelisihi
orang-orang tersebut.

Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Ibnu Abi Syaibah: Yazid bin Harun mengabarkan kepada

kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Muslim bin
Yasar dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani bahwa Ubadah bin Ash-
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Shamit berkata, "Tidak apa-apa menjual gandum dengan jeurawut

-yang jeru,rawutnya lebih banyak- secara kontan, dan ia juga tidak
boleh dilakukan secara tidak kontan". Demikianlah Ubadah yang

meriwayatkannya secara musnad dan memfatwakannya.

Dirir,rnyatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: AMul A'la
mengabarkan kepada kami dari Umar dari Az-ZuhLri dari Salim dari
hnu Umar bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa menukar
barang Snng ditakar safu barang dengan dua barang asalkan

kontan bila wamanp berbeda.

Diriwa5ntkan dari jalur hnu Abi Syaibah: hnu Fudhail

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats dari Abu Az-Zubair dari
Jabir bin AMullah, dia berkata, "Apabila dua jenis berbeda maka
tidak apa-apa menukamya meskipun salah satunya lebih bangnk

asallon kontan."

Ini adalah sanad-sanad yang lebih shahih dari sanad-sanad

mereka yang berbeda dengan pendapat mereka. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan hnu Abbas tanpa diragukan lagi.

Diriun5ratkan se@ra shahih dari keduanya bahwasanya tidak ada

riba dalam barang yang dijual yang salah satunya lebih banyak, dan
yang berlaku riba adalah yang dilakukan secara tidak kontan.

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Sufiyan Ats-Tsauri
dari AI Mughirah bin Miqsam dari hrahim An-Nakha'i bahwa dia
berpendapat bahwa tidak apa-apa menukar &n janb jetvawut

dengan afu jaribgandum.

DiriwaSratkan dari jalur hnu Abi SSnibah: Jarir
mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Asy
Sya'bi. Al Mughirah berkata: Aku menanyakan kepadanya dan
juga menanyakan kepada hrahim tentang empat jarib ja nawtft

@ - AtMuhatla



yang difukar dengan &n janb gandum. Keduanya menjawab,
"Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abi Syaibah: Abdul A'la
mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dan Az-zuhri bahwa dia
berpendapat bahwa fidak apa-apa menjual gandum dengan
janawut asalkan kontan meskipun salah satunya lebih banSnk dari
yang lainnya.

DiriwaSatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Al Fadhl bin
Dukain mengabarkan kepada kami dari unais bin Khalid At-
Tamimi, dia berkata: Alm menanlnkan kepada Atha' tentang
jalawut yang difukar dengan gandum dimana yang sahrnya dua
sementara yang safunya lagr safu dengan transaksi kontan. Dia
menjawab bahwa tidak apa-apa.

Mereka adalah lima sahabat yang rivuayat dari mereka sah

tentang pernbolehan penukaran gandum dengan jamwut png
salah satunp lebih banyak. Ada pula riwayat dari segolongan
tabi'in yang mernbolehkannya. Pendapat ini juga dinptakan oleh
Sut/an, Abu Hanifah, AsySyafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal,
Ishaq dan Abu Sulaiman.

Apabila manusia berselisih pendapat maka hanrs
dikembalikan kepada Al Qur'an dan sunnah. Diriwayatkan secarcr
shahih dari Rasululluh & bahwa boleh menukar gandum dengan
janrawut meskipun salah safunya lebih banyak, sebagaimana lrang
telah kami sebutkan. Jadi tidak berlaku pendapat seorang pun
selama ada sabda Rasulullah S.

Yang mengherankan adalah sikap Malik yang dalam kasus
ini dan masalah zakat menganggap bahwa gandum dan jewawut
serta jeuawut yang tidak ada kulifurya sebagai safu jenis, akan
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tetapi dia tidak membolehkan orang yang makanan pokoknya

gandum mengeluarkan jewawut atau jewawut yang tidak memiliki

kulit dalam zakat fitrah. Dia mengatakan, hendaknya setiap orang

mengeluarkan zakat dari sesuatu yang dimakannya. Ini adalah

konbadiksi yang buruk.

Hal lain yang mengherankan adalah bahwa dia

menggabungkan emas dengan perak dalam zakat. Dia ber-

pendapat bahwa boleh mengeluarkan salah safunya dari yang

lainnla dalam zakat wajib, sementara disini dia membolehkan

penjualan emas dengan perak dengan timbangan png berbeda. Ini

adalah konkadiksi 5nng tidak samar lagi.

ndak ada seorang pun yang memahami baik berdasarkan

syariat maupun bahasa serta tabiat bahwa jalawut merupakan

gandum atau bahwa gandum merupakan janawut. Justu

semuanya menyratakan bahwa keduanya merupakan dua jenis yang

belbeda seperti pefredaan antara kurma kering dengan kismis dan

buah Tin.

Mereka fidak U"o"li.in pendapat bahwa orang yang

bersumpah tdak akan makan gandum lalu dia makan jewawut

atau bersumpah fidak akan makan jalawut lalu dia makan

gandum atau bersumpah tidak akan membeli gandum lalu dia

membeli jeuawut atau bersumpah tidak akan membeli jer,rawut

lalu dia membeli gandum tidak dianggap melanggar sumpahnya-

Ini adalah kontradiksi yang sama sekali tidak memiliki

landasan baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau

qilns.
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1485. Masalah' Boleh menjual emas dengan perak, baik

dinar dengan dirham atau perhiasan atau ukiran, atau perak

dengan perhiasan emas dan batangannya serta bijinp, atau

perhiasan perak dengan perhiasan emas dan batangannya, atau

batangan emas dan bijinya dengan ukiran perak yang dilakukan

se@ra kontan dan barangnya sama-sama ada di tempat, baik

barangnln beda (ada yang lebih banyak salah satunya) atau sama,

sahr timbangan dengan satu timbangan atau sama-satna tanpa

takaran dan timbangan atau timbangan dengan tanpa timbangan.

Akan tetapi tidak boleh menjualnya secara tidak kontan meskipun

jeda wakfunya sebentar, baik dalam jual beli atau salam.

Emas boleh dijual dengan emas baik bentuknya dinar atau

perhiasan atau batangan atau biji, asalkan satu timbangan dengan

sahr timbangan (timbangan kedtranln sama), ada di

tempat dan harus kontan. Dan tidak boleh menjtralnya dengan

timbangan yang berteda atau tidak secara kontan meskipun

sebentar, baik dalam jual beli atau alan.

Perak boleh dijual dengan perak baik bentuknln dirham

atau perhiasan atau ukiran, asallon timbangannya srna,
barangnya Sorlo-Som" ada di tempat dan kontan. Dan tidak boleh

menjualqn dengan timbangan yang berteda dan juga tidak boleh

se@ra tidak kontan baik dalam jual beli atau salarn Dan tidak

boleh bila sertuk kikir salah satunya sama dari jenisnya dengan

takar, akan tetapi harus dengan timbangan. Kami tidak peduli

apakah salah satu dari dua emas tersebut lebih baik dari yang

lainnya atau sama.

Begitu pula dua perak. Hal ini merupakan perkara yang

sudah menjadi ijma, kecuali yang kami sebutkan dari Thalhah bin

Ubaidillah. Bila tidak demikian maka perak dijual dengan perak
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atau emas dengan emas, karena hnu Abbas dan hnu Mas'ud serta

orang-orang yang sepakat dengan keduanya membolehkan jual

beli barang tersebut meskipun salah satunya lebih banyak asalkan

secara kontan. Akan tetapi Abu Hanifah dan AsySyafi'i
membolehkan penjualan semua barang tersebut dengan selain

barang png sama dan membolehkan ditundanya penerimaan

selama belum berpisah.

Kami telah menyebutkannya dari Umar sebelum ini 5ang
berbeda dengan pendapat mereka. Selain itu Malik juga tidak
membolehkan penukaran barang yang tidak ditakar dan tidak
ditimbang pada dinar dan dirham dengan menukar sebagiannya

dengan sebagian lainnSn. Tapi dia membolehkan barang yang

dituangkan dari salah satunya dengan barang yang dituangkan dari
yang lainn5a. Dia juga membolehkan pemberian dirham dengan

dirham atau yang ditimbang darinya sebagai hadiah.

Tentang perkataan Malik, Abu Hanifah dan Asy-Spfi'i,
semuanya tidak bisa dijadikan hujjah, tidak ada sumbemya baik

dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau q[ns atau

ucapan sahabat. Justru ia bertentangan dengan perintah
Rasulullah # y*S telah kami sebutkan tadi 5nitu beliau menyuruh

kita menjual pemk dengan emas sesuka kita asalkan kontan.

Tentang perkataan hnu Abbas, dia berargumen dengan

hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalw Ahmad bin

Sgru'aib: Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami dari

Sufuan Ats-Tsauri dari Amr bin dinar dari Abu Al Minhal, dia

berkata: Sekufuku menjual perak secara tidak kontan, lalu dia

datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku. Maka kukatakan
"lni Udak boleh." Dia berkata, "Demi Allah, aku telah menjualnya

di pasar dan tidak ada seorang pun yang mencelaku". Aku pun
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mendatangi Al Barra' bin Azib lalu kutanyakan hal tersebut

kepadanya. Maka dia menjawab, "Rasulullah db tiba di Madinah

ketika kami sedang melakukan jual beli seperti itu. Maka beliau

bersabda, 'selarna ia dilakukan secara konbn maka tidak apa-apa,

akan tetapi bila dilakukan seam tidak kontan maka ia merupakan

ibd." [-alu dia berkata kepadaku, "Temuilah Zaid bin Arqam".

Aku pun menemui Zaid bin Arqam dan kutanyakan hal tersebut

kepadanya. Temyata dia menjawab dengan jawaban yang sama,

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Qutaibah

mengabarkan kepada kami, Sufi7an -yaitu hnu 'Uyainah-

mengabarkan kepada kami dari Amr -yaifu lbnu dinar- dari Abu

Shalih As-Samman bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al l$udri
berkata dalam sebuah hadits: hnu Abbas berkata kepadanya:

Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah *b
bersaMa,

"saungguhn5a riba itu hanta (dalam iual beli) tnng
dilakukan se@ra tidak cicil."S9

Diriwayatkan dari lalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah -
yaitu Muhammad bin Hazim Adh-Dharir- menceritakan kepadaku

dari Al A'masy dari hrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid, dia

berkata: AMullah bin Mas'ud berkata, "Tidak ada riba dalam

transaksi kontan dan air dari air."

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Umar bahwa dia

mengatakan seperti pendapat Ibnu Abbas lalu dia mencabut

pendapatrya.

59 HR. An-Nasa'i dalam Sunarnya dengan redaksi yang lebih paniang.

;vt;!;rcY-z
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:
Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku
menanyakan kepada Atha' bin Abi Rabah tentang
barang. Dia menjawab, "Wahai anakku, jika engkau menemukan
100 dirham lalu ditukar dengan satu dirham se@ra kontan maka
ambillah."

Abu Muhammad berkata: Hadits Ubadah, Abu Hurairah,
Umar dan Abu Sa'id menyebutkan bahwa enarn jenis barang yang
telah disebutkan bila masing-masing jenis dihrkar dengan jenisnya

adalah riba bila salah satunya lebih berat timbangannya dari yang
lainnya. Penjelasan ini merupakan hukum tambahan terhadap
hadits usamah, Al Barra' dan Zaid. Dan tambahan ifu tidak boleh
ditinggalkan.

1486. Masalahr Boleh menjual gandum, janrawut,

kurma, dan garam dengan emas atau perak baik secara kontan
atau tidak kontan. Boleh pula melakukan jual beli sakm untuk
emas atau perak dengan jenis-jenis yang telah kami sebutkan,
karena dalilnya membolehkan demikian.

1487. Masalah, Adapun pinjaman, ia dibolehkan pada
jenis-jenis yang telah kami sebutkan dan juga pada jenis-jenis

lainnya serta pada semua barang yang dimiliki. Dan boleh
mengeluarkannya dari kepemilikan, dan tidak ada riba di dalamnya
kecuali dalam safu benfuk saja, yaifu mensyaratkan sesuafu yang
lebih banyak dari sesuatu yang dipinjamkan atau lebih sedikit atau
lebih bagus atau lebih buruk. Hal ini merupakan perkam yang
telah disepakati. Ia berlaku pada enam barang gnng disebutkan
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dalam hadits. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa ia
merupakan riba karena ada syarat yang tidak ditetapkan dalam

Kitab Allah, dan setiap syarat yang tidak ditetapkan dalam Kitab
Allah hukumnya batal. Ia juga dibolehkan sampai jangka waldu
tertenfu atau ditunda tanpa menyebut jangka wakfunya, hanya saja

ia menjadi tanggungan yang bila pemiliknya memintanya maka dia

boleh mengambilnya.

Malik mengatakan, "Dia tidak boleh mengambilnya keorali
setelah jangka waktu tertentu setelah orang yang meminjam

menggunakann3a."

Pendapatrya ini salah, karena ia tidak berlandaskan Al

Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat

orang-orang sebelumnya.

Disamping ihl, penenfuan tersebut salah karena
penggunaan harUn terjadi dalam masa safu jam atau lebih.

Allah $ berfirman,

" Saungguhnya Allah menytruh kamu men5ampailan
ananat kepada tnng berhak meneriman5n" (Qs. An-Nisaa' [4]:
58)

Pinjaman adalah amanah sehingga wajib dikembalikan
kepada pemiliknya bila dia memintanya.

r0$f dy *ri:ir \::i 6 -lyu 1f,l1(,1
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1488. Masalahr Apabila emas bercampur dengan unsur

lain baik perak atau lainnya atau ditambahkan padanya atau

digabungkan kepadanya dalam uang dinar atau lainnya, maka ia
tidak boleh dilual dengan sesuafu tersebut atau sesuafu lainnya

dengan emas sama sekali, baik timbangannya lebih berat atau lebih

sedikit atau sama, kecuali bila emas tersebut telah dimumikan

menjadi emas mumi.

Begifu pula bila bersama perak ada unsur lain seperti

kuningan atau emas atau lainnya baik dengan dicampur atau

dilekatkan atau digabungkan dengannya, maka tdak boleh

menjualnya dengan perak sama sekali baik yang berbentuk dirham

atau selain dirham, baik timbangannya lebih berat atau lebih sedikit

atau sama, kecuali bila perak tersebut telah dimumikan menjadi

perak mumi. Dan sama saja apakah ia berupa pedang yang dihias

atau mushaf yang dihias atau cincin yang ada matanya atau

perhiasan yang ada matanya atau perak yang disepuh emas atau

dinar yang dicampur dengan kuningan atau perak atau dirham

yang dicampur dengan unsur lain. Tidak ada riba pada selain

barang-barang lnng telah kami sebutkan tadi.

Begifu pula bila gandum dicampur dengan unsur lain atau

ditambahkan unsur lain padanya baik yang berasal dari belukar

atau lainnya, maka tidak boleh menjualnya dengan gandum mumi.

BeSitu pula jewawut -baik di dalamnya ada sesuatu yang

lain atau bersamanya ada sesuatu yang lain-, tidak boleh

menjualnya dengan jewawut mumi. Begitu pula kurma yang

dicampur dengan unsur lain, tidak boleh menjualnya dengan

kurma mumi. Begitu pula garam yang dicampur dengan unsur

lain, tidak boleh menjualnya dengan garam mumi.
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Semua hal tersebut berlaku bila ada bekas campuran

tersebut. Namun bila fidak ada bekasnya dan tidak terlihat

padanya, maka hukumnya seperti barang mumi, karena nama ihr

berlaku sesuai sifat-sifat yang menjadikannp beralih kepada

batasan-batasan.

Dalilnya adalah bahwa Nabi $ meny.rruh agar emas dan

perak tdak dijual dengan sesuafu yang sejenis kecuali bila

srna-sarna ada di tempat dan timbangannya sama.

Dan beliau juga melarang agar empat jenis lainnya Udak dilual

dengan sesuahr yang sejenis kecuali dengan takaran yang sama

dan barangnya sarna-sarna ada di tempat. Apabila pada salah safu

dari jenis-jenis tersebut bercampur dengan unsur lain atau

ditambahkan unsur lain padanya, maka tidak boleh menjualnya

dengan sesuahr yang sejenis bila barangryn ada di tempat, dan

Udak pula takaran dengan takaran atau timbangan dengan

timbangan, karena hal tersebut fidak bisa dilakukan padanf sarna

sekali.

Para ulama png memboletrkan demikian mengatakan,

"Apabila kita mengetahui timbangan atau takarannlp maka boleh

menjualnSa dengan sesuafu dari jenisqn baik timbangann5a lebih

berat atau takarann5n lebih banyak. Jadi kadar timbangan atau

takarann3n demikian dan bila ada yang lebih maka ada pada

sesuafu tersebut."

Contohnya adalah dinar yang di dalamnya ada biji perak

yang dijual dengan dinar emas mumi, maka dari dinar emas mumi

tersebut didapat dinar yang tidak ada bijinya yang sama dengan

emas yang ada pada dinar yang di dalamnya ada biji peraknya,

sedangkan kelebihan yang ada padanya yaihr emas pada dinar

tersebut ditukar dengan biji perak.
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Begitu pula dirham yang seperempaturya atau sepertiganya

ada setengahnya mengandung kuningan lalu ia dijual dengan

dirham perak mumi, maka perak yang ada pada dirham tersebut

sama timbangannya dengan perak yang ada pada dirham lainnya,

sementara kuningan yang ada pada perak tersebut sama dengan

perak yang tersisa pada dirham lainnya. Begihr pula yang berlaku

pada empat jenis lainnya.

Abu Muhammad berkata: Kami katakan, jika kalian lepas

dari timbangan dengan niat tersebut, maka kalian tidak lepas dari

penenfuan, karena tidak diketahui perak apa yang ada pada

dirham tersebut yang kalian jual dengan perak lnng lain.

Rasulullah # telah menetapkan bahwa hukumnya tdak halal

kecuali bila barangnya sama-sma ada di ternpat tansaksi.

Bagaimana mungkin hal tersebut dibolehkan ketika ada dalil Snng

melarangnya? Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Muslim: Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh

mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada

kami, Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan kepadaku bahwa dia

mendengar Ali bin Rabah Al-l-akhami berkata: Aku mendengar

Fadhalah bin ubaid berkata, "Ketika Rasulullah $ ada di Khaibar

beliau diberi kalung emas yang ada marjannya. Ia adalah kalung

dari harta rampasan perang yang dijual. Maka beliau menyuruh

agar emas pada kalung tersebut dilepas, lalu beliau bersabda

kepada mereka, 'Emas dengan emas, dengan timbangan yang

sarna'."

Diriwa5ratkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Al Ala'

mengabarkan kepada kami, hnu Al Mubarak mengabarkan

kepada kami dari sa'id bin Yazid-yaitu Abu sgrja'- dari Khalid bin

Abi Imran dari Hanasy Ash-shan'ani dari Fadhalah bin ubaid Al
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Anshari, dia berkata: Pada wakfu terjadi perang Khaibar
Rasulullah $ diberi kalung emas yang ada marjannya yang dibeli
oleh seorang laki-laki dengan harga 9 dinar. Maka Rasulullah $
bersabda, "fTidak boleh) sampai engkau membdakan antara ia
(emas) dengan hinnya." taki-laki ifu berkata, "Yang aku inginkan
hanSnlah emasnya." Nabi bersabda, "Tidak boleh, sampi engkau

membdakan anbn keduanya." Maka laki-laki tersebut

membatalkannya sampai dia membedakan antara keduanya.

Demikianlah, Rasulullah # tdak melihat niat orang

tersebut yang hanya mengincar marjannya saja dimana emasnya

hanya mengikutinya. Beliau juga tdak melihat mahal atau

murahnya harga kalung tersebut. Beliau malajibkan agar emas

tersebut dipisahkan dari kalung tersebut. Dan dalam masalah ini
terdapat perselisihan yang akan kami sebutkan nanti.

Diriwaptkan kepada lorni dari jalur Syu'bah: Umarah bin
Abi Hafshah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin
Hunain, aku mendengar Ali bin Abi Thalib didatangi seorang laki-

laki kefika dia sedang berpidato, lalu laki-laki tersebut berkata,
"Wahai Amirul Mukminin, di negeri kami ada kaum yang makan
riba." Ali bertanya, "Bagaimana ribanya?" Jar,vabn3n, "Mereka

menjual gelas yang bahannya terdiri dari campuran emas dan
perak dengan perak." Maka Ali menggelengkan kepalanya seraya

mengatakan "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir bin Abdul
Hamid mengabarkan kepada kami dari As-Sammak bin Musa dari
Musa bin Anas bin Malik dari ayahnya bahwa Umar memberinya

bejana Persia yang bercampur emas, lalu dia berkata, "Pergilah

dan juallah bejana ini dan berilah syarat yaitu kerelaan kami".
Maka Anas menjualnya kepada orang Yahudi dengan kelipatan
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timbangannya, lalu dia memberitahukan kepada Umar. Maka
Umar berkata kepadanya, "Pergilah dan kembalikan ia kepadanya
dan juallah sesuai timbangannya."

DiriwaSratkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Mujalid dari ArySya'bi bahwa
Abdullah bin Mas'ud menjual barang sisa Baitul Mal laitu dirham
palsu dengan uang dirham (asli) dengan timbangan lrang tidak
sarna.

Dirirunyatkan dari jalur hnu Abi SSnibah: Waki'
mengabarkan kepada kami dari Israil dari Abdul A'la dari Sa'id bin
Jubair dari hnu Abbas, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual
pedang png dihias (dengan perak)dengan dirham."

Mereka adalah Umar, Ali, Anas, hnu Mas'ud, Thariq, hnu
Abbas dan Khabbab. Hanya saja Ali, I(habbab, hnu Mas'ud,
Thariq dan hnu Abbas tidak mengkhususkan perak yang lebih
banyak atau lebih sedikit. Umar memperhatikan timbangan perak
dan menghapus emas, hanya saja dia membolehkan penukaran
dengan keridhaannya setelah dua orang yang melakukan tansaksi
berpisah. Adapun Anas, dia memperhatikan yang lebih b*yuk
dari timbangan dan membolehkan memilih dalam hrkar menukar
barang.

Adapun tentang riwayat dari orang-orang sebelum mereka,
maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hambal dari
Yahya bin Abi Za'idah: hnu Abi Ghunaryah mengabarkan

kepadaku: Aku menanyakan kepada AI Hakam bin Utaibah
tentang uang 1000 dirham yang ditukar dengan 1000 dirham dan
5 dinar. Maka dia menjawab, "Tidak apa-apa menukar 1000
dengan 1000 dan sisanya dengan dinar."
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar dan Sufuan

Ats-Tsauri serta Hai bin Umar mengabarkan kepada kami. Ma'mar

berkata: Dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri. Sufuan berkata:

Dari Al Mughirah dari hrahim An-Nakha'i. Hai berkata: Dari

Abdul Karim Abu Umagyah dari Asy-Sya'bi. Kemudian Al Hasan,

hrahim dan AsyS5ra'bi sepakat mengatakan, "Tidak apa-apa

pedang yang dihias (dengan perak) dan sabuk serta cincin

digunakan unfuk membeli sesuatu yang lebih banyak darinya atau

lebih sedikit dan boleh dilakukan secara tidak kontan."

Diriwaptkan dari jalur AMurrazzaq: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Mughirah: Aku menanyakan

kepada hrahim An-Nakha'i tentang cincin yang aku jual secara

tidak kontan. Dia balik bertanya, "Apakah ada mata cincinn5ra?"

Jawabku, "Ya". Maka dia terkesan membolehkannya-

Diriwayatkan dari lalur lbnu Abi Syaibah: Utsman bin

Mathar mengabarkan kepada kami dari Hisyam -yaifu hnu
Hassan- dan Sa'id bin Abi Arubah. Hisyam berkata, Dari hnu
Sirin. Sa'id berkata: Dari Qatadah. Kemudian Ibnu Sirin dan

Qatadah sepakat mengatakan, 'Tidak apa-apa membeli pedang

yang dihias perak, meja makan yang berhiaskan perak dan gelas

perak dengan uang dirham."

Diriwayatkan dari jalur S1ru'bah, dia berkata: Aku
menanyakan kepada Hammad bin Abi Sulaiman tentang pedang

yang dihiasi perak, apakah ia boleh ditukar dengan dirham? Dia

menjawab "Tidak apa-apa". Pendapat yang sarna juga

diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Makhul.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Hushain -yaitu Abu Abdirrahman-

mengabarkan kepada kami dari AsySya'bi bahwa dia berpendapat
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bahwa tidak apaapa pedang png dihias perak

unfuk membeli besi atau muatan baik secara kontan atau tidak

kontan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syr'bah bahwa dia

menanyakan kepada Al Hakam bin Utaibah tentang pedang lang
dihias (perak) yang ditukar dengan dirham. Dia menjawab, "Jika

dirhamnya lebih banlpk dari hiasan tersebut maka tidak apa-apa."

Pendapat yang sama juga diriwalntkan kepada kami dari Al

Hasan dan hrahim. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufuan.

Dirivvayatkan pula kepada kami pendapat ketiga dari

hrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Sa'id bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Mughirah

dari Ibrahim tentang emas dan perak yang dijual sekaligus. Dia

menpwab, "Tidak boleh dryual kecuali dengan timbangan salah

safu dari kduanya."

Abu Muhammad berkata: Sepertinya dia menghapus yang

safu. Al Atrza'i berkata, "Jika hiasannya mengikuti dan

tambahanryra ada pada mata pedang maka boleh menjualnya

dengan jenisnya baik secara kontan atau ditunda."

Malik berkata, "Jika perak pedang dihiasi perak atau

mushaf dihiasi perak atau sabuk dihiasi perak atau cincin perak

dihiasi perak, maka sepertiga dari harganya ada bersama mata

pedang atau santngnya atau mushafnya atau mata cincinnya.

Apabila perhiasan perempuan berasal dari emas atau perak, maka

perak atau emas berlaku pada sepertiga dari seluruhnya bersama

batu atau kurang darinya. Dalam hal ini dibolehkan menjual

semuanya dengan jenisnya baik lebih banyak atau sama atau lebih
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sedikit asalkan secara kontan dan tidak boleh tidak kontan. Bila ia

lebih banyak dari sepertiga maka tidak boleh sama sekali."

Pendapat ini sangat kontradiktif, karena perbedaan tersebut

haram, seperti menundanya dan lain sebagainya. Bila salah satu

dari keduanln dilarang maka yang lainnya juga harus dilarang, dan

bila salah satu dari keduanya dibolehkan karena mengikuti maka

yang lainnya juga harus dibolehkan karena ia mengikuti.

Pembatasannya pada sepertiga juga sangat mengherankan.

Tidak ada seorang pun yang dapat memahami bahwa timbangan

10 rithl perak sepertiga dari harganya termasuk sedikit dan

timbangan safu dirham perak separuh dari harganya termasuk

banyak. Pendapat ini sangat rusak dan tdak memiliki dalil

keabsahannya baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwaSnt lemah

atau perkataan ulama sebelumnya atau qiyas atau pendapat

argumentatif atau pendapat yang hati-hati.

Dia juga berkata, "Tidak boleh menjual selain yang telah

kami sebutkan 1nng di dalamnya ada emasnyia atau peraknya

dengan jenisnya grang di dalamnya ada keduanya baik sedikit atau

banyak, seperti pisah berlapis perak atau emas atau pelana kuda

atau lainnya. Kecuali bila perak atau emas yang terkandung di

dalamnya diambil barang tersebut tidak berarti, maka tidak apa-

apa menjualnya dengan jenis yang di dalamnya ada demikian baik

secara kontan atau tidak kontan dan sesuka hatinya."

Abu Muhammad berkata: "Sesuafu lrang berarti"

merupakan perkataan yang tidak dapat dipahami, karena biji emas

atau biji perak berarti bagi orang-orang miskin, pedagang dan

mayoritas manusia. Menurutnya dan menunrt kami tidak boleh

menambah timbangan yang menyebabkan riba, tapi kemudian dia

membedakan antara pedang, mushhaf, cincin, sabuk dan
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perhiasan perempuan dengan pelana lnrda, tali kekang, besi pada

fumit sepafu joki, pisau dan lainn3a. Sungguh ini sangat aneh."

Jika mereka mengatakan, "Karena yang telah disebutkan

sebelumnya boleh diambil". Maka kami katakan, "Dinar boleh

diambil. Mereka dibolehkan menjualnp bersama lainryn dengan

emas bila ia merupakan sepertiga harganya atau larang darinya.

Dan Malik membolehkan ganti dinar mumi dengan dinar yang

dicampur kuningan atau perak baik banyak atau sedikit, baik

sepertiga atau lebih banyak atau lebih sedikit asalkan barangnp
sama.tt

Dia juga memboletrkan ganti dirham yang dicampur

lnrningan dan lainnSn dengan dfham perak mumi asalkan

barangnp sarna, baik campurannya mencapai sepertiga atau lebih

banyak atau lebih sedikit.

Dia berkata, "Apabila hal tersebut dengan narna jual beli

maka fidak dibolehkan." Dia berpendapat bahwa barang

campuran tersebut wajib dizakafi bila timbangannyra ftobotrya)
mencapai 200 dirham atau bila bobot dinamSra mencapai 20

dinar, meskipun perak atau emas pada keduanSn lebih sedikit dari

sepersepuluh.

Pendapat ini juga sangat kontuadiktif. Apabila

seperti bamng mumi Snng wajib dizakati dan benfuknya perak

maka menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya dibolehkan

karena ia merupakan sesuafu yang satu. Sedangkan bila menjual

sebagiannya dengan sebagian lainnya tidak dibolehkan karena ia
merupakan sesuatu yang satu meskipun bukan perak, maka

mengeluarkan zakat padanya tidak wajib. Jadi hukumnya sama

saja.
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Kemudian membedakan antara ganti dengan jual beli juga

sangat mengherankan. Kami tidak mendengar hal ini dari seorang

pun sebelumnya dan kami tidak tahu dari mana dia mengatakan

seperti itr"r. Seandainya ganti disini bukan hukum jual beli maka

dinar boleh ditukar dengan dua dinar sebagai ganti dan tidak atas

nama jual beli. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan.

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuatu yang dihias emas

atau perak boleh dijual dengan jenis yang di dalamnya ada emas

atau peraknya bila harganya lebih banyak dari barang yang dijual

baik perak atau emasnya. Akan tetapi bila harganya sama atau

lebih sedikit maka tidak dibolehkan."

Dia berkata, "Dan diharuskan menerima pembayaran

barang yang ada perak atau emasnya sebelum berpisah".

Pendapat ini sangat aneh dan bertentangan dengan Sunnah

sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya.

Abu Hanifah berkata berkaitan dengan dirham campuran
(Udak mumi), "Apabila dua pertiganya kuningan dan peraknya

hanya sepertiga dan tidak bisa dimumikan kembali karena bila

dimumikan tidak diketahui apakah kuningannya masih ada atau

terbakar, maka tidak apa-apa menjualnya dengan timbangan

seluruhnya dengan perak mumi atau dengan timbangan yang lebih

banyak dari timbangan seluruhnya. Dan tidak boleh menjualnya

dengan perak yang sama atau lebih sedikit darinya."

Dia berkata, "Apabila separuhnya kuningan dan

separuhnya lagi perak, bila peraknya dominan maka boleh

menjualnya dengan timbangan seluruhnya pada perak mumi, dan

tidak boleh menjual dengan perak yang lebih banyak. Apabila
salah safunya Udak lebih dominan dari yang lainnya maka boleh

menjualnya dengan timbangan yang sama pada perak mumi atau
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lebih banyak atau lebih sedikit setelah harga perak tersebut lebih

banrnk dari perak yang ada pada dirham. Apabila tidak diketahui

mana yang lebih banyak dari dua perak tersebut maka jual belinS;a

Udak sah."

Dia berkata, "Apabila dua pertiga dirham dan sepertiganya

mempakan lnmingan maka tidak boleh menjualnp dengan perak

mumi keorali bila sama, apabila lebih sedikit atau lebih banyak

maka tidak dibolehkan. "

Ini adalah pendapat aneh yang seandainya diucapkan anak

kecil yang baru bicara tetap dianggap aneh. Hukum-hukum

tersebut tidak memiliki landasan sama sekali baik dari Al Qur'an

atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat kuat

dan pendapat png hati-hati. Aku juga tidak mendengar hal ini dari

orang-orang sebelumn3p.

Yang mengherankan adalah dia berpendapat bahwa

sepertiga sedikit lalu dalam kesempatan lain dia berpendapat

bahwa seperempat banSnk, yaihr berkaitan dengan kasus kefika

perut perempuan merdeka tersingkap dalam shalat.

Dalam kesempatan lain dia berpendapat bahr,ra ukuran safu

dirham dianggap besar berkaitan dengan tertukanSra paha

perempuan merdeka atau terbukanya dubump. Dalam

kesempatan lainn5a dia berpendapat bahwa setengah dianggap

sedikit. Dalam kesempatan lain dia berpendapat bahwa ukuran

tiga jari dari seluruh kepala dianggap besar. Sungguh ini

merupakan pendapat-pendapat yang sangat kacau dan

kelancangan dalam agama Allah &.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama dengan

pendapat kami juga diriwayatkan dari beberapa ulama Salaf.
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Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu
Abi Syaibah, Waki' mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin AMullah Asy-Syr'aitsi dari Abu Qilabah dari Anas, dia

berkata: Kami mendapat surat dari Umar bin l(haththab rg ketika

kami sedang berada di negeri Persia (yang isinya), "Janganlah

kalian menjual pedang yang ada lingkaran peraknya dengan

dirham."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur' Mahdi bin

Maimun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah

bin Abi Ya'qub: Yuhyu Ath-Thawil menceritakan kepadaku dari

seorang laki-laki Hamdan, dia berkata: Aku bertaryn kepada Ali
bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, perak sekarang tidak

laku, apaloh aku boleh menukamya dengan menambah dtau

menguranginya ?" Dia menjawab, "ltu adalah riba."

Diriwa5ntkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir
mengabarkan kepada kami dari Mughirah bin Miqsam dari

ayahnya dari seorang laki-laki Samani, dia berkata: Ali bin Abi
Thalib berkata, "Apabila salah seorang dari kalian memiliki dirham
yang tidak disunakan, pakailah ia unfuk membeli emas dan belilah

dengan emas tersebut sesuafu yang dikehendakinya."

Diriwaptkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyraim

mengabarkan kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwa

Abdullah bin Mas'ud menjual barang-barang bekas Baitul Malyaitu
dirham palsu dengan dirham (asli) yang timbangannya tidak sama.

Maka Umar melarangnya dan bersabda, "Bakar ia sampai besinya

atau tembagan5ra hilang dan menjadi perak mumi lalu juallah perak

tersebut dengan timbangan yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Abu Ath-
Thahir menceritakan kepadaku, hnu Wahb mengabarkan kepada
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kami dari Amr bin Al Harits bahwa Amir bin Yahya Al Mu'afiri
mengabarkan kepada mereka dari Hanasy bin AMullah Ash-
Shan'ani bahwa pemah bersama Fadhalah bin Ubaid dalam
peperangan. (Hanasy berkata): lalu aku dan teman-temanku
mendapat bagian berupa kalurrg yang bercampur emas, perak dan
muflara. I-alu aku ingin membelingn. Maka aku pun menanyakan

kepada Fadhalah bin Ubaid. Dia menjawab, "Ambil emasnya dan
letakkan dalam telapak tangan dan letakkan emasmu di telapak
tanganmu (1nng lain), lalu juallah dengan timbangan yang sama,

karena Rasulullah $ bersaMa......"

DiriunSntkan dari jalur Waki': Fudhail bin Ghazwan

mengabarkan kepada kami dari Nd', dia berkata: hnu Umar tidak

mau meniual pelana kuda atau pedang 5nng ada peraknya sampai

dia mengambil peraknSn lalu menjualqn dengan timbangan yang

sama.

Mereka adalah Umar, Ali, hnu Umar, Fadhalah bin Ubaid.

Adapun riurayat dari golongan tabi'in adalah sebagaimana

yang dirir,vaSatkan kepada kami dari jalur lbnu Abi Syaibah: AMul
A'la bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari
Az-A)hn bahwa dia melarang seseorang membeli pedang lrang
dihias perak. Dia berkata, "Belilah ia dengan emas secara kontan."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Ismail bin hrahim

-yaifu hnu Ula14,rah- mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-
Sakhtiyani bahwa Muhammad bin Sirin melarang seseorang

membeli pedang yang dihias perak kecuali dengan aradh (barang

selain dinar dan dirham).

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari
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hnu Sirin bahwa dia berkata, "Apabila hiasannya perak maka

seseorang boleh membelinya dengan emas. Apabila bila hiasannya

emas maka dia boleh membelinya dengan perak. Apabila
hiasannya emas dan perak maka dia tidak boleh membelinya

dengan emas atau perak tapi harus dengan aradh."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani -yaifu Abu Ishaq-

mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa

suatu ketika pemah diperlihatkan kepadanya kalung emas yang

ada mutiaranya. Maka dia berkata, "Pisahkanlah emas dari
mutiaranya lalu juallah emasnya secara kontan dan juallah

mutiaranya semau kalian."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Zakariya -yaitu hnu Abi
Zaidah- mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata:

Syumih pemah ditanya tentang kalung emas yang ada matanya
"Apakah ia boleh dijual dengan dinar?" Dia menjawab, "Matanya

harus dilepas lalu emasnya dijual dengan emas dengan timbangan
yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-
Zlrhn dan Qatadah. Qatadah berkata: Dari Ibnu Sirin. Kemudian
Ibnu Sirin dan Az-Zrhri sepakat mengatakan, "Dimakmhkan

menjual cincin yang ada peraknya dengan uang perak."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad
bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia melarang

seseorang membeli emas dan perak dengan emas. Hammad
mengatakan berkaitan dengan orang yang hendak membeli 1000
dirham dengan 100 dinar dan satu dirham. Dia melarangnya

seraya mengatakan, "Tidak boleh. Akan tetapi belilah 1000
dirham dengan 100 dinar". Dan semua yang kami katakan adalah
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pendapat AsSrSyafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama fikih Azh-

Zhahiri.

L489- Masalahr Apabila ada emas dan barang lain selain

perak yang bersamanya atau disusun di dalamnya, maka boleh

menjualnya apa adanya dengan sesuafu yang bersamanya atau

lainnya dengan dirham secara kontan dan tdak boleh fidak

kontan.

Begifu pula perak yang bersamanya ada barang lain selain

emas atau disusun di dalamnya atau ia ada di dalamnya, maka

boleh menjualnya dengan sesuafu yang ada bersamanya atau

lainnya dengan dinar secara kontan dan tidak boleh tidak kontan.

Begifu pula gandum yang bercampur dengan kurma atau

gaftrm atau barang lainnya, ia boleh dijual (ditukar) dengan
janawtrt secam kontan dan tidak boleh tidak kontan.

BeSifu pula jer,vaunrt yang bercampr.r dengan kurma atau

gaftrm atau lainnya, ia boleh d[ual dengan gandum se@ra kontan

dan tidak boleh secara tidak kontan.

Begifu pula kurma yang bercampur dengan jalawut atau

garam atau lainnya, ia boleh dijual dengan gandum secara kontan

dan tidak boleh se@ra tidak kontan.

Begrfu pula garam yang bercampur dengan gandum atau

jalawut atau lainnya, ia boleh dijual (ditukar) dengan kurma secara

kontan dan Udak boleh secara tidak kontan.

Dalilnp adalah sabda Rasulullah $,
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"Apabila jenis-jenis tersebut berbda, juallah squka kalian
bik dilakukan seara kontan."

Jadi tidak berlaku timbangan yang sarna, takaran yang

sarna atau barang yang sama dan hanya berlaku kansaksi kontan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah:

Al Hajjaj bin Arthah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin
Amr bin Huraits bahwa alnhnya membeli sutera bermotif emas

dari Ali bin Abi Thalib seharga 4000 dirham secanr tidak kontan.
Maka dia membakamSra lalu mengeluarkan darinya (ernas) senilai

20.000 dirham.

Rabi'ah membolehkan penjualan pedang Snng berhiaskan
perak dengan emas sampai jangka waktu tertentu (tidak kontan).

Ali berkata: Tidak ada hujjah pada ucapan seorang pun
selain Rasulullah &. Inilah yang ditentang oleh ulama fikih Malik

dan ulama fikih Hanafi. Mereka menyelisihi pertuatan Ali dan Amr
bin Huraits yang dilakukan di hadapan para sahabat.

1490- Masalah, Berkaitan dengan dirham palsu dan

dinar palsu, apabila dua orang melakukan jual beli dengan dirham
palsu yang telah tampak adanya tanda-tanda bahwa dirham
tersebut palsu maka hukumnya dibolehkan bila keduanya

mengadakan akad jual beli dengan ketentuan bahwa kuningan
yang ada pada dinar tersebut ditukar dengan perak yang ada pada
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dirham palsu tersebut dan perak yang ada pada dirham tersebut

ditukar dengan kuningan yang ada pada dinar tersebut. Dalam hal

ini hukumnya dibolehkan dan halal, baik keduanya sma-sama

mengadakan akad jual beli dengan nilai yang berbeda atau sama

atau tanpa timbangan yang diketahui atau tanpa timbangan

dengan tanpa timbangan, karena menukar kuningan dengan perak

halal.

Begitu pula bila keduanya berbansaksi jual beli dengan

menggunakan dinar palsu yang difukar dengan dinar palsu yang

kepalsuannya telah terlihat pada keduanya, bila keduanya

melakukan bansksi jual beli dengan menukarkan emas ini dengan

perak ifu atau emas ihr dengan perak ini maka hukumngn halal

baik bobotrp sama atau beda atau tanpa timbangan, asalkan

dilalokan secara kontan, karena ia merupakan emas

dengan perak. Jadi adanya perbedaan pada keduan5a dibolehkan

dan bansaksi kontannya wajib.

1491. Masalahr Boletr menjual gandum dengan tepung

gandum atau roti gandum, atau menjual tepung gandum dengan

teptrng gandum dan roti gandum, atau menjtnl tepung gandum

dengan tepung gandum dan roti gandum, atau menjual roti
gandum dengan roti gandum baik dengan takaran yang berbeda

atau sama atau tanpa takaran.

Juga boleh menjual buah Zaitun dengan minyak Zaitun dan

buah Zaitun, atau minyak Zaifun dengan minyak Zaihrn, atau

anggur dengan anggur dan perasan anggur, atau ctrka anggur

dengan cuka secara kontan, atau menjualnya se@ra salam antara

sebagiannya dengan sebagian lainnya.
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Begifu pula menjual tepung jewawut dengan gandum dan

ja,vawut atau tepung gandum dan roti gandum. Juga dibolehkan

menjual buah Tin dengan buah Tin, kismis dengan kismis, padi

dengan padi sesuka hatimu baik dengan takaran berbeda atau

aman melakukan salam pada sebagiannya dengan sebagian

lainnya.

Jadi tidak ada riba dan tidak ada yang diharamkan kecuali

pada enam golongan yang telah kami sebutkan. Begifu pula

menjual buah anggur dengan kismis secara takaran, dan

dibolehkan pula dengan timbangan sesuka hati kita.

Juga dibolehkan menjual tanaman dengan gandum secara

takaran. Bila tanamannya bukan gandum atau jeurawut dan bukan

bulir maka boleh menjualnya dengan gandum secara takaran atau

dengan semua tanaman selain gandum secara takaran.

Ulama fikih Maliki membolehkan penukaran tepung

gandum dengan gandum dengan takaran yang berteda.

Sementara ulama fikih Hanafi membolehkan penukaran roti
gandum dengan gandum dengan takaran berbeda. Dan semuanya

asalnya adalah gandum, jadi tidak ada perbedaannya.

Dalilnya adalah yang telah kami sebutkan sebelumnya

bahwa tidak ada riba dan tidak haram hukumnya kecuali yang

telah ditetapkan Rasulullah $.
Allah S berfirman,

'€li^('i-Y,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al
Baqarah l2l:275'l
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Allah & j,rgu berfirman,

6?s3-Jy;g4u,rLJ${J|^I:JLUJ
"e'iV.;"lP,

"Janganlah lamu saling memakan harta s*arnamu dengan

jalan tnng bathil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku

dengan sula sna-sula di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Rasulullah #t membolehkan jual beli salam pada setiap

barang png takarannya diketahui atau timbangannya diketahui

3nng jangka waktunya diketahui. Allah S befirman,

"Padahal saungguhnga Allah telah menjelasl<an kepda
l<amu ap tnng dihamml<an-Ngm absmu." (Qs. Al An'aam [6]:

11e)

Jadi telah gamblang seterang matahari bahwa setiap

perdagangan, setiap jual beli dan setiap jual beli slam pada

takaran yang diketahui atau timbangan Snng diketahui sampai

jangka wakfu yang diketahui hukumnya halal secara muflak tanpa

diragukan lagi, kecuali yang keharamannya di;elaskan Allah &
kepada kita melalui Rasulullah $.

Kami menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin

Allah $ mengharamkan sesuafu kepada hamba-hambaNya lalu ia

disembunyikan dan udak dijelaskan oleh Rasulullah #. Allah &
tdak akan membiarkan kita menetapkan sesuafu yang diharamkan

berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syaf i dan lainnya

wircF:#6
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atau berdasarkan pendapat kami dan pendapat siapapun atau

berdasarkan klaim-klaim yang tidak memiliki landasan hukum.

Kami tidak menemukan orang yang melarang penjualan

buah Zaitun dengan minyak sebelum Malik. Kemudian
pendapatuiya diikuti oleh Asy-Syafi'i meskipun dia tidak terus

terang menyatakan demikian. Akan tetapi Abu Hanifah dan para

pengikutnya membolehkannya bila minyaknya lebih banyak dari

minyak 5nng ada dalam buah Zaitun-nya. Jika tidak maka Udak

boleh.

Apabila mereka mengatakan "la adalah mwabanali',
maka kami katakan "Kalian mengatakan sesuahr yang batil."
Muzabanah telah dijelaskan oleh Abu Sa'id Al Khudri, Jabir bin
AMullah dan hnu Umar. Mereka adalah orang-orang yang paling

mengetahui bahasa dan agama. Akan tetapi mereka tdak
menjelaskan sebagaimana penjelasan tersebut (yang dikatakan oleh

mereka).

Apabila mereka mengatakan "Kami mengqiyaskannya

dengan penukaran kurma matang dengan kurma kering dan
penukaran kismis dengan buah anggur secara takaran", maka

kami katakan "Semua qiyas batal dan qiyas ini juga sangat batil,

karena kismis adalah anggur itu sendiri hanya saja telah kering,

dan kurma kering juga termasuk buah kurma hanya saja telah

kering. Kemudian minyak Zaifun juga merupakan sesuatu yang lain

selain buah Zaitun, hanya saja ia keluar darinya seperti keluamya

air susu dari kambing. Kurma kering juga termasuk bagian dari
pohon kurma. Dan menjual semua ifu dengan sesuatu yang keluar

darinya adalah dibolehkan tanpa diperselisihkan lagi. Inilah yang

paling sah dalam qiyas seandainya qiyas ifu dibenarkan."

:
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Kami telah menyebutkan pendapat-pendapat mereka yang

berbeda-beda yang saling konbadiktif. Temyata setiap pendapat

darinya mendustakan pendapat lainnya dan membatalkannya dan

kesalahannya bisa dibuktikan. Semuanya dikatakan tanpa landasan

sarna sekali. Segala puji bagi Allah atas NikmatNya yang besar

kepada kita. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih
Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Ubaidah bin

Humaid mengabarkan kepada kami dari Mutharrif -yaitu hnu
Tharif- dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya tentang tepung yang

difukar dengan gandum. Dia menjawab, "Jika ia bukan riba maka

hukumnya tetap meragukan."

DiriwaSntkan dari jalur lbnu Abi Syaibah: Jarir
mengabarkan kepada kami dari laits dari Mujahid, dia berkata,

"Tidak apa-apa menukar biji gandum dengan tepung atau tepung

dengan biji gancium dan tepung". Dia tidak mensyaratkan adanya

persamaan.

Kami telah menyebutkan pendapat para sahabat dan

orang-orang setelah mereka tentang muabanah sehingga tidak
perlu lagi disebut disini.

L492. Masalah: Barangsiapa yang memiliki dinar atau

dirham atau gandum atau jalawut atau garam atau kurma kering

atau lainnyra pada orang lain yang tidak terjadi riba di dalamnya

maka ia tidak dapat berkumpul baik dengan jual beli atau pinjarn-

meminjam atau salam atau lainnya. Dan barang tersebut

merupakan miliknya baik secara kontan atau tidak kontan. Dia

tidak boleh mengambil selain hartanya darinya sarna sekali.

tu
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Apabila dia mengambil dinar dari dirham atau dirham dari
dinar atau joluawut dari gandum atau dirham dari Aradh atau jenis

lainnya yang tidak dapat berkumpul, maka unfuk sesuahr yang

terjadi riba di dalamnya maka ia merupakan riba, sedangkan

sesuatu yang tidak terjadi riba di dalamnya maka haram
dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil.

Semuanya batal dan tertolak selamanya dan hukumnya

seperti barang ghashab, kecuali bila tidak dapat dilakukan sesuafu

yang adil maka dibolehkan mengambil semampunln yang boleh
dimiliki sesuai haknya tanpa menambahnya, karena ia hukumnya
halal.

Dalilnya adalah yang telah kami sebutkan sebelumnp yaitr
bahwa Nabi $ mengharamkan penukaran emas, perak, gandum,

kurma, jalawut dan garam kectrali dengan volume yang sama dan
barangnya sarna-sama ada di tempat kansaksi. Lalu Nabi S
bersaMa, " Apabik ienis-ienis tersebut bqbda maka iuallah squka
hati lalian asall<an secam kontan". Sedangkan pmktek yang telah

kami sebutkan tadi tdak dilakukan se@ra kontan, tapi salah

safunya tidak ada di tempat hansaksi dan kemungkinan tidak
keluar dari sumbemya setelah ifu, sehingga ia diharamkan
berdasarkan saMa Nabi $.

Disamping itu ada hadits yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh mengabarkan kepada

kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Nafi'
bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Kedua mataku
melihat dan kedua telingaku mendengar langsung Nabi $
bersaMa,
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" Janganlah kalian menjual emas dengan emas atau perak

dengan pouk kecuali dengan fimbangan yang sana. Janganlah

kalian melebihkan atas sebagian lainnjn. Janganlah

l<alian menjual squafu tlang tidak ada di tempt tansaksi dengan

sauafu yang ada di tempat tansaki kecuali secaft, kontan."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Hafsh bin Umar -yaitu
Al Haudhi- mengabarkan kepada kami, Syr'bah mengabarkan

kepada kami, Habib bin Abi Tsabit mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar Abu Al Minhal berkata: Aku bertanya

kepada Al Barra' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang penukaran

barang. Maka keduanya menjawab, "Rasululah $ melarang jual

beli emas dengan perak secara tidak kontan."

Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i -dalam salah satu dari dua

pendapatrya- dan ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat bahwa

boleh menukar emas dengan perak atau perak dengan emas.

Mereka berargumen dengan dalildalil berikut ini:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin

Ashbagh, Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Affan
bin Muslim mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb dari Sa'id bin

Jubair dari hnu Umar bahwa dia berkata: Aku berkata, "Wahai

Rasulullah, aku menjual unta dengan dinar, lalu aku mengambil
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dirham dan menjual dengan dirham dan mengambil dinar. Aku
juga mengambil ini dari ifu". Nabi bersaMa, "Tidak apa-ap
engkau mengambilnya dengan harga saat ifu."

Abu Muhammad berkata: khabar-Khabar tersebut tidak bisa

dijadikan hujjah karena beberapa alasan:

Pertarna, Simak bin Harb seorang periwayat dha'if. Dia
menerima talqin sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'bah. Dia

pemah bertanya kepadanya "Apakah si fulan telah menceritakan

kepadamu dari si fulan?" Dia menjawab "Ya".

Kdua, khabar ini diriwayatkan dengan sanad ini dengan

penjelasan yang berteda dari yang mereka sebutkan. Sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syr'aib:

Qutaibah mengabarkan kepada kami, Abu Al Ahwash

mengabarkan kepada kami dari Simak bin Hart dari Sa'id bin

Jubair dari hnu Umar, dia berkata, "Dulu aku biasa menukar emas

dengan perak atau perak dengan emas, lalu kutemui Rasulullah $
dan memberitahukannya kepadanya. Maka beliau bersabda,'Jika
englau melahl<an tansaki jual beli dengan temanmu, janganlah

engkau berpisah dengannSa bila masih ada Snng satnar di antan
kalian betdud." Jadi, ini yang benar dan semuanya sama-sarna

khabar ahad.

Ketiga, seandainya benar apa yang mereka maksud maka

mereka telah menyelisihinya, karena di dalamnya disyaratkan

mengambilnya dengan harga pada saat itu. Disisi lain mereka

membolehkan mengambilnya dengan selain harga saat itu. Jadi

mereka telah membuang sesuahr yang mereka jadikan sebagai

argumentasi.
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Hal lainnya yang membatalkan argumentasi mereka adalah

bahwa telah sah adanya larangan melakukan jual beli gharar. Dart

apa yang mereka lakukan lebih parah dari jual beli gharar, karena

ia merupakan jual beli sesuatu yang tidak diketahui apakah ia

diciptakan setelah itu atau belum dan iuga tdak diketahui

barangnya. Padahal jual beli itu tidak boleh dilakukan kecuali pada

barang tertentu dengan sesuafu yang sama dengannya. Bila tidak

demikian maka ia termasuk jual beli gharar dan memakan harta

orang lain dengan cara batil. Disamping ihr jual beli salam itu tidak

boleh dilakukan kecuali sampai jangka waktu tertenfu. Jadi apa

yang mereka lakukan tidak disebut jual beli atau salarn. Justuir ia

merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang

batil.

Disamping itu khabar tersebut menjelaskan jual beli. Maka

dari mana mereka bisa membolehkannya dalam pinjam-

meminjam? Sebagian orang yang mengatakan demikian mem-

bedakan antara pinjaman dalam jual beli dalam masalah ini.

Mereka berargumen dengan perbuatan ulama Salaf dalam hal ini.

Yaifu asar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', Ismail

bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari

Sa'id maula Al Hasan, dia berkatar Aku mendatangi hnu Umar

untuk menagihnya. Dia berkata kepadaku, "Jika kepala gudang

kami datang maka kami akan memberikannya kepadamu". Setelah

dia keluar, maka hnu Umar menyuruhnya pergi ke pasar

bersamaku seraya berkata, "Jika ada harga tertentu, bila dia

hendak mengambilnya dengan harganya maka dia boleh

mengambilnya."

Diriwaptkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu

Awanah mengabarkan kepada kami, Ismail As-Suddi mengabarkan
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kepada kami dari Abdullah Al Bahi dari Yasar bin Numair, dia
berkata: Aku memiliki piutang pada seseorang lalu dia me
nawarkan beberapa dinar kepadaku, aku berkata, "Aku tidak akan

mengambilnya sebelum aku menanyakannya kepada Umar." Lalu
aku menanyakan kepadanya. Umar pun berkata, "Bawalah ia ke

uang lalu hrnjukkan kepadanya. Bila harganya cocok
dan engkau mau maka ambillah. Tapi jika engkau mau, ambillah
yang sama dengan dirhammu." Pembolehan ini juga diriwayatkan
secara shahih dari Al Hasan Al Bashri, Al Hakarn, Hammad, Sa'id
bin Jubair -meskipun masih diperselisihkan-, Thawus, Az-Zvhi,
Qatadah dan Al Qasim bin Muhammad. Akan tetapi masih ada

perbedaan pendapat dari hrahim dan Atha'.

Abu Muhammad berkata: Ada pula riwa5rat-riwayat png
sampai kepada kami dari beberapa ulama Salaf yang melarang hal

tersebut:

Diriuaptkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari
Ibnu Umar, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Janganlah

kalian menjual ernas dengan perak Snng salah safun1a tidak ada di
tempat transaksi dan yang lainqn ada di tempat". Riwayat ini
shahih .@

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari AMullah bin Auf dari
hnu Sirin dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia melarang
memba5nr emas dengan perak atau perak dengan emas.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim
mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani -yaitu Abu Ishaq-

mengabarkan kepada kami dari Ikrimah dari hnu Abbas bahwa dia
melarang membayar emas dengan perak. Riwapt ini shahih.

60 HR. Malik dahm At Muunththa' (2/lg6l.
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Diriwa5ratkan dari jalur Sufuan bin Uyainah dari Sa'd bin

Kidam, dia berkata: Ma'an -yaitu hnu AMirrahman bin AMullah

bin Mas'ud- bersumpah di hadapanku bahwa dia menemukan di

catatan buku ayahnya yang difulisnya sendiri sebuah fulisan:

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari

mengambil dirham sebagai ganti dinar atau mengambil dinar

sebagai ganti dirham."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Sufi7an bin 'Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin dinar: Abu Al Minhal

AMurrahman bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa

Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Amirul Mukminin -yakni
ayahnya- melarang kami menjual hutang dengan barang". Riwayat

ini sangat shahih .

Diriwaptkan dari jalur Hammad bin 7.-ard: Ayyub As-

Sakhtiyani mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin

bahwa Zainab isteri Ibnu Mas'ud menjual budak perempuannya

dengan emas atau perak, lalu hnu Sirin menawarkan kepadanya

jenis lain, lalu Umar ditanya tentang hal tersebut. Maka dia

menjawab, "Hendaklah engkau mengambil jenis yang dijual

Zainab."

Diriwa5ntkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin

AMullah yaitu Ath-Thahhan mengabarkan kepada kami dari Asy-

Syaibani -yaitu Abu Ishaq- dari Muhammad bin Zaid dari hnu
Umar tentang orang yang menjual makanan dengan dirham,

apakah dia boleh mengambil makanan dengan dirham? Maka dia

menjawab, "Tidak boleh, sampai engkau menerima dirhammu".

Akan tetapi hnu Umar tidak mengatakan pembolehannya pada

selain makanan.
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Diriwayatkan dari jalur hnu Abi S5nibah: Ali bin Mushir
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As5r-Syaibani dari
Muhammad bin Taid dari hnu Umar tentang orang yang

meminjamkan dirham, apakah dia boleh mengambil makanan

dengan harganya? Temyata dia menganggapnya makruh.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna:

Muammal bin Ismail mengabarkan kepada kami, Sufun Ats-Tsauri
mengabarkan kepada kami dari Az-7ttbaft bin 'Adi dari hrahim
An-Nakha'i bahwa dia melarang membayar dinar dengan dirham
atau dirham dengan dinar.

Dirirrnyatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin
BaqB5rar mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada
kami, Musa bin Nafi' mengabarkan kepada kami dili Sa'id bin
Jubair bahwa dia melarang mengambil dinar dari dirham atau

dirham dari dinar.

Diriunyatkan dari lalur hnu Abi Syaibah: hnu Ulayyah
mengabarkan kepada kami dari Yunus -yaifu Ibnu ubaid- dari
Anas bin sirin, dia berkata: Abu ubaidah bin Abdunah bin Mas'ud
berkata kepadaku, "Janganlah engkau mengambil emas dari perak
yang ada dalam tanggungan oreng lain dan janganlah engkau
mengambil perak dari emas."

Diriv,rayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Waki' bin Ali bin
Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Yahya -yaitu Ibnu
Abi Katsir- dari Abu salamah -yaitu hnu Abdinahman bin Auf-
bahwa dia melarang engkau mengambil piutang dirham pada

orang lain lalu engkau mengambilnya dinar darinya (yakni

mengambil dinar sebagai ganti dirham).

AlMuhalta - ELI



Diriwayatkan dari jalur lbnu Abi Syaibah: AMul A'la bin
Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan

dari Muhammad bin Sirin tentang orang yang memiliki piutang

dirham pada orang lain lalu orang tersebut hendak mengambil

dinar darinya. Temyata dia melarangnya.

Diriwa5ntkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Marwan bin
Muawiyah -yaitu Al Fazari- mengabarkan kepada kami dari Musa

bin Ubaidah: Atha' maula Umar bin AMul Azu mengabarkan

kepadaku bahwa dia membeli seekor unta betina dari Barad maula

Sa'id bin Al Musayyib seharga 4 dinar, lalu dia datang unfuk
mengambil haknya. Aku berkata, "Aku hanya punya dirham dan

tidak punya dinar." Dia berkata, "Aku akan berkonsultasi dulu

dengan Sa'id bin Al Musa3ryib." Ketika aku minta pendapat Sa'id,

dia berkata, "Ambillah dinar darinya secara langsung. Jika dia tidak
mau maka umsannya terserah Allah dan tinggalkanlah dia."

DiriwaSnti<an dari jalur lbnu Abi Syaibah: Yahya bin Sa'id
Al Qaththan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Harmalah, dia
berkata: Aku menjual seekor unta dengan dirham sampai masa

panen. Setelah jatuh tempo mereka membayarku dengan biji
gandum, jau.rawut dan Salt. lalu aku menanyakan kepada Sa'id bin
Al Musa5ryib. Dia menjawab "Tidak boleh. Janganlah engkau

mengambil kecuali dirham."

Mereka adalah Umar, hnu Abbas, hnu Mas'ud, Ibnu

Umar, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaidah bin Abdullah bin

Mas'ud, Abu Salamah bin Abdurrahman, hnu Sirin dan Ibnu Al
Musayyib.

Inilah yang mereka tinggalkan yaitu tentang keharaman

memakan harta dengan cara batil yang disebutkan dalam Al

Qur'an dan mereka malah mengacu pada khabar yang tidak sah.
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Adapun pendapat kami, ia juga merupakan salah satu dari dua
pendapat AsySyafi'i dan juga merupakan pendapat hnu
Syubrumah.

Bila seseorang tidak bisa mendapatkan keadilan, maka
Allah & telah berfirman,

(it,ry-#.6%
"Dan balaan suafu kejahabn adalah kejahabn yang

sdup." (Qs. AslrSyuuraa [42]: 401

Allah & berfirman,

a3*j Y #r,,r#b1f;t,#,;s,;i ;S
" Oleh sebab ifu bnngsiap tang menyeftng katnu, maka

suanglah ia, seimbang dengan sqarrspnnp terhadapmrl." (es. AI
Baqarah l2l: l94l

Hal ini bersifat urnutn, yaifu bahwa setiap orang yang
dihalangi haknya bisa menunfut keadilan atau orang yang
berpiutang kepadanya bisa mev,rakilkan kepada orang lain unfuk
menjualkan hartanya di sisinya atau membelikan sesuafu yang
diinginkannf. Bila demikian halnya maka dibolehkan.

1493. Masalah' Ketika kami meralat pendapat-pendapat

mereka yang konhadiktif, mereka malah mengumpat kami, seperti
dalam masalah penukaran gandum dengan tepung gandum atau
tepung lainnya dengan takaran yang berbeda atau melakukan jual

beli alam pada salah satunya dengan lainnya. Begitu pula tepung
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gandum dengan tepung gandum dan roti, atau minyak Zaifun

dengan buah Zaifun dan minyak Zaihm, atau susu dengan susu,

atau keju dengan samin dan segala sesuatu yang tidak terdapat

nashnya dalam Sunnah.

Akan tetapi celaan mereka tidak berarti sama sekali, karena

kami udak - melanggar hukum-hukum Allah dan tdak

mengharamkan sesuahr yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-

Nya. Dan SBng patut dicela adalah sesuatu yang akan kami

sebutkan nanti, instm Allah.

Malik berkata, "Boleh menjual tepung gandum dengan

gandum dengan takaran yang sama dan secara kontan". IGtanya

lebih lanjut, "Tidak boleh menjual tepung gandum dengan tepung

gandum dengan takaran yang sama, tapi harus dengan timbangan

yang sama."

Ali berkata: Jika tepung gandum mempakan satu jenis

bersama gandum maka tidak boleh menjual tepung gandum

dengan tepung gandum kecuali dengan takaran yang sama

sebagaimana dijualnya tepung gandum, karena keduanya salna-

sarna gandum, meskipun tepung gandum merupakan bagian yang

bukan gandum. Maka wajib membolehkannya dengan gandum

dengan takaran yang berbeda. Dia juga membolehkan gandum

dengan tepung gandum dengan takaran yang berbeda. Apakah

perbedaan antara penukaran tepung gandum dan sawiq gandum

yang ditukar dengan gandum?

Yang lebih mengherankan lagi adalah argumentasi yang

mereka buat dalam hal ini bahwa sawiq gandum sudah melalui

proses.
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Kami katakan, "Lalu bagaimana? Dari marn sumbemla
sehingga kalian membedakan sesuafu yang melalui proses

pembuatan? Tepung gandum juga melalui proses pembuatan. Jadi

tidak ada bedanya antara keduanya."

Mereka juga mengatakan, "Yang jadi acuan adalah adanya

manfaat yang mirip." Maka kami katakan, "Dari mana pula

mereka mendapat argumentasi seperti itu? Dari mana mereka bisa

mengatakan bahwa png menjadi acuan adanya manfaat png
mirip? Bukankah ia merupakan klaim yang tidak memiliki landasan

dan tidak ada png mengatakannya sebelumnya serta mempakan

argumentasi gang rusak?"

Disamping ifu, manfaat dalam semua makanan adalah safu.

Kami tidak mengatakan mirip tapi safu. Karena manfaat semutr

makanan adalah unfuk menghilangkur, lapar atau unfuk dijadikan
lauk-pauk atau unhrk dinikmati kelezatannya atau unfuk
pengobatan dan tidak lebih dari itu.

Melarang penukaran biji gandum basah dengan biji gandum

kering, tapi mereka membolehkan bili gandum Spng digoreng

dengan biji gandum kering, padahal keduanya berteda.

Mereka juga melarang penukaran tepung dengan adonan
padahal adonan juga melalui proses. Akan tetapi mereka

membolehkan penukaran gandum dengan roti gandum dangan

takaran yang berbeda.

Mereka melarang penukaran susu dengan samin secara

umum. Mereka juga melarang penukaran susu dengan keju,
padahal keju dengan susu tidak ada bedanya dengan roti gandum
(yang berasal dari gandum). Mereka melarang penukaran susu
kambing dengan kambing yang minum susu yang di ambingnya
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tidak ada susunya karena telah diperah. Akan tetapi mereka

membolehkan penukaran pohon kurma yang tidak memiliki kurma

dengan buah kurma.

Mereka berargumen bahwa air susu keluar dari ambing

kambing, sementara samin itu dibuat dari susu. Maka kami

katakan, "Bukankah kurma juga keluar dari pohon kurma dan roti
gandum dibuat dari gandum?"

Mereka melarang penukaran buah anggur dengan perasan

ilggur, tapi mereka membolehkannya pada cuka.

Ini adalah keanehan-keanehan yang tidak ada bandingan-

nya yang seandainya kami membahasnya maka tidak akan selesai.

Apa yang telah kami sebutkan di atas sudah cukup. Dan

sebagaimana png telah kujelaskan sebelumnya, pendapat tersebut

tidak pemah diucapkan oleh orang-orang sebelum Malik dan tidak

ada riwayat dari orang-orang sebelum Malik yang melarang jual

beli minyak zaitun dengan buah zaifun secarcr kontan baik dengan

takaran Snng berbeda atau sama.

Adapun ulama fikih Hanafi, mereka membolehkan riba

yang diharamkan secara terang-terangan. Mereka menghalalkan

penukaran safu kurma dengan dua kurma tapi mengharamkan

penukaran safu nthlbiji rami hitam yang sudah tak terpakai kecuali

hanya unfuk menjejali unta funggangan dengan safu ithlbiji rami

putih Mesir yang lembut seperti sutera.

Mereka mengharamkan penukaran satu ithl katun bagus

dengan satu aihlkatun jelek yang tidak layak dipakai kecuali hanya

untuk menjejali kasur. Mereka mengatakan "Seluruh kafun itu satu

jenis dan seluruh biji rami juga safu jenis."
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Mereka mengatakan, "Adapun pakaian png dibuat dari
katun maka jenisnya berbeda-beda sehingga boleh menukar
sebagianryn dengan sebagian lainn5n meskipun dengan harga

berteda dan se@ra tidak kontan". Mereka mernbolehkan
penukaran satu pakaian katun Khurasan dengan dua pakaian

katun Baghdad baik secara kontan atau tidak kontan. Mereka
mengatakan "Adapun pintalan katun unfuk semuanya maka
semuanla menrpakan satu jenis sehingga tidak boleh difukar
antara yang safu dengan lainnya dengan harga berbeda dan tidak
boleh secara tidak kontan."

Mereka mengatakan, "lcmak penrt grbasy adalah sahr
jenis, sementara lemak punggungn5ra dan lemak seluruh hrbuhnya

merupakan ienis lain". Mereka membolehkan penukaran dn rithl
lemak perut gibasy dengan sfu rithl lemak punggungrya secara

kontan.

Mereka mengatakan, "Pantat karnbing adalah sahr jenis,

sementara seluruh dagingnya adalah jenis lain, sehingga

dibolehkan menukar satu rtthl pantahya dengan dua nthl
yang lain."

Mereka mengatakan, "Tidak boleh menukar safu nilil
daging grbasy kectrali dengan satu rithl dagingnya dan tidak boleh

lebih, dengan timbangan yang sama dan secara kontan". Mereka
juga membolehkan menukamya dengan dua rithl dagng sapi
jantan secara kontan.

Adapun daging angsa dan daging ayam, maka boleh
menukar salah safu dari keduanya satu rithl dengan dua ntht dari
jenisnya. Mereka juga membolehkan penukaran stu rithl daging
ayam dengan dua rithl daging ayam secara kontan atau &n ithl
daging angsa secara kontan dan tidak kontan.
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Mereka mengatakan "Yang dimaksud jual beli secara tidak

kontan yang terjadi riba dalam jual beli (penukaran) kurma atau

gandum atau jer,rrawut dan lainnya adalah bila ada syarat sampai

jangka wakttr tertenhr pada saat akad. Adapun bila penerimaannya

belakangan sampai keduanya berpisah tanpa ada syarat demikian

maka jual belinya tiak apa-apa, keorali pada emas dan perak saja.

Bila penerimaannya terjadi belakangan pada iual beli keduanya

maka telah teriadi riba baik ada syarat demikian atau tidak."

Di antara keajaiban yang ada di dunia adalah bahwa dia

membolehkan penukaran kurma matang dengan kurma kering,

tapi dia melarang penukaran tepung gandum atau Sawiq dengan

gandum. Dia tidak membolehkannya sarna sekali. seandainya

pendapatr5a sebaliknya tentu dia akan benar.

Semua ini adalah wastJJas dan pendapat-pendapat

kontradiktif yang udak ada landasannya dan tidak ada yang

mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelumnya- Kami

mohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Adapun ulama fikih As5rSyafi'i, mereka melarang

penukaran satu rithl Saqmoniya dengan dua ithl Saqmoniya,

karena menurut mereka ia termasuk makanan. Akan tetapi

mereka membolehkan penukaran timbangan satu dirham 7a'fararr

dengan timbangan dua dirham za'taran baik secam kontan atau

tdak kontan, karena menumt mereka ia tidak dimakan.

Mereka tidak membolehkan penjualan (penukaran) madu

yang diambil dengan lilinnya dengan madu png diambil dengan

lilinnya sampai keduanya disterilkan. Mereka juga membolehkan

penukaran buah kelapa dan kulit'rya dengan buah kelapa dan

lmlitnya.
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Mereka berargumen bahwa mengehrarkan madu dari lilin
madunln baik unfuknya, sementara mengeluarkan buah kelapa

dan buah sadam dari kulifrp atau mengambil bfi dari hnh kr.rrna

dapat

Maka kami katakan, "Sekali-kali tidak demikian. Kebaikan
yang kalian maksud adalah sarna dengan kerusakan Sang kalian

malsud. ndak ada 5ang baik di satu sisi dan tidak ada Snng rusak

di sisi lain. Seandaingn ia rusak tentu tidak akan dihalalkan satna

sekali, karena Alluh & berfirman, 'Dan Allah tidak men5ntkai

kebnasaan'." (Qs. Al Baqarah l2l: 2051

Pendapat-pendapat tersebut sangat kontradiktif dan tidak
ada yang mengatakannya sebelumnya. Hanya Allah yang memberi

Taufiq. Sejauh Spng kami ketahui tidak ada oftrng sebelum Abu
Hanifah 5rang melarang penukaran minyak Zaifun dengan buah

Zaifun se@ra kontan, baik minyaknya lebih banyak dari buah

Zaihm atau sama atau lebih sedikit.

Abu Muhammad berkata: Hakikat yang dibuktikan oleh

bahasa dan slpriat serta perasaan adalah bahwa tepung ifu bukan
gandum dan bukan janrawut, baik pada namanya atau sifatrya atau

tabiatrya.

Ada binatang yang makan tepung dan roti tapi tdak
membahayakannya dan justnr malah bermanfaat baginya. Tapi
ada binatang yang makan gandum dan malah membinasakannya.

Dan madu ifu bukan kurma baik menurut bahasa atau syariat atau

pengamatan, baik pada namanya atau sifat-sifatnya.

Air itu bukan garam, karena seseorang boleh berwudhu

dengan air tapi tidak boleh berwudhu dengan garam.
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Bila Allah & melahirkan sesuatu dari sesuatu maka hal

tersebut berarti bahwa yang melahirkan ifu mempakan sumber dari

yang dilahirkan. Kita diciptakan dari tanah, sperma dan air, tapi

kita bukan sperrna, bukan tanah dan bukan air'

Khamer itu lahir dari perasan dan hukumnya haram, tapi

perasan hukumnya tetap halal. Air susu ihr lahir dari darah, tapi air

susu halal sementara darah haram. Kotoran ihr berubah menjadi

tanah yang suci. Ayam makan bangkai dan darah lalu keduanya

menjadi dagins yang halal lagi baik. cuka lahir dari lthamer, tapi

cuka halal sementara Khamer haram.

Adapun perhiasan emas dan perak, maka keduanya

merupakan emas dan perak baik dalam nama' sifat dan tabiat,

baik menurut bahasa atau sYariat.

Allah $ berfirman

"i6,'& fi ifi.-tr-'{'t 6
..Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah,

maka sesgngguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [55]: 1)

t4g4- Masalah, Barangsiapa menjual emas dengan

emas dengan jual beli halal atau menjual perak dengan perak

dengan jual beli halal atau menjual perak dengan emas dengan jual

beli halal, baik yang berbenhrk uang dengan barang yang sama

atau keduanya sama-salna berbentuk perhiasan, atau yang

bertentuk perhiasan dengan yang berbentuk uang' atau yang

masih bertenhrk biji atau yang sudah diukir, lalu salah seorang dari
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keduanya menemukan barang yang dibelinya cacat sebelum
keduanya berpisah dan sebelum salah safunya memilih, maka dia
boleh memilih. Jika dia mau dia bisa membatalkan jual beli
tersebut, dan jika mau dia juga bisa meminta gantinya, karena jual
beli belum sempurna pada saat ifu. Dia boleh memulai lagi jual beli
dengan suka sama suka atau meninggalkannya sebagaimana yang
telah kami sebutkan sebelumnya.

1495. Masalah' Apakah salah satu dari keduanr
(penjual dan pembeli) menemukan cacat setelah kedtnnya
berpisah atau setelah memilih, lalu orang yang disuruh memilih
lebih memilih menyempumakan jual beli, bila cacatrSa karena
percampuran yang ditemukan dari selain sesuafu yang dibeli tapi
seperti perak atau kuningan pada emas atau kuningan atau lainnya
pada perak, maka semua transaksinSn batal dan tertolak, baik
sedikit atau banyak, baik campurannya banyak atau sedikit, karena
bukan dia yang membeli dan bukan pula yang melakukan
hansaksi. Jadi bukan orang yang ridha dengan akad. Disamping
itu keduanln berpisah sebelum jual belin5ra sah. Dan tidak boleh
melakukan jual beli pada sesuafu yang bisa terjadi riba di dalamnya
kecuali bila saat berpisah jual belinya sah. Dan tidak ada opsi
dalam melanjutkannya karena tidak ada nashtya.

L496- Masalah' Begitu pula dia berhak mendapatkan
sesuafu yang dibelinya baik minimalnya atau mayoritasnya, atau
yang penerimaannya difunda baik sedikit atau banyak, karena
akadnya tidak sah, dan sesuatu yang tidak sah maka hukumnya
batal. setiap akad yang bercampur di dalamnya antara sesuatu
yang halal dengan sesuafu yang haram maka akad tersebut rusak.

"i.
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Karena suatu akad udak dianggap sah kehalalannya kecuali bila

sesuafu yang haram telah sah keharamannya. Dan sesuatu yang

Udak sah kecuali dengan sahnya sesuatu yang tidak sah maka ia

udak sah. Tidak boleh melazimkan sesuahr yang tidak diridhai oleh

satu pihak saja tanpa png lainnya.
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