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l^anjutan Kitab Jual Beli

L497. Masalahr Apabila cacatnya ada pada barang yang

dibeli seperti pecah atau emasnln nilainya kurang menurut
tabiatnya atau peraknya demikian (nilainya kurang) seperti emas

blonde atau emas hijau, jika ketika akad disyaratkan barangnya

tidak cacat, maka selunrh transaksinya batal, karena pembeli

menemukan sesuahr selain yang dibelinya (tidak sesuai syarat)

sehingga dia berhak mendapatkan harta orang lain yang jual

belinya tidak sah.

Bila tidak ada syamt bahr,rn barangnya harus tidak bercacat,

maka dia boleh memilih apakah akan melanjutkan jual beli dan

tidak bisa menunfut apapun atau akan membatalkannlra, karena

dia membeli barang. Jadi asalnya akadnya sah tapi kemudian dia

tertipu. Dan penipuan itu bila diridhai oleh penjual dan kadamya

diketahui maka hukumnya dibolehkan sebagaimana yang telah

kuj elaskan sebelumnya.

Dia tidak boleh membagi transaksi menjadi dua, karena

orang yang melakukan jual beli tidak akan ridha kecuali seluruhnya

sehingga yang berlaku adalah yang diridhai kedua belah pihak.

Hal ini berdasarkan firman Allah ,,H!,

<-,* 3 {y#t, rL1; Fg r}Lv {
"&1 e6;"<'ft-
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"Janganlah karnu saling memal<an hara s*arnarnu dengan
jalan yang batil, keanali dengan jalan pentiagaan yang berlaku

dengan suka sama-sul<a di antan l<arnu-" (Qs. An-Nsaa' [4]: 29)

Rasulullah S bersaMa,

.?,?'€ -*-'rsrGL €,c : ot

" Sesungguhn5a danh dan ham l<alian hamm un, *arun-'

Jadi tidak boleh harta orang lain kecuali dengan

keridhaan kedua belah pihak.

Abu Muhammad berkata: Masalah ini diperselisihkan oleh

ulama salaf dan ulama khalaf.

Diriwalntkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:
Hafsh bin Ghi5nts bin Al Asy'ats Al Harrani kepada

kami dari Ikrimah dari lbnu Abbas tentang omng yang mernbeli

dirham dengan q,rarat bahura bila ada yang palsu maka akan

dikembalikan. Dalam hal ini dua melarang adanSn syamt tersebut.

lalu dia berkata, 'Hukumnya boleh tidak ada gprat demikian."

Ali berkata: Scara zhahir i ral b"li tersebut tertolak (batal),

karena bila dia hendak mengembalikan uang palsu saja maka dia
akan menyebutkan batalnp sesuatu Fng b€rhadapan dengannp
dan akadnya sah unfuk transaksi lainngra- Atau dia akan

menyebutkan argumentasinya dan tidak akan menyebutkan unfuk
semuanya. Dengan demikian maka fidak boleh mengatakan

sesuatu yang tidak dikabkannSra. Jadi Ibnu Abbas adalah
pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin AI MinhaI Hammam
pifu hnu Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu
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Juraij mmgklaim bahwa hnu Umar membeli dirham dengan dinar
lalu orang-orang keliru ketka menukar dirham palsu. Dalam kasus

ini dia melarang minta gantinya. Akan tetapi riwayat iri munqathi'.
Sejauh Snng kami ketahui tidak ada oftmg yang berpendapat

demikian dan tidak ada sahabat png mengatakannya selain yang

telah kami sebutkan.

Sufuan Ats-Tsauri berkata, 'Dia boleh memilih apakah

akan minta ganti atau melrrbatalkan uang tersebut

sesuai kadar 5nng ditemukan rusak saja."

Al Auza'i, AI-Laits dan Al Hasan bin Hai berkata, "Dia

boleh minta ganti unfuk sernua uang palsrr yang ditemukan baik
sedikit atau ban3rak."

Ibnu Hai berkata, "difiam palsu juga demikian."

Ali berkata: dirham palsu adalah uang dirham yang

dicampur dengan unsur lain, misalnya seluruh uang dirham
tersebut temSnta Umah atau seluruh uang dinar tem5ata pemk

atau tembaga-

Yar,g dimaksud uang palsu disini adalah uang jelek yang

ada unsur palzu di dalamnln.

Abu Hanifah berkata, "Apabila setelah keduanya berpisah

ditemukan bahwa separoh lebih dari uang tersebut palsu, maka dia

tidak boleh minta gantinlp. Tapi bila dia mengembalikan uang

palsu tersebut maka penukarannya batal dalam nilain5n dari
bansaksi tersebut, sedangkan unhrk png lainnya tetap sah-"

Secara zhahir pendapatrya adalah bahwa dia tidak boleh

mengembalikannSra- Jika dia menemukan bahwa lnng palsu

larrang dari separoh maka dia boleh mempertahankannya dan
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meminta ganti yang palsu saja, dan dia tidak boleh meninggalkan

tempat bansaksi sampai dia menerima gantinya. Jika dia

meninggalkannya sebelum menerimanSa maka penukarannla batal

untuk yang belum diterima meskipun hanya safu dirham atau

lebih, sedangkan untuk yang telah diterima hukumnya sah

meskipun hanya satu dirham atau lebih.

Apabila ditemukan uang palsu maka yang batal harrya

penukarannya saja meskipun hanya satu dirham atau lebih,

sedangkan unfuk transaksi lainnya sah. Kemudian dia dan penjual

bersekufu dalam dinar 5ang sebagiannya merupakan kuningan-

Abu Muhammad berkata: Manakah sebagianngra lnng
penukarannya rusak dan manakah yang sah penukaranrrya? Ifu
adalah ketidak-jelasan dan mengandung unsur penipnran-

Dirir,rnyatkan darinya bahwa dia membatasi sepertiga unhrk uang

yang boleh diganti dari uang yang tidak boleh diganti. Sejauh yang

kami ketahui pendapat ini tdak dikatakan orang sebelumnp dan

mempakan pembagian yang rusak tanpa adanyra dalil- Hukum
haram dan halal baik unhrk banfk atau sedikit adalah sarna,

kecuali bila Al Qur'an dan Srnnah membatasi dan

membedakannya, maka kita wajib mendengar dan mentaatinSa.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia

boleh meminta gantinya baik dia menemukan kelebihan atau uang

palsu, baik sedikit atau banyak."

Ali berkata: Hal tersebut batil, karena emas akan ditukar

dengan pemk atau perak difukar dengan emas atau perak difukar

dengan perak secara tidak kontan, dan ini adalah riba mumi-
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Zufiar berkata, 'Penukaranryra batal baik untuk yang sedikit

atau banlnk, sedangkan uang lrang tidak palsu sah baik

sedikit atau ban1nk."

Ali Hata: Hal tersebut adalah melrrbagi separoh transaksi

yang akadnla belum bertaku atas sebagiannya, dan ia merupakan

tindakan memakan harta orerxg lain dengan cara yang batil-

Malik bed<ata, 'Apabila dia menemukan uang palsu, bila

uang tersebtrt safu difiam ahu lebih yang tidak sampai kepada

nilai fukar dinar maka bila ia difukar dengan safu dinar maka

hukumnlp batal, sernentara seluruh transaksi lainnp sah. Apabila

dia menemukan yang nilai fukaqn lebih dari satu dinar atau dua

dinar ahu tiga dinar rnaka batal unfuk uang yang

ditemukannya- Bila penukaran tersebut batal unfuk safu dinar

maka iual batal."

Ali Mata: Manakah dinar gnng penukarannln batal dan

manakah lrang perrukarannla tdak batal? Sungguh jual beli

ters€but iual b"li ghanrdaniual beli sesuatu yang tidak

diketahui s€rta findalon memakan harta ormg lain dengan cara

1ang batil.

Kemudian hal hin png mengherankan adalah bahr,va dia

menrboletrkan sebagian transaksi dan membatalkan penukaran

seluruh dinar yang sebagiannya batal. Pendapat ini juga sangat

kontradiktif. Keduanlp mempakan pembagian sesuafu yrang Udak

dkidhai dalam akad dan tidak ada lrang mengatakannya

sebelumnya sejauh yang kami kemhui.

Asfq/afi'i memiliki dua perrdapat dalam hal ini. Yang

p€rtama adalah bahura selunrh perrukaran uang hukumnSra batal-

Yang kedtra adalah bahwa boleh meminta gantinln.
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Pendapat ini seperti pendapat Al-laits, Al Auza'i dan Al Hasan bin
Hayyin- Mereka menyelisihi pendapat dua sahabat yang tidak ada

seoftmg sahabat pun yang menyelisihi

L498. Masalah, Termasuk hal yang dihalalkan adalah
menjual dua mud kurma yang salah safun5n sangat bagus dan
yang lainn5ra sangat jelek dengan dua mud la,rma yang lebih bagus

dari keduanya atau lebih jelek atau bukan png jelek dari keduanp
atau di atas Sang jelek dari keduanya atau seperti salah safu dari
keduanya, atau sebagiannya bagus dan sebagian lainryp jelek-

Semuanya sarna pifu dibolehkan.

Begifu pula pendapat terrtang penukaran dinar dengan
dinar atau dirham dengan dirham atau gandum dengan gandum

atau janrawut dengan jarraunrt atau garam dengan gareun, karena
Nabi $ membolehkan barangtamng tersebut dengan
jenisnSra asalkan dengan bkaran lnng sama pada gandum,
jatawut, kurma dan garam, dan dengan timbangan llang sama
pada emas dan perak-

Diriurayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Al Qa'nabi
mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan
kepada kami dari Abdul Majid bin Suhail bin AMurrahman bin Auf
bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musalyib menceritakan bahwa
Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadanya
bahun Rasulullah S mengutrrs saudara Bani Adi Al Anshari untuk

dipekerjakan di Khaibar. lalu dia datang dengan membaua kurma
bagns- Rasulullah $ bertan5ra, "Apl<ah semua kuma Khaibar
begini?' Dia menjawab, "Tidak, kami membeli safu srla' (kurma

bagus) dengan dua srla' kurma jelek". Rasulullah bersaMa,
"Jangan lalflrlen ifu, bpi juattah dengan (bkamn) gng sama, abu
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juallah kurma ini lalu belilah kurma ini $Bng lain) dengan nominal
dan bqitu pula timbangann5a."

Dalam hadits tersebut Nabi $ membolehkan penukaran

kurma pilihan flmrma yang bagus-bagus) dengan kurma campuran

6nng terdiri dari kurma bagus, jelek dan sedang).

Sebagian orang melarang penukaran dua mud kurma yang

salah safunp bagus dan yang safunyra lagi jelek dengan dua mud

kurma sedang yang t$/alitasnln dibau/ah kurma bagus tapi lebih

bagus dari kurma jelek.

Mereka berargumen bahura Rasulullah #i marajibkan

kurma dengan kurma dengan takaran yang sama.

Abu Muhammad berkata: Hal tersebut tidak bisa diiadikan

hujiah oleh mereka, karena mereka sepakat dengan kami terrtang

bolehnya menukar satu srSa'kurma jelek dengan satu sia'kurma
bagus yang tidak sama. Jadi jelaslah bahwa yang dimakzud sarna

adalah takaran yang sama atau timbangan yang sarna saja. Inilah

yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun.

Mereka kargumen dengan hadits-hadits shahih tentang

panukaran kurma pilihan dengan kurma camptuan lnng
redaksinp "Jtallah kwma campilzn lafu belilah kwma pilihan

dengan uang hasil penjualan tercebuf . Redaksi ini tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena khabar yang telah kami

sebutkan mempakan tambahan unfuk khabar-khabar tersebut

se@ra hukumnya. Dan tdak boleh meninggalkan tambahan

periunlnt adil.

Pedoman argumentasi mereka adalah bahwa mereka

mengatakan, si penjual rela dengan penukaran dua mud lnng
salah safunya bagus dan Snng lainnp jelek. Dia rela bila kurma

AlMuhalla- I ? I



yang bagus diberi lebih banyak dari mud kurma sedang, sementara

kurma yang lebih buruk diberi lebih sedikit dari mud kurma
sedang. Jadi dalam hal ini takaran keduanya beda.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut sangat rusak,

karena yang benar adalah tidak seperti yang mereka katakan.

Bahkan seandainya pun yang dimaksud demikian, perbuatannya

tetap bertentangan dengan kehendaknya. Jadi mereka

berpendapat berdasarkan dugaan dusta, padahal dalam beragama

itu harus diperhatikan antara ucapan dengan perbuatan. Apabila

telah datang sesuatu sesuai yang diperintahkan Allah dan RasulNya

maka kami tidak peduli dengan sesuatu yang ada di hati
(penjual dan pembeli). Rasulullah I bersaMa, "Aku tidak diutus

unfuk merobek hati manusia."

Apabila mereka mengatakan, Rasulullah #r bersaMa,

"Saungguhnya setiap ifu taganfing niabt5d', maka lomi
katakan, memang benar, akan tetapi siapakah yang dapat

memastikan bahwa niat keduanSn seperti yang kalian sebutkan? Hal
tersebut merupakan dugaan Snng buruk terhadap orculg Ishm png
tidak memberitahukan kepada kalian tentang dirinya sendiri. Dan

tidak ada kezhaliman yang lebih besar daripada tindakan kalian 5nng
memsak tansaksi omng Islam dengan dugaan dusta kalian bahwa

yang dia inginkan kebatilan, padahal orang Islam tersebut frdak

memberitahukan kepada kalian tentang dirinya sendiri dan frdak

tampak pada perbuatannya kecuali sesuafu yang halal.

Jika anggapan kalian demikian maka bila kalian melihat

orang yang membeli buah kurma atau buah Tin atau buah anggur

maka kalian akan membatalkan transaksinya dan mengatakan

kepadanya, "Yang engkau niatkan adalah khamer yang diproses

darinya". Kemudian bila ada orang lnng membeli pakaian maka
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kalian akan membatalkan transaksinya seraya mengatakan

kepadanlra 'Yang engkau inginkan adalah memakain5ra untuk

berbuat maksiat". Kemudian bila ada orang yang membeli pedang

kalian membatalkan transaksinSp semya mengatakan "Kamu

mernMinya unhrk dipakai membunuh orang Islam". Sungguh

dugaan ini sangat tidak berdasar. Dan tidak ada bedaryra antara

anggapan-anggapan ini dengan masalah-masalah sebelumnya yang

kalian anggap rusak.

Diriuralntkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:

Hammad bin 7.aid mengabarkan kepada kami, A16nrb As-

Sakhti!/ani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad

bin Sirin datang dengan membawa dirham hitam bagus dan

dirham sisa lalu menukamya dengan pakaian dalam.

Ali berkata: dirham hitam lebih bagus dari pakaian dalam,

sementara barang-barang sisa lebih rendah dari pakaian dalam.

Inilah masalah kami.

L499 - Masalaht Barangsiapa menukar uang dinamya

dengan uang dirham lalu orang yang melakukan

dengannya tidak mampu memberi uang yang diinginkannya secara

penuh lalu dia meminjam ke tempat penukaran uang atau dari

tempat lain unfuk menuhrpi kekurangan tersebut maka hukumnya

bagus (sah) selama tidak disyaratkan dalam transaksi, karena hal

tersebtrt tidak dilarang dalam Al Qur'an dan Sunnah.

1500- Masalah, Barangsiapa menjual dinar kepada

orang lain dengan dirham lalu setelah jual belinya sempurna

dengan berpisah dari tempat transaksi atau memilih dia membeli
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darinya atau dari orang lain dengan dirham tersebut atau lainnya

baik lebih sedfit atau lebih banyak maka semuanya halal selama

tidak disyaratkan sebelumnya, karena semuanya merupakan akad

yang sah dan ada dalil yang membolehkannya. Adapun bila ada

syaratnya maka haram, karena semua s5rarat yang tidak

ada dalam Kitab Allah hukumnla batal.

Segolongan ulama melarang hal ini dan mengatakan, hal

tersebut sarna saja menukar dinar dengan dinar dengan timbangan

yang berteda.

Maka kami katakan, itu dusta dan hal tersebut tidak terjadi

sama sekali- Jushr keduanp merupakan dua transaksi. Akan

tetapi beritahukanlah kami, Apakah dia boleh merrukar uangnya

setelah safu bulan atau safu tahun dengan dirham dan dinar

tersebut tanpa syarat? Jika mereka mengatakan 'Ya", maka kami

katakan kepada mereka, 'Kalau demikian maka kalian telah

membolehkan dengan timbangan yang berbeda dan

secarar fidak kontan sekaligtrs dan kalian melarang transaksi

kontan. Ini adalah keanehan 5ang tidak ada bandingannya, karena

telah diriwaSratkan secaftr shahih dari Nabi $ sebagaimana yang

telah disebutkan bahwa beliau menjual kurma

campuan dengan bamng dagangan lalu hasil penjualannya

dibelikan kurma pilihan (kurma bagus)." Inilah yang mereka larang.

Dirir,rnyatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal' Yazid bin

Ibrahim At-Tustari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Khaththab

berpidato dan mengatakan, "Ketahuilah bahwa dirham dihrkar

dengan dirham dan dinar difukar dengan dinar dengan timbangan

lnng sama dan barangnln s"rnd€"rna ada di tempat transaksi".

AMurrahman bin Auf berkata, "Apakah hta boleh menukar uang
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perak palsu dan mengambil uang perak bagus?" Umar menjawab,
"Tidak boleh, tapi belilah barang selain dirham dan dinar. Bila
engkau telah mendapatkannya maka juallah barang tersebut dan
carilah barang yang engkau sukai lalu ambillah uang apa saja yang

engkau sukai."

Demikianlah kepufusan Umar di hadapan para sahabat dan

tidak ada seorang pun dari mereka lang menentangnSra- Dia

menyrruh menjual difiam atau dinar dengan barang dagangan lalu

menjualnya dengan bamng apa saja yang disukai setelah membeli

barang selain dirham dan dinar. Dan dia tidak mengatakan 'dari
selain orang yang engkau membeli aradhdarinya".

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Huqnim mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Basyir, dia

berkata: Al Aswad bin Yazid memberiku beberapa dirham seraya

berkata kepadaku, "Belikanlah beberapa dinar dengan dirham-

dirham ini lalu hasil penjualannya engkau belikan dirhamdirham
lagi". Sulaiman berkata, "Aku pun menjualnya kepada seseoftmg

lalu aku menerima beberapa dinar, kemudian aku mencari-cari di
pasar hingga aku mengetahui harga pasar, lalu aku kembali lagi

dan menjualnya dengan dirhamdirham lrang aku inginkan.

Kemudian kuberitahukan hal tersebut kepada Al Aswad bin Yadd.

Ternyata dia tidak memperrnasalahkannla. "

Abu Muhammad berkata: Akan tetapi hnu Sirin

menganggapnya makruh. Diriwayatkan kepada kami dari Umar

bin l{haththab bahura dia berkata, "Riba itu hanya berlaku bagi

orang yang hendak melaln:kan riba dan membayar secara tidak

kontan."

Diriwaptkan pula kepada kami dari jalur AMurrazz-aq dari

Sufua., Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid dari Ibnu Sirin dari Umar.
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Ali berkata: Diantara keanehan hujjah mereka adalah

bahwa mereka mengatakan, yang dimaksud riba adalah menukar

dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya lalu orang yang

melakukannya mengkhayal bahwa dia menukamya dengan dinar
lalu menukar dinar dengan dirham.

Kami katakan: Semoga Allah memberkati sikap wara darr

takut terhadap Tuhannya, " dan bagi onng Jnng Akut akan saat

menghadap Tuhannya ada dua s3nrrga." (Qs. Ar-Rahmaan [55]:
46). Yang dimaksud adalah orang yang hendak melakukan riba

lalu dia menghindarinya dan lebih memilih yang halal. Ini sangat

baik dan tidak kami ingkari. Hal ini seperti orang yang hendak

berzina dengan seorang perempuan lalu dia tidak melakukannya

dan malah menikahinya, atau membelinya bila statusnya budak lalu

dia menggaulinya. Adapun yang demikian adalah bagus dan
merupakan ketaatan kepada Allah &.

1501. Masalah' Perjanjian untuk melakukan jual beli

emas dengan emas atau perak atau jual beli perak dengan perak

serta jual beli empat jenis lainnya antara sebagiannya dengan

sebagian lainnya, maka hukumnya dibolehkan, baik keduanya

melakukannya setelah itu atau tidak melakukannya, karena

perjanjian (saling berjanj$ bukan jual beli.

Begitu pula penawaran, hukumnya juga dibolehkan, baik

keduanya melakukan jual beli atau tidak, karena tidak ada dalil

yang melarangnya. Karena segala sesuahr yang diharamkan atas

kita pasti telah dijelaskan, sebagaimana firman Allah &,

#ire Fffitr,
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"Padahal saungguhn5n Allah telah menjelasl<an kepda
kamu aF J/ang diharunkan-Njm absmu." (Qs. Al An'aam [6]:

119)

Segala sesuahr lrang tdak dijelaskan kepada hta
keharamannSn maka halal berdasarkan nash N Qur'an,
karerra dalam agama ini hanya ada fardhu atau haram atau halal-

Fardhu ifu diperintahkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, sedangkan

haram dijelaskan dengan namanya dan Al Qur'an dan Sunnah-

Adapun selain keduanya maka ia bukan fardhu dan bukan haram,

tapi secara darurat halal, karena tidak ada baEan

keempat.

L5O2- Masalahr Tidak boleh merrgganti dirham dengan

dirham png timbangannla lebih berat, baik dengan dirham gnng

bagus atau tdak bagus, karena hal tersebut merupakan

kemungkaran dan bukan kebaikan, karena ia bertentangan dengan

riurapt dari Nabi $, Abu Bakar, Umar dan hnu Umar. Karni

telah menyebuturln tadi dari Umar tentang ucapannla di hadapan

para sahabat. Pendapat ini iuga dinyatakan banyak ulama. Akan

tetapi Malik membolehkannya, padahal sejauh yang kami ketahui

Udak ada orang png sepakat dengannp dari kalangan orang-

orang sebelumn5a yang berpendapat tentang terjadinya riba dalam

jual beli kontan.

1503- Masalah, Tidak boleh menjual bejana emas atau

bejana perak kecuali setelah menghancurkannya, karena ada

rir,napt shahih dari Nabi # sn"g dan telah kami

sebud<an dalam pembahasan thahamh. Jadi tdak boleh
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memilikinla, dan bila tidak boleh memilikinya maka tidak boleh
menjua[nya, karena ia menrpakan tndakan memakan harta orang
lain dengan cara yang batil-

1504- Masalahr Seseorang boleh membeli setengah
dirham di tempat kansaksi atau setengah dari beberapa dirham di
tempat transaksi, atau setengah dinar di tempat transaksi atau
seterrgah dari beberapa dinar di tempat tansaksi yang bersifat
umurn, dimana dia boleh membeli p€mk dengan emas atau emas
dengan perak dan ked,anSra sepakat mengakuinya pada salah
sahmya atau pada orang lain-

Akan tetapi hal tersebut Udak dibolehkan pada emas
derrgan ernas atau pemk dengan p€xak, karena akan menjadi
penukaran barang Srang ada di ternpat dengan barang 5rang tidak
ada di tempat, mengingat png dibolehkan ifu penukaran barang
gang ada di tempat dengan barang yang ada di tempat- Adapun
penukaran ernas dengan perak yang bersifat urnurn (milik
bersama), rnaka fidak ada dalil yang melarangnln.'Dan frdaHah
Tuharunu lup." (Qs. Maryam t19l: 64)

1505- Masalah, Tidak halal melakukan jual beli dengan
dinar kecuali pada dirham. Bila hal tersebut terjadi maka
hukumnya batal, karena ia mengeluarkan nilai dirham dari dinar
sehingga menjadi pengeoralian sesr.ratu !,ang fidak diketahui,
karena seseorcmg menjual dengan dinar kectrali dengan nilai
dirham darinya. Apabila nilai dirham a*eatrui oleh kduan5ra
maka hukumnp juga batal, karena keduanlp
pengeluaran dirham dari dinar dan ini mustahil, karena dirham ifu
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bukan setengah dari dinar. yang bisa dikeluarkan darinya. Jadi

batal dalam kondisi apapun. Pendapat kami juga

dinyatakan oleh Atha', An-Nakha'i dan Muhammad bin Sirin.

Akan tetapi Abu Salamah bin AMurrahman membolehkannya.

1506- Masalah, riba dalam sernua kasus yang telah kami
jelaskan hukumnya sama saja baik antara budak dengan

majikanq/a atau antara dua orang asing atau antara orang Islam

dengan kafir Dzimmi atau antam orang Islam dengan kafir Harbi

antara dua omng kafir Dzimmi sebagaimana yang berlaku antara

dua orang Islam. Jadi tidak ada bedanln.

Diriuayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh:

Bakar bin Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad

mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats rnengabarkarr

kepada kami dari Abu Al Awwam Al Bashri dari Atha': Ibnu Abbas

menjual pohon kurmanya kepada budak-budaknya sampai dua

tahun atau tiga tahun. lalu Jabir bin AMullah mengutus seseorang

untuk kepadanya, 'Tidakkah engkau tahu bahwa

Rasulullah $ melarang hal tersebut?" hnu Abbas menjawab,

"Memang benar, akan tetapi tdak ada riba antara budak dengan

majikannlra-"

Pendapat ini juga oleh Al Hasan, Jabir bin Zaid,

An-Nakha'i, AsgrSya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, AI

Hasan bin Ha5ryin, Al-Laits, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pendapat mereka didasarkan pada pokok argumentasi

mereka png telah kami sebutkan dan kami batalkan karena budak

itu tdak merniliki hak milik. Kami juga menyebutkan bahwa lbnu
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umar berpendapat bahwa budak memiliki hak milik. Akan tetapi
Jabir mengingkari pendapat Ibnu Abbas tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur lbnu Abi Syaibah:
Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ibrahim
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abdullah bin
Syaddad, dia berkata: Al Husin bin Ali Radhiyallah Anhu pemah
meler,rnti seorang penggembala kambing, lalu penggembala
tersebut menghadiahkan seekor kambing kepadanya. Al Husain
bertanya kepadanya, 'Apakah engkau orang merdeka atau
budak?" Jawabnya, 'Budak"- Maka Al Husain menolaknya, lalu si
budak tersebut mengatakan, "Kambing ifu milikku". Ar Husain pun
menerimanya, lalu dia membelinya dan membeli kambing ters€but,
kemudian dia memerdekakanngra dan memberikan kambing
tersebut kepadanSra.

Demikianlah, Al Husain menerima hadiah yang diberikan
budak ketika si budak memberitahukan bahwa kambing tersebut
miliknya. Hal yang sarna juga telah kami sebutkan dalam kitab
kami ini dari Rasulullah #. I"i adalah dalil Snng kuat. Apabila
Allah S mengharamkan riba dan mengancam pelakunya, maka
dalam hal ini budak tidak dikhususkan dari orang merdeka. "Dan
b'daHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam llgl:64l,

Yu.,g mengherankan adalah Aqrsyafi'i dan Abu Hanifah
tidak membolehkan seseorang menjual har.tanya unfuk dirinp
sendiri. Jika harta budak merupakan milik majikannSn maka
mereka telah menyelisihi pokok pendapat mereka, karena mereka
membolehkannya menjual hartanya untuk dirinya. Dan jika harta
budak bukan milik majikannya selama dia tidak menjualrya atau
melepasnya maka mereka telah membolehkan riba secara terang-
temngan-
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Adapun tentang oftmg-orang kafir, Allah S berftrman,

"hrangsiapa mencari agama selain agama Islan, maka
sekali-lali frdailah akan diterima (agama itu) daripadanya." (Qs.

Aali Imraan [3]: 85)

Allah @ berftrman,

';t fiL b$i i,H{: i116K\ 6
"SuFa jangan ada fiUah dan supaSn agama ifu semata-

mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah @ berfirman,

"Dan hendaHah kamu memufuskan perl<an di antara

merela menurut aF gng diturunkan Allah." (Qs. ru Maa'idah [5]:
4el

Jadi jelas bahwa segala sesuatu yang diharamkan atas kita

maka ia juga diharamkan atas mereka. Kemudian kami tanyakan

kepada orang-orang yang menyelisihi kami, "Apakah mereka wajib

memeluk agama Islam dan diharamkan atas mereka sesuafu yang

mereka menyelisihinya? Apakah mereka di atas kebatilan ataukah

fidak?"

Jika mereka menjawab, "Mereka tidak wajib memeluk Islam

dan tdak diharamkan atas mereka sesuatu yang mereka

fr'J1$ri'66t&$*'& 63

xi'[jha.{.t6;
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menentangnya dan mereka tidak berada di atas kebatilan", maka

mereka kafir tanpa diragukan lagi.

Apabila mereka mengatakan 'Mereka wajib memeluk Islam

dan haram menentang sesuatu yang diharamkan atas mereka dan

mereka berada di atas kebatilan", maka mereka telah mengatakan

kebenaran dan kembali kepada perkataan kami- Seseorang

memang r,rnjib membatalkan yang batil dan mernbablkan yang

haram agar mendapat petuniuk Allah, atau harus bahwa

diriryn ftelah keliru karena) telah menerapkan hukuman yang batil

dan membolehkan sesuafu png hamm.

Apabila mereka mengatakan 'Kekaftran mereka l€bih

berbaha5ra", maka kami katakan "Kekafiran mereka Udak

membatalkan pengak"ran mereka- Terdapat dafil lpng
menyebutkan bahwa mereka Udak dipal$a shalat, 

":rl<* 
puasa

dan haji. Akan tetapi ada dalil gnng merryeh.rlftan bahun kih harus

menerapkan hukum Allah terhadap mereka- Dengan dernikian

maka fidak boleh meninggalkan salah satu dari dua dalil ters€buL"

Abu Hanifah berkah, "Tidak apa-apa riba dilalnfian antara

orang Islam dengan kafir Harbi"- Pendapat ini sangat aneh-

1507. Masalah, Boleh menjual daEng dengan binatang,

baik dari satu jenis atau dua jenis- Dibolehkan pula merrjual daging

dengan daging dari safu jenis atau dua jenis baik dengan takaran

yang berbeda atau sama. Dibolehkan pula melakukan jual beli

salam pada daging dengan daging dan binatang dengan daging,

seperti daging gibasy dengan dagrng gbasy baik dengan takaran

yang berteda atau sarna, baik secam kontan atau sampai ternpo

wakfu tertenfu, atau dagrng dengan selain jenisnya. Ahu
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melakukannya pada gibasy dengan beberapa rithl daging gibasy

atau lainnya sampai jangka waktu tertenfu. Semuanya hukumnya
dihalalkan.

Allah @ berfirman,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beti dan
riba.' (Qs. Al Baqarah l2l: 275]l

Allah S berftrman,

l<amu aF 5nng dihannlcan-Nya absmu." (Qs. Al An'aam [6]:
11e)

Semua yang disebutkan di atas adalah jual beli yang tidak
dijelaskan tentang keharamannln.

Adapun dagns dengan daging, tidak ada dalil yang
sama sekali, baik dalil yarry shahih atau lemah.

Adapun dagrng dengan binatang, terdapat dalil yang
melarangnlra tapi tidak sah.

semua ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih
Azh-zhahiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan
juga merupakan pendapat Sufiyan Ats-Tsauri.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada
kelompok 5nng melarang penjualan (penukaran) daging dengan
binatang se@ra urrrurn, dagrng apapun dengan binatang apapun.

e

Wi;:ti'€1ifu('i-Y,

#i;e Fififf,
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Bahkan mereka sampai melarang penjualan (penukaran) budak

dengan dagurg.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syaf i. Akan tetapi

masih diperselisihkan pendapatnya tentang penukaran daEng

dengan da$ng. Dalam suafu riwayat darinya disebutkan "Selumh

dagrng binatang boleh dikumpulkan baik burung atau binatang liar

atau binatang temak, karena semuanya merupakan sahr jenis".

Ada pula riwayat darinya yang menyebutkan bahwa dagurg setiap

jenis itu merupakan bagian tertenhr. Akan tetapi fidak ada

pendapat yang berteda darinya bahwa daging tidak boleh dijual

dengan daEng sampai ia benar-benar kering.

Berdasarkan salah satu dari dua pendapatrya maka tidak

boleh menjual dendeng kambing dengan dendeng unta atau

dendeng ayam atau dendeng angsa atau yang bobotrya sanna.

Sedangkan berdasarkan pendapatnya yang kedua maka dendeng

kambing tidak boleh dijual (ditukar) dengan dendeng kambing

kecuali kontan dan bobobrya sanna, akan tetapi ia boleh ditukar

dengan dendeng sapi dengan bobot yang berbeda secara kontan.

Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan menjual daging dengan

binatang dalam kondisi apapun. Semuanya dibolehkan,

sebagaimana pendapat kami. "

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dibolehkan menukar

daging kambing dengan kambing hidup bila dagingnya lebih

banyak dari daging kambing hidup. Apabila dagingnya sama atau

lebih sedikit maka tidak boleh". Dia juga membolehkan penukaran

kambing dengan sapi hidup sesuka mereka.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi membolehkan

penukaran daging kambing dengan daging kambing asalkan sama
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dan kontan- Begitu pula penukaran daging setiap jenisnya dengan
daging dari jenisnya. Mereka membolehkan penukaran dengan
bobot yang berteda secara kontan pada setiap dagrng dengan
daging dari selain jenisnya. Menumt mereka sapi safu jenis,

kambing merupakan jenis lain dan unta merupakan jenis ketiga.
B€gifu pula setiap binatang dalam jenisnya, kecuali ikan, karena
menunrtnya semuanya merupakan safu jenis; dan kectrali burung.
Mereka berpendapat bahwa boleh menukar sebagiannya dengan
sebagian lainn5n dengan bobot yang berbeda secara kontan dan
tidak boleh tidak kontan, seperti daging ayam dengan dagng ayam
atau daging buruan atau lainnya. Dia juga berpendapat bahwa
lernak penn dari setiap binatang merupakan jenis tersendiri selain
dagingnya dan selain lemak punggungnya. Dia juga berpendapat
bahtrn bokong mempakan b.Eun lain selain daging dan lemak.

Pendapat-pendapat tersebut adalah kebimbangan lnng
tidak ada bandingannya dan tidak masuk akal serta tidak diketahui
dari orang-orang sebelumnya-

Malik ber{<ata, 'Binatang berkaki empat semuanya safu

ienis. Seperti sapi, kambing, unta, kelinci, rusa, keledai liar dan
sernua binatang berkaki empat. Maka tidak halal menukar
dagrngnln dengan binatang 5rang hidup darinya. Jadi tidak boleh
menukar daging kelinci dengan daging unta atau daging unta
dengan dagrng Ebasy kecuali dengan bobot yang sama dan
konhn. Begihr pula binatang-binatang berkaki empat lainn5ra.,,

Dia juga berpendapat bahwa semua burung mempakan
safu jenis- Seperti ayarn, merpati, bumng unta, angsa, pu5ruh,

Qatha (ienis buruns) dan lainnya. Menuruhya tidak boleh menukar
dasins salah safu dari binatang tersebut dengan binatang yang
hidup darinya meskipun dari selain jenisnya. Akan tetapi dia
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membolehkan menukar daging sebagiannya dengan sebagian

lainnya asalkan sama dan secara kontan. Dia melarang penukaran

dengan bobot yang berbeda, sehingga menumhya tidak boleh

menukar daging ayam dengan daging burung Hubara, dan begifu

pula semua daging yang termasuk jenis ini.

Dia berpendapat bahwa semua ikan merupakan sahr jenis.

Dia juga berpendapat bahwa belalang merupakan jenis

keempat. Menurutnya ia mempakan buruan dari burung yang bila

diharamkan maka pemburunya akan dihukum. Dia juga

mengharamkan dendeng yang ada pada daging sate. Dia

mengharamkan keduanya ditukar dengan daging mentah yang

masih segar. Akan tetapi dia membolehkan segala sesuatu dari tiga

bagian tersebut ditukar dengan daging masak dari jenisnya baik

dengan bobot yang berbeda atau sama secara kontan. Dia juga

membolehkan daging yang dimasak dengan madu ditukar dengan

daging yang dimasak dengan susu asalkan bobohrya sama,

sedangkan bila bobotnya tidak sama dia melarangnya.

Dia juga membolehkan penukaran kambing yang

disembelih dengan kambing yang disembelih. Akan tetapi hal ini
bertentangan dengan asal pendapakrya.

Pendapat-pendapat tersebut sangat rusak, dan sejauh yang

kami ketahui tidak ada yarlg mengatakannya dari kalangan orang-

orang sebelumnya. Kalau kami menyebutkannya secara panjang

lebar pasti akan membufuhkan lembaran-lembaran yang sangat

banyak. Apa yang kami sebut di atas sudah cukup unhrk dijadikan

pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran.

Abu Muhammad berkata: Ulama ulama fikih AsySyafi'i
berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
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jalur Malik dari zaid bin Aslam dari sa'id bin Al Musagyib bahwa
Rasulullah sAw melarang penjualan (penukaran) binatang dengan
daEng-

Diriun5atkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal Abdullah bin
umar An-Numairi mengabarkan kepada kami dari yunus bin
Yard Al Aili dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin
Al M,sa1ryib berkata: Rasulullah 6$ melarang binatang hidup
difukar dengan binatang yang sudah mati (yang sudah menjadi
dagins).

Az-Zuhn berkata, "Jadi tidak boleh menukar kambing hidup
(dengan kambing yang sudah mati)."

Diritmyatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hrahim bin Abi
Yahp dari shalih maula At-Tau'amah dari lbnu Abbas bahwa
seomng laki-laki hendak menjual bagian dari daging unta dengan
kambing- Maka Abu Bakar Ash-shiddiq berkata, "HukumnSa fldak
boleh-"

Diritmptkan secara shahih dari Sa'id bin AI Musayyib
bahwa tidak boleh menukar binatang hidup dengan binatang yang
telah disembelih. Juga tidak boleh menukar unta dengan kambing

lnng telah disiapkan (untuk disembelih) bila dia hendak
menyernbelih unta tersebut. Dia berkata, "Di antara judi yang
dilakukan masgrarakat JahiliyTah adalah menjual daging dengan
kambing-"

Abu Az-Znad berkata, "Aku mendapati oftrng-orang
melarang daging dengan binatang dan mereka
mentrlisnln di buku-buku pegawai pada masa Aban bin utsman
dan FIiqTam bin [smail."
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hnu Abi Az-Zinad meriwayatkan hal tersebut dari fuqaha

yang tuiuh. Menuruhya mereka membesar-besarkannya dan tidak

memberi dispensasi di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: khabar tersebut rzlursaldan tidak

diriwaptkan secara musnad. Yang mengherankan adalah

perkataan As5rSyafi'i bahwa hadits mursalbdak boleh diamalkan,

tapi disini dia mengambil hadits mursaL

Kemudian yang mengherankan lagi adalah perkataan ulama

fikih Hanafi 'Hadits murcal itu seperti hadits musnad'. Tapi

kemudian mereka menyelisihi hadits mursalini yang tidak terdapat

terdapat dalam daftar hadits-hadits murcal hadits yang lebih kuat

darinSra (Vakni mereka membesar-besarkannya). Inilah sikap ulama

fikih Hanafi lpng menyelisihi jumhur ulama.

Kemudian keanehan ketiga adalah sikap ulama fikih Malik

yang bemrgumen dengan khabar ini dan menganggap bahwa

mereka mengambilnya, padahal sebenamya mereka menentang-

trVd, karena mereka membolehkan penukaran daging bunrng

dengan kambing. Hal ini bertentangan dengan khabar, karena ia

sesuai dengan pendapat AsySyafi'i.

Disini Malik juga menyelisihi pendapat yang diriwayatkan

dari fuqaha hrjuh dan perbuatan yang dilakukan para gubemur di

Madinah. Hal ini sangat dibesar-besarkan bila sesuai dengan

pendapat mereka. Mereka berargumen dengan khabar Abu Bakar

yang merupakan riwayat hnu Abi Yahya lbrahim. Dan yang

pertama kali udak mengambil riwayahya adalah Malik. Kemudian

riwayat tersebut juga berasal dari Shalih maula At-Tau'amah,

padahal orang yang pertama kali memvonisnya dha'if adalah

Malik. Sungguh aneh, bila para periwayat tsiqah meriwayatkan

khabar lnng bertentangan dengan pendapat mereka maka mereka
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melakukan kebatilan dengan menentangnya, tapi bila yang
meriwayatkannya orang-orang yang divonis pendusta mereka
mengambilnya karena sesuai dengan pendapat mereka. Metode
beragama apakah yang seperti ini.

Apabila ulama ulama fikih AsySyafi'i mengatakan 'Riwayat
murcal Sa'id bin Al Musayyib merupakan hujjah, berteda dengan
riwayat riwayat lainnya. "

Maka kami katakan kepada mereka, "Apakah uraktu
diladikan hujjah? silahkan baca hadits yang diriwa5ntkan kepada
kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Hafsh bin Maisarah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah dari sa'id bin Al
Musayyib, dia berkata: Rasulullah S melarang menukar binatang

dengan kambing Snng disapih". Ambillah atsar ini, kalau tidak
maka kalian telah main-main. Bertals ralah kepada Allah.

Dalam masalah ini ada beberapa atsar yang diriwayratkan
dengan tambahan. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad
bin Salamah: Abdul Karim bin Yazid bin Thalq menceritakan
kepada kami bahwa seorang laki-laki menyembelih seekor unta
lalu dia menjual salah satu anggota fubuhnya dengan kambing dan
unta muda sampai jangka waktu tertenfu. Temlrata Umar
menganggapnya makruh.

Diriwayatkan dari jalur Waki': Israil mengabarkan kepada
kami dari AMullah bin Ishmah: Aku mendengar hnu Abbas
ditanya tentang orang yang membeli anggota fubuh trnta Snng
telah disembelih dengan kaki anak kambing betina yang
pemiliknya mensyaratkan agar ia disusui sampai disapih. Maka
hnu Abbas menjawab, "Tidak boleh."
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Abu Muhammad berkata: Ini adalah syarat yang tidak

terdapat dalam Kitab Allah sehingga hukumnya batil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaqi Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang

laki-laki dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual

daging dengan kambing."

Apabila ditanyakan, "Bukankah riwayat tersebut dari

seorang laki-laki (yang tidak dikenal)?" Maka kami jawab "Khabar

Abu Bakar diriwayatkan dari hnu Abi Yahya, dan dia tidak lebih

tsiqahdari orang yang tidak dikomentari."

Diriwayatkan dari jalur AMunazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri,

"tidak apa-apa menukar kambing hidup dengan kambing yang

telah disembelih."

1508. Masalaht Barangsiapa membeli sesuatu yang halal

dijual selain gandum, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia

menerimanya- Dan yang dimaksud menerimanya adalah

tangannya menerimanya tanpa penghalang apapun. Apabila tidak

ada yang menghalangi penerimaan tersebut selama beberapa

waktu baik sebentar atau lama lalu ada yang menghalanginya baik

karena perampasan atau lainnya maka dia boleh menjualnya,

karena dia telah menerimanya. Dia juga boleh menghibahkannya

atau menyewakannya atau menjadikannya sebagai mahar atau

meminjamkannya atau menjualnya secara salam atau

menyedekahkannya sebelum menerimanya dan sebelum

tangannya memegangnya.

Apabila seseorang memiliki sesuafu yang halal dilual tanpa

proses jual beli, tapi karena warisan atau hibah atau pinjaman atau
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mahar atau sedekah atau salam atau Diyat atau lainnya, maka dia
boleh menjualnya sebelum menerimanya dan boleh
menggunakannya baik untuk mahar atau hibah atau sedekah,
selain gandum.

Adapun gandum dengan kepemilikan menggunakan cara
apapun baik jual beli atau hibah atau sedekah atau mahar atau
seula atau Diyat atau salam atau meminjam atau lainnya, maka
tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya, sebagaimana
yang telah kami sebutkan bahwa dengan catatan tidak ada yang
menghalangi penerimaan tersebut. Apabila seseorang membeli
gandum saja tanpa ditakar, maka dia tidak boleh menjualnya
sampai dia menerimanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan-
dan sampai dia memindahkannya dari tempat jual beli tersebut ke
tempat lain baik dekat atau jauh.

Apabila dia hanya membeli gandum dengan takaran maka
dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerima takarannya. Bila
dia telah menerima takarannya maka dia boleh menjualnya
meskipun belum memindahkannya dari tempatnya. Dia tidak boleh
membenarkan takaran si penjual, bahkan sekalipun si penjual
menerima sendiri takaran tersebut di hadapannya dan dia
melihatnya dan menyaksikannya. Jadi si pembeli hams menerima
sendiri takaran tersebut. Dan dia boleh rnenghibahkannya atau
menjadikannya sebagai mahar atau menyewakannya atau
menyedekahkannya atau meminjamkannya sebelum menerima
takaran tersebut dan sebelum memindahkannya, baik dia
membelinya tanpa ditakar atau ditakar. Hukum-hukum ini fidak
berlaku unfuk selain gandum.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Qasim bin Ashbagh: Ahmad bin Zuhair bin Ha$
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mengabarkan kepada kami, Ubai mengabarkan kepada kami,

Hayyan bin Hilal mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya

bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami bahwa Ya'la bin Hakim

menceritakan kepadanya bahwa Yusuf bin Mahik menceritakan

kepadanya bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya

bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku biasa membeli sesuafu

dengan sistem jual beli seperti ini, manakah yang halal bagiku dan

mana yang haram atasku?" Nabi menjawab, " Wahai keponakanku,

bila engkau membeli searafu, janganlah englau menjualn5m

sampai engkau men eimanya."

Hal ini berlaku umum unhrk semua jual beli dan merupakan

pengkhususan untuk keduanya dari sesuahr yang bukan termasuk

jual beli. Dan ia juga merupakan jawaban Nabi $ ketika ditan5n

tentang sesuafu yang halal dan haram dalam jual beli.

Apabila dikatakan, "Sesungguhnya khabar tersebut

mudhtharib, karena kalian meriwayatkannya dari jalur Khalid bin

AI Harits Al Haijami dari Hisyam Ad-Dashrwa'i dari Yahya bin Abi

Katsir, dia berkata: Seorang laki-laki dari kalangan teman kami

menceritakan kepadaku, Yusuf bin Mahik menceritakan kepadaku

bahwa AMullah bin Ishmah Al Jusyami menceritakan kepadanya

bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya. [-alu dia

menyebutkan haditsnya. Padahal Abdullah bin Ishmah adalah

periwayat matuk."

Maka kami katakana, memang benar, akan tetapi

Hammam bin Yahya meriwayatkannya sebagaimana yang telah

kami sebutkan sebelumnya dari Yahya bin Abi Katsir lalu dia

menyebut nama laki-laki yang tidak disebut oleh Hisyam. Dia

menyebutkan bahwa orang tersebut adalah Ya'la bin Hakim dan

Ya'la adalah seorang periwayat tsiqah. Dia menyebutkan di
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dalamryra bahun Yusuf mendengamya dari Hakim bin Hizam dan
ini adalah benar. Apabila dia mendengamya dari Hakim maka
tidak masalah bahwa dia mendengamya dari selain Hakim dari
Hakim. Dengan demikian maka hadits Khalid bin AI Harits saja

baik berlaku atau tidak.

Apabila dikatakan, "Diriwayatkan dari jalur Malik dari
Abdullah bin dinar dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah S
bersabda, 'hmngsiap membeli makanan, dia

ampi dia menerimanya'.

Diriuayatkan dari;alur Sufuan bin Uyainah: Amr bin dinar
mengabarkan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas: Adapun
yang dilarang Rasulullah #i laitu menjual sesuafu sebelum

menerimanlra dalah menjual makanan. Ibnu Abbas berkata
dengan pendapatnSra, 'Menurutku segala sesuafu sama

dengannya'."

Maka kami katakan, memang benar dan kedua riwayat
ters€but shahih, hanya saja keduanya merupakan sebagian redaksi
yang terdapat dalam hadits Hakim bin Hizam. Dalam hadits
Hakim bin Hizam berlaku unhrk makanan dan selain makanan,
jadi sifatuiya lebih umum sehingga tidak boleh ditinggalkan, karena
di dalamnlp ada hukum yang tidak terdapat dalam khabar hnu
Abbas dan Ibnu Umar.

Apabila dikatakan, "Diriwayatkan secara shahih dari
Nabi $ sebagaimana yang kalian riwayatkan dari jalur Ahmad bin
Sy.r'aib: Ziyad bin Ayy,lb mengabarkan kepadaku: Husyaim
mengabarkan kepada karni, Abu Bisyr -yaifu Ibnu Abi
Wahs!,i$/atF kepada kami dari Yusuf bin Mahik dari
Hakm bin Hizam: Ahr berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang

mernintalm melakukan jual beli, tapi aku tidak memiliki sesuafu
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yang dapat dijual, lalu aku membelinya dari pasar-' Nabi bersabda,

'Janganlah engkau membeli sesuafu yang bukan milikmd -"L

Maka Kami katakan, memang benar demikian. Inilah

pendapat yang kami pilih dan sangat jelas sebagaimana yang

engkau dengar. Ia adalah larangan menjual sesuahr yang bukan

milik sendiri sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi. Bila tidak

demikian maka semua barang yang dimiliki seseorang merupakan

miliknya meskipun ia ada di India. Dia bisa mengatakan "Aku

memiliki ladang yang Udak diketahui dan kuda yang larinya

kencang". Menurut kami sama saja baik barang tersebut dirampas

atau tidak, ia tetap menjadi milik pemiliknya.

Apabila dikatakan, "Kalian meriwayatkan dari jalur Abu

Daud: Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Ismail -yaitu

Ibnu Ulayyah- mengabarkan kepada kami dari Ayytrb As-

Sakhtiyani: Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku, ayahku

menceritakan kepadaku dari ayahnya dari ayahnya.-... sampai

kepada Abdulah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah s
bersaMa, 'Tidak halal melakukan salam dan jual beli atau dua

s5nrat dalam juat beli atau mengambil keuntungan selana fidak

ada jaminannya, dan juga tidak halal meniual squatu Snng tidak

engkau miliki."

Kami katakan, memang benar dan hadits tersebut shahih .

Inilah pendapat yang kami anut. sejauh yang kami ketahui tidak

ada hadits Amr bin syu'aib yang diriwayatkan secara musnad

selain hadits ini dan hadits lain tentang hibah yang diriwayatkan

dari Thawus dari Ibnu Abbas dan hnu Umar dari Nabi $ tentang

larangan mengambil kembali barang yang telah dihibahkan kecuali

1 HR. An-Nasa'i dalam Surarnln 17/289', dengan redaksi yang lebih paniang.
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hibah orcmg fua terhadap anaknya. Hadits ini sama dengan hadits
yang diriuragntkan oleh Hakim bin Hizam yang isinya melamng jual
beli sesuatu yang tidak dimiliki saja.

Di antara orcmg yang berpendapat seperti pendapat kami
adalah Ibnu Abbas sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriuralntkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu
Juraij: Abu Az-zubatr mengabarkan kepadaku bahwa dia
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Janganlah engkau
menjual sesuafu sampai kamu menerimanya."

Diri'ayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari
Ayyt b As-sakhti!,ani: AMurrahman bin Auf dan Az-zutEtr be'kata
kepada Umar, 'Kami memiliki uang perak palsu laru kami
memberikan uang lnng jelek (palsu) dan mengambil uang lrang
bagus" umar berkata, 'Jangan lakukan ifu, pergilah ke Baqi' lalu
iuallah uang perakmu dengan pakaian atau barang selain uang.
Bila engkau telah menerima pembayarannya dan menjadi mih:kmu
maka juallah barang tersebut."

Demikianlah Snng dikatakan oleh umar. Dia merrjelaskan
bahwa yang dimaksud menerima adalah bila barang tersebut telah
resmi menjadi milik seseorang. Pendapat kami dalam masalah ini
adalah seperti pendapat Al Hasan dan hnu Syrbrumah.

segolongan ulama berpendapat bahwa hukum ini hanya
berlaku pada makanan saja. Yakni bahwa tidak boleh menukar
sesuatu sebelum sesuafu tersebut diterima. Sementara segolongan
ulama lainnSra berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sesuafu

5png ditakar atau ditimbang saja.

Sebagaimana png diriwayatkan kepada kami dari ;alur
Yahn bin sa'id AI Qaththan: Sa'id bin Abi Arubah mengabarkan
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kepada kami dari Qatadah dari Abdi Rabbih dari Abu lyadh dari

Utsman bin Affan, "Tidak apa-apa seseorang menjual barang yang

telah dibelinya sebelum dia menerimanya, asalkan ia bukan barang

yang ditakar atau ditimbang."

Diriwalatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah
dari Sa'id bin Al Musa5yib bahwa menurutnya tidak apa-apa

seseorang menjual kembali barang yang telah dibelinya sebelum

menerimanya asalkan ia bukan barang yang ditakar atau

ditimbang.

Diriunptkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayyt b dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Tidak apa-apa seseorang

membeli sesuatu yang tidak ditakar dan tidak ditimbang secara

kontan lalu dia menjualnya sebelum menerimanya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hakam, hrahim,
Hammad bin Abi Sulaiman, dan juga diriwayatkan oleh An-

Nakha'i dari orang-orang yang semasanya.

Atha' berkata, "Boleh menjual segala sesuafu sebelum

menerimanya."

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuatu yang bisa dimiliki

karena akad yang bila rusak akadnya ikut rusak maka tidak boleh

menjualnya sebelum menerimanya; seperti jual beli dan seu,ra-

menyewa. Kecuali harta tidak bergerak, maka boleh menjualnya

sebelum menerimanya."

Katanya lebih lanjut, "Segala sesuatu yang dimiliki dengan

akad 5nng akadnya tidak rusak bila barang tersebut rusak maka

boleh menjualnya sebelum menerimanya, seperti mahar, upah,

Khulu' dan lainnya". Akan tetapi sejauh yang kami ketahui tidak

seorang pun yang mengatakan hal ini sebelumnya.

EI - At Mqhana



Malik berkata, "segala sesuafu yang dimakan dan air tidak
boleh dijual sebelum diterima. Sedangkan selain keduanya boleh
diiual sebelum diterima. "

Dia juga berkata di tempat lain, "segala sesuafu yang
dimakan saja. Adapun air, boleh menjualnya sebelum menerima-
nya."

Berdasarkan dua pendapatnya ini maka tanaman lobak dan
ubi tidak boleh dijual sebelum diterima.

Kami katakan: Ia tidak dimakan oleh seorang pun sama
sekali. Inilah yang menyebabkan kalian mengingkari pendapat Aqr
syafi'i l.ng menganggap saqmonia sebagai makanan- Mereka

, "Sesungguhnya darinya keluar sesuatu yang dapat
dirnakan-"

Kami katakan, "Pohon juga mengeluarkan sesuafu yang
dapat dimakan, tapi mereka melarang menjualn5n sebelum
menerimanya. Jadi pendapat mereka menyerang diri mereka
sendiri- Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelum
mereka yang mengatakan seperti pendapat mereka."

Disini ulama fikih Hanafi dan Maliki menyelisihi setiap
pendapat yang diriurayatkan dari para sahabat. Adapun Asy-
Syafi'i, dia tidak membolehkan penjualan sesuafu yang dimiliki
karena jual beli atau nikah atau khulu'sebelum diterima sama
sekali. Ini adalah pendapat rusak yang tidak berlandaskan dalil
srna sekali.

Apabila mereka mengatakan "Kami mengqi5raskan nikah
dan l<hulu'dengan jual beli-"
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Maka kami katakan, "Seluruh qiyas adalah batil. Kemudian

seandainya ia sah maka tetap hal ini merupakan kebatilan, karena

nikah dibolehkan tanpa mahar yang disebutkan, sementara jual

beli tidak dibolehkan tanpa harga yang disebutkan. Disamping itu
nikah tidak bisa menjadikan pelakunya memiliki budak dengan

mahar, begifu pula dengan Khulu'. Berbeda dengan jual beli. Jadi
jelaslah bahwa pendapat tersebut rusak."

Hukum gandum adalah sebagaimana lpng telah kami

sebutkan sebelumnya yaitu perkataan yang berkaitan dengan

masalah ini yang sumbemya diambil dari hadit lbnu Abbas dari
Nabi $. Adapun yang dilarang Rasulullah $ yaitu menjual

sesuatu sebelum diterima adalah khusus unfuk makanan. Jadi ini

merupakan pengkhususan makanan dalam jual beli secara khusus

dan dalam benhrk kepemilikan apapun secara urnum.

Apabila ditanyakan, "Bagaimana kalian bisa mengkhusus-

kan gandum saja dan tidak semua makanan?"

Maka kami katakan, "Karena nama thabm (makanan)

menurut bahasa yang digunakan Rasulullah $ hanp berlaku

unhrk gandum saja, dan ia hanya berlaku unfuk selain gandum bila

disandarkan."

Allah S berfirman,

" Makanan (sembelihan) oftng-oftng Wng diberi Al Kitab itu
halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi merel<a." (Qs.

Al Maa'idah [5]' 5).

7'i, #r,v' K b t'{s t;'}'"ji iffu
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Yang dimal*ud dalam ayat ini adalah sembehhan, bukan
sesuatu yang dimakan mereka pada umumnya, karena mereka
makan bangkai, darah dan babi. Dan makanan-makanan tersebut
fidak dihalalkan untuk hta sama sekali.

Allah @ berftrman,

;.:$rr3;;3 #,

"fungwhn5a Alhh al<an menguji kamu dangan suatu
sngai- Maka skp di anbn kamu meminum aimSn; bul<anlah ia
FAnta*u- Dan fiada meminutnn5a, kecuali
mqduk sduk bngan, mal<a dia adalah pengilrutku.,, (es. Al
Baq3rah l2l:2491

Dahm agTat ini Allah $ menyebut kata makanan pada air
dergan perrlBndaran dan tidak menyebut air sebagai makanan.

Laqifi bin Ma'mar Al fuadi -seorang ahli bahasa yang
hidup pada masa Jahiliylrah- mengatakan dalam syair terkenalnya,

"Tidw tidak mal<an (mensakan) selain keletihan

Yang menimbulkan kesdihan

Hampir-hampA korilisinya manghan curkan fulang rusuk.,

Dalam q/air ini kalimat 'makan' disandarkan pada tidw,
padahal tidur bukan makanan sarna sekali.

Telah kami sebutkan sebelumnya perkataan Abdulah bin
Ma'mar, 'Dan makanan kami saat ifu adalah gardum". Dia

.l ,i)L

-A,fyrru_iJrA
#'6i
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menyebut kalimat "makanan" pada gandum dengan penyandaran

dan tidak mutlak.

Telah kami riwayatkan sebelumnya dari jalur Abu Sa'id Al

Khudri, "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa

Rasulullah$, yaitu satu sia' makanan (gandum), saht sha'

jewawut, safu sia'kurma dan safu sha'keiu"- Dalam hadits ini

kata "makanan" hanya berlaku unfuk gandum saja dan tidak

berlaku unfuk jewawut dan lainnYa-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal,

Yazid bin hrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Utbah

bin Mas'ud menawarkan minyak zaifun kepadaku, lalu kukatakan

kepadanya, "Para pemilik minyak zaitun jarang sekali mengambil

hak mereka dengan penuh sampai mereka menjualnya"- Maka dia

berkata, "la hanya disebut makanan"- Maksudnya bahwa 5nng

disuruh dijual setelah mengambil dengan penuh adalah makanan.

Disini dia tidak menganggap bahwa minyak zaitun merupakan

makanan.

Abu Sa'id Al Khudri dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud

merupakan dua hujjah dalam bahasa Arab, lebih-lebih lagi karena

Abdullah berasal dari suku Hudzail yang tempatnya dekat dengan

tanah Haram dan bahasa mereka adalah bahasa (dialek) Quraisy-

Di antara orang yang berpendapat seperti pendapat kami

bahwa kalimat " tha'am (makanan)" bila disebut secara mutlak

maksudnya gandum saja adalah Abu Tsaur.

Gandum yang dibeli tanpa ditakar, maka tidak boleh

menjualnln sampai ia diterima dan dipindahkan dari tempahrya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
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jalur Al Bukhari: Ishaq -yaitu hnu Rahawaih- mengabarkan

kepada kami, Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari
Al Anza'i dari Az-Z,,thri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari
ayahnya, dia berkata: Aku melihat orang-orang yang membeli

makanan tanpa ditakar dipukul pada masa Rasulullah SAW
(sebagai hukuman) agar mereka tidak menjualnya sampai mereka

memindahkannya ke rumah mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad
bin AMu[ah bin Numair mengabarkan kepada kami, ayahku

mengabarkan kepada kami, AMullah bin Umar mengabarkan
kepada kami dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

.i?.W- &4)66tib,s:frt f
"knngsiapa membeli janganlah dia menjualnya

sampai dia meneimanya" -

Katanya lebih lanjut: MulanSra kami membeli makanan dari
para penunggang unta tanpa ditakar, lalu Rasululluh # melarang

kami menjualnya sampai kami memindahkannya dari tempatrya.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami
dari Ma'mar dari Az-A)hri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari
hnu Umar bahwa orang-orang dipukul pada masa Rasulullah $
bila mereka membeli makanan tanpa ditakar. Mereka dilarang

menjtnlnp di tempatryra sampai mereka memindahkannya.

Abu Muhammad berkata: Tidak mungkin orang selain
Nabi $ mernukul kaum muslimin di Madinah berdasarkan syariat
yang diperintahkan kepada mereka tanpa sepengetahuan Nabi S.
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Jadi jelaslah bahwa pertuatan tersebut dosa besar

yang frdak ada dispensasinln-

Apabila dikatakan, 'Dalam sebagian hadits lnng
diriwa5ratkan kalian disebutkan'Sampai kalian ma nitdahkannSn

ke rumah mereka'."

Maka kami katakan, mernang benar, setiap tempat yang

menjadi tempat pindah adahh rumahnya bila dia boleh pindah

kesitu.

Apabila dikatakan, 'Kalian meriwaptkan hadits ini dari

Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar tanpa merryebut kalimat 'tanpa

dibkai."

Maka kami katakan, Ubaidillah bin Umar tidak di atas

Malik. Bila tidak maka dia frak dibawahryra sanra sekali. Ia

meriwayatkannlp dari Nafi' dengan menyebtrt kalimat 'bnpa
dibkaf . Hadits ini juga diriwayatkan oleh Az-Zutri dari Salim

sebagaimana yang telah kami sebutkan dengan kalimat

" tanpa ditakar' . Dan ia adalah khabar Ahad tanpa diragukan lagi.

Mayoritas perir,uapt yang meriwaSntkan hdits ini dari

Malik dalam Al Muowththa' dan lainqp menyebtrt kalimat " tanpa

ditakar', sebagaimana yang disebutkan oleh Ubaidillah bin Umar

dari Nafi' dan Az-Zuhri dari Salim. Yang tidak menyebut kalimat

" bnp ditakai' adalah Al Qa'nabi dan Yahya. Telah diriunSntkan

secam shahih bahwa keduan5ra keliru dalam meriuragratkannya

tanpa diragukan lagi, karena khabar Ahad-np telah jelas.

Riura5nt Al Qa'nabi dan Yahlp harln shahih bila

seandainSn ada dua khabar dari dtra Al Muovathtlta'yang berbeda.

Dan perrdapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat

Aqrsyafi'i dan Abu Srlaiman. Adapun Malih dia tdak
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berpendapat seperti ini, dan sejauh yang kami ketahui baik dia

maupun pengikutrya tidak memiliki dalil sama sekali.

Crandum 5ang dibeli seseorang dengan takaran maka tidak
boleh menjualnya sampai dia menerima sendiri takaran tersebut
lalu orang png menjualnya kepadanya juga menerima sendiri

takaran tersebut. Jadi hanrs sanna, baik keduanya melihat
sebelum itu atau tidak. Hal ini berdasarkan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Amr bin AMul
Khaliq Al Bazzar: Muhammad bin Abdurrahim mengabarkan

kepada kami, Muslim -lnifu hnu hrahim- mengabarkan kepada

kami, Makhlad bin Al Husain Al Azdi mengabarkan kepada kami
dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ melarang menjual makanan

sampai berlaku dua sia'sehingga pemiliknya mendapat tambahan

dan atasnyn berupa kekurangannya.

Diriwayratkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi

$nibah: $nrik mengabarkan kepada kami dari hnu Abi l-aila dari
Muhammad bin Bapn dari lbnu Umar bahr,ra dia ditanp tentang
orang yang membeli makanan dan telah menyaksikan
penakarannSp- Dia menjar*rab, "Tidak boleh, sampai berlaku dua
sia'padan5ra."

Diriwa5ntkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Muhammad bin
Fudhal mengabarkan kepada kami dari Muthanif yaitu hnu Tharif:
Alar bertanSa kepada AsySya'bi, "Aku melihat makanan ketika
sedang ditakar, apakah aku boleh membelinya dengan takaran

tersebut?" Dia menjawab, "Setiap safu transaksi ada satu takaran."

Driwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Zaid bin Al Hubab

mengabarkan kepada kami dari Sawadah bin Hayyan: Aku
mendengar Muhammad bin Sirin ditanya tentang dua laki{aki yang
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salah safunya mernbeli makanan dan yang safungra lagi

bersaman5n. L-alu dia berkata, "Aku telah menyaksikan penjualan

dan penerimaannya?" [-alu dia berkata lagi, "Ambillah dari

keunfungannya dan berikanlah kepadalar." hnu Sirin menjawab,

"Tidak boleh, sampai berlaku dua srla'padanya, sehingga engkau

mendapat tambahannya dan engkau m€nanggung

kekurangannya-"

Diriwayatkan dari ialur hnu Abi Syaibah: Waki'

mengabarkan kepada kami dad Umar Abu Hafsh, dia berkata:

Alna mendengar Al Hasan AI Bastri ditanya tentang orang yang

membeli makanan dengan melihat tatarannya. Dia menjawab,

'Tidak, sampai dia menakamya-"

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Z,rhn dari Sa'id bin Al Musay4rib, dia berkata: Berdasarkan Sunnah

yang telah diterapkan sebelumnya, orcmg yang membeli makanan

atau lemak dengan takaran boleh menerima takarannp sebelum

menjualnya. Apabila dia telah menakamyra maka ia bisa ditakar

darinya bila dia menjualnya dengan takaran. Ini adalah pendapat

Atha' bin Abi Rabah, Abu Hanifah, AsySyafi'i, Ahmad bin

Hambal, Ishaq dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Apabila ia dijual secara kontan maka tidak

apa-apa bila takaran si penjual dibenarkan dan tidak menerima

takarannya. Akan tetapi hal ini dilarang dalam jual beli secara tidak

kontan".

Sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak dikatakan oleh

orang-orang sebelumnya. Dalam hal ini dia menyelifi sahabat

yang tidak ditentang oleh seorang ptrn dan juga menyelisihi

Jumhur ulama. dan sejauh !,ang kami ketahui perrdapatrrln

tersebut tidak memiliki landasan sarna sekali baik dari Al Qr.r'an
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atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat yang

argumentatif.

Apabila dikatakan: Kalian meriwayatkan dari jalur Abu

Daud dari Muhammad bin Auf Ath-Tha'i: Ahmad bin Khalid Al
Wahabi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Ubaid bin

Hunain dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku membeli minyak zaifun

di pasar. Setelah aku mendapatkannya, aku bertemu seorang laki-

laki yang memberi keunfungan bagus, lalu ketika aku hendak

menerimanya tiba-tiba ada laki{aki di belakangku yang memegang

lenganku. Ketika aku menoleh ke belakang temyata orang tersebut

7.aid bin Tsabit. Dia berkata kepadaku, "Janganlah engkau

menjualnya di tempat engkau membelinya sampai engkau

memindahkannya ke rumahmu. Karena Rasulullah # melarang

seseorang menjual barang dagangan di tempat pembelian sampai

ia dipindahkan pada pedagang ke tempat mereka."

Maka kami katakan, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

bin Khalid Al Wahabi, seorang periwa5nt majhul. Seandainya ia

shahih pasti kami akan lang$.lng mengambilnya. Kami memuji

Allah atas banyaknya kemudahan yang diberikan kepada kami."

Apabila ada orang yang melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan masalah-masalah png telah kami sebutkan

maka hukumnya batal selamanya. Bila dia telah mendapat

informasi tentang khabar tersebut maka dia harus dipukul
sebagaimana 3png diperintahkan Rasululluh #.

hnu Umar iS, merivuaSntkan hadits dari Nabi $ dengan

redaksi,
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" Barangsiapa melakukai suafu perbuatan yang frdak

berdasarkan perkara (agama) kami maka ia tertolak."

1508. Masalah: Syirkah, iqaalah dan tauliyah,

merupakan jenis transaksi yang sebelumnya didahului kansaksi

lain, yang mana salah safu dari ketiga hansaksi tersebut tidak

diperbolehkan kecuali hal itu dipertolehkan dalam befuagai jual

beli yang lain, serta tidak mengecualikan apapun. Inilah pendapat

AsySyafi'i dan juga ulama ma&hab kami dalam perkara akad

syrilah dan buh8nh.

Mereka juga berpendapat Al lqaalah adalah pembatalan

jual beli dan bukanlah lual beli yang sebenamya.

Rabi'ah dan Malik berpendapat: Penjualan setiap benda

yang Udak diperbolehkan sebelum adanya serah terima atau

sebelum proses penakaran, maka hal itu boleh dilakukan syirkah,

taulignh, dan iqaalah sebelum adanya serah terima dan sebelum

proses penakaran. Pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan

hanyalah dalam masalah tauliwh.

Mereka berargumen dengan hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq; hnu Jurarj

berkata: Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mengabarkan kepadaku,

bahwa Rasulullah fi$ telah menlarnpaikan sebuah hadits yang

masyhur di kota Madinah;
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"Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dia

menjuahya kembali sampai dia meneima dan memba5nm5n

seaftt Wnuh, kecuali dia bercyerikat terkait bahan makanan

tersebut, melakukan taulijnh abu juga iqaalah."

Malik berpendapat: Para ulama sependapat unfuk tidak

mempermasalahkan syAkah, iqaalah dan tauliyah terkait bahan

makanan dan jenis barang lainnya, maksudnya adalah sebelum

adanya serah terima.

Abu Muhammad berpendapat: Sepengetahuan kami, hadits

ini tdak diriwayatkan kecuali dari Rabi'ah dan dari Thawus.

Pem5ataan Malik dari Al Hasan mengenai tauliyah tersebut,

Sementara ada juga pendapat berteda yang telah diriwayatkan

dari Al Hasan.

Ali berkata: Hadits Rabi'ah merupakan hadits mursal, dart
hadits murcal tidak bisa dijadikan hujjah. Jika saja hadits tersebut

memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah, maka

tenfunya kamilah orang terdepan yang memeganginya.

Jika kemasyhuran hadits tersebut bersumber dari sumber

yang shahih. tentunya Az-hhri pun lebih patut mengetahui hadits

tersebut daripada Rabi'ah, padahal di antara mereka terjadi

pertedaan pendapat yang sangat jauh dalam bab ini, Az-Zuhn

menentangnya dalam bab tersebut.
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Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Taul$nh ifu merupakan jenis

jual beli bahan makanan dan jenis barang lainnya.

Berdasarkan jalur periwayatan yang sampai pada Ma'mar

dari Aylb As-Sikhta5ani, dia berkata: Ibnu Sirin berkata: Tidak ada

tauliyah sampai barang yang dijual itu diserahkan dan ditakar-

Diriwayatkan pula dari jalur perir,rnyatan Al Hajjaj bin Al
Minhal; Ar-Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku bertanya kepada AI Hasan tentang seseoftmg yang

membeli bahan makanan, lalu dia mengalihkannln {buliyah
kepada orang lain (pembeli kedua)? Dia menjawab: Pembeli

tersebut fidak boleh mengalihkan sampai dengan dia

menerimanya. [-alu Abdul Malik bin AsySya'sya' berkata padangra:

Wahai Abu Sa'id, apakah pemikiranmu dalam mengambil

kesimpulan hukum tersebut berdasarkan logika? Dia menjawab:

Aku tdak menyampaikan kesimpulan hukum tersebut berdasarkan

logika pemikiranku, akan tetapi kami mengambilnya dari pam

pendahulu dan para sahabat kami.

AIi berkata: Para pendahulu Al Hasan adalah para

sahabat ,&. Dia pemah berjumpa dengan lima rafus orang lebih

dari kalangan sahabat, dan dia jugta pemah ikut berpemng

bersama dua ratus orang sahabat. Para sahabat AI Hasan adalah

para tokoh besar dari kalangan Tabi'in.

Jadi, apabila ada seseorang yang lebih dahulu mengklaim

adanya ima' ulama dalam kasus ini, maka tentunya ima' tersebut

lebih diunggulkan daripada ijma'yang diutarakan oleh Malik, tanpa

ada keraguan sarna sekali.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq;: Sufyan

Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Zakariyya bin Abu
Za'idah dan Fathr bin Khalifah, Taliett'rya berkata: Dari Asy-Sya'bi,

dan Fathr berkata: Dari Al Hakam, kemudian AsySya'bi dan AI

Hakam sepakat, bahwa tauliyahifu merupakan jenis jual beli.

Sufi7an berkata: Kami berpendapat: Syirkah ihr merupakan
jenis jual beli, dan tidak dibolehkan melangsungkan akad syirkah

sampai barang tersebut diterima. Jadi, pendapat para sahabat dan

tabi'in adalah seperti yang telah kau ketahui.

Syirkah dan tauli5ah sejatinya adalah pengalihan milik

seseorang yang berupa barang selagi kepernilikan orang tersebut

atas barang ifu dinyatakan s&, atau sebagian barang selagi

kepemilikannya atas barang tersebut dinyatakan sah kepada rnilik

orang lain dengan nilai tukar (harga) yang telah disepakati dalam

bansaksi. Pengertian ini adalah karakter jual beli, dan karakter ini

hanya ada pada jual beli. Tidak disebut jual beli kecurali

terpenuhingra karakter seperti ini. Jadi, pendapat yang

menyatakan, bahwa syirkah dan tauliSnh itu adalah jual beli yang

sah adalah pendapat yang shahih. Mereka dan kami tidak berteda
pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum, bahwa fidak

dibolehkan dalam syirkah dan tauliyah kecuali apa yang dibolehkan

dalam jual beli, kecuali dalam perkara yang telah kami sebutkan di

sini. Ini merupakan bentuk pengecualian perkara tanpa adanya

dalil.

Terkait ulama madzhab Abu Hanifah, yang mana mereka

memegangi hadits murcal, n.unun dalam bab ini mereka

membatalkan dalil mereka itu, sebab mereka *.ngu!.ffi..g,
nya Rabi'ah yang telah karni sebutkan. Sepengetahutxr hini;'p

E-
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p€ndlut rnadzhab Malikberargwnen dengan sdah dalil Snng tebh

kami sehrd<an, harrgla saial sebagian m€rda b€rp€ndapaft, batua
syirl<ala bulfurah dar:. iqaalah adahh kegiatan yang sdah urrf,rm

dilalarkan rnasyaraloL lGrni menerwaU: I-alu apa alasaoqla?

Padahal iual beli juga menrpakan k€giatan yang umum dilahrkan

mastamkat, dan s€eatgetahuan karni keghtan lprg unf,,Irn

dilalilkan mast/amkat itu tidak lantas mengubah b€rbagai hulffin
yang haram merrjadi mubah- Jika hal ihr teriadi, malra kqftfian
tersehrt benrbah meniadi kegiatan mmgkar yang tnnrs aimnaatl

dan bukan kegiatan yang pahrt dilalarkan-

Insya Allah, karni akan mernbahasrrya tersendiri fun AI
I@alah s€tehh rnangulas p€rnasalah tori- Tiada d4la dan rpEts
kecrnh ffit pertolorEan Allah Yang lvIaha l-uhr.n bgi tt&tta
Agung.

1509- lrtasalah: Meng€nai rnasahh iqaabh anirdr
melakukannlra telah diriwa5atkan secaftl slnlfi dari Rasrhrlhh $-
Diritrayatkan kepada kami dad jahr perlwayatan Abu Daxt
Yahs,a bin Ma'in merrgabarkan keeada kami, Hafsh -lpfrr tbru
Ghiyats- rnerrgabar*an keeada lorni, dari Al A nraq; dari Abi
Shalih, dari Abu Huraimh, dia berkata: Rasuhrlbh # bercabd4

ol'i:;;hr dtif 4Y JGi;
"kmngsiap mqnbbnan funnksi dangan orug truql

manyaP, maka Allah (menrbatasrrya) dangan n qryt aps
kalalrun5n-"

2 Dakn Surut Ah, Ihd tertfis, 'Ithn q.h DftM lbagep
ffi turnlet dqg4n w:dg ftf,@- hru ltlatsh ilga tdr
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Abu Hanifuh, AsySyafi'i, dan Abu Sulaiman berpendapat,

bahwa iqaalah sejatinya bukanlah jual beli melainkan pembatalan
jual beli.

Abu Yusuf berpendapat: Iqaalah ifu sesudah adanp s€r-dh

terima iual beli, sedang sebelum adanln serah terima, maka ifu
merupakan pembatalan jual beli.

DiriuaSratkan dari Malik, bahwa iqaalah itumempakan jual

beli, dan diriwaptkan dari Malik keterangan yang mengandung

kesimpulan bahwa iqaalah adalah pembatalan jual beli.

Pembagian Abu Yusufsi atas mempakan pemyataan tanpa

adanya dalil, dan juga pembagian tanpa bukfi pendukung,

pem5ntaan 5rang seperti ini adalah pemSrataan yang bathil.

Sedangkan menganai orang !,ang men5ratakan, bahwa

iqaalah bukanlah jenis jual beli, mereka berdalih bahr,ra

Rasulullah $ menyebut kegiatan l7aabh dengan istilah iqaalah,

dan para ulama mengikutinya sesuai dengan ketemngan yang

disampaikan Rasulullah. Rasulullah # tdak pemah menyebut

iqaalah dengan istlah jual beli. Pembuatan isfilah lnng
bersanglnrtan dengan afuran aganu tdak boleh dilakukan kectrali

bersumber dari Rasulullah #. Jadi, fidak dibolehkan meyebut

iqaalah dengan istlah iual beli, karena Rasulullah #i fidak pemah

menyebutrya dengan istilah ini.

Mereka juga berpendapat, bahwa ijma' ulama lnng
menyatakan bolehnSn iqaalah dalam akad salam

shahih, dan penjualan kembali barang sebelum adanlp serah

terima barang, maka ifu tdak dibolehkan. Jadi benar s;trdah

meriwayatkan hadib ini dalam Sunan-nya dengan redaksi, "Aqaalahulkhu ibrabhu
pumal qigarnh-" Ibmbhu nakrnnrsa kesalalnnnya (khathii' abhd -
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adanya, bahwa iqaalah itu bukanlah iual beli. S€e€ngehhran kami,

mereka tidak memiliki dalil pendukung kectrali kedua kesimpulan

ini.

Pengambilan dalil oleh mereka menyanglnrt pernbuatan

istilah iqaalah dari Nabi * adalah kesimpulan png benar, tetapi

kami tidak dapat menerima mereka" yraitu bahura

Rasulullah S menyebut istilah iqahh itu berrnakna: Kegiatan

seseorang yang menjual pada ormg lain dengan tansaksi jual beli,

kemudian dia meminta unful membatalkan jual beli tersebut, lalu

pembeli ihr mengembalikan kepadanln barang yang mana dia

telah membeli darin5a, dan dia menerima kernbali nilai fukar

barang tersebut dari penjual tersebut. Karni pxrn tidak pemah

menerima kesimpulan, bahrqra Rasulullah #i fidak pemah

menyebut kegiatan tersebtrt derrgan istilah iual b€h, dan mereka

tidak akan pemah menjumpai keterangan ini selamarryra; baik 1nng
dimuat dalam riwayat yang shahih maupun riu4nt yang dha'if
sekalipun.

Hadits murcal yarrg b€rsumb€r dari Rabi'ah, kalau pun kita

berkeinginan mengambil kesimpulan hukum dari hadits tercebut,

bahwa iqaalah ifu merupakan jenis jual beli, maka tenfu kami

sudah melakukan, karena hadits tasebut mengandung larangan

melakukan penjualan kembali sebelum adanya serah terima

barang, kecuali dia melakukan kegiatan syidah, buli5nh atau

iqaalah. Maka, kesimpulan hadits ini adalah bahua syirkah,

tauliyah atau iqaalah merupakan jenis jual beli yang dikecualikan

dari sebagian bentuk jual beli.

Mengenai hadits shahihpng telah kami sehrtt<an, maka itu

hanya mengandung anjuran unfuk melaln-rkan iqaalah dan tidak
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lebih dari itu. Iqaalah tidak hanp terjadi dalam kegiatan jual beli,
tetapi juga dalam kegiatan hibah dan transaksi sejenis lainnya.

Hadits tersebut juga tidak mengandung kesimpulan, bahwa
iqaalah itu disebut dengan jual beli, dan tidak pula hukumnya tidak
sama dengan jual beli. Dengan demikian, kesimpulan yang mereka
keluarkan; yaifu dengan mengemukakan dalil yang shahih

sumbemya, namun diletakkan bukan pada tempatnya, maka ihr
Udak benar.

Pemyataan mereka berkenaan dengan ijma'ulama ynng

bersangkutan dengan bolehnln iqaalah dalam alad salam, maka

ifu mempakan pemyataan lrang fidak benar, dan benfuk
keberanian menyampaikan pemyataan atas nama ulama, padahal

ijma'men5angkut bolehnya akad salam itu sama sekali tidak
pemah ada, lantas bagaimana iqaalah dalam akad salarn itu terjadi
ijma'uloima.

Karni meriwayatkan dari AMullah bin Amm, AMullah bin
Umar, Al Hasan, Jabir bin Zaid, Syrraih, AsySya'bi, An-Nakha'i,
Ibnu Al MusaSiyab, Abdullah bin Ma'qil, Thawus, Muhammad bin
Ali bin Al Hasan, Abi Salamah bin AMurrahman, Mujahid, Sa'id

bin Jubair, Salim bin Abdullah, Al Qasim bin Muhammad, dan
Amru bin Al Harits saudam Ummil Mukminin Juwairiyah: Bahwa
mereka melarang menerima sebagian akad salam dan

membatalkan sebagian yang lain, lantas dari mana ima'tersebut
terjadi?

Apakah mereka ingin menetapkan taqrir semua sahabat

mulai dari awal sampai akhir, sehingga mereka meyakini, bahwa
mereka sepakat mengenai iqaalah dalam akad salam tersebut?

Atau mereka ingin menetapkan taqrir semua ulama dari kalangan

tabi'in mulai dari ujung Khurasan sampai Andalus. Maka, sungguh
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di antara kawasan tersebut tdak pemah teriadi @rir yang

demikian.

Andaipun kesimpulan mereka ini benar, maka kesimpulan

adanya ijma' ifu fidak benar selamanya; maka jika ada dua orang

Muslim tidak akan pemah berselisih pendapat, bahwa di antara jin

ada sekelompok kaum yrang meniadi sahabat Rasuhdlah # dut

beriman kepada beliau, dan barangsiapa dia mengingkari ini, maka

dia adalah orang yang kafr, karena dia telah menolak kebenaran

Al Qur'an.

Mereka; kaum jin memiliki sesuatu 1nng dimiliki oleh para

sahabat lainnya,*15, yaifu kebenaran dan kamjiban menghormati

(mereka) dari kita, kedudukan pengetahnn dan ajaran agama- Hal

ini tdak lagi mengandung keraguan bagi seorang Muslim, jadi

siapa yang memiliki kesimpulan adanya iima' kaum iin
menyangkut bolehnya iqaalahdalam akad salam tersebut?

Semoga Allah mengasih Ahmad bin Hanbal, sungguh dia

telah menyampaikan pemlntaan 5ang tepat, sebab dia berkata:

Barangsiapa yang menyatakan adanya ijma' tersebut, maka

sesungguhnya dia telah bertohong, dia tdak mengetahui

kemungkinan adanya orang-orEilxg lrang mempunyai pendapat

yang berteda? Tetapi hendakn5a dia berkata: Sepengetahuanku,

tidak ada perselisihan pendapat. Inilah hadits-hadits Al Maris dan

Al Ashm.

Tidak dapat dibenarkan menyatakan adanya ijma' ulama

kecuali bersangkutan pada dua kazus,

Perbma, kasus yang memastikan, bahwa para sahabat .€
mengetahuinya dengan riwagnt yang shahih dari mereka, dan

mereka membenarkannya-
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Kdua, Kasus dimana orilng yang menentangnya

dinyatakan kafir serta keluar dari Islam, seperti bersaksi bahwa

Tiada llah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah

utusan Allah, puasa Ramadhan, Haji ke Baifurllah, beriman kepada
Allah, shalat fardhu lima waktu, sebagian jenis zakat, bersuci unhrk
shalat, dan bersuci karena hadas besar, larangan haram makan
bangkai, babi, darah, dan perkara lain 5nng termasuk golongan ini.

Apabila kesimpulan yang mereka sampaikan, yaifu ijma'
ulama menyangkut bolehnya lqaalah dalam akad sakm ifu benar,

maka tentunSn iqaalah itu merupakan jenis jual beli yang

dikectralikan beradasarkan ijma'dari sebagian benfuk jual beli yang

ada. Bagaimana ijma'itu dapat terjadi, padahal telah diriurayatkan

secara shahih dari hnu Abbas, berupa keterangan yang

menegaskan larangan iqaalahdalam al<ad salam-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata:
"Apabila kamu melakukan sala/(salam) unhfi jangka wakfu yang

telah ditentr-rkan, lalu waktu Snng telah ditenfukan itu sudah tiba,

narnun kamu tidak mendapati sesuafu barang yang mana kamu

melakukan salaf menyangkut bamng tersebut, maka berikanlah

barang dengan nilai fukar yang lebih murah, jangan mengambil

laba dua kali, dan tidak meniadakan (salai dengan iqaalah."

Ali berkata: Iqaalah dalam akad salam tidak dibolehkan,

karena kegiatan tersebut merupakan jual beli barang yang bukan

milikmu, jr.nl beli yang mengandung gharar(sifatdalam mu'amalah
yang menyebabkan hasil atau sebagian dari rukunnya tidak
diketahui; mastuurul aqibal), jual beli sesuatu yang belum diterima
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kepemilikannya, dan kegiatan iual b"li tidak pasti 1nng tidak

diketahui di mana kegiatan jual beli tersebut dilakukan di dtrnia ini?

Kegiatan mu'amalah ini juga jenis menrakan

harta orang lain dengan cara batil- Jika fidak diternukan nashyarg
membolehkann5ra, sehingga zasi tersebut mengecualikannp dari

sebagian benhrk iual beli 5nng diharzrnlon-

Jadi, kepastian huhm bagi olang 1rang tdak menernukan

barang lrang mana dia melalnrkan salarf (salad adalah b€rsabar

sampai barang tersebut didapatkan, atau dia mengambil

perimbangannya dan mendapat pensgantian !,ang s€padan selama

kedua pihak sepakati dan melalnrkannya dengan suka sama strka:

sebagai perimbangan barang 37ang bertrak dia milih. Hal fori sesuai

dengan firman Allah &,

"3;tai-eItS

"Dan Fda sauafu trang pfut dihotmati, furhlil hulilm
qishaash." (Qs. Al Baqarah I2l:1941-

Sesuatu yang patut dilindungi dari harta itu adalah b€ntuk

kehormatan png harus dilindungi, lrang mana menunfut balasan

yang seimbang terhadap kehormatan harta itu hularmn3n u,aiib.

Namun, apabila pembeli berkeinginan berbuat kebaikan

terhadap penjual, maka dia boleh membebaskannya dari setiap

tuntutan yang menjadi haknya gnng ada pada penjual tersebut

atau dia mengambil sebagian barang miliknSra Snng ada pada

penjual tersebut, atau dia juga boleh membebaskann5ra dari segala

tuntutan miliknya lnng dia kehendaki dan merr@ekahkan
kepadangn. Semua ini sebagaimana perinbh Rasulullah * 5ra"S

bersanglo"rtan dengan oftmg gnng pailit, sebab beliau bersaMa:
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)tb ,j:ei "Berikanlah sedekah kepadanya," kemudian

Rasulullah g bersabda, i:6 ,l p 'd:t fr., C gl* "Ambitah

sesuatu (harb) 5/ang kalian temukan, dan kalian tidak berhak
mendaptl<an kecuali squafu yang kalian temukan ifu."

Kami telah menyebutkan hadits ini beserta sanadnya dalam
pembahasan At-Tafliisdan dalam pembahasan N Jawaa'ihdan Al
Muhallairn.

Jadi, apabila setiap dalil pendukung mereka yang mereka
kemukakan ifu tidak benar, maka kami hendak menlampaikan
pembenaran pendapat dan juga kesimpulan pendapat kami berkat
adanya pertolongan Allah #i, -Hanya kepada Allah kami
memohon kekuatan-: Bahwa jfl<a iqaalah ifu diartikan pernbatalan
jual beli, maka tentunya iqaalah itu tidak dibolehkan kecuali
dengan mengembalikan barang yang menjadi alat tukar itu sendiri
dan bukan dengan yang lainnya, bukan pula dengan pengganti alat
fukar tersebut, sebagaimana komentar Ibnu Sirin.

Sebagaimana keterangan yang telah diriwayatkan kepada
kami dari Al Hajjaj bin Al Minhal; Ar-Rabi' bin Hubaib
mengabarkan kepada kami: Kami berulang-ulang mendatangi
beberapa orang berkenaan dengan bahan makanan, yaitu biji-bijian
yang sudah dipanen serta sudah ditumpuk, Ialu kami membelinya

dari mereka dengan harga sekian dan sekian unfuk setiap
takamya, dan kami telah menyerahkan harta kami secara funai.

Ketika para pekerja mereka diizinkan untuk menginjak biji-
bijian tersebut agar keluar bijinya, maka sebagian mereka ada yang

memberikan kepada kami takaran yang telah ditenfukan menjadi
hak kami, dan sebagian mereka ada yang meyakini, bahwa bahan
makanannya itu menjadi berkurang, sehingga kami pun dianjurkan
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unhrk meminta pengembalian sesuai dengan besaran yang

mengurangi modal pokok harta kami. Maka aku bertanya kepada

Al Hasan tentang hal tersebut?

Dia tidak menyrkainyra kecrrali takaran 37ang menjdi hak

kami dipenuhi secam sempurna, atau kami mengambil kernbali

seluruh harta pokok kami. talu aku bertanya kaada Ibnu Sirin?

Dia menjawab: Apabila mata uangmu png dikembalikan ihr

adalah mata uang dirtram ifu sendiri, maka frdak da masahh. Dan

aku juga bertaryra kepada Atha'? Lalu dia meniarwab: Alar tidak

melihat 5ang terbaik bagimu kecuali kamu harus bersikap baik dan

bertuat kebaikan kepadanya

Inilah watak pembatalan tansalsi. Kembali ke

awal, menurut kami: Bahrrasanya ,ual beli ihr

ikatan yang sah (dibobhkan) kdasarkan Al Qtr'an,
Stnnah, dan ijma' lrang mq,rakinkan dur dipastikan dis€ealefi
oleh setiap Muslim di atas bumi; baik Mtrslim yang ada s€karang

atau yang ada di masa gang akan datang.

Jadi, iika iual beli itu dibolehkan berdasarkan zumber yang

mq/akinkan, bukan berdasarkan pernyataan-pem5ntaan yang

bohong, maka ikatan 17ang Alah & pqbolehlon
dalam Kitab-\n, dan juga melalui lisan Raslullah #i itu fidak

dapat dib€na*an kq,rali bendasarkan nash yarg lain. Tidak ada

nash 1nng menerangkan bolehnp pernbatalan jual beh hur$n
karena memandang sisi kerelaan dari kedua belah pihak, kecuali

pada adanya nash !,ang menerangkan bolehnla melalnrkan

pembatalan ikatan tersebut; contohnya seperti qufah, dan ikaan
lain 5ang mengandung l<hlnrbqdasarkan nash.

Jika ketenfuan perikatan ifu demikian, dan di
tengah-tengah omng !,Erng mempertolehkan pembatalan jual beli
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tersehrt tidak ada rrasrl sama sekali, maka benar: bahwa iqaalah

itu merupalon satu dari berbagai jual beli yang di dasarkan pada

kerelaan dari kedua pihak berakad. Dalam iqaalah pun

dipsbdehkan apa lpng dibolehkan dalam jual beli, dan dalam

Aaahhpm diharamkan sesrrafu yang diharamkan dalam jual beli.

Orang yang berperdapat, bahwa iqaalah ihr merupakan
pernbahlan iual beli, maka tentunya dia harus memastikan tidak

mernpertolehkan iqaalah ifu dengan cara mengembalikan lebih

daripada pokok harta png telah disepakati dalam jual beli itu,

karena tambahan pokok harta itu jika bukan jual beli, melainkan

tindalon menrakan harta ormg lain dengan jalan batil.

Sementara orang yang b€rpendapat, bahun iqaalah int
menrpakan iual bdi, maka dia dapat memperbolehkan iqaalah

dengan aht ttrkar lebih daripada harga yang telah disepakati dalam

iual bee p&ma, lebih murah, dan juga dengan jalan selain yang

telah dilakukan dalam jtnl beli pertama; dengan bransaksi secara

tmai, fidak tunai, maupun sampai waktu tertenfu, lrang mana

barang sampai u/akfu yrang telah ditenfukan dalam

alod itu dip€rbolehkan- Berdasarkan keterangan inilah kami
berpedoman. -tlarrln kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1510- Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan

penfnhn piutang milik seseorang !/ang menjadi tanggungan orang

lator; baik ihr dilahrkan dengan tunai maupun kredit; baik dengan

mata uang dinar dan dirham maupun dengan selain mata uang

dinar dan dirham; baik utang itu ditetapkan berdasarkan alat bukti
(sal<si) atau y.ang diakui oleh pihak yang berutang, atau tanpa bukti

apaprun. Sefuruh kegiatan iual beli tersebut merupakan usaha yang

batl-
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Kegiatan usaha penjualan piutang tersebut bagi orang yang

ingin mencari usaha yang halal caranya ialah: Dia melakukan

usaha pembelian secana tidak funai suahr barang yang dia

kehendaki, maksudnya adalah barang yang penjualannya

diperbolehkan, kemudian ketika proses jual beli tersebut sudah

selesai dengan sempuma dengan ditandai perpisahan, atau khiya,

trntuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut, kemudian

selanjutrya memindahkan penagihan uang pembayaran pembelian

barang tersebut kepada pihak, dimana dia memiliki piutang. Maka

cara seperti ini merupakan usaha yang bagus.

Argumen tidak dipertolehkannya penjualan piutang

tersebut adalah, bahwa penjualan piutang itu merupakan penjualan

yang tidak diketahui, dan penjualan yang wujud barangnya tidak

diketahui. Dan ini adalah bentuk usaha mengambil harta orang lain

dengan cara yang batil, dan ini merupakan pendapat AsySyafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki';

Takanya bin Abi Za'idah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Asy-Sya'bi ditanya tentang orang yang membeli cek yang berisi

tiga dinar dengan sehelai kain? Dia menjawab: Pembelian cek

tersebut tidak patut dilakukan.

Waki' berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Abi As-Safar, dari fuySya'bi, dia berkata: Pembelian

cek tersebut merupakan (pembelian) yang mengandung gharar.

Malik berkata: Apabila penjual mengakui sesuatu 5nng ada

pada cek tersebut, maka menjualnya dengan selain mata uang

dinar dan dirham secara tunai ifu diperbolehkan. Namun jika dia

tidak mengakui, maka tidak boleh menjualnnya; baik ada alat bukti
(saksi) yang membenarkannya atau tidak ada alat bukti (saksi),
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karerra pembelian cek tersebut merupakan pembelian yang

mengandung perselisihan.

Ali berkata: Jawaban Malik ini tidak dapat dijadikan

p€gangan, sebab walaupun hari ini dia mengakui, tetapi mungkin
saia dia besok mengingkarinya, sehingga persoalan tersebut

dikembalikan kepada alat bukti (saksi) menyangkut pengakuannya

tersebut, ,adi tetap terjadi pembelian yang mengandung

perselisihan, dan tidak ada perbedaan sarna sekali.

Mereka ]rang memperbolehkan penjualan piutang iht

berargum€n dengan keterangan png telah diriwayatkan kepada

kami dari jahrr periwayatan AMurrazaq; AI Aslami menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Abi Bakr mengabarkan kepadaku, dari
Umar bin Abdul Aziz, "Bahwa Rasulullah $ pemah memutuskan

spfah dalam perkara utang-piutang, yaifu seseorang yang

berpiutang pada orang lain, dan lalu dia menjual piutangnya

tersebut, sehingga pihak lnng mempunyai piutang adalah orang

1nng bertrak (menagih) utang tersebut."

Abdurrazaq berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari seseorang dari suku Quraisy, "Bahwa Umar bin Abdul Aziz

memutnskan perkara budak mukatab yang membeli piutang yang

ada padanya dengan selain mata uang dinar dan dirham, lalu dia

menetapkan budak mukatab itu lebih berhak memiliki dirinya.
Kemudian Umar berkata, bahwa Rasulullah $ bersabda,

Jri,/"n +ei,y,;' .loz / /o- o /
L:rr 

" 
Vl .r-(-t)

.+G,s\i,s$'& alit;1
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"Barangsiapa membeli piutang yang ada pada seseorang,

maka pihak yang mempunyai piutang itu lebih berhak, ketika dia
membayar jumlah utang yang sama dengan piutang yang diberikan
oleh pihak yang tersebut"

Diriwayratkan pula dari lalur periwayatan Abdurrazaq; hnu
Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-zubair menceritakan
kepada kami, "Bahwa dia pemah mendengar Jabir bin Abdulah
ditanp tentang orang yang berpiutang, lalu dia membeli seorang
budak lald-laki dengan piutang tersebut? Dia menjawab: 'Tidak ada
masalah mengenai pembelian budak dengan piutang tersebut."

Dua hadits Umar bin Abdul Aziz tersebut adalah hadits
mursal-

Hadits pertama, diriwayatkan dari Al Aslami, yaitu Ibrahim
bin Abi Yahya, dia merupakan periwayat yang diabaikan
(haditsnya) serta diragukan kejujurannya.

Hadits yang lain juga diriwayatkan dari periwayat yang tidak
dikenal narnanya, tidak ada argumen hukum yang terkandung
dalam diri seseorang selain Rasulullah $.

Hadits ini termasuk hadits dimana pengikut madzhab Asy
syafi'i meniadakan seorang sahabat di dalam sanad hadits
tersebut, dan tidak ada seorang dari mereka menentangnya.

ndak ada argumen bagi para pengikut madzhab Malik; baik
yang terkandung dalam kedua hadits tersebut maupun dalam
hadits Jabir, karena keterangan dari ketiga hadits tersebut tidak
ditemukan dalil yang menyatakan adanya pengakuan tanpa disertai
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alat hrkti (saksi)- Jadi, mereka menentang pengertian umum dari

hadits tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik--

1511- Masalah: Tidak diperbolehkan menjual air dengan

apapt n; baik air ifu terdapat di saluran air yang mengairi lahan

tanah dan ladang, dari sungai, dari sumber mata air, dari sulnur'

terdapat di sumur, terdapat di waduk besar tempat penampungan

air (Shafuii), fidak pt la air yang sudah dihimpun dalam qAbah

(tempat merryimpan air dari kulit) maupun dihimpun dalam wadah

(k€masan)-

Tetapi apabila seseomng menjual porsi (bagian) miliknya

dari unsrr air tersebut, dan dari bagian yang telah ditentukan dari

unsur air tersebut, atau dia menjual seluruh sumur tersebut, atau

bagian png telah ditentukan dari sumur tersebut, atau dia menjual

sahran air ifu selunfinya, maka penjualan tersebut diperbolehkan,

dan afo tersebut barang miliknya yang dijual-

Seseorang tidak memiliki air yang mengalir kecuali air itu

ada di saluran air dan strngai (di lahan tanah) miliknya- Jadi,

apabila air tersebut telah mengalir jauh meninggalkan saluran air

dan sungai (di lahan tanah) miliknya, maka kepemilikannya atas air

tersebtrt hil*g, dan stafus air tersebut berubah menjadi milik orang

yang air ifu mengalir di lahan tanah miliknya, dan demikian

setenrsnya sampai

Jadi, apabila seseorang sangat membutuhkan air untuk

minum atau kebutuhan mendesak lainnya, maka yang wajib

dilald<annln ialah melalarkan mu'amalah berkenaan dengan

mengalirkan air kepadanln, atau menuangkan air ke dalam suafu

undahnya dengan cara melakukan al<ad iiarah.
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Demikian juga, apabila seseorang penghidupannya
bersumber dari air, maka yang wajib dilakukannya adalah
melakukan muamalah dengan cara menuangkan atau
mendatangkan air tersebut dengan cara ijarah.

Apabila seseorcmg memiliki sumber air sumur di lahan
galiannya, maka dia berhak menguasai air sumur tersebut selama
dia membufuhkan air itu. Jadi, apabila ada sisa air sumur yang
sudah udak dibutuhkannya lagi, maka dia tidak dapat dibenarkan
melarang seseorang yang membufuhkannya (mengambil air sumur
tersebut), demikian juga sisa air sungai dan irigasi di atas lahan
miliknya, tidak ada perbedaan sama sekali.

Dalil hukum tersebut adalah: Hadits yang telah diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwa5ntan Muslim; Ahmad bin utsman
An-Naufali menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak
bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan
kepada kami: ziyad bin sa'ad mengabarkan kepadaku: Hilal bin
Usamah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Salamah bin
Abdurrahman mengabarkan kepadanya, dia pemah mendengar
Abu Hurairah berkata: Rasulullah # bersaMa,

ililr y.LQ.:at J:iLA,t
" Tidak dibolehkan menjual sisa air (yang tidak dibutuhkan),

agar batang tanaman difukar dengan air tersebut."3

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Malik bin Aiman
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb
menceritakan kepada kami, dari sufyan bin uyainah, dari Amru

3 Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim,juz. 1, hal. 460.
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bin Dinar, Abu Al Minhal mengabarkan kepadanya, bahwa Iyas bin

AMin Al Madni b€rkata kepada seseorang: "Janganlah kamu

menjual air (1lang f,dak kamu bufuhkan), karena

Rasulullah fu'Mehnng panjualan aA tercebut'."

Diriurayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

futan bin LJyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin

Dinar, dari Abu Al Mnhal, dia berkata: Dia pemah mendengar

Iyas bin Abdin Al Mazini pada saat dia melihat beberapa orang

menitnl air (minum), lalu dia berkata: "Janganlah kalian menjual

air ltq karena aku sungguh pemah mendengar

Rasulullah $ melarang penjualan air tersebut."

Diriunyatkan darilalur periwayatan hnu Abi Sfibah; Yazid

bin Harun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin

Abdurrahman, dari ihrnya; funrah bint AMirrahman, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah #t melarang tindakan

mencegah pengarnbilan air sumur (Naq'ul bi'ri" yaifu air sumur

6nng tidak dihrtutrkan)- Demikian tafsir hadits tersebut.

Diriuayatkan pula kepada kami bempa hadits musnadrsang

bersumber dari Jabir- Mereka semua adalah empat orang

periu,atat dari level sahabat S. Jadi, hadits tersebut mencapai

level hadits mubw;atir, dan tidak dapat dibenarkan menentangnya.

Mengenai orang yang berpendapat sebagaimana hadits

tersebut, kami baru safa menyebutkannya dari Iyas bin Abdin, yaitu

fatrrra yang disampaikan \las.

Diriuaptkan dari ialur periwagntan lbnu Abi Syaibah;

Wah' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi yaifu Abu Umais

menceritakan kepada kami, dari Imran bin Umair, dia berkata:

Tehnggaku mengambil sisa aimya, lalu aku bertanya
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kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud? Dia

menjawab: Aku pemah mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidak

dibolehkan menjual sisa air-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

bahwa budak laki-laki milik mereka menjual sisa air yang berasal

dari sumber mata air, seharga dua puluh ribu. [-alu AMullah bin

Amru bin Al Ash berkata padanya: "Janganlah kamu menjualnya,

karena menjual sisa air tersebut tidak dibolehkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Yahya bin Zakariya bin Abi Za'idah menceritakan kepada kami,

dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin

Abi Bal$, bahwa dia berkata: "Makruh menjual sisa air tersebut."

Periwayat hadits ini adalah Iyas bin Abdin, Abu Hurairah

dan Abdullah bin Amru: Mereka mengharamkan penjualan air
tersebut secara umum, fidak ada seorangpun dari kalangan
sahabat;j&, yang menentang mereka. Dan dua periwayat dari level

tabi'in: Al Qasim dan Ubaidillah bin AMullah bin Utbah.

Kami meriwayatkan pendapat yang mempertolehkan
penjualan air tersebut dalam kemasan dan menjualnya untuk

minum, yaifu dari Atha', Abu Hanifah, dan AsySyafi'i. Rir,ruayat

yang memperbolehkan penjualan air dalam kemasan (unfuk

disimpan) dan untuk diminum adalah dari riwayat Malik, dan

diriwayatkan dari Masruq, bahwa dia memperbolehkan menerima

uang hasil penjualan air tersebut secara umurn, padahal tidak ada

dalil hukum yang terkandung dalam diri seseorang berdampingan
dengan Rasulullah $.
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DaH hnbahan mengenai larangan haram peniualan air
mirrrrn: yaitu bahrra Allah S berfirman,

"Allah mqtwnzl<an aA dari lu"grt Malra diaturn5p manjadi
gnfusnfuatfi hnrri," (Qs. Az-Zumar [39]: 21).

Pdarangan iual beli barang yang tidak ada wujudnlp benar-

b€nar slmhih,lorara ,ual beli tersebr,rt mempakan jual beli 5ang
nrcruandrrrg glnrar, s€hinsga jual beli air minum itu (dahm tanah)

tdak dapat dibenarlmru s€bab tidak diketahui apakah air itu ada di

hrgil .tau tilak? Jadi, perriualan air minum tersebut mertrpakan

tindalon menrakan harta orang lain dengan cam yang batil-

Di mmpfoig itu, air minum ifu datang dan nurgalir ke

sunber mafia air, sugai, dan srrnur, melalui celahelah dan

m€qgrfi€r di dalarn bnah, 1ang iauh di luar kepemilikan pernilik

s.rnber air tersehrt, karena dia hanya akan menjual sesntu yang

s€tdah ihr dia frdak lagi dapat memilikin5n- Perrlualan air

s€eerti ini menrpatr<an rsaha yang batil serta dihammkan. *Ianln
k€eada Allah hh karni mernohon taufik.-

I.5l2- Masalah: ndak diperbolehkan meniml l<hameti

baft bagi orang beriman maupun omng kafir. Tidak boleh pula

merrlral babi (baik bagi orang beriman maupun orang l<afir). Tidak

d[boletrkan prh merriml bulu babi, dan tidak pula dibolehkan

merrinl s€b4ian dari organ babi. Tidak dibolehkan meniual salib,

paturg; bandiai, dan darah keorali misilq karena misik ihr bamng

yang hahl rrrt k de.nl dan dimihki. Jadi, apabila seseorang
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menjual suahr barang haram yang telah kami sebutkan tadi, maka
hansaksinya harus dinyatakan batal selamanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Kuraib
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada
kami, (dari Al A'masy)4, dari Muslim yaitu Abu Adh-Dhuha, dari
Masnrq, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Rasululluh # pergi ke

masjids, lalu beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Dengan sanad yang sarna sampai ke Muslim; Qutaibah bin
Sa'id menceritakan kepada kami, laits yaitu hnu Sa'd

menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Habib, dari Atha' bin
Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia pemah mendengar
Rasulullah $ pada masa penaklukan kota Makkah bersaMa:
" Saungguhnya Allah ffi dan Rasul-Nya mengharamkan

khamer, bangkai, babi, dan berhala' . Tiba-tiba muncul pertanyaan:

Beritahukanlah kepada kami mengenai lemak bangkai, karena
lemak bangkai dipergunakan sebagai pelumas kapal, lemak
bangkai dipergunakan meminyaki kulit supaya mengkilap, dan
dipergunakan oleh banyak orang unfuk bahan bakar lampu. Beliau
menjawab: 'Tidak boleh. Lemak bangkai merupakan barang

haram, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya

Nlah ketika mengharamkan lemak bangkai atas mereka, maka

mereka mengolah kemudian menjualnya, lalu mereka memakan

uang hasil penjualnnya."

Sekelompok kaum telah menutup-nutupi kesalahan

mereka dengan hadits ini gunamembenarkan Qiyas tersebut,

padahal di dalam hadits tersebut tidak ada implikasit hukum yang

4 Tambahan redaksi ini berasal dan Shahih Muslim,IE !,hal- M.
5 Tambahan redaksi ini berasal dart Shahih Muslim, dan dalam Shahih

Muslim juga ada redaksi tambahan yang lainnln.
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berkaitan dengan Qryas tersebut, tetapi hadits tersebut

mengandung alur cerita, bahwa perintah melakukan pertuatan

tersebut tetap diarahkan pada pengertian umum hadits yang ada,

karena Rasulullah S mengabarkan: bahwa Allah S mengharam-

kan lemak tersebut unfuk kaum Yahudi, lalu mereka berusaha

menghalalkan penjualan lemak bangkai itu. Kemudian beliau

menolak keras usaha penghalalan lemak bangkai oleh kaum

Yahudi, sebab mereka membatasi larangan haram tersebut, dan

mereka tidak mengarahkan hadits tersebut sesuai dengan

pengertian umum hadits.

Berdasarkan keterangan hadits ini, kesimpulan yang benar

adalah, bahr,va ketika sesuatu itu dinyatakan haram, maka haram

pula memiliki, menjual, mengubah benhrknya, memakannya sesuai

dengan pengertian unum dari larangan haram sesuafu tersebut,

kecrrali da nash yang menerangkan pembatasan suatu perkara

dari pengertian umum larangan haram tersebut, sehingga larangan

haram perkara tersebut dicabut ketika adanya nasi tersebut.

Allah @ telah mengharamkan babi, khama4 bangkai, da.,

darah, sehingga haram pula memiliki seluruh barang tersebut,

meminumnga, memanfaatkannya serta menjualnya. Dan Allah &
menetapkan agama Islam ifu bagi semua manusia dan jin.

Allah @ berfirman,

'Dan hendaHah kamu memufuskan perkan di antara

mqel<a menurut apa tnng diturunkan Allah,..." (Qs. Al Maa'idah

[5]: 49).

Allah & j,rgu berfirman,

lltid;\-er& {*,6;
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"Barangsiapa menari agama selain agama Islam, maka

sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia
di akhimt termasuk otiing-orang yang rugi." (Qs. Aali Imraan [3]:
85).

Allah & jrgu berfirman,

L,-liiHr're;-5Kt &ib;
hfb

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fiAah dan
supaya agama itu semata-mata unfuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]:
3e).

Jadi, memufuskan perkara kaum Yahudi, Nashrani dan
Majusi wajib dengan hukum Islam, baik mereka suka atau tidak
suka.

Apabila ada seseorang memperbolehkan mereka (yahudi,
Nashrani, Majusi) menjual khamersecara terbuka, dan membelinya
juga demikian, memilikinya secara terang-terangan, dan memiliki
babi juga demikian, karena mereka bagian dari agama mereka
menurut dugaannya, dan dia membenarkan mereka melakukan
semua kegiatan tersebut, maka tentunya dia harus membiarkan
mereka menjalankan syariat agama mereka, dalam hal menjual
orang yang berbuat zina dari kalangan nashrani yang merdeka,
dan mengebin Qissis (pimpinan kaum Nashrani, yang sekarang
posisinya antara Uskup dan Syimas) ketika dia berbuat zina, dan
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membunuh orang yang menurut mereka boleh membunuhnya,

padahal mereka tidak melakukan aturan itu semua. Jadi, jelas

terjadi konkadiktif di antara mereka.

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang muslim menyuruh

seorang Nashrani membeli khamer unhtknya, maka hal itu
dibolehkan. Inilah di antara keburukan Abu Hanifah, yang mana

kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan seperti

ini.

Sedangkan mengenai misik; keterangan yang shahih

diriwayatkan dari Rasulullah 8, mengenai penggunaan we'u,rangian

dengan misik, keistimer,rraan misik dibanding wetr'rangian lainnya.

Di samping itu, sebutan darah dan sifat-sifatrya sudah hilang dari

misik tersebut, sehingga misik tidak dapat disebut darah. Aturan-

afuran syariat ifu hanya berhubungan dengan sebutan-sebutan

(istilah), dan sebutan-sebutan ifu hanya berganfung pada sifat yang

melekat dan batasan-batasannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ubaid; Marwan bin

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Umar Al Muktib

mengabarkan kepada kami, Hizam mengambarkan kepada kami,

dari Rabi'ah bin Zaka atau Zikaar, dia berkata: Ali bin Abi Thalib

mengarahkan pandangannya ke Zurarah, lalu dia bertanya: Apa

nama kota ini? Mereka menjawab: Kota ini disebut kota Zurarah,

kota yang banyak menghasilkan daging, dan khamer banyak

diperjualbelikan.

Ali bertanya: Darimana jalan menuju ke kota Zurarah?

Mereka menjawab: Pintu Al Jasr. Mereka berkata: Wahai Amirul

Mukminin, izinkan kami mengambil perahu untukmu? Ali berkata:

Tidak, tetapi itu sebatang pohon, kami fidak membutuhkan

sebatang pohon tersebut, mereka bertolak bersama kami ke pinfu
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Al Jasr, lalu Ali berdiri sembari berjalan sampai dia mendekati
pintu Al Jasr, lalu Ali berkata: Nyalakanlah api di kota tersebut,
lalu kota tersebut dibakar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Ubaid; Hisyam dan Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan
kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Al Harits bin Syubail,

dari Abi Amru AsySyaibani, dia berkata: Umar bin Al l(hathab
mendengar kabar, bahwa seorang penduduk di perbatasan Irak
kerap terlibat perdagangan khamer, lalu Umar berkirim surat:

Hendaldah kalian menghancurkan segala sesuafu miliknya yang

ada padanya selagi kalian m.unpu, bawalah pergi semua temak
miliknya, dan janganlah ada seorang meninggalkan sesuafu

untuknp.

Inilah keputusan Ali dan Umar di hadapan parir
sahabat.&, yang bersangkutan dengan orang yang menjual

khamerdari kalangan kaum mus5rikin, dan tidak ada seorang pun

dari kalangan sahabat yang diketahui menentang kepufusan Ali
dan Umar tersebut, sehingga mereka menentang Umar dan Ali.

1513- Masalah: ndak dibolehkan melakukan penjualan

anjing sama sekali; baik anjing pemburu, anjing penjaga temak
maupun anjing lain selain kedua jenis anjing tersebut.

Apabila ada seseorang sangat membufuhkann5la, dan dia
tidak menemukan orang lain yang secarcI sukarela memberikan

anjing kepadanya, maka dia boleh membelinya, dan anjing

tersebut halal bagi pembeli, serta haram atas penjual, dan pembeli

boleh mengambil kembali uang pembelian anjing tersebut dari
sang penjual, selagi dia mampu mengambilnla. Hal ihr satna
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seperti halnp suap untuk mencegah tindakan sewenang-wenang

(ZhaM, tebusan tawanan perang, dan membantu pekerjaan orang

zhalim, tidak ada perbedaan sama sekali.

Tidak dibolehkan memelihara anjing sama sekali, kecuali

unhfi menjaga temak, unfuk betturu, menjaga ladang, atau untuk

menjaga perkebturan. Istilah perkebunan ini hanya mencakup

tanaman perkebunan dan pagar keliling saja dan tidak dibolehkan

membunuh anjing. Apabila seseorang membunuhnya, maka dia

harus menggantinya dengan anjing yang sama (sejenis), atau

dengan jenis anjing yang disepakati kedua belah pihak sebagai

pengganti anjing yang dibunuh, kecuali anjing yang berkulit hitam

5nng tidak ada wama lain, atau anjing yang berkulit hitam yang

mempunyai dua bintik (totol) di mana pun kedua bintik itu ada di

aniing tersebut. Jika kedua bintik itu besar, sehingga kedua bintik

itu dalam bahasa arab tidak lagi disebut kedua bintik tetapi kedua

belang, maka tidak dibolehkan membunuhnya.

Jadi, udak diperbolehkan memiliki anjing unhrk tujuan

apapun dari segala jenis anjing yang telah kami sebutkan, dan

membunuh anjing tersebut hukumnya wajib dimana saja anjing

tersebut ditemukan.

Dalil hukum tersebut adalah' Hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Ishaq bin lbrahim yaitu

hnu Rahaqaih menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi

Katsir, hrahim bin Qarizh menceritakan kepadaku, dari As-Sa'ib

bin Yazid, Rafi' bin Khadij menceritakan kepadaku, dari

Rasulullah $, beliau bersaMa,
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" Uang hasil penjualan anjing merupakan penghasilan yang
menjijikan (hamm), ba3nran wanita peina merupakan
yang menjijikan, dan penghasilan fukarg bekam merupakan
penghasilan yang menjijikan." 6 

.

Kedua perkara ini turut ditambahkan dalam susunan

kalimat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari hnu Syihab,
dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari
Abu Mas'ud AI Anshari, "Bahwa Rasulullah $ melarang
(memakan) uang hasil penjualan anjing, uang bayaran wanita
pezina (wanita tunasusila), dan upah dukun."7

Hadits yang shahihjuga diriwayatkan dari lalur periwayatan

Abu Hurairah, Jabir dan Abi Juhaifah. Jadi, hadits ini mencapai
level hadits mutawatir, yang tidak mungkin lagi diabaikan, dan
tidak boleh ditentang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad
bin Syr'aib, Al Hasan bin Ahmad bin Syubaib menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Numair
menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abi Rabah, dia
berkata: Abu Hurairah berkata, "Empat perkara yang merupakan

5 Hadits diriwayatkan dalam Shahih Muslim,juz. 1, hat. 461.
7 Hadits ini diriwayatkan dalam Al Muonththa',!:z.2, hal. 151.
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peltara trararn; mudhambahheunn pejantan, uang hasil penjualan

aniing, bayaran uranita pezina, dan penghasilan fukatg bekam-"

Karni jtrga telah meriwa5ntkan hadits tersebut dari Jabir.

Diritrayaflran dari ialur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Wald' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari AMul Karim,

dari Qais bfoi Habtar, dari hnu Abbas, dia menyandarkan hadits ini

langsmg k€eda Rasulullah, "[Jang hasil penjualan anjing, bayaran

u/anita przind dan uang hasil penjualan khamer adalah haram."

Minimal ini menrpakan pendapat pribadi hnu Abbas.

Oiririlqpil<an dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah, hnu

Idris menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, dia

bkata: 'Penglrasilan !,ang paling menjijikan adalah penghasilan

u/anita preina (Zunanllt dan uang hasil penjualan anjing."

Zumaarah adalah "haniyali' (wanita pezina), aku

mendengar Abu Ubaidah menjelaskan demikian.

Dirir,qlatran dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syarik

merrceritakan keeada kami, dari Abu Farwah, aku pemah

mendengar Abdurrahman bin Abu l-aila berkata, "Aku tidak akan

mempedulikan uang hasil penjualan anjing yang kumakan, atau

uang hasil perriualan babi-"

Diriwalptkan dari;alur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; hnu

Idris menceritakan kepada kami, dari S5ru'bah, aku pemah

mendengar Al Hakam dan Hammad bin Abi Sulaiman

menghukurni makruh uang hasil penjualan anjing. Pertedaan

p€ndapat merd<a ber:dua fidak shahih diriwayatkan dari seorang

periurqnt dari kalangan sahabat, ini adalah pendapat Malik, Asy
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Syafi'i, Ahmad, Abi Sulaiman, Abi Tsaur, dan ulama lain selain

mereka.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah menentang dalildalil

Sunnah yang menerangkan larangan penjualan anjing tersebut.

Mereka memperbolehkan penjualan anjing dan memakan uang

hasil penjualannya. Untuk mendukung pendapat mereka tersebut,

mereka berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, dia berkata:

hrahim bin Al Hasan bin Ahmad Al Mashishi mengabarkan

kepadaku, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari

Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin
Abdullahs, "sesungguhnya Rasulullah,smelarang (memakan)

uang hasilpenjualan kucing, dan anjing kecuali anjing pembum."g

Mereka juga berargumen dengan keterangan yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin

Ashbagh, Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayr.rb

menceritakan kepada kami, Al Mutsanna bin Ash-Shabbah

menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu
Hurairah, dari Rasulullah fr$, beliau bersaMa: " Uang hasil

penjualan anjing ifu haram kecuali anjing pembunt."

Mereka juga berdalil dengan hal yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan lbnu Wahb, dari seorang

periwayat yang mengabarkan kepadanya, fui hnu Syihab, dari

Abu Bakar, dari Nabi $, beliau bersaMa, Lfig :"r>L) 'i L$t

.;fit .j3r d'*t ,,tlJt #j ,g.ot(it" Tiga perkara semuantn

8 Tambahan di atas berasal dari Sunan An-Nasaa 'i, juz. 8, hal. 309.
9 An-Nasaa'i ketika menlnmpaikan hadits ini berkata: Hadits ni munl<ar.
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haram: Upah yang diterima dukun, bayaran wanita pezina, dan

uang hasil anjing yang suka menggigit."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Asy-

Syamr bin Numair, dari Husain bin AMullah bin Dhamirah, dari

ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib,
"Nabi S melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing yang

suka menggigit."

Adapun kedua hadits hnu Wahb ini, maka tidak ada yang

tertarik unfuk mengamalkan kedua hadits tersebut kecuali orang

yang bodoh, atau orang yang sombong yang mengetahui suafu

kebenaran, tetapi dia berusaha meletakkan kebenaran itu di balik

punggungnya (mengabaikan kebenaran), karena Husain bin

AMullah adalah periwayat yang sangat lemah dan diabaikan, ini

berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadits. Sedangkan hadits

yang lain, sanadnya munqathi' pada dua hadits tersebut.

Jika saja kedua hadits tersebut shahih, maka kedua hadits

ihr pun tidak mengandung argumen yang mendrkung pendapat

mereka, karena kedua hadits tersebut hanya menyinggung masalah

larangan memakan uang hasil penjualan anjing yang suka

menggigit, dan inilah pengertian yang benar. Hadits tersebut sarna

sekali tidak mengandung keterangan yang mempertolehkan uang

hasil penjualan jenis anjing lain selain anjing yang suka menggigit

tersebut. Beberapa atsar yang mutawatir yang telah kami

kemukakan sebelumnya memberikan keterangan lebih

dibandingkan kedua hadits lbnu Wahb ini, yaitu atsar yang tidak

boleh diamalkan.

mengenai hadits Abu Hurairah; maka kualitasnya sangat

rendah, karena dalam sanad hadits tersebut terdapat periwayat

yang bernama Yahya bin Aytrb dan Al Mutsanna bin Ash-Shabbah;
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keduanya adalah periwayat yang sangat dha'if. Bahkan Malik

menyatakan Yahya bin Ayt b telah melakukan kebohongan,

Ahmad pun menyatakan, bahwa Yahya bin Ayub menrpakan

periwayat yang cacat.

Sementara mengenai sosok Al Mutsanna; Ahmad

menyatakan, bahwa Al Mutsanna adalah periwa5nt yang cacat

lantaran kedhaifan hadits tersebut. Yahya dan AHurrahrrnn

mengabaikan riwayat yang bersumber darinya.

Kemudian ;ika hadits Abu Hurairah itu pun shahfu maka

tenfunya hadits tersebut ifu malah jushu menjadi argurn€n yang

melemahkan pendapat mereka sendiri, karena dalam hadits Abtl

Hurairah tidak menyinggung kectrali masalah pengecualian arriing

pemburu dan tidak menyinggung soal yang lain. Padahal mereka

menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, lpihr uang hasil

penjualan anjing penjaga ladang, anjing penjaga ternah dan

seluruh jenis anjing lainnya. Jadi, mereka menentang muatan Slang

terkandung dalam hadits Abu Humirah tersebut.

Begitu juga dengan hadis Jabir bin AMulhh; yang

mempakan riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, padahal

Abu Az-Zubair tidak pemah mendengamya langsung dari Jabir bin

Abdullah berdasarkan pengakuan Abi Az-Zuban atas dirinya

sendiri; Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepadaku,

Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Yusuf Al Azdi

menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad Al tlqaili

menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Hahnni
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Ma4pm

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami,

Al-l--aits bin Sa'd menceritakan kepada kami. Al-l-aits berkah Abu

Az-Zuban menyerahkan dua catatan kepadaku. l.alu aku
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berguman dalam hati, "Mengapa aku tidak bertanya apakah dia

mendengar hadits ini seluruhnya dari Jabir?" L-alu aku kembali

menemuinya, dan bertanya, "Apa seluruhnya ini kamu

mendengamya dari Jabir?" Dia menjawab, "Sebagian di antaranlp

merupakan keterangan yang aku dengar langsung dari Jabir, dan

sebagian yang lainnya aku ceritakan dari Jabir." Lalu aku berbrya

kembali padanya, "Beritahukanlah padaku mengenai keterangan

yang mana kamu mendengar?" Lalu dia memberitahukan padaku

mengenai hadits ini yang ada padaku.

Jadi, setiap hadits yang Abu Az-Zubair tdak pernah

mengatakan dalam hadits tersebut, yaitu bahwa dia mendengaqra

dari Jabir, atau Jabir menceritakan hadits tersebut kepadanSno atau

Al-Laits tidak pemah meriwayatkannya dari Abu Az-Z$ah, dari

Jabir, sehingga Abu Az-Zubair tidak pemah mendengamya dari

Jabir berdasarkan pengakuannya.

Dalam hadits ini Abu Az- Zubat tidak pemah menyrchnkan

pemah mendengar dari Jabir, dan tidak pula menyebutkan Abu

Az-7-ubair dari riwayat milik Al-laits, maka kesimpr:lan yang

shahih adalah, bahwa Abu Az-Zubair tidak pemah merdengar

hadits tersebut dari Jabir, maka kesimpulannya hadits t€rs€but

adalah hadits munqathi'.

Sekalipun hadits Jabir bin Abdullah itu shahih, rnaka

tenhrnya mereka (para pengikut madzhab Abu Hanifuh) adalah

para penentang hadits Jabir bin Abdullah tersebut. Karena, hadits

Jabir bin AMullah ini sama sekali tidak menyinggung

uang hasil penjualan jenis anjing apapun kecuali anjing pernbum,

dan di dalmnya juga mengandung larangan memakan rmrg hasil

penjualan anjing-anjing lainnya, padahal mereka

halalnya uang hasil penjualan seluruh jenis anjing lainrya png
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dipeliham dan bukan untuk berturu. Dengan demikian, setiap

atsanyangmenjadi pegangan mereka itu batal.

Sementara menunrt tinjauan akal, mereka berpendapat,

bahwa lamngan memakan uang hasil penjualan anjing ketika

diperintah membunuhnya, maka tatkala membunuhnya

diharamkan, dan dinyatakan mubah memelihara sebagiannla,

maka hukum larangan memakan uang hasil penjualan anjing ifu

menghapus perkara diperbolehkannya memelihara sebagiannya.

Ini adalah pemyataan dusta yang mengatasnamakan Allah

dan Rasulullah S, karena pemyataan tersebut merupakan

informasi hukum yang batil, dan juga merupakan informasi yang

tidak ada nashrrya sama sekali, itu pula merupakan klaim tanpa

adanln dalil. Bukan berarti penaaklran sesuafu itu ma,rnjibkan

penaaMran yang lainnSa, dan bukan pula dibolehkannya

memelihara sesuafu berarti mempertolehkan menjualnya.

Mereka semua menyatakan mubah memelihara ulat sutera

dan lebah madu, namun mereka tidak menghalalkan uang hasil

penjualannya, karena ingin menyesatkan dan menentang

kebenaran- Mereka juga mengatakan bahwa menguasai Ummul

Walad itu halal, narnun tdak halal menjualnya. Jadi, kesalahan

penyampaian argumen ini terlihat dengan jelas.

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah berkata: Uang hasil

penjualan dan penghasilan tukang bekam ifu hukumnya juga

haram. Jadi, tatkala larangan haram penghasilan fukang bekam itu

dihapus, maka larangan haram uang hasil penjualan anjing pun

juga dihapus?

Informasi ini juga mempakan kebohongan seperti informasi

yang ada sebelumnya, ini pun juga pemyataan yang salah dan
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tidak didukung dengan dalil yang kuat. Mereka tentunya juga harus

menyatakan: larangan haram bayaran wanita pezina itu juga

dihaptrs, karena masalah bayaran wanita pezina ini disebutkan

bersama-sama dengan penghasilan tukang bekam dan uang hasil

penitralan anjing. Kemudian mereka juga memilih untuk

menghapus larangan haram penghasilan tukang bekam, ketika

perylapusan itu harus dilakukan bersangkutan dengan kegiatan

yang dilarang tersebut.

Se&ra mutlak kesalahan pendapat mereka terlihat dengan

jelas. Ini adalah pemyataan yang di dalam pemyataan ifu, mereka

sendiri menentang beragam atsar yang mutaotmtA, dan juga

menentang dua orang sahabat. Tidak ada keterangan yang shahih

yang diriurayatkan dari seorang pun para sahabat yang menentang

pendapat mereka berdua.

Apabila mereka menyebutkan kepuhrsan hulrurn Utsman

dan Abdullah bin Amru mengenai kewajiban membalar

harga anjing yang suka menggigit? Maka kami

menjaurab, bahwa Keputusan hukum ini bukanlah pertedaan

pendapat- Karena pembayaran perimbangan harga anjing yang

suka menggrgit itu bukanlah termasuk transaksi jual beli, dan

bukan pula nilai tukar barang yang dijual, melainkan ifu adalah

balasan harta secara berimbang sebagai pengganti dari perusakan

harh, dan bangkai (anjing) itu sama sekali tidak memiliki nilai

tukar-

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Abi E/aibah; Waki' mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin

Salamah, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir dan Abi Al Muhazzim, dari

Abu Humirah: bahwa mereka berdua (Utsman dan AMullah bin
Amru) menghukumi makruh memakan uang hasil penjualan anjing
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kecuali aniing pemburu, dan mereka menghukumi maknrh uang

hasil penjualan kucing.

Abu Al Muhazzim adalah periwapt yang sangat dha'if.

Mereka benar-benar menentang kdua sahabat tersebut,

sebagaimana kamu ketahui-

Telah diriwayatkan pula kepada kami riwaSnt dari Atha',

Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah, datt dari lbrahim, benrpa ketemngan

yang menyatakan mubahnya uang hasil peniualan anjing pernbum-

Maka, tidak ada argumen hularm pada diri seseorang bersertaan

dengan argumennya Rasulullah $.
Adapun orang yang membuhrhkan aniing, Allah &

berfirman, 
-31'J5;fi1?3{; 'Dan hngantah l<amu mefupl<an

keutamaan di antara kamu." (Qs. Al Baqarch l2l:23n-

Jadi, sesuatu yang tdak boleh dijual, dan boleh

menghibahkannya, maka tndakan seseoftIng yang menahan

sesuatu tersebut yang ada pada dirinlp termasuk kelebihan dari

kebutuhannya; dan kelebihan yang tidak diberikan kepada oftmg

yang sangat membutuhkannya, maka itu adalah findakan zhalim-

Rasulullah $ bersabd a, 'ai)i.-i- li iity;", #Jt t?l 7l,llr
"seorang muslim adalah saudam muslim yang lain, ianganlah dia

bertindak zhalim kepadanya dan janganlah dia merendahl<ann5n,"

dan kezhaliman itu adalah tindakan yang wajib dicegah.-han5n

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara terkait dengan masalah mengambil (mernelihara)

anjing; maka telah diriwayatkan kepada kami dari iahr
periwayatan Muslim; Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku,

Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, hnu JLtraii
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menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan

kepadaku, bahwa dia pemah mendengar Jabir bin AHullah
berkata: "Rasulullah $ menyuruh kami membunuh anjing,

kemudian Rasulullah $ melarang membunuhnya, dan beliau

bersabda: Takutlah lalian akan aniing berwama hitam mumi, t/ang
mempunyai dua bintik (bhndl, karqta saungguhnya aniing itu
adabh syetan-"lo

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan Ahmad bin Syu'aib;

Imran bin Musa mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah

bin Mughaffal, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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"Kalau saja anjing-anjing ifu bukan segolongan makhluk

dari bebenpa tqtfu aku telah men5ruruh membunuhnya,

mala bunuhlah oleh l<alian anjing gng berwama hitam mumi di
anbn anjing:anjing tercebut Kaum manapun yang memelihara

anjhg tnns bukan anjing penjaga ladang, pembunt, atau peniaga

temah maka saunguh4a pahala amalntm berkurang setiap hari

s&n5ak satu qinth."

r0 Fladit tersebut dimuat &lan. Slnhk Mshrq iuz t hal. 461; dan di dalam
Slnhih M"slimada tambahan rdaksi lainnya.

?;i;>s,t
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Diriwayatkan dari ialur periwaptan Muslim; Harmalah

menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb manceritakan kepada

kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari hnu Syihab, dari Sa'id

bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Rasuhllah $, beliau

bersaMa,

,tv \) q? -^r( A k ;AA
. i;,F pvt i,, i( ;'*r:i- iy, 

*')'t r )
" Barangsiap memelihan anihg t/ang hrkan aniing

pemburu, bukan aning peniaga temak, dan bulan Wk aniing

penjaga lahan tanah, mala saungguhryp pahak amah5n

berkunng setiap hari sebniak dw qintlf

Rumah pemukiman termasuk ke dalam bagian lahan tanah,

karena pemukiman ihr adalah lahan tanah. Inilah hadits-hadits

yang mengandung penjelasan hukum yrang telah kami sampaikan.

Diriwayatkan kepda kami dari hrahim ArFNakha'l; dia

menlnrruh kami membunuh anjing yang b€rurarna hitam, kami

telah menyebutkannya berikut sanadnya dalam pernbahasan ,4sr1-

Shaid dari catatan kitab kami ini. *lanln kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

1514. Masalah: ndak dibolehkan meniual kucins.

Apabila seseorang sangat membufuhkannln karena adanln

serangan hama tikus, maka wajib baE orang yang memiliki

kelebihan kucing dari kebutuhannya unfuk memberikan kucing

kepada yang membufuhkan sehingga kemudharatan yang

menimpanya ifu hilang, perkara ini sebagaimarn yang telah kami
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sampaikan dalam masalah orang yang sangat membufuhkan

anjing, tidak ada perbedaan satna sekali.

Dalil hukum tersebut: Hadits yang telah diriwalntkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Salamah bin Sy-rbaib

menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Hasan bin A'5run

menceritakan kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami,

dari Abi Az: )bair, dia berkata: Aku pemah bertanya kepada Jabir

bin AMullah tentang uang hasil penjualan anjing dan kucing? lalu
dia menjawab: "Rasulullah #i melarang keras memakan uang hasil

penjuahn anjing dan kucing."

Az-hir maknanya adalah lamngan yang sangat keras

t6@An-Nahyt.

Diriun5ntkan kepada kami dari ialur periwalratan Qasim bin

Ashbagh, Muhammad bin Wadhah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Adam menceritakan kepada kami, AMullah bin Al

Mubarak menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin

AMulhh, bahwa dia menghukumi makruh uang hasil penjualan

lnrcing.

Inilah fa&rn Jabir bin AMullah sasuai dengan keterangan

yang telah diriwayatkan, dan sepengetahuan kami tdak ada

seorangpun dari kalangan sahabat menentang fatwanya ini.

Diriwaptkan dari jalw periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu

Al Ahurash menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus

dan Mujahid, 'Bahwasanya mereka berdua menghuktrmi maknfi
bersenang-senang memelihara kucing dan uang hasil

penitnlannp.
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Diriwa3ntkan dari jalur periunyatan lbnu Abi qraibah;

Hafsh; hnu Ghiyats menceritakan kepada karni, dari laits, dari

Thawus dan Muiahid, "Bahwasanya mereka berdua merrghukumi

makruh penjualan larcing, uang hasil perriualan tmcing dan

memakannla-" Ini juga yang menjadi pendapatnya Abi Strlaiman

dan sernua pensikut ma&hab kami.

Sebagian orang yang fidak memiliki pengehhuan dan tidak

mempunyai sifat wara' larlg mencegahnln dari perbuatan bohong

mElakini, bahun Ibnu Abbas dan Abu Hurairah
"Dari Rasulullah S riwayat Snng menemngkan mubahnlra uang

hasil penjmlan kucing."

Kq,akinan ini sepengetahuan kami tdak merniliki s.rnrber;

baik ihr sumber lemah yang dikenal di kalangan uhma ahli hadits

maupun sumber yang shahih- Dengan demikian, kami dapat

memastikan kebohongan otang !,ang
seperti itu.

Tindakan mengarah hadits palzu ifu tehp t€riadi selama

hlis dan para pengikutrp masih hidup di atas bumi. Kemudian

kalau pun keterangan tersebut shahih, maka hdits ihl
pun sarna sekali fidak mengandung landasan huhm lrang

mendukung pendapat mereka, karena hadits tersebut

sesuai dengan kandungan yang sudah diketahui dari srrnber 5nng

asli, tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamn5n; ]laifu bahura saat

Rasulullah melarang keras uang hasil penjualan ku.ing, maka

keterangan 5rang menyatakan mubah yang telah keluar sebelumnya

itu dinyatakan batal (fidak berlaku) dan dihapus secarcr

meyakinkan, serta tidak ada ruang lagi unfuk hal ini.

Jadi, apabila ada oremg png men5ntakan, bahuta hukum

yang dihapus ifu benar-benar kernbali berlalar, maka dia telah
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menyamaikan kebohongan, findakan mengadaada, kc€rita
bohong, karena berpegangan pada se$nfu SEng dia satna sekali

frdak mernp.rryai pengetahuan meng€nai hal terseh.t- Keeuali

Alhh mengernbalikan hukum png sudah dihapus iur kerrndirr
tempta penjelasan yang ada fidak menerangkan hal terseh,S hal

yang dapat meniadi huiiah Allah mengenai pertara 5rang dihapus

dan perkara 5nng masih tetap berlaku bagi hamba-hamba Allah.

Sungguh perkam itu tdak mungftin terjadi, ajaran agama Allah

lebih mulia dan terlindung dari itu sernua.

Maeka yang memperbolehkan penjualan larcing berkata:

Tatkala ijma' ulama menegaskan kavajiban memasukkan kucing,

dan anjing yang mubah memeliharanya ke dalam warisan, wasiat

dan hak yang dapat dimiliki, maka boleh pula menjual kedua jenis

binatang tersebut. Pendapat ini berisikan informasi yang bathil,

dan merupakan benfuk penyimpangan metodologi pengambilan

kesimpulan hukum mereka: yaifu penyimpangan kaidah ushul itu

bermula dari men5nmpaikan pemyataan tanpa dalil pendukung

5ang kuat, kemudian mereka memperbolehkan lebah

dan ulat strtera ke dalam hukum ruarisan dan wasiat, demikian juga

dengan anjing menunrt mereka. Namun, mereka fidak

membolehkan merrjual apa yang telah disebutkan ifu. Mereka

memperbolehkan wasiat buah, yang buahnya itu belum fumbuh;

maksdnln dalah buah kurma dan buah sejenis lainnya, dan

mereka memasukkannya ke dalam warisan, dan mereka tidak

memperbolehkan manjual apa lnng telah disebutkan itu. Jadi,

kelemahan mereka jelas terlihat. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik--
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',,, 1515-" Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan

s5rarat, 'Kamu'memberiku keunhrngan safu dirham unfuk setiap

dinar," f,dak pula (dibolehkan iual b€li) dengan qrarat, "Aku

berhrrut-hrrut mendapatkan sekian dan sekian dirham
untuk setiap dinar." Apabila jual beli dengan syarat tersebut sudah

teriadi, maka akad tersebut harus dibatalkan selamanya.

Akan tetapi, kalau perfual tersebut menyampaikan semua

hai kepada pembeli, misalnln; dia membeli barang tersebut

dengan harga pokok sekian dan sekian, dan tidak mengambil

ketrnfungan bersamanya berkenaan dengan barang tersebut

kecrrali sekian dan sekian, maka jual beli tersebut dinyatakan sah.

Apabila dikemudian hari pembeli mengetahuin5ra temSrata

penjual tersebut telah bertohong mengenai segala hal !/ang
disampaikannya, maka kebohongan itu Udak berpenganrh apapun
pada jual beli tersebut, dan pernbeli tdak berhak menunfut
pengembalian apapun kecuali karena kecacatan yang terkandung

dalam bamng tersebut, atau kemgian yang konlait, hal ini sama

seperti selunrh jenis jual beli lainnya. Penjual yang berbohong itu
adalah Snng berdosa dan itu hanp terkait dengan kebohongannya

tersebut.

Dalil hukum jual beli dengan syarat tersebut adalah: Jual
beli dengan janji kamu memberi aku keunfungan sekian,

merupalon jual beli dengan syarat yang tdak diafur dalam

Kitabullah, sehingga s5arat tersebut batal dan bansaksi jual beli

dengan q;arat tersebut pun juga batal. Di samping batal, jual beli

tersebut menrpakan jual beli barang dengan harga yang tidak
ditentukan (taman majhuul.

Karena, kedua pihak mengadakan akad ;ual beli tersebut

dengan qprat si penjual ifu berturut-turut mendapatkan
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keunhrngan dari pembeli sebesar safu dirham unfuk setiap

dinamSp. Jadi, apabila pembelianngn dengan harga pokok ifu

sebesar safu dinar kecuali seperempat dinar, maka total

pembeliannya ifu sebesar safu dinar kecuali seperempat dinar

tersebut, dan keunhrngan tersebut sebesar safu dirham kearali

seperempat dirham- Jadi, hansaksi ini menrpakan jual beli ghanr
yang dilarang oleh Rasulullah *, d*rjuga bentuk jual beli dengan

harga yang tidak diketahui besarannya.

Apabila jual beli tersebut terbebas dari syarat ini, maka jual

beli dinyatakan sah, sebagaimana yang diperintahkan Allah &.
Kebohongan penjual tersebut menrpakan pertuatan maksiat

kepada Allah &, dimana kebohongan tersebut bukanlah objek

akad lual beli tersebut, tetapi hal itu sarna seperti perzinaan

seseorcng jika dia berana. atau minumnya seseorang kalau dia

meminum khamer, tidak ada perbedaan sarna sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki';

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari AMul A'la, dari

Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas, 'BahurasaryIa dia menghukumi

makruh jual beli Dah datna zdalf adalah "Sayra

menjual kepadamu unttrk setiap harga beli sepuluh seharga dua

belas sebagai laba," yaifu jual bek munbhah- Kami meriwalntkan

dari hnu Abbas, bahwa dia berkata: "lual beh munbahah int

adalah riba."

Diriwayatkan dari iahr periwayatan Waki' dan AMurrazaq,

mereka berkata: Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami,

dari Ammar Ad-Duhni, Ibnu Abi Nu'm, dari Ibnu [Jmar, bahwa dia

berkata: "Jual beli dah davaa 
"adah 

adalah riba."

Ilaimah berkata: Jual beh munbahah haram. Al

Hasan menghukumi makruh jual beli munbahah. Masnrq
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menghukumi makruh ,,ral beli munbhah, dan dia berkata:

Bahkan (peniual harus menegaskan) aku membelinya dengan

harga beli sekian, atau aku merrjtralnlra dengan harga jual seldan.

Diriuagratkan kepada lomi dari jalur periwayatan lbnu

Mas'ud, 'Bahwa dia mernperbolehkan jual beli munbhah
tersebut, selama peniual ifu fidak mermnfut keuntungan (riba) VanS

bersangkutan dengan pembiayaan pernbelian barang tersehrt-

Ibnu Al Musayyab dan Syuraih membolehkannya. Ibnu Sirin

berkata: Tidak ada masalah dengan "Dah dawaa adah," dan biaya

pembelian itu dihittmg sesuai dengan kainnln, yaifu pada

kualifikasi barang yang telah dis€pakau.

Orang 57ang mernboletrkannya memiliki penjelasan yang

panjang serta sangat banlrak dalam masalah orang yang mernbeli

tidak secara funai, merriual secara tr-uLli, dan dalam masalah orerrg

lnng membeli dengan biap mahal dan menjual dengan harga

rendah (murah), apakah seura s€buah pekerjaan benrpa

pengikatan, pelipatan, fukang @lup, pernutihan kain, uang makan

yang diberikan pada para pekeria, dan upah agen peniual barang

tersebut dihitung. Apabila dia merrlrabkan maksud png salah,

maka dengan demikian jelas srdah bahwa pemyataannya ifu

adalah kebohongan dan seluruhnya losika 1nng salah.

Akan tetapi kami berpendapat: Apabila ada seseomng

melakukan usaha perdagangan di sebuah negara yang fidak

ditemukan fasilitas jual beli kenali dengan model demihaq maka

hendakngn dia berkata, 'Barang ini ada padaku dengan harga

sekian, dengan penghihrngan biaya pembelian barang lrang iqa
dibufuhkan terkait pengadaan barang tersebut-" Atau dia berkata:

'Aku membelinya derrgan harga beli sekian, dan harga bamng

tersebut tdak termasuk biaya lain yang diperlukan, tetapi aku fidak
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akan menjualnya sesuai dengan pembelianku; jika engkau ingin

mendapatkan barang ini, maka belilah dariku dengan harga jual

sekian plus keunfungan sekian, namun jika fidak, maka

tinggalkanlah." Ini adalah transaksi jual beli yang sah, transaksi

1nng Udak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang tersebut.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Abi Syaibah; Jarir; hnu Abdil Hamid menceritakan kepada kami,

dari Abi Sinan, dari AMullah bin Al Harits, dia berkata: Seseorang

bertemu dengan suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada

Rasulullah S, dan dia membawa kain, lalu sebagian mereka

bertanya padanya, "Berapa kamu membeli kain tersebut?" Lalu dia

menjawabnya. Kemudian sebagian kaum ihr berkata,."Kamu telah

bertohong," dan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah 8. t L,

si pembawa kain tersebut datang kembali lalu dia berkata, 'Wahai

Rasulullah aku membelinya dengan harga sekian dan sekian bukan

dengan harga yang telah disampaikan," lalu Rasulullah $ berkata

padanln: 'Sedekahkanlah kelebihan harga itu."

Sementara mereka mengatakan, bahwa hadits murcal sma
dengan hadits musnad, narnun hadits ini adalah hadits murcal, dart

mereka telah menentangnga, karena Rasulullah tdak pemah

menolak jual beli kain tersebut, dan tidak pula mengurangi

sedikitpurn keunhrngan darinya.

1516. Masalah: Tidak dibolehkan jual beli dengan Raqm

hnisan 5rang dilekatkan pada barang dagangan; label), dan tidak

dibolehkan melakukan ghanr pada seseorang berkenaan dengan

label harga yang terhrlis pada barang dagangannya, tetapi dia

harus memberikan kebebasan melakukan penawaran dan

menlampaikan informasi secara jujur tambahan harga yang dia

Al Muhalla. - tE-I



inginkan melebihi harga pokok barang yang dia jual itu, sexa!,a

berkata: Jika hatimu suka dengan harga ini, maka silahkan beli,

narnun jika tidak, maka tinggalkanlah.

L5L7 - Masalah: Tidak diperbolehkan melalarkan dtra

hansaksi dalam satu transaksi jual beli. Misalnya; Aku meniual

kepadamu barang daganganku seharga dua dinar dengan q,rarat

kamu menjual kepadaku sehan dan sekian dirham dengan dua

dinar tersebut-

Atau seperti orang Snng membeli barang dagangan seharga

serahrs dirham dengan synrat perrjual menjual kernbali beberapa

dinar, dan setiap dinar ifu difukar dengan sejumlah uang dLham.

Contoh lain misalnya: 'Aku menjual kepadamu barang

daganganlar ini seharga dua dinar se@ra hnai dan tiga dinar

secara tidak funai." Contoh lain misalnya: "Aku menjual

barang daganganku ini derrgan harga sekian dan sekian dengan

syarat kamu menjual kepadaku barang daganganmu dengan harga

sekian dan sekian." Transaksi iual beli ini seluruhnya haram, dan

harus dinyatakan batal selamanlp, serta dihukumi sarna dengan

hukum ghashab.

Dalil hukum larangan jual beli model tersebut adalah: Apa

5nng telah diriwayatkan kepada karrn dari jalur periwalptan Qasim

bin Ashbagh, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami,

Yahya bin Ma'in menceritakan kepada karni, Huslpim

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dia berkata: 'Rmuhrllah $ melarang dua tansaksi

dalam safu transaksi iual beli."
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Diriwayatkan kepada kami dari jahr periwayatan AqrSya'bi

dan Muhammad bin Ali, bahwa mereka menghukumi makruh dua

transaksi dalam safu transaksi jual beli. Sepengetahuan kami, para

pengikut madzhab Malik tidak memiliki argumen yang mendukung

pendapat mereka ini, keanali mereka menyatakan: Transaksi jual

beli Sang pertama batal. fugumentasi ini lebih rusak daripada

pemyataan yang mereka sampaikan unhrk mendukung pendapat

mereka ifu, dan mereka masih memerlukan argumen Snng lain,

karena pemyataan mereka itu hanya klaim semata, namun

nyatanya mereka telah melakukan berbagai kesalahan yang sangat

besar unhrk mendukung kaidah mereka lnng msak ini, sehingga

mereka pun memperbolehkan iual beli barang dagangan ini

dengan anjing atau dengan l<hama, dengan syarat mereka

menerima dua dinar yang dihrkar dengan anjing atau khamer

tersebut.

Ini adalah kesalahan besar yang memenuhi mulut mereka

itu, dan kami pun crrkup menyebutkannya, dan fidak perlu

bersusah payah membantah mereka- Seluruh afuran agama ifu tak

lain pasti berkenaan dengan bertagai istlah dan segala amal

pertuatan, dan bukan berkenaan derrgan salah safu dari dua

perkara yang safu dan yang lainnya tidak saling berkaitan-

Kami mendapati seorang yang berutang berkata, "UtanE

aku dua dinar, Aku berianji akan mengembalikan dua dinar

milikmu sampai dengan satu bulan ke depan." Pemyataan ini

bagus dan juga usaha 1nng sah. Namun jika dia berkata pada

pemberi pinjaman (Muqndhl, "Jualah kepadala'r dua dinar dengan

dua dinar sampai dengan safu bulan ke depan (fidak secam funai)-"

Maka pemyataan ini buruk dan usaha yang rusak (bata[ serta

haram- Kegiatannya salna dan sifatrp sarrla, dan tidak ada png
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membedakan antara kedtran3p kectrali perngrataan istilah ynng

diucapkan saja.

Jika seseorang berkata kepada oftmg lain, "Perkenanlah

aku menyefubuhi putrimu dengan safu dinar selama kamu

menghendaki?" Lalu dia berkata kepadanp, 'Ya-" Tenhmlra

pemlntaan tersebut adalah pernlntaan yang haram, dan mumi

perzinaan. Akan tetapi iika dia berkata, "Nikahkanlah aku

dengannya dengan safu dinar." Maka tenfun3;a pemlntaan ini

adalah pemyataan dan perbuatan yang sah. Padahal sifat dan

itu sarrla, yang membdakan antara

hanplah istilah yang digunakannSn saja.

Pernyataan mereka ini mengandung bertagai sisi kerusakan

dan bertagai macarn perkara haram, di antaranya ialah:

Melampaui batas-batas hulilm Allah B, iunii yang tidak diahr

dalam Kibbullah, dua tansaksi dalam satu transaksi jual beli,

penjualan sesuafu 5rang tidak dipertolehkan berikut pembeliannla

secara sekaligus dalam wakfu yang bersamaan, menjual barang

Snng tidak ada di tempat dengan barang yang ada di tempat,

berkaitan dengan objek akad yrang mengandung unsur riba, dan

jual beli yang mengandung ghanr- Kami berlindung kepada Allah

dari pertuatan haram seperti ini.

Apabila timbul pertan5nan, "Bagaimana menumt pendapat

kalian mengenai hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Abi Bakar bin Abu Syaibah; Yahya bin Abi

Za'idah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru

bin Alqamah, dari Abi Silamah, dari Abu Htrafah, dia berkata:

Rasuhrllah $ bersaMa,
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" hmngsiap menggabungkan dua transal<si dalam nfu
tunsalcsi jual beli, maka dia dipefrolehkan melald<an inl b"li
dengan disertai kerugian atau panambhan

(iba);'

Syuraih memegangi hadits ini: Hal ini sama s€eerti hadits

lrang mana Hammam menceritakan kepada kami, A1ryasry bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik

bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin

Hanbal menceritakan kepada kami, AMul A'la mensitakan
kepada kami, dari Qatadah, Ayub As-Sikhtayani, Yuntrs bin Ubaid,

dan Hiryam bin Hassan, mereka seluruhnya dari Muhammad bin

Sirin, dia berkata, "Dua syarat dalam jual beli, 'aku merriual

hingga satu bulan berikutnya dengan harga sepuluh',

lalu apabila kamu telah menahan barang selama safu h-rlan, maka

kamu baru menerima sepuluh." Syuraih berkata: Maksdnp
adalah harga minimum dari kedua harga tersebut, dan masa yang

paling lama dari kedua masa yang ditentukan, atau riba. Abdullah

berkata: Aku bertanya pada ayahku? Dia menjawab: Jual beli ini

menrpakan jual beli yang fasid (rusak).

Maksud yang ingin dia jelaskan adalah, apabila dia

menahan barang tersebut selama safu bulan yang lain, hlu dia

menerima sepuluh yang lainnya.

Hadits ini shahih kecuali, hadits tersebut disesraikan

dengan ketentuan hukum asli 5nng telah diketahui. Riba,

penggabungan dua hansaksi jual beli dalam satu transalsi iual beh,

dan berbagai syarat yang menjadi bagian dari jual beli" sehmfinya
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ifu bersifat mutlak dan tidak haram sampai dengan seluruh perkara
tersehfr diharamkan. Apabila seluruh perkara png telah kami
sebud<an ihr diharamkan, maka tanpa ragu lagi hukum mubah
tersehrt pun telah dihapus. Jadi, hadits ini adalah hadits 5ang tidak
ragu hS telah dihapus dengan hadits "L-arangan penggabungan
dua fuansaksi dalam safu transaksi jual beli," sehingga wajib
merrSratakan batal kedua transaksi tersebut sekaligus, karena dua
fuansaksi jrral beli tersebut merupakan kegiatan yang dilarang. -
Hanla kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1518- Masalah: Setiap tansaksi yang menggabungkan
sifat !,ang haram dan yang halal, maka transaksi tersebut
merupakan transaksi yang batal seluruhnya; yang mana sebagian
transalsi tersebut hukumnya tidak sah. Mislanya: sebagian barang

lnng diperjualbelikan adalah barang hasil ghashab, atau
kepernihkanryp fidak dibolehkan, atau akad yang .fasi,i/(rusakh baik
sebagian yang tidak sah tersebut merupakan bagian yang sedikit
dari transalsi tersebut atau bagian yang terbanpk dari transaksi
tersehrt atau barang ifu berada di bawah, di atas atau tengah-
tengah trarrsaksi jual beli tersebut.

ItGtk berkata: Apabila penggabungan lnng haram dan

lnng halal tersebut menjadi fujuan bansaksi tersebut, maka seluruh
transalsi tersebut batal. Sedangkan jika penggabtrngan yang
haram dan 1nng halal itu merupakan perkara png sedikit, maka

1rang hararn batal, dan yang halal dihukumi sah.

Ah berkata: Pendapat Malik ini pendapat png fasid dan
tidak didulnng dalil yang membenarkan pendapaturya; baik itu
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yang b€rsumber dari Al Qur'an, As-Sunnah. riwayat yang lemah,

pendapat sahabat, maupun qiyas.

Di antara hal yang mengherankan adalah, argumentasi

mereka lrang mendukung pendapat tersebut, misalnya mereka

, bahwa fujuan transaksi itulah perkara yang

dikehqrdaki dan yang dimaksud dari penggabungan 5nng haram

dan yang haram tersebut? Maka kami katakan kepada mereka,

'L-alu mengapa? Dan dari mana (dasar) hukum yang telah kalian

sebutkan ihr harus sesuai dengan argumentasi tersebut? Hukum

tersebut fidak lain hanyalah pendapat kalian belaka, kalian

menjadikan pendapat kalian itu sebagai dasar hukum unfuk

mendukung pendapat hukum tersebut, sehingga pendapat ini

batal.

Crolongan ulama yang lain berkata: Bagian yang halal

dinptakan sah; sedikit atau banyak, dan bagian yang haram

dinyatakan batal; sedikit atau banyak.

Kami meyakini pendapat ini dibatalkan oleh firman

Allah &,

<,* i, {y ;!4u, rL1$ iJtrt rJbu J
"&4e6;"'ojG--

'Hai omng-omng tnng beiman!, janganlah kamu saling

mqnkan (mengambil) harta sesamarnu dengan lalan yang batil,

kec@fr dangan plan pemiagaan yang berlaku dengan sukarela di
anbm l<anu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).
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Kedua pihak yang menandatangi akad ini tidak suka

dengan sebagian transaksi dan dengan sebagian yang lain,

padahala sukarela yang berlaku bagi mereka ifu berhububungan

dengan semua tansaksi yang ada-

Jadi, apabila ada orang yang menetapkan kedua pihak

yang menandatangi akad ifu terikat dengan sebagian transaksi dan

tidak terikat dengan sebagian kansaksi yang lainnya, maka dia

sesungguhnya telah menetapkan kepada mereka berupa transaksi

yang mereka sendiri tidak suka menandatanganinya sewakfu akad

berlangsung.

Jadi, dia telah menentang perintah Allah &, dimana

penetapan sebagian transaksi dan tidak pada sebagian bansaksi

yang lainnya itu dihukumi sama dengan memakan harta orang lain

dengan batil. Memakan harta orang lain dengan batil hukumnya

haram berdasarkan Al Qur'an.

Apabila mereka menandatangani akad tersebut secara

sukarela saat berlangsungnya akad, maka kami tdak akan

menghalangi mereka, tetapi hanya pada akad yang mumi dilandasi

kesukarelaan dari mereka berdua secara bersamaan, karena akad

pertama tidak dilakukan berdasarkan prinsip seperti ini.

Di samping alasan tersebut, sebagian transaksi yang sah

dari transaksi tersebut, kedua pihak ifu tidak terikat keabsahan

barang yang ada kecuali dengan mengesahkan sebagian transaksi

yang batal lainnya, yaitu akad yang tidak pemah dinyatakan sah.

Maka, setiap transaksi yang tidak pemah dinyatakan sah kecuali

dengan mengesahkan sesuafu yang tidak sah, fuansaksi tersebut

selamanya tidak akan pemah sah. Inilah kesimpulan pendapat

para pengikut madzhab kami. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-
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1519- Masalah: ndak diperbolehkan (udak sah)

mernperiualMikan orarng merdeka.

Dasar hulnrmnp adalah, Keterangan yang telah

diriwayatkan kepada karni dari jalur periwayatan Al Bukhari; Bisyr

bin Marhum merrceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaim

menqitakan kepada kami, dari Isma'il bin Umayah, dari Sa'id bin

Abi Sa'id Al Maqhri, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau

bersabd4
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'Allah SS Mirman: Ada tiga orang, yang mana Aku

adalah mush mqel<a: anng tnng memberikan (suafu pembenan)

kar@a Aku kqntdian dia berl<hianat Orang yang menjual orang

mqdela lafu mqtakan uang hasil penjualannya. Dan ofiEng yang

menywa s@ftng buruh, lalu dia telah menerima haknya se@ra

rytuh darin5a, rErnun dia tidak mau membeikan kepadanya upah

b5ann tqsdut"

Ali berkata: Masalah memperjualbelikan orang merdeka ini

merrgandung pelbdaan pendapat yang terdahulu maupun lrang

munqrl belalongan. InqE Allah kami akan sampaikan sebagian

dari perbedaan pendapat yang mudah untuk disampaikan, dgil
omng png merrlptakan ijma'ulama terkait perkara png lebih
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sarnar daripada masalah penjualan orrng merdeka ini mengetahui,

bahwa dia adalah orang Srang bertohong.

Diriurayatkan kepada kami dari jalur periuaptan
Muhammad bin Al Matsanna; AMurrahman bin Mahdi dan
Mu'a& bin Hisyam Ad-Dusfuwaa'i menceritakan kepada kami,
AMurrahman berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada
kami, Mu'adz berkata: Ayahku menceritakan kepada kami,

kemudian Hisyam dan Hammam sanadnya bertemu,

dari Qatadah, dari AMullah bin Buraidah, "Bahr.u"a ada seorang

laki-laki yang menjual dirinya, lalu Umar bin Al Khaththab
memufuskan, bahwa dia adalah seoremg budak, dan menetapkan

uang hasil penjualannya unfuk dipergunakan di jalan Allah," ini
redaksi Hamam.

Sdangkan redaksi Hisyam, "Bahwa dia men5ratakan

dirinya seorang budak pada seseorang, sehingga dia meniualnya-"

Mereka sepakat dalam redaksi selain redaksi tersebut, neunun

makna kedua redaksi tersebut sarna, fdak ada makna yang lain.

Diriurayatkan dari jalur peritmyatan hnu Abi q/aibah;

Syarik menceritakan kepada kami, dari Amir Aqrqp'bi, dari Ali
bin Abi Thalib, dia berkata: 'Apabila ada seseorang mengaku

dirinya menyandang stahrs budak, maka dia adalah budak-'

Dirir,vaptkan dari jalur periunptan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam

menceritakan kepada kami, dari hrahim An-Nalha'i mengenai

orang Srang membawa kepada isfuinln berupa seorang pria Snng
merdeka? Ibrahim berkata: Pria merdeka tersebut adalah Rahn

1rang dis€rahkan kepada murtahin sebagai jaminan trtang, hingga
dengan dia membebaskan dirinya.
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Diriwaptkan dat'. Zurarah bin Aufa; Qadhi Bashrah dari

kalangan Tabi'in, bahwa seseorang boleh menjual orang merdeka

unhrk m€nufupi utang.

Karni telah meriwayatkan pendapat ini dari Asy-Syafi'i, ini

menrpakan pendapat yang asing, dimana sebagian para pengikut

madzhab AssrSyafi'i tidak mengetahuinya, kecuali orang lrang
menguasai hadits Rasulullah dan abarpara sahabat.

Ali berkata: Inilah kepuhrsan hukum Umar dan Ali yang

diambil di hadapan para sahabat.&, tidak ada seorangpun dari

kalangan sahabat menentang Umar dan Ali mengenai

hukum tersebut. [-alu apabila mereka mengecam kepufusan

hukum ini? Maka kami menjawab: Wahai mereka yang menentang

Umar dan Ali, kecaman itu tidak lebih buruk dibanding

kalian, demi Allah sesungguhnya kalian telah menyampaikan

pendapat png lebih buruk daripada kecaman ini dan bahkan

sangat kems, khususnya dalam masalah ini.

Bukanlah 
'para 

pengikut madzhab Abu Hanifah telah

berkata: Apabila keturunan Al Hasan, Al Husain, Al Abbas, Al
Manaf, atau kehrrunan Quraisy menyatakan diri keluar dari Islam

(murtad), lalu dia memilih meninggalkan wilayah kekuasaan Islam

dan menetap di wilayah kekuasaan non Islam, maka apabila dia

melahirkan il*, maka mereka memufuskan menjadikannya

budak, dan jika mereka muslim, maka menyandang stafus budak.

Wanita keturunan Quraisy; jika menyatakan diri keluar dari

Islam (murtad), dan dia memilih meninggalkan wilayah kekuasaan

Islam dan menetap di wilayah kelarasaan non Islam, maka dia

dapat dijadikan tahanan perang dan dijadikan budak.
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Apabila dia mengatakan kembali masuk Islam, maka dia

menjadi budak yang berada di bavrnh kekuasaan perniliknya,

mubah dan halal kemaluannSa, sebab budak tersebut menjadi milik

dirinf.

Apabila dia tidak pemah menyatakan kembali masuk Islam,

maka dibia*an tetap pada kekufurannya, dan dipertolehkan bagi

seorang Yahudi dan Nashrani unfuk menjadikannya sebagai

budak?

Bukankah Ibnu Al Qasim pengikut madzhab Malik juga

telah berkata: Apabila orang-orang kafir yang memr.rsuhi Islam

memohon perlindungan ldzimmahl, dan di baunh keluasaan

mereka ada beberapa tahanan laki{aki muslim yang merdeka dan

tahanan perempuan muslimah yang merdeka, maka mereka dapat

menyatakan diri sebagai budak milik mereka, dan adakalanya

mereka boleh memiliki mereka dan memperjualbelikannya. Kedua

pendapat ini sungguh menjijikan. Jadi, mana dari kedua pendapat

tersebut png lebih buruk daripada perkata tidak bertaklid pada

Umar dan Ali S mengenai kepuhrsan hukum tersebut?

Setiap orang yang menyandang status merdeka lantaran

dimerdekakan, atau misalnya dia adalah putra dari seorang pria

merdeka hasil hubungannya dengan hamba sahaya perempuan

miliknya. Atau misalnya wanita merdeka yang mengandungnya-

Atau misalnya hamba sahaya perempuan dimerdekakan saat dia

tengah mengandungnya, dan orang yang memerdekakannp tidak

mengeanalikannya, maka stafus kemerdekaan tersebut benar-benar

telah diperolehnya. Sehingga status kemerdekaan (Al HuriWah
itu udak dapat ditiadakan darinya, dan tidak pula ditiadakan dari

kefurunannya selama-lamanga; baik laki-laki maupun perempuan,

melalui proses kelahiran yang telah kami sebutkan.
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Stafus kemerdekaan tersebut tdak pula filh'lakan"

misalnp sebab laki{aki tersebut mengratakan diri kehrar dari Islarn,

tidak pula misalnya sebab p€remptran tersebut merryahkan diri

keluar dari Islam, tidak pula sebab inisalnp dia menyandang snatlrs

tahanan pffiog, tidak pula sebab misaln!,a; ayah, ahu kakdmya

jauh, abu neneknya unhuptrn jauh merqptafian diri

keluar dari lslam.

Status kemerdekaan tersebut tidak pula bisa &bdakan

lantaran tndakan meninggalkan wilatah kekuasaan kbrn dan

memilih tinggal di wilasnh kekuasaan non Islam; baik ini dalnllon
oleh salah seotang kakek-kakeknya atau nenek-nerrdanyn, atau

juga 5nng dilakukan oleh ayah atau ih.rqp.

Statr.ts kemerdekaan ter:sebut fdak pula dapat 'tlia.'lalarn
lantaran pengatuannlp mengenai perbudalon tersebut, tibk fula
lantaran dirinya memiliki utang, tidak pula lantaran maatarrryn

bempa menjual diri, dan tdak pula lantaran srrafu tui.an dari

bertagai fuiuan lainnl,ra, selamanln, maka stafus kernerrddoan ihr

tidak dapat difiadakan. Karena Al Qrr'an maupun As-Snrmh

tidak pemah menetapkan ketenttran hukum tersebtrt-

Abartelah menerangkan, bahura oftIng merddo fu bdeh

dijual unfuk menufupi utang pada rrErs t permulaan Ishn sampai

diturunkannya firman Allah &,

i;-a $f6{i),fti3 5*'5
" Dan jil<a (omng yang Mtubng ifu) dalam kankamn,

Maka berilah bnggah nmpi dia Mrelapngan " (Qs- Al Baprah

2l 28O1- -HutF kepada Allah lah kami memohon h.6lL-
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L52O. Masalah: Tidak diperbolehkan menjual hamba

sahaya yang tengah hamil hasil hubungan dengan pemiliknSn. Hal

ini sesuai dengan apa yang Yusuf bin AMullah menceritakan

kepada kami, Abdul Warits bin Sufuan menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mr.rsh'ab bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullah bin funru Ar-Raqqi

menceritakan kepada kami, dari AMul Karim Al Jazari, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, dia berkata: "Tatkala Mariyah
melahirkan hrahim, Rasulullah $ bersaMa, 'Rtfun5n telah

memerdekakannya." Hadits ini hadits shahih sanadn5ra, dan dasar

hukum dengan hadits ini sangat kuat menduhrng pendapat

tersebut.

Apabila ada yang mengatakan: Yang terbukti diriuaptkan
dari lbnu Abbas adalah pendapat mengenai bolehnla menjual

hamba sahaya yang telah mempunyni anak dari pemlliknta. Hadits

ini adalah riwayatnya, dia tdak meninggalkan hadits yang

diriwayatkannya kecuali karena dha'ifnya stahrs hadits tersebut

menurutnya, atau karena hadits tersebut lebih kuat merrurutnya?

Maka kami menjawab: Kami -segenap para pengikut ma&hab

Azh-Zhahiri- tidak menentang dengan pemyataan gnng panjang,

dan tidak akan menentang kami dengan pertanyaan ini kecuali

hany orang-orang yang lemah akalnya, karena dasar hukum itu
menurut kami terletak pada riwayat tersebut, bukan terletak pada

pendapat akal, yang mana orang yang memegangl pendapat akal

ini akan menggunakannya trnhrk menentang jika dia ditentang

dengan dalildalil Sunnah yang terbukti diriwaSntkan.

Dia sejatinya adalah orang yang menentang dalildalil

Sunnah tersebut, yaitu para pengikut madzhab Abu Hanifah dan

para pengikut madzhab Malik; yaitu orang-orang lang Udak
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memperdulikan kontradiktif dalam perkara tersebut, mereka

sesekali menunfut pelarangan dan sesekali menunfut pernbolehan-

Mereka juga termasuk orang-orang yang fidak pemah

mempedulikan, misalnya mereka menyatakan iima' dalam kasus

ini, kemudian mereka tidak mempedulikan; misalnya derrgan

menetapkan Ibnu Mas'ud, T=rid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib dan

hnu Abbas sebagai orang-orang yang menentang iinm'tersehrt-

Jadi, inilah bagian keilmuan mereka mengenai berbagai Snnah
tersebtrt. Dan inilah ukuran keilmuan mereka mengenai iima'

tersebut. {ukuplah Allah bagi kami, dan Dia-lah sebaik$aikryn

penolong.-

Apabila sperma pemilik hamba sahaya tersehrt rnasuk ke

dalam kemaluan hamba sahaya perempuan tersehrt, maka

persoalan (kemerdekaan) yang bersangkutan harnba sahaSra

perempuan ifu ditunggu; jika sperrna tersebut tehp ada hingga

berubah bentuk (rupa), yang dapat dipastikan bahura nrpa ihr

adalah anak fanin), maka hamba sahaya perempuan haram diiual

sejak masuknya sperrna tersebut ke dalam kemahranrS;a, dan

penjualannya harus dibatalkan jika hamba sahaln p€rempuan

tersebut telah dijual.

Apabila spelrna tersebut keluar dari hamba sahaya

perempLlan tersebut sebelum berubah benhrk rupa, dan dapat

dipastikan bahwa rupa itu adalah anak (ianin), maka merriualnlp

sarna sekali tidak haram.

Dasar hukum tersebut adalah: Kalau tidak ada hrntutan

larangan penjualan hamba sahaya perempuan tersebut s€perti

dalam kasus yang telah kami sebutkan, maka peniualan hamba

sahala perempuan hukumnya diperbolehkan. Jika per{tnlannla

halal, maka tentu kemaluannya pun halal bagi pernbdi hdak
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perempuan ifu sebelum sp€rrna tersebut bertrbah menjadi anak

fianin), dan argumen ini berteda dengan nash yang telah

disebutkan.

Demikian juga kesimpulan hukum yang terkait dengan

mayit yang meninggal sesudah sperrnanya masuk ke dalam

kemaluan istrinya, bahwa persoalan istri tersebut juga difunggu;

apabila janin tersebut lahir dalam kondisi hklup, maka kami

mengetahui secara yakin, bahwa dia berhak mendapatkan warisan

sebab kematian ayahnya. Namun jika janin tercebut lahir dalam

kondisi mati, maka kami pun mengetahui secara yahn, bahwa dia

sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan- Sebab, jika

ketenfuannya tidak seperti ini, maka tenfunya akan muncul hak

kepemilikan yang berkenaan dengan warisan, dimana ifu berhak

diperoleh orang selain anak yang mati tersebut. *Ianya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L521. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan

penjualan ruang udara, seperti orang yang menjml ruang udara di
atas atap rumah dan dinding unhrk bangunan yang ada di atasnla.

Penjualan mang udara ini hukumnya batal serta hanrs dihindari

selamanya. Karena, ruang udara ifu sifatrya tidak pasti, sehingga

ruang udara itu dapat dikuasai dengan kepemilikan selamanya.

Tetapi udara itu adalah ruang yang bergelombang dimana sesuafu

pergi darinya dan perkara lain datang selaman5n-

Jadi, penjualan mang udara ifu merupakan benfuk

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil- Karena sang

penjual menjual barang yang dia tidak dapat miliki, dan dia tidak

dapat menguasainya. Jadi, jual beli tersebut jual beli
yang mengandung gharar, jual beli barang yrang tidak memiliki

I 1or-l - AI Muhalla



sang penjual, dan juga termasuk jual beli yang fidak dikehhui

objek akadnya (majhul.

Apabila ada yang mengatakan: Penjualan tersetrfr hurr!,a

penjualan ruang udara (makaanl, bukan udara lha@a-l- Maka

kami menjawab: Di atas atap rumah itu tidak ada nrarg sarna

sekali selain udara. Jadi, jika apa yang kalian sampaikan ihr berrar,

maka tentu penjual tersebut satna sekali Udak dip€lbdehlgn

menjual apapun, karena objek akad tersebut tidak dk€tatnd- Jadi,

penjualan objek akad yang Udak diketahui ifu merupalEn tindakan

memakan harta orang lain dengan cara yang batil-

Apabila ada lagi yang berkata: Dia hanya rn€niral bagian

atas atap dan dinding rumahnya. Maka kami meniaunh Pe4iralan

ini mempakan kegiatan yang batil, di samping ihr penidzr bagian

atas atap rumah pun adalah syarat yang tidak di atr dalam

Kiabutlah, jadi qnrat tersebut batal, karena pembeh rstgailkan
syarat merusak sebagian atap rumah tersebut dan @[an abs

dinding . Ini adalah syarat yang sarna sekah tilak ada

nash yang membolehkannya. Jadi, syarat tersebut adabh pedom

yrang batil, haram serha harus dibatalkan selamanya-

Kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Aqrqpfil dan

kami telah menyebutkannya dalam pembahasan Al Ql.xmh

Alasan lainnya adalah, bahwa seseomng itu udak dpeftd€hl6n

memiliki sesuatu yang orang lain memiliki bagian ata prg ada di

atas sesuafu tersebut.

Apabila ada seseorang yang menjual atap nrnahnlra saja,

maka (penjualan atap) hukumnya itu diperbolehkan, dan pernbeli

dituntut menghilangkan atap yang dibelinya yaitq bagian milik

pembeli, yang menjadi kepunyaan orang lain- +{ary kepada

Allah lah kami memohon taufik.-
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1522- Masalah: Jual beli tidak boleh dilakukan oleh
orang yang tidak berakal (tidat< dapat memahami ucapannya)
karena mabuk atau gila, dan jual beli tersebut tidak mengikat
mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

'$ fi c, \;:fi &t €F: 5s1 iAi ii;z*
"Janganlah kamu shalat, sdang kanu dalam kadaan

mabuk, sehingga karnu mengerti ap tnng lamu uapkan," (Qs-

An-Nsaa' I4l:43).

Allah $ menerangkan, bahwa orang yang mabuk udak

mengetahui apa yang dia ucapkan, dan iual beli ifu adalah ucapan
(pemyataan), atau pengganti ucapan: lraifu dari orang yang tidak
dapat mengucapkan kata-kata, yaifu otang yang hrnawicara atau
orang yang mulutrya terkena musibah (SanS menytrlitkannya unfuk
mengucapkan kata-kata).

Jadi, apabila ada seseorang tidak mengerti apa yang dia
ucapkan, maka f,dak diperbolehkan melakukan penjualan suafu
barang dan tidak pula melakukan pembelian suatu barang?

Sekelompok kaum memperbolehkan jual beli yang

dilakukan oieh orang yang mabuk tersebut. Sepengetahuan kami,
mereka tidak memiliki dasar hukum sarna sekali kecuali apa yang
telah mereka sampaikan: "mabuk itu benfuk menentang Allah &,"
dan dia dapat melakukan tindakan tersebut atas nama dirinya
sendiri? Maka kami menjawab: Benar, funfutan yang pafut
diterimanya di dunia berkenaan dengan tindakan tersebut adalah
hukuman minum khameryang telah ditenfukan, dan siksa neraka
di Akhirat kelak, kecuali Allah mengampuninya, tetapi sikap
menentang Ailah ifu bukanlah faktor lnng mengakibatkan adanya
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penetapan hukum tambahan yang mana Allah salna sekah tdak

pemah menetapkannya. Padahal mereka berbeda pendapat

mengenai oremg mabuk yang membahayakan orang lain serryakhr

mabulq lalu dia terjahrh, sehingga h:lang betisnya pecah (patah),

maka dia diberikan rukhshah melakukan shalat dalam kondisi

duduh slna seperti patah hrlang betis yang menimpa seseot?ttng

ser,rnkfu berperang di jalan Allah, tidak ada perbedaan sama sekali-

Demikian juga dengan tayamum ketika dia menderita luka-

luka 1nng menghalanglnya berwudhu dan mandi- Pernyataan

mereka ini kontradiktif serta kesimpulan hukumn5n hrnrk. -HanF

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka berpendapat mengenai orang merrg[onsumsi

Bilaadzurdengan disengaja, lalu akalnya hilang: bahura hulnunnln

sarna dengan hukum orang gila, dimana hilang akakrya ifu

mengakibatkannya tidak dapat melakukan sendiri tindakan jual

beli, thalak dan tindakan lainnya. [-alu mana perbedaan antara

kdua perkara tersebut. Sementara perkara orang gila, maka

mereka tidak berbeda pendapat dengan kami mengenai hukum

tersebut-

Apabila mereka berkata: Siapa yang dapat mengehhui

bahrrn dia ifu sedang mabuk? Maka kami balik bertany'a: l.antas

siapa pula png dapat mengetahui bahwa dia adalah orang gila?

Mungkin saja dia hanya berpura-pura gila, tetapi jatlaban itu

hanyalah bugt dua orang yang mengetahui kejadian itu dari

asalnya.Telah diriwayatkan secara shahih dat'. Nabi $, "Pena

(catabn amal perbuatan) itu diangkat dari tiga onng; hlu belau

orang Jnng gila sanpat dia pulih ke kadan semula,

dan anak kecil sampai dia balgh."
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L523- Masalah: Orang yang belum baligh tidak

diperbolehkan melakukan jual beli kecuali dalam hal yang harus dia

lakukan karena darurat (kondisi mendesak), seperti membeli

makanan unhrk dimakannya, atau membeli pakaian unfuk

melindungi dirinya dari crraca dingin dan panas, dan jual beli

barang sempa lainnya, hal ini biasanya dilakukan saat penduduk

melalaikan dan membiarkannSra hidup terlunta-lunta.

Dasar hukum diperbolehkannSn jual beli itu adalah: SaMa
Rasulullah # 5n"g telah kami sebutkan tadi. Jadi, apabila

penduduk kampung membiarkarrnya hidup terlunta{unta, lalu dia

membeli suafu barang yang telah kami sebutkan dengan harta

milikn5n, maka undakan pembelian anak tersebut sudah sesuai

dengan hak yang dia lakukan, dan penduduk

kampungnya harus mempertolehkan jual beli tersebut. Seseorang

tidak dibenarkan menolak hak anak tersebut. tindakan sang anak

melakukan jual beli dalam kondisi demikian ifu dipertolehkan jika

dia memang oftrng yang cakap melakukan hal ifu, maka akad

tersebut adalah akad yang sah. Demikian juga jika sang anak

bukan oftrng yang cakap melalrukan hal itu, maka tindakannya

tersebut sarna seperti yang telah kami sebutkan, yaitu kegiatan

yang zudah sesuai dengan hak 1nang sehamsnya memang dia

lakukan, sehingga tidak boleh ada orang yang menolaknya. -hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Lain halnya jika penjualan yang dilakukan oleh anak yang

behrm balsh atas dasar perintah orang lain dan pembelian yang

dilakukannya itri lurtuk orang lain, maka jual beli jelas sah dan

dipertolehkan, karena tinCakan dan akad yang dilakukannya ihr

adalah berdasarkan tindakan ilar akad si penyuruh itu. -Hanya
kepada Allah lah karni memohon taufik.-
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L524- Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli

seperdua rumah ini, seperdua kain ini, seperdua lahan tanah ini,

atau seperdua balok kayu ini dari arah (bagian) ini, demikian juga

sepertigangra, seperempatnya atau jumlah sempa lainnya-

Kalau pun batas setiap objek akad tersebut diketahui, maka

jual beli tersebut hukumnya diperbolehkan. Sebab, iual beli yang

objek akadnya tidak diketahui itu merupakan jual beli barang yang

fidak diketahui, dan jual beli barang yang tdak diketahui

hulnrmnya tidak boleh, karena prinsip suka sama srtka (Taraadhli

itu tdak berlaku pada barang yang tidak diketahui. *Ianln kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L525- Masalah: Tidak diperbolehkan melalafian jual beli

, safu unit rumah atau lahan tanah, yang tidak memiliki

als€s jalan menuju perumahan, mmah atau lahan tanah tersebut.

Karena findakan tersebut mempakan tindakan menghabiskan

harta secara sia-sia. Kalau pun penjualan barang tersebut

mengharuskan adanya akses jalan yang penjual tidak pemah

meniualryla, maka jual beli tersebut tidak dibolehkan-

Namun jika jalan tersebut merupakan bagian yang

dengan harta kepunyaan sang pembeli, maka jual beli

tersebut diperbolehkan. Karena, jalan tersebut merupakan akses

menuju barang yang dibelinya, sehingga tidak ada unsur kesia-

siaan (dalam pembelian barang tersebut). Jika temyata harta

pembeli itu telah beralih status kepemilikannya kepada

orang lain, maka pembelian ini dinyatakan batal, sebab pembelian

ini terjadi dalam kondisi yang fasidjika tidak ada akses jalan sama

sekali menuju objek yang diperiual belikan tersebut.
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L526- Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan jual beli

keseluruhan objek akad yang tidak diketahui jumlahnya (Majhulatul

qadi, bahwa setiap safu srla'dari keseluruhan objek akad tersebut

itu seharga satu dirham; setiap rithl dan keseluruhan objek akad

tersebut seharga safu dirham; setiap dzira' dari keselunrhan objek

akad tersebut seharga satu dirham; setiap induk dari keselunrhan

objek akad tersebut atau setiap safuan dari keseluruhan objek akad

tersebut seharga sekian dan sekian, demfian seterusnSra dalam

semua jenis jumlah ukuran dan jurnlah safuan.

Apabil kedua pihak yang mengadakan akad iual beli itu
mengetahui jumlah ukuran yang terdapat dalam keseluruhan objek

akad; yaifu jumlah satuan, takaran, timbangan dan uhmn
panjang, dan mereka mengetahui standar harga barang gnng telah

ditentukan berkenaan dengan setiap objek akad tersebut, maka

jual beli tersebut dihukumi boleh.

Apabila keseluruhan objek akad tersebut dfual sebagaimana

adanya, dan tidak ada penambahan jumlah, maka jual beli tersebut

dihukumi boleh. Demikian juga, jika keseluruhan oblek akad itu

dijual dengan syarat keseluruhan objek akad itu isinln sekian dan

sekian takar; berat atau panjangnya, atau jumlah safuannlra, maka

jual beli tersebut dihukumi boleh.

Apabila keseluruhan objek jual beli ditemukan demikian

(diketahui jumlah dan harganya) maka jual beli tersebut hukumnya

sah. Namun jika tidak demikian, maka jual beli tersebut harus

dibatalkan.

Dasar hukum perkara ini adalah, bahwa jtnl beli

keseluruhan objek akad dengan syarat setiap takar Spng telah

disebutkan dari keseluruhan objek akad itu seharga sekian, atau

setiap timbangan ifu seharga sekian, atau setiap dzim' ifu seharga
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sekian, setiap satuan dari keseluruhan oblek akad itu seharga

sekian, maka ini merupakan jual beli dengan harga Sang tidak

diketahui. Penjual tidak mengetahui alat tukar yang berhak dia

terima, dan pembeli pun tidak mengetahui alat tukar 5nng wajib

dibaSnrkan pada waktur akad tersebut berlangsung.

Allah S berfirman,

<,* t, { y ;Siu, rLt; Fg YJLU {
u,2 ,P eV;"€oP.-

" Hai orang-omng Wng beiman!, ianganlah lamu aling
memakan (mengambi| harta snamamu dengan ialan rynS batil

k@tali dengan jalan perniagaan tnng berlaku dengan sukarek di

anbn kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Sukarela itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam hal yrang

dapat diketahui. Jadi, jual beli dengan harga yang tidak diketahui,

itu merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara

lnng batil, dan termasuk jual beli yang mengandung ghamr-

Larangan jual beli yang mengandung ghanr ifu telah

secara shahih dari Rasulullah.

Apabila setiap rukun jual beli tersebut tidak dapat dikaahui

secara bersamaan, dan ketidaktahuan ihr terjadi sesudah terjadinya

akad jual beli; maka di antara pendapat yang bafil adalah

membatalkan akad saat objek akad dan harga barang ifu

disepakati, dimana akad tersebut sah hukumnya sesudah akad,

saat kedua pihak tidak pemah mengadakan perjanjian dan kdua
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pihak pun tidak pemah menyatakan sanggup jumlah

yang menjadi ka,vajibannya.

Namun apabila kedua pihak mengetahui jurnlah

keseluruhan objek akad dan harganya tersebut secartr bersamaan

saat akad itu berlangsung, maka pengetahuan kedua pihak ihr

merupakan benfuk suka sarna sul<a yans sah, dan tdak
mengandung ghanr.

Apabila keselumhan objek akad itu dijtnl demikian, maka

jual beli tersebut merupakan jual beli barang png terlihat serta

diketahui secara menyeluruh dengan harga yang diketahui,

sehingga jual beli tersebut mempakan i.rl b"fi s-rka sama suka

yang shahih, dan tidak mengandung ghamr.

Apabila keselunrhan objek alod itu diiual dengan harga

Sang diketahui dengan qTarat keseluruhan objek alod itu bqisi
sekian dan sekian takar (misalnya), maka jual beli ini mempakan
jual beli dengan suatu sifat, dan ini menrpakan iual beli yang sah

apabila sang pembeli mqremukan objek akad sebasaimana !/ang
telah dia sepakati. Jika Udak demikian, tetapi pernbeli menemukan

objek akad selain yang telah disepakatinya, narnun dia sama sekali

tidak pemah menyepakati obi"k akad 1nng ada tersebut, maka

penjualan barang tersebut mcupakan tndakan mernakan harta

pembeli dengan cara yang batil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dia berkata: Apabila engkau

berkata: Alar menjual kepadamu seluruh isi rumah ini berapapun

totalnya, berikut setiap bagian Snng terpisah dari barang tersebut

dengan harga sekian, maka jual beli tersebut menrpakan jual beli

yang makruh.
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Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseomng merrjual

sehmh turnpulian makanan ini yaitu sall.t qafiz (16 kilogram)

seharga safu dirham, maka dari seluruh tumpukan makanan

(shubmh ifu tdak mengikat penjual kecuali sahr qaftz makanan

derrgan harga safu dirham saja.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Seluruh tumpukan

makanan ifu mengikat per{ual tersebut, yang mana setiap qafiznya

selarga safu dirham- Kedua kesimpulan hukrm ini merupakan dua

pendapat 1Bng salah, sesuai dengan alasan yang telah lomi
sehrttran- -Hanf kepada Allah lah kami memohon tauftk.-

1527 - Masalah: ndak diperbolehkan merrjual waris

unla' dan merrghibahkannla. Perkara tersebut berdasarkan hdits

lpng telah kami riwayatkan; yang bersumber dari SSnr'bah,

Ubaldilhh bin Umar, Malik, dan Sufuan bin Uyainah, mer.el<a

sehmhntn dari Abdullah bin Dinar, dari hnu (Jmar, dia bertata:
'Flasulullah $ meJarang penjualan waris .4rak' dan

merrghibatrkanrryra."

Para ulama berselisih pendapat mengenai jual beli waris

u,ah' dan menshibahkannya. Insya Allah kami akan sampaikan

dalam pernbahasan AI ltq dari buku ini. -Tiada da5a dan upala

keorat b€rlot pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha

Agung.- Tidak ada pula huijah bagi seseorang bersamaan derrgan

Rasululhh $.

L528- Masalah: Jual beli yang dilakukan oleh orang

yang t€rpalsa fidaldah dibolehkan. Jual beli tersebut harus

dibatallor\ hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah $,
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t4 g#t)
o1 , .o t o-..b I

*t*;;*^,1
"sesungguhn3n Attah memaall<an unatku duri kJ***un,

lupa dan yang mana merel<a difunfut melahtkannSm se@ft,

terpaksa."

Juga sesuai dengan firman Allah &:

<,*it{y#t,r4; FgrJLui
u,2 

'P ,rv&';31-

* 6\ tlL l,r 
"t/

"Hai onng-onng yang beriman!, janganlah kamu saling

memakan (mengambil) ham s*arnarnu dengan jalan 5nng batil,

kecuali dengan jalan pemiagaan trang berlaku dengan sul<arela di
antara kamu." (Qs,An-Nisaa' [4]: 29).

Maka benar adanya, bahwa setiap jual beli yang dilakukan

bukan atas dasar sukarela, maka jual beli tersebut batil, kecuali jual

beli yang telah ditetapkan oleh nash seperti jual beli atas nama

orang yang mempunyai tanggungan kauajiban, dan dia orang

yang tidak ada di tempat, atau dia adalah orang yang menolak

unfuk membayar kewajibannya secara penuh, karena dia

diperintah membayar kewajibannya secara penuh kepada pemilik

hak dari pihak dirinya, maka kita diperintahkan untuk melakukan

tindakan penjualan secara paksa.

Kita pun diperintahkan urhrk mencegah tindakan menunda

pembayaran utang saat yang bersangkutan itu marnpu, sebab
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findakan menunda pembayaran utang ifu merupakan suafu bertuk

kezhaliman. Dan ketika tidak ada jalan lain unhrk menc€gahn!/a

dari kezhaliman itu kecrrali dengan menjual sebagian harta

kepunlaannya, maka kita adalah orang-orang yang diperintahkan

menjualnln.

Jika ada seorang hakim memuhrskan, bahwa pihak Fng
berpiutang ifu beru,renang menjual sesuafu yang dapat digLmakan

unfuk memenuhi pemba3aran utang secara penuh kepada pihak

yang berhak menerimanya, dimana ifu diambil dari sesuafu

tersebut, yaifu harta kepunyaan pihak yang menolak merrbayar

kauajibannya, atau harta kepunyaan orang yang tidak ada di

tempat, kemudian pihak yang menerima pufusan haldm ihr

menjualnya dengan perintah hakim unhrk memenuhi seiurnlah

haknya; jika ada sisa lebih (dari penjualan hartanya) ihr, maka

kelebihan ifu dikembalikan kepada yang bersangkuhn, cara

perryelesaian utang ini sangat tepat, lebih diunggulkan dan sangat

jauh dari perselisihan.

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah, Malik dan AqrSpfi'i
sependapat dengan kami mengenai pembatalan jual beli yang

dilahkan oleh orang yang melakukan jual beli tersebut di bawah

paksaan orang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

L529- Masalah: Terkait dengan orang 5ang terpalsa

melakukan jual beli, seperti orang yang lapar dan taktrt mati, lalu

dia menjual hartanya yang digunakan untuk menyambung hidup

diri dan keluarganya. Atau seperti orang yang terikat

tebusan dirinrc atau kerabatnya dari wilayah kekuasaan non Islam.

Atau seperti orang yang dipaksa oleh orang zhalim agar
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menanggung (kerugian) hartanya dengan cara paksa, rnmun dia

tidak pernah memaksanya agar menjual hartanp tersetxrt, tetapi

dia hanya menunhrt unfuk menanggung harta tersebut, lalu dia

menjual hartanya itu unfuk melunasi tanggungan png dipaksa,

tanpa alasan yang benar? Maka para ulama berbeda

mengenai masalah jual beli tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periuraSratan Sa'id bin

Manshur; Husyaim menceritakan kepada karni, Shalih bh Rtlstam

mengabarkan kepada kami, seorcmg Syaikh dari Bani Tamim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali menyampaikan pidato

di hadapan kami, atau dia berkata: Ali berkata: 'Akan datang pada

manusia suafu masa yang bunyok teriadi kekerasan serta

kezhaliman; orang kaya menahan harta yang dimilikir4p Gdak
menginfakan sebagian hartanla), padahal dia tidak diperinbh

melakukan hal demikian. Allah & berfirman ,1&.5-'$;fr1?35:
*Dan janganlah kamu melupal<an keubmaan di anbm karnu-"

(Qs. AI Baqarah 2]: 2371. Orang-orang 1;ang berprihlm buruk

dihormati, orcmg-orang baik dirqrdahkan, dan orang orang lnng
dalam keadaan terpaksa melakukan jual beli."

"Rasulullah # p,rn telah melarang jual beli 57ang dilakukan

oleh orang yang dalam keadaan terpaksa, jual b€[ ]Eng
mengandung gharar, dan melarang iual beli buah sebelum

matang-"

Diriwayatkan dengan sanad lnng sama sampai kepada

Husyaim, dari Kautsar bin Al Hakim, dari Makhul, dia beikata:

saya mendengar kabar dari Hudzaifah bahwa dia menceritakan

hadits dari Rasulullah $, bahwa beliau bersaMa ti ikt;3 u'.it
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u.i;'t dt ,$-4 ;2 6 $tb -*l;l',-A A"* rS?j"swssuh

saudah mzrse, kalian ini ada suafu masa yang banwk tujadi

kekmsn sqh kezhaliman, yang mana orang l<a5n menahan

hara tlang dimilikinya (ddak menginfakkan sebagian harbnSn),

padahal dia tidak dipeintah melakukan hal demikian" Allah &

b erriman,@ Qtli ;-a;t "'l*'*, i; 4 ;ilifiL * Dan

bamng aF aja yang kamu nafkahkan, mala Allah akan

mangantin5m dan Dia-lah pemberi rezki yang sebik-bailm5a."

(Qs. Saba' 341: 39). Onng-onng yang berprilaku buruk dad

malrhfuk Allah Ta'ala dihormati, mereka melalql<an iual beli

dengan setiap oftng gng dalam keadaan terryksa. Ingatlah,

snugph4/a inl beli yang dilalrukan oleh onng-onng tnng
dalan kadaan terpaksa ifu hamm, seorang Muslim dalah
saufun Muslim t/ang lain, dia frdak boleh berbwt zhalim

kepdan5a. Apbila lamu mempunyai kelaSnan, maka

kemblil<an kel<a5aan itu kepada saudaramu, dan ianganlah
memb&ningn dengan menambah kerusakan Pda kerusalan-

ntn-"

Kalau kedua hadits ini memiliki sanad yang sampai kepada

Rasulullah $, tentunya kamilah yang terdepan memeganginya,

tetapi kedua hadits tersebut merupakan hadits murml. Jawaban

mengenai agama tidak diperbolehkan dengan hadits

mutal

Tak jarang oftrng yang menentang dalildalil Sunnah yang

teftuld diriuralatkan dengan riwayat seorang S!/aikh dari Bani

Kinanah, dan dia berkata: Hadits musnad sarna dengan hadits

mural inilah lpng dinyatakan oleh kalangan para pensikut

madzhab Abu Hanifah dan Malik, mereka harus menlntakan,
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Kedua hadits ini telah disampaikan oleh seorang Syaikh dari Bani

Tamim, dan seorang Syaikh dari Bani Kinanah.

Riwayat ini posisinya sangat kuat dan sangat konlrit,
kemudian riurayat ini diriwayatkan dari Ali, dari Rasulullah $,
kemudian dari Hudzaifah, akan tetapi mereka adalah kaum yang

memiliki hafalan yang kacau.

Apabila kedua hadits ini tidak shahih, maka hendaknya kita

mencari hulom dari selain kedua hadits tersebut, dan temyata

kami menemukan , bahwa setiap orang yang membeli

kebutuhan pokok diriryn dan juga keluarganya untuk dimakan dan

dipakai, maka dia tergolong orang yang dalam keadaan terpaksa

membelinSra. Jika pembelian 5nng dilakukan oleh orang yang

dalam keadaan terpaksa ini dinyatakan batal, maka tenhr

penjualan yang dilakukan oleh setiap oftrng yang tdak
menemukan kebufuhan pokok dari harta kekaSnann5Ta juga harus

dinyatakan batal- Kesimpulan hukum seperti ini jelas batil tanpa

adanya perbedaan pendapat sedikitpun berdasarkan jawaban yang

sudah diketahui recara konkrit mengenai karajiban memenuhi

kebutuhan pokok.

Rasulullah # p"-uh membeli beberapa sha' jer,r.rawut

unhrk kebutuhan pokok , da. beliau Alaihissalaam

meninggal pada saat baju perang beliau digadaikan untuk

menuhrpi harga beberapa srla' jev,rawut tersebut.

Jadi, shahih bahwa penjualan yang dilakukan oleh orang

yang dalam keadaan terpaksa trnfuk mendapatkan kebutuhan

pokok dirinSn dan juga kebuh.rhan pokok keluarganya, serta

tindakann5n menjual hartanya ihr dipergunakan unfuk membeli

kebutuhan pokok, maka ifu mempakan jual beli yang sah serta

bersifat mengikat- Jadi, jual beli tersebut juga merupakan jual beli
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yang b€daku dengan sukarela, yang mana seseorang fidak

memakasa unfuk melakukan penjualan harta kepunyraannya

terseh.rt- Jadi, jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam

keadaan terpaksa ihr merupakan jual beli yang sah berdasarkan

nash N Qur'an.

Kerntrdian setelah kami memperhatikan masalah orang

1nng rn€rguat harta kepunyaannya unfuk membebaskan dirinya,

atau lrga kerabatnlra dari tangan orang kafir atau dari kezhaliman

orang Fng zhalim; temyata kami menemukan orang kafir dan

o6ng yang zhalim tersebut tidak pemah melakukan findakan

paksa terhadap pihak yang hendak menebus tahanan, tidak pula

terhadap tahanan itu sendiri dan tidak pula terhadap pihak yang

bgtada d[ bauEh kekuasaann5ra agar menjual harta 5nng mereka

serrnrt lran s jual demi membebaskan diri mereka dan orang lnng
melalqdian findakan pembebasannya, akan tetapi mereka berdua

haqra mdakukan tindakan paksa agar mereka bisa memberikan

harta tersetxrt-

Jikalau maeka memberi orang kafir dan orang zhalirn

tersehd d€ngan harta hasil utang atau usaha lain selain penjualan

harta, terrtgrSp mereka pun tidak mewajibkan untuk melakukan

perrimlan harta tersebut. Jadi, shahih bahwa jual beli tersebut

jual beli yang berlaku dengan sukarela.

Kamjiban yang harus dilakukan oleh orang lrang dituntut

mebh.rkan tindakan yang batil adalah melindungi dirinp dari

tindakan lrang batil tersebut dan berusaha merrghilangkan

kernunglolan yang menimpanya, dan bukan malah mernberikan

harta dengan jalan yang batil- Jadi, benar adanya

batM,a j,-l b"li tersebut merupakan jual beli yang sah serta

mengilrat dan sestrafu 1nng dipaksakan kepadan]n, yang berupa
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menyerahkan harta benda unfuk menyelamatkan dirinya, maka ifu
merupakan tindakan yang batil, dan tidak mengikatrya.

Jadi, harta tersebut tetap berada di bar,rah kepemilikannya,

sebagaimana hakim memufuskan dia sebagai pemilik harta saat dia
mampu menunfut harta, dan dapat mengambilnya secara paksa

dari orang yang zhalim tersebut, dan juga dari pihak musuh yang

kafir, selagi tindakannSn itu dapat dilalnrkannf. Atau selagi dia

menemukan harta dalam harta rampasan peraryl

sebelum maupun sesudah pembagian; yaifu dari kekuasaan orang
yang mana hartanya ifu berada di bawah penguasaannya, baik dia

seoftmg Muslim atau dzimmi, atau dari kekuasaan orang kafir,

kalau dia mengajukan akad dzimmah.

Hal ini dapat dilakukan jika dia menemukan hartanSn

sendiri, karena hartan3p ifu dalam wujud png sediakala, dan
orang kafir tidak dapat difuntut menyerahkan harta lain sebagai

pengganti dari harta tersebut, sebab orang kafir harbi; jika dia
menyatakan diri masuk Islam, atau mengajukan akad aman adalah

orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkenaan

dengan perbuatan lrang telah berlalu, !,aitu kezhaliman atau

pembunuhan-

Sedangkan seomng Muslim yang zhalim, dia dapat difunfut

agar mengembalikan harta tersebut selamanyra, penggantin5ra yang

sama atau nilai harta yang sama; baik dia adalah seomng penganut

aliran Khawarij, prajurit, pemberontak, sultan atau yang menguasai

dengan paksaan. Karena dia telah meriunpas harta dari seorang
muslim lainnya tanpa alasan yang benar. Allah @ berfirman,

W 66 Y,b,*b:'?E -# €s.;i ;s
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" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah l2l: L94],.

1530. Masalah: Tidak diperbolehkan iual beli hewan

kecuali karena manfaat tertentu, misalnya untuk dikonsumsi, unhrk

alat transportasi, unfuk berburu atau untuk obat.

Apabila her,uan tersebut tidak mengandung manfaat unfuk

sesuatu yang telah disebutkan itu, maka tidak dipertolehkan

memperjualbelikannya dan tidak pula memilikinya, karena jual beli

heqnn yang tdak bermanfaat ifu merupakan tindakan

membelanjakan harta secara sia-sia bagi pembeli dan tindakan

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil bagi pihak

penjtnl.

Jadi, apabila hewan yang diperiualbelikan ifu mengandung

manfuat seperti yang telah disebutkan, atau manfaat lain selain

yang telah disebutkan, maka jual beli hewan tersebut dibolehkan.

Karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang berlaku dengan

suka sama suka.

Allah S berfirman,

" Padahal Allah telah menghalalkan iual beli," (Qs.

Baqarah 2l:275).

Jual beli hewan yang bermanfaat itu bukanlah tindakan

membelanjakan harta secara sia-sia dan bukan pula tindakan

'€li^ibf'
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memakan harta orang lain dengan jalan yang batil- -Hanya kepada

Allah lah karni memohon taufik--

1531- Masalah: Tidak sah jual beli barang tanpa

disehn*an harganln, findakan ini sarna seperti orang yang

menjual barang harga pos, dengan harga beli Sang dilakukan si

fulan, atau dengan harga indeks.

Jadi, jual beli hnpa merryebutkan harga ini selunfinp

termasuk iual beli yang batil. Karena, jual beli tersebut mempakan

jual beli gang mengandtrng glnmr dan benfuk mernakan harta

orcmg lain dengan cara !,ang batil. &bab, suka sam.r slka dalam

jual beli seperti ini dinyatakan fidak sah, dan suka sama suka ifu

fidak ada kecrrali dengan lurga yang diketahui iumbhntp-

Terkadang penjual atau pernbeli suka menandatangani alrad

jual beli tersebut, karena dia menduga, bahwa lrarga barang

tersebut sesuai dengan harga barang tersebut. AlGn tetapi, jika

temlrata harga barang tersebut lebih tinggi, maka pernbeli udak

akan suka membelinlp. Begitu prla iika nyatanla harga barang ifu

lebih rendah, maka perfual pun udak akan pemah suka

meniualnya"

Di antara keanehan dunia ini adalah lrcng

dilontarkan oleh Abu Hanifuh: Apabila seseoftlng menjual barang

dengan keunfungan, dengan Ka'bah, atau tanpa harga, maka

pembeli fidak dapat memilikinya dengan menerima barang

tersebut- Apabila dia menjual barang dengan bangkai, atau dengan

darah, maka juga demihan. Tindakan penjual yang melepas

kepemilikan barang itu pada pembeli fidak diperbolehkan,

dia menerimanlra dengan seuin penjuafun tersebut-
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Apabila sang penjual menjual barang itu dengan harga yang

mereka tidak pemah tenfukan, atau dia menjualnya dengan

khamer atau babi, lalu pembeli tersebut menerimanya dengan

seizin penjual tersebut, kemudian penjual membebaskan pembeli

dari ka,vajiban membayar harga beli tersebut, maka tindakan

penjual yang melepas kepemilikan barang kepada pembeli itu

diperbolehkan.

Ali berkata: Tidak ada tindakan yang lebih gila daripada

pemyataan ini. Kami berlindung kepada Allah dari pemyataan

yang sesat ini.

Apabila Abu Hanifah berkata: Sekelompok omng ada yang

boleh memiliki khamer dan babi, yaitu orang-orang kafir dari

kalangan Nashrani. Maka kami menjawab: Mereka juga halal

memiliki bangkai, dan juga darah. Begitu pula orang Majr-rsi, tidak

ada perbedaan sama sekali. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

t532- Masalah: ndak diperbolehkan menjual dadu

(rolet; alat berjudil. Hal ini Sesuai dengan hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Musa

bin Maisarah, dari Sa'id bin Abi Hindi, dari Abi Musa Al AsDI'ari,

bahwa Rasulullah ,$ bersabda,

u t .llol.. 1, / /

cP 4-f:) 4l}l cf
"t* ilLr; a

to 1!.a. t
.?t? Wr ,?t? t6J* a,-r;

'Barangsiapa bermain dadu, maka sesungguhn5a dia telah

mendurhal<ai Allah dan Rasul-Nya. Permainan dadu itu merupl<an
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perhnbn yang dihamml<an, memilikin5n hanm dan manjuah5n

pun haram."

Telah diriwa5ntkan pula kepada kami dari jahrr periurayatan

Malilq dari Nafi', dari lbnu Umar: "Bahwasanya keuka dia

menangkap seorang anggota keluarganya 1nng sedang bermain

dadu, maka dia memukulnya dan menrsak dadu tersebut-"

DiriwaSntkan dari ialur periu/ayatan Malih dari Alqamah,

dari ibtrnya dari AisSnh Ummil Mukminin: bahura dia mendengar

kabar bahtm keluarga rumah tangganya yang tinggal di rumahnya,

bahwa mereka menyimpan dadu, lalu Aiqnh mengirim ufusan

kepada mereka, sesungguhnya jika kalian tidak menrhmng dadu

itrr maka aku pasti akan mengusirmu dari rurnatrlm, dan Aistph
mengingkari perbuatan mereka-

1533. Masalah: Tidak dipertolehkan bagi dua omng,

menjual kedua barang milik mereka yang merniliki silat png
bertda$eda, yang nnna kedua bukanlah orang yang bersy€rikat

mengenai kepemilikan kedua barang tersebut, Vang diiual kepada

seorang penjual dengan harga lrang sama. Jual b€fi ini menrpakan
jenis iual beli dengan harga indeks (pertandingan), masing-masing

dari kedua pihak yang berakad jual beli tersebut tidak mengetahui

berapa harga yang jafuh pada barang kepunyaannya seunldu akad

ifu berlangsung.

Jadi, jual beli tersebut merupakan iual beli yang

mengandung gharar, dan merupakan findakan memakan harta

onilng lain dengan cara Spng batil-

Sdangkan 1nng dilakukan oleh dua orang !/ang
atau beberapa orang png berserikat kepada seoftmg
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penjual atau lebih, atau pembelian yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih kepada seorang penjual, atau kepada dua omng yang

berserikat, maka jual beli tersebut diperbolehkan- Karena porsi

barang masing-masing pihak yang berserikat itu diketahui

harganya, serta telah ditentukan ukurannya. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1534- Masalah: Apabila seseorang tinggal di sebuah

negara yang banyak beredar mata uang yang berbda-beda

(nilainya), maka jual beli itu tidak diperbolehkan kecuali dengan

menjelaskan mata uang yang digunakan untuk menenhrkan harga

tersebut.

Jadi, apabila kedua pihak tidak menjelaskan jenis mata

uang yang dipergunakan untuk menenhrkan harga barang

tersebut, maka jual beli ihr merupakan jual beli yang dinyatakan

rusak dan batl, karena jual beli tersebut terjadi bukan berdasarkan

prinsip suka sama suka terkait dengan harga tersebut. Di samping

ifu, jual beli tersebut merupakan jual beli yang merrgandung

ghanr. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1535. Masalah: Tidak diperbolehkan jual beli cicilan

budak mukabb dan tidak pula pekerjaan budak mtdabbar. lru

merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan Abu Hanifah.

Sementara Malik memperbolehkan kedua perkara tersebut.

Terkait dengan budak mudabbar, maka ini hanl,ra pendapat

pribadinya malik saja, sedangkan mengenai budak maka

itu menrpakan pendapat pribadinya dan juga pendapat orang lain.
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Az-Z)hri dan lbnu Al MtrsayTab memperbolehkan iual beli

kedua perkara tersebut secara garis besar.

Kami meriwayatkan pendapat yang serupa dengan

perrdapat Malik, dari Atha' dan lbnu Sirin. Karena, cicilan budak

mulaab itu memiliki kelnratan hukum tetap (wajib diba5nr), sebab

angsuran yang diba5,rar pada uaktu tertenfu $dah tiba, dan

sebelum ihr, cicilan budak mukaAb belum lah berkekuatan hukum

tetap-

Jadi, apabila ada s€seorang ynng menjual cicilan budak

mukaAb tersebut, maka dia sesrrngguhnya telah menjual sesuahr

5nng dia tidak dapat miliki kembali sesudah penjualan cicilan

mulaAb tersebut terlunasi. Dia tidak akan meng€tahui apakah dia

masih b€rhak memilikinya kerrbali atau tidak?

Di samping ihr, cicilan budak mul<abb bukan la5nknya

barang y"ang bisa diterrfukan jenis barangnga, sehingga peniual

tersebut tidak mengetahLd cicilan mana yang dia iual dan dari jenis

barang apa yang dia iual, begifu pula pernbeli, dia tdak
barang apa lrang dibeli. Jadi, ,ual beli tersebut

mernpakan iual beli lang mengandung ghana iual beli yang tidak

diketahui barangnlp, dan benfuk memakan harta orang lain

dengan cara yang batil.

Apabila muncul pertanyraan: Telah diriwaptkan dari Jabir,

bahua dia mempertolehkan jual beli cicilan budak mukatab

tersebut? Maka karni menjawab: Berapa banfk kisah yang

diriwayatkan dari Jabir, yang mana kalian menentangnya: Di
antaranya; pendapat Jabir yang telah kami sampaikan, "Tidak

diperbolehkan menjual kembali suatu barang 5nng telah dibeli

dalam kondisi apapun keorali barang ih: telah dis€rah terimakan;"
juga pendapat Jabir bin Abdullah: "Umrah itu hukumnSra wajib;"
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pendapat Jabir: "seseorang tdak boleh memulai ihram haji

sebelum (memasuki) bulan-bulan haji;" dan pendapat Jabir: "Tidak

dipertolehkan memakan uang hasil penjualan kucing."

Pendapat Jabir yang lain selain yang telah disebutkan masih

banyak lagi, yaitu pendapat yang tidak diketahui ada seorangpun

dari kalangan sahabat r& yang menentangnya. Kemudian dalam

kasus ini, pendapat Jabir bin AMullah menjadi hujjah, sedang

dalam kasus tersebut tdak? Pendapat yang tidak konsisten ini

sungguh sangat mengherankan, tidak ada hujjah yang terkandung

dalam pendapat seseorang selain Rasulullah $. Pemyataan kami

ini adalah pemSntaan Asy-Syafi'i.

Adapun pekerjaan budak mudabbar, merupakan tindakan

jual beli yang jelas fasid serta batal. Karena, tidak diketahui berapa

banSnk pekeriaan 5ang dilakukan oleh budak mudabbar tersebut,

mungkin saja dia akan bekeria selama lima puluh tahun, atau

mungkin dia akan mati besok pugr, atau bahkan sesaat sesudah

pekeriaannya itu dijual, atau juga dia bisa menjadi omng merdeka

sesaat sesudah pekerjaannya dijual.

Jadi, lual beli pekerjaan budak mudabbar adalah jual beli

yang haram; benfuk memakan harta orang lain dengan jalan yang

batil; jual beli yang mengandung ghama jual beli sesuatu bamng

yang tidak dapat ditenhrkan; dan jual beli sesuatu yang wujud tidak

nampak sesudah penjualan terjadi. Jadi, jual beli tersebut

mengandung segala macarn kerusakan.

Apabila ada yang mengatakan: Kalian telah meriwaptkan

dari jalur periwayatan Muhammad bin Ali bin Al Husain, 'Bahura

Rasulullah # p"ttah menjual pekeriaan budak mudabbar." Hal ifu

pun telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periuaptan

Syu'bah; dari Al Hakam, dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al
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Husain? Maka kami menjawab: Hadits ini adalah hadits murcat

dan hadits mursaliis tidak dapat dijadikan dasar hukum-

Demikian juga tidak diperbolehkan menjual pekerjaan

orang Snng diangkat menjadi pembanfu rumah tangga. Hal ini

sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah

pekerjaan budak mudabbar, dan tidak ada perbedaan sarrrtr sekali.

-Hanln kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1536- Masalah: Tidak diperbolehkan jual beli minllak

samin Srang cair; yang kejafuhan tikus; baik hidup atau sudah

berupa bangkai, hal ini sesuai dengan perintah mernbuangnya

yang disampaikan oleh Rasulullah #. Kami telah menyebnd<annya

dalam pembahasan Thahanh dari bul<tr ini dan pembahasan

"Makanan lnng halal dikonsumsi dan makanan ],ang haram

dikonsumsi," saya tidak perlu mengulangn5a kernbali.

Apabila minyak samin tersebut merupakan barang yang

kental, atau bangkai ifu selain tikus atau bamng najis lainnln, atau

bangkai apapun yang jahrh ke dalam benda cair selain samin tetapi

bangkai ifu tdak merubah rasa, wama maupun bau; maka jual

belin5ra itu diperbolehkan dan memakannya pun halal, karena tdak
ditemukan nashyang melarang hal tersebut.

Allah $ berfirman,

"Padahal sesunggahnSn Allah telah menjelaskan kepda
katnu apa tnng dihanmkan-N3m atasmu," (Qs. Al An'am 6l: 119).

Allah & jrlgu berfirman,

t*;;e #$;,$,
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" Dan frdaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam 191: 64).

Inilah pendapat para pengikut madzhab kami. IGmi telah

merryebutkan pendapat sama yang diriwayatkan dari sebagian

ulama salaf dalam berbagai pembahasan yang telah disebutkan

dalam buku ini, "Apabila bangkai tersebut mengubah rasa, warna

dan baunya, maka jual belinya juga dibolehkan."

Kami telah menyatakan, bahwa barang yang suci itu tidak

berubah menjadi najis lantaran bersenfuhan dengan berrda najis,

dan jika kita dapat memisahkannya dari barang yang haram, maka

tenfu itu halal. Selain itu, fidak pula ditemukan rrasrS

png melarang unfuk memanfaatkannya unh-rk fujuan lain selain

memakannya, jadi barang suci yang bersenhrhan dengan najis ifu

mubah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah; Saitu

bertagai barang yang wama, rasa dan baunya Udak b€rubah

lantaran tertimpa bertagai benda najis. Karena yang diiual ifu

hanlra barang yang tertimpa benda najis tersebut, bukan benda

najis tersebut.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L537 - Masalah: Tidak diperbolehkan melalarkan iual beli

segala lukisan bergambar hewan kecuali unfuk media permainan

anak-anak perempuan. Karena, memilikinya unfuk anak-anak

perempuan hukumnSn halal. Sesuatu yang boleh dimiliki, maka

tentu memperjualbelikannya juga boleh keorali, nash

mengecualikan sebagian dari jual beli lukisan bergambar herran

tersebut, sehingga hukumnya bergantung pada nash tersebut-
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Allah & berfirman,

'€lifibYt

"Padahal Allah telah manghalalkan jual befi," (Qs. Al
Baqarah 2l:2751.

Allah & jtrgu berfirman,

" Padahal sesungguhnSa Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa tnng diharaml<an-Nya absmu," (Qs- Al An'am 6l: 119).

Demikian juga, tidak diperbolehkan memiliki segala benfuk

lukisan bergambar he',van kecuah lukisan bergaris yang ada pada

kain; hal ini sesuai dengan hadits png telah diriwayatkan kepada

kami dari jalw periwayatan Mr-rslim; Ishaq bin Ibrahim yaitu hnu
Rahawaih menceritakan kepada kami, dari Sufuan bin Uyainah,

dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari hnu
Abbas, dari Abu Thalhah, dari Ra$lullah S, beliau bersaMa,

.i;; \)L-K ,i.E'id>'lr F:f y

"Malaikat frdak akan mqnasuki rumah yang di dalamnya

terdapat anjing dan tidak rula rumah yang di dalamn5n terdapat

lukisan bergarnbar hewan."

Diriwayatkan dari jalur Abi An-Nadtr, dari

Ubaidillah bin AMullah bin Utbah, "Bahwasanya dia pemah

menemui Abu Thalhah sembari menjenguknya, dia berkata: Dia

mendapati Sahl bin Hunaif berada di sisinya, lalu Abu Thalhah

t*f;(Ft:;^s'
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menpruh melepas jenis permadani yang ada di baunlurya, Lalu

Sahl bertanp padanya, "Mengapa aku harus melepasrryp?" Abu

Thalhah menjawab, "Pada permadani tersebut terdapat b€lbagai

lukisan bergambar hewan, padahal Rasulullah S bersabda t€rkait

suafu larangan yang kamu telah mengetahuinya?" Sahl bertanlra,

'Apakah beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu prg bergaris?"

Abu Thalhah menjawab, "Ya, akan tetapi melepas permadani itu

lebih menyenangkan hatiku, haram bagi kita m€q1lsfu para

malaikat dari rumah kita, padahal mereka itu para utusan Alhh &i,

dan png mendekatkan diri kepada Allah lantaran ked€&atan

mereka."

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahlp bin

Yahf mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin

Muhammad Ad-Darawaridi mengabarkan kepada lrami, dari

Hiqpm bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul l'ftrlsnhin,
dia berkata: "Aku bermain boneka di hadapan Ranhlbh $-
Teman-temanku menemuiku. I-alu mereka meniadi bfrguns

karena Rasulullah #b, lalu beliau membiarkan merdra masuk

menemuiku-"

Jadi, wajib mengecualikan boneka untuk berrnain nak

perempuan dari seluruh gambar bertenfuk hewan yang dilamng

tersebut.

Sementam mengenai gambar salib, maka ih! be6eda

dengan lukisan berbentuk hetr.ran. ndak diperbolehkan mernbiar-

kannya ada pada kain maupun media lain selain kafui- Hal ini

sasuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari Al

Qasim bin Ashbagh, Bakar bin Hammad menceritakan kepada

kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahy. -pkni lbnu

Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami, dari ffupm Ad-
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Dastawa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Imran bin Hiththan, dari
Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa Rasulullah I fidak pemah

membiarkan di rumahnya ada sehelai kain yang bergambar salib

kecuali beliau memsaknya."

Telah diriwayatkan pula secara shahih dari Rasulullah #,
"Bahwa beliau membenci kain gorden yang digantung dan

terdapat bertagai gambar berbentuk hannn, lalu aku membuatrlra

menjadi sarung bantal, kemudian beliau tidak mengingkarinSa."

Maka, benar adanya bahwa sqala gambar png ada pada

tirai (gorden) dan berbentuk heuran makruh, dan tidak

diharamkan. Sedangkan yang terdapat pada bantal dan selain

gorden, maka tdak makruh mempergunakann5n.

1538- Masalah: Tidak diperbolehkan mengadakan

transaksi jual beli sejak matahari dari hari Jum'at
sampai kira-kira selesai melakukan dua khuibah dan shalat Jum'at.

Hal ini tdak dipe$olehkan; baik bagi seorang yang beriman,

orang kafir, perempuan, maupun orang yang sedang sakit.

Sedangkan orang yang r,rnjib menghadiri shalat Jum'at, maka

larangan jual beli tersebut berlangsung hingga shalat Jum'at
mereka selesai-

Setiap jual beli yang diadakan pada waktu yang telah

disebutkan itu adalah jual beli ynng dinyatakan batal. Ini pendapat

Malik. AsySyafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan jual beli yang

diadakan pada waktu yang telah disebutkan itu.

Sedangkan mengadakan akad nikah, akad salam, akad

iarah dan seluruh jenis akad lainnlra, maka diperboleh-
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kan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah,

sementara Malik tidak memperbolehkannya.

Dasar hulmm yang membenarkan pendapat kami adalah,

firman Allah &,

,jJ3Ji +i_ o: U;-j;)I- 3 13 (sy (jJ( tJi $i

*,erjitr1,6fi Arr'.-;;:$ 
:,1-A\ 4,it $9

" Hai oftng-onng beriman, apabila disqtt unfuk

menunail<an shalat Jumbt, maka bercegeralah lamu kepda
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu
lebih bik bgimu jika kamu mengetahui." Apabila telah ditunaikan

shalat, mala bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah

karunia Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9-10).

Kedua perintah tersebut merupakan dua perintah yang

mengandr-rng pengertian wajib: yaitu perintah bersegera mengingat

Allah & dan perintah meninggalkan jual beli. Jadi, tatkala salah

satu dari kedua perintah itu ditiadakan oleh nash yang

bersangkutan dengan salah satunya, maka hal itu tidak secara

otomatis meniadakan perintah yang lainnya, seperti orang yang

sedang menderita sakit, orang yang takut menghadiri shalat

Jum'at, perempuan dan orang yang mempunyai udzw; misalnya

musafir.

@
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Jika saja Al Qur'an maupun ,AsSunnah tidak menetapkan

gugumya perintah yang lain terseht, maka tenfu orang-orang kafir
juga terikat ketentuan hukum dernikian, hal ini sesuai dengan
firman Allah &,

" Dan hendaHah kanu mqnufiskan perl<an di anbm
mereka menuntt apa 5nng ditnnlan Allah," (Qs. Al Maa'idah

[5]:49).

Juga sesuai dengan firman Alhh Et,

i,,ri i,H, i(:;- OKt & ;xlt3
';jtfiL

"Dan penngihh muela, srpt; jangan ada tfnah dan

supap agama itu semab-mab wtuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]:
3e).

mengenai pendapat Malik lrarg memasukkan akad nikah

dan ianh ke dalam larangan t€rsebut, maka ihr menrpakan
kesalahan lnng nyata, karena Allah B hanya melarang jual beli.

Jika Allah berkehendak melarang alod nikah dan ijamh tersebut,

tenfunya Allah tidak sulit untuk menlrampaikan larangan tersebut,

dan kami tidak akan merahasiakan apa lnng telah Allah tetapkan

kepada kami,

t5$;Ltr'

'i,i3jh,#d*t6;
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"Dan frdailah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam 19]: 64).

Tindakan melampaui batas yang telah ditentukan Allah &
fidak lah dapat dibenarkan.

Kalau pun qiyas tersebut benar adanya, maka tentu qiyas

lamngan nikah tersebut batil, karena qiyas menurut mereka yang

memegangi dalil qiyas adalah, bahwa menganalogikan suatu

perkara derrgan perkara lain yang menyerupainya. Padahal jual

beli bukanlah perkara yang menyerupai akad nikah. Karena, nikah

boleh tanpa menyebutkan mahar, sedangkan jual beli tidak boleh

tanpa menyebutkan harga. Dua pihak (suami istri) yang terlibat

akad nikah, salah satunya tidak dapat memiliki yang lainnya, di

dalam pun tidak ada pemindahan kepemilikan barang,

sdangkan iual beli itu merupakan akad pemindahan kepemilikan

barang.

Sementara akad ijarah itu hanya merupakan akad

pemindahan berbagai hak guna tanpa diikuti pemindahan

kepemilikan barang, yang mana sesudah terjadinya pemindahan

hak guna itrr Allah tidak laE menciptakilDVd, dan fidak

dipertolehkan menjual sesuatu yang tidak lagi diciptakan sesudah

terjadinya pemindahan hak guna tersebut. Orang merdeka boleh

manfaat jasa dirinya, dan dia tidak dipertolehkan

menjual dirinp. Jadi, tidak ada persamaan antara al<ad ijanh darr

akad nikah dengan jual beli tersebut.

Apabila dia menetapkan larangan jual beli tersebut

berdasarkan illat yaitu berpaling dari perintah bersegera

mengingat Allah, maka penetapan larangan jual beli tersebut

kembali pada pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan tentunya

dia hanrs melegalkan jual beli yang mengandung unsur berpaling

dari perintah bersegera mengingat Allah. Menurut mereka, tidak
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ada qi5ns png berpegang pada pendapat ini kecuali berdasarkan
illattercebut. Jadi, apabila dia menetapkan larangan jual beli tanpa
berdmarkan illattersebri. maka qiyas ifu batal, dan sepengetahuan
kami tidak ada ulama terdahulu yang mengemukakan pendapat
ini.

Mengenai legalisasi iual beli pada waktu yang telah
disebutkan oleh Abu Hanifah dan Asysyafi'i, maka itu merupakan
kesimpulan hukum yang bertentangan dengan perintah Allah Si,
dan sepengetahuan kami mereka tidak mempunpi argumen lebih
daripada komentar mereka: Allah hu.rln melarang berpaling dari
perintah unfuk bersegera menunaikan shalat Jum'at, dan jika
seseoftmg menjual suafu barang pada urakfu shalat tersebut, rnaka
jual beli itu hukumnya sah.

Kedua kesimpulan hukum ini merupakan dua kesimpulan
hukum yarg fasid. Adapun kesimpulan pendapat mereka, 'Allah
hanya ingrn menjelaskan larangan jual beli tersebut"
adalah, larangan berpaling dari perintah unfuk bersegera
menunaikan shalat, ini merupakan interpretasi 5nng sangat berani,
lantas siapakah yang mengabarkan kepada mereka mengenai
kesimpulan tersebut, padahal mereka mendengar Allah &
berfirman,

@ 
-b'5i'{YjtigiJ}6,fri

"Dan (kamu) mengabkan terhadap Allah apa 5nng tidak
kamu ketahui;'(Qs. Al Baqarah 121:7691.

Kalau pun Allah berkehendak menjelaskan seperti
kesimpulan pendapat mereka, tentu Allah tdak akan melarang kita
melakukan jual beli se@ra muflak, dan tdak sulit unfuk
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menjelaskan maksud yang dikehendaki dari larangan jual beli

tersehrt. Dalam kasus ini, tidak ada kondisi memaksa yang

mengharuskan adanya kesepahaman seperti ini dan salna sekali

tidak ada nashyang menerangkannya. Jadi, kesepahaman seperti

ini adalah batil, dan termasuk pemyataan bohong tanpa adanya

dalil pendukung png kuat.

Mengenai kesimpulan pendapat mereka, "Kalau seseorang

melakukan jual beli pada wakhr shalat tersebut, maka jual beli

tersebut sah," ini merupakan kesimpulan yang

mencampuradukkan perkara benar dan perkara salah, serta juga

merupakan kesimpulan yang lemah. Karena, seorang yang tengah

menge{akan shalat se\ nktu dia memulai pembicaraan seputar

tawar-menawar, maka shalatnya itu batal. Maka, dia bukan lagi

orang png sdang mengerjakan shalat. Jadi, argumen yang

mereka sampaikan seluruhnya jelas tidak benar.

Apabila mereka mengatakan: larangan jual beli ini

pengertiannla adalah larangan yang bersifat sunah? Maka kami

menjatrnb: lantas apa dalil kalian yang menerangkan larangan

tersebut memiliki pengertian yang bersifat sunah, dan bagaimana
jika Albh e berfirman: "ifbl' Kerjakanlah), lalu mereka

mengambil pemahaman: Maknanya "Laa taf'al in syi 'fra' (Jangan

kamu kedakan jika kamu menghendaki)? Atau bagaimana jika

Ahh e berfirman: " Laa taf'a|," lalu mereka mengambil

pemahaman: Maknanya "if'al in syi'ta" (Kerjakan jika kamu

menghendaki). Pemahaman makna seperti ini membatalkan

makna kata png sesungguhnya (haqiqar), tindakan yang seperti ini
juga menrpakan benfuk kemaksiatan dan mengubah pemyataan

dari makna asalnya.
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Apabila mereka mengatakan: Kami banyak menemukan

kalimat perintah dan kalimat larangan yang pengertiannya adalah

sunah. Maka kami menjawab: Benar, tetapi berdasarkan nashlatn

yang menerangkan pengertian tersebut.

Demikian juga, kami banyak menemukan a5nfalnt yang

dihapus dengan nash yang lain, tetapi akibat penghapusan apt
tersebut, maka tidak secara otomatis hanrs menambah pengertian

suatu ayat; bahwa ayat itu dihapus dan fidak menambah

pengertian ayat, bahwa ayat tersebut bermakna sunah. Apabila

seseorang melakukan penambahan pengertian tersebut, maka dia

benar-benar akan meniadakan pengertian apa pun lrang dia

kehendaki tanpa disertai dalil.

Diriwayatkan kepada karni dari jalur periwalatan Isma'il bin

Ishaq Al Qadhi; Muhammad bin Abi Bakr lnitu Al Muqaddami

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan

kepada kami, Sulaiman bin Mu'a& menceritakan kepada kami,

Simak menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dati Ibnu Abbas,

dia berkata: "Tidak patut melakukan jual beli pada saat s€ruan

a&an shalat Jum'at dikumandangkan, lalu apabila shalat Jum'at

telah selesai dikerjakan, silahkan lakukan tansaksi jtnl beli."

Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun dari kalangan

sahabat menentang pendapat Ibnu Abbas ini.

Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Al Walid bin Abi

Hisyam, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari

ayahnya, bahwa dia menghukumi batal jual beli yang terjadi antara

kaum perempuan dan para penjual minyak wangl sesudah adzarr

shalat Jum'at dikumandangkan.
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1539. Masalah: Apabila seseorang merrgetahui tidak

ada kesempatan dari wakfu shalat Jum'at itu kecr.rali kadar waktu

yang hanya crrkup unfuk memulai shalat dengan mernbaca takbir,

narnun dia tidak segera mengerjakan shalat Jum'at sesldah wakfu

shalat Jum'at kecuali hanya menyisakan waktu 1tlang cularp unfuk

memulai shalat dengan membaca takbir, dan dia terrnasrrk orctng

yang ingat akan shalat tersebut, serta mengetahui wakfu 31ang

tersisa baginp unh-rk mengerjakan shalat, maka setiap perkara

lnng dilakukannya pada wakhr tersebut, yaitu ,ual beli dan

transalsi lain selain jual beli, merupakan perkara 37ang batal dan

hanrs dirusak selamanya. Hal ini sesuai derrgan saMa

Rasrlullah $,
i. ..tI ..lo( o7. . o7',r, u, u o ,.)t s{46';i rLA"ri.;,F u

uonng 
tnng mengerjakan amal perbuab4 tpng mana

syadat kami tidak pemah unfuk mengajalann5a, mal<a

amal perbuatan tetsebut ditolak."

Pada u/aktu tersebut dia diharamkan melakukan iual beli

dan kansaksi lainnya, serta dirinya diperintah unfuk mengerjakan

shalat Jum'at.

Apabila dia bukan termasuk orang yang mengetahui r,{rakfu

Snng tersisa unfuk mengerjakan shalat Jum'at tersebut, maka

setiap amal pertuatan yang dikerjakan pada u,akfu tersebut

hukumnSn sah. Karena, waktu shalat bagi orang yang lupa ifu
selamanya dapat diperpanjang.

Apabila ada seseorang yang lupa, lalu dia mengucapkan

salam sebelum shalafurya selesai, maka semua amal perbuatan

Snng dilaksanakannya; berupa jual beli dan transaksi lainn5ra,
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seluruhnga harus dinyatakan batal, karena dia mengerfi akan

larangan transaksi jual beli dan sebagainlra selagr dia masih

mengerjakan shalat, dan nyatanya saat ifu dia masih mengerjakan

shalatrya. Tetapi kelupaannyra tereebut masih dapat ditolelir, sebab

dia menduga bahwa dia boleh melakukan jual beli, tetapi ternyata

dia tidak boleh melakukan jual beli. Karena jual beli tersebtrt bukan

merupakan jual beli Snng dihalalkan oleh Allah &- Jika demikian

keadaannya, maka jual beli tersebut bukan lah iual beli lnng sah. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1540- Masalah: ndak diperbolehkan bagi seorang mitra

memaksa menjual modal p€rs€rilotan brsama mitrar5n grang lain;

baik modal perserikatan itu 5ang dapat dibagi-bagi atau tidak.

ndak dipe6olehkan pula memalsa agar dia dan mitranya

melakukan jual beli dengan harga indeks (perbandingan), sehingga

salah seoftmg dari kedua pihak png berkontrak ifu menjual

kepada mitraryn yang lain.

Tetapi apabila seoftmg dari kedua pihak png melalnrkan

berkontrak perserikatan, atau pihak yang melakukan konhak
perserikatan berkeinginan menjual baEan miliknln, maka hal itu
diperbolehkan baginya dan parkrer yang menolak menjual baEan

miliknya, maka dia tidak dapat dipaksa.

Apabila hakim, atau selain hakim memaksa agar menjual

porsi miliknya, maka puhrsan hukum hakim tersebut harus

dibatalkan selamanya, dan findakan memaksa orang lain agar

menjual porsi miliknya itu ditetapkan sarna dengan hukum
ghashab.

Dasar hukum tersebut adalah firman Alhh e,
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<,* i, {y ;!4u, rU; Fg YJLU{
"F';e6r;<ojG.-

" Hai onng.omng Jnng beriman!, janganlah kamu saling

mernakan (mengambil harta s&rnamu dengan jalan Snng batil,

keauali dengan jalan pemiagaan tnng berlaku dengan sul<arek di
anbm l<amu." (Qs. An-Nisaa' 141:29).

Orang yang dipaksa meniual hak miliknya, lalu dia tidak

rela, maka tndakan memaksa penjualan hak milik orang lain

tersebtrt tidaklah diperbolehlon- Karena tindakan memaksa jual

beli tersebut bertentangan dengan perintah Allah &-

Karena iual beli dengan paksaan tersebut men-rpakan

tndakan memakan harta orang lain dengan cam yang batil.

Terkecrnli jikalau Allah @ menyunrh melakukan jual beli tersebut,

seperti syruf'ah misalnya; jual beli atas nama pihak yang tidak ada

di tempat; jtnl beli atas nama anak yang belum cularp urnur unfuk

menikah, dan jual beli atas nanra pihak yang zhalim-

Mereka 5rang melegalkan tindakan paksa jual beli oleh

seorang mitra bersama mitranya yang lain berargumen dengan

hadits yang telah diriungntkan, lrang mana di dalamnya terdapat

keterangan: " Tidak bleh manbahayakan diri sendAi maupun

omng lain" -

Hadits ini hadits lnng sama sekali trdak shahih. Tetapi

hadits ini berupa hadib mutal, atau ynng diriwa5ntkan dari suatu

srrmber yang di dalamnya terdapat periwayat yang bemama Ishaq

bin Yahya, dia periwayat yang fidak dikenal

idmtitasnlra.
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Kalau pun benar hadirc tersebut shahih, maka tenfu hadits

ini menjadi dasar hukum yang menentang mereka,

karena yang tertesar dari perkara yang membahayakan diri sendiri

maupun orang lain adalah tindakan yang telah mereka perbuat,

yaifu tindakan mereka yang memaksa seseoramg agar menjual

harta kepunyaannya tanpa disertai kerelaan diri yang ber-

sangkutan, dan tanpa ada kepastian hukum Allah lnng melegalkan

tindakan tersebut.

Allah sama sekali fidak membenar{<an tindakan

mementingkan kerelaan salah seorang dari kedua pihak yang

melakukan kontrak perserikatan dengan membiarkan ketidakrela-

an mitranya terkait harta itanya ifu yang ada pada

dirinya. Tindakan memaksa orang lain agar menjual harta

kepunyaannya ifu adalah tndakan menyimpang dari kebenaran

dan suahr k*zhaliman yang konlait.

Tidak ada perbedaan antara apakah salah seorang dari

kedua pihak yang melakukan kontrak perserikatan ifu menjawab

permohonanya, "Mitraku harus menjual modal serikatrya bersam-

sama denganku, agar aku dapat menaikan harga jual yang

bersangkutan dengan porsi milikku." Atau miba yang lain

menjawab permohonannya, "Mitaku dilarang menjual porsi

miliknya, karena dalam penjualan porsi miliknSTa ifu merugikan

porsiku." Kedua tindakan tersebut merupakan tndakan melampaui

batas dan suafu kezhaliman.

Akan tetapi, tindakan yang benar adalah bahwa kedua

tindakan; antara menjual dan tidak menjual, merupakan suafu hal
yang mungkin saja terjadi pada bagiannla masing-masing, siapa

yang berkeinginan menjual bagiannya, maka dia boleh menjual
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bagian miliknSa, dan siapa yang berkeinginan memperhhankan

bagian miliknya, maka dia boleh menahan bagian miliknp.

Mereka berusaha menuh-rp-nufupi kesalahan mereka

dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Waki'; Abu Basyar menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: "Bahwa ada pohon hrrrrn milik
seseorang terdapat di perkebunan milik orang lain, lalu pernilik

kehrn memohon kepada pemilik pohon agar dia membeli pohon

ifu darinl4 lalu si pemilik pohon kurma itu menolak- Kernudian

Rasrlullah $ bersaMa,

:'2.f)_,)' G,*y
'Tidak boleh membaha5nkan diri sendiri dalam Islan." lni

hadits murnL

Kalau pun benar hadits di atas shahih, tenfu hadits tersebut

meniadi dasar hukum yang malah melemahkan mereka. IGrena
kami menjar*nb pada mereka, "Benar adanya, tetapi hadits ini

bentuk larangan terhadap orang lain unfuk melakukan

pernbelian secara paksa dari mifuanya, padahal dia fidak
berkeinginan menjual harta miliknya itu, atau melakukan penjualan

paksa kepadanya, atau kepada orang lain, padahal dia Udak

berkeinginan membelin5ra. Kedua tindakan penjualan dan

pembelian secara paksa ini merupakan tindakan yang

membaha5akan diri sendiri yang konkrit."

Mereka juga menyebutkan: Hadits yang telah diriuqntkan
kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman bin Daud

Al Ataki menceritakan kepada kami, Hammad merrceritakan

kepada kami, Washil Maula Abi Uyainah menceritakan kepada
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kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin AIi
menceritakan hadits dari Samurah bin Jundub, 'Elahura dia
mempungai batung pohong lilrrna yang ditebang dan bemda di
kebun lnarma kepunyaan seomng lelaki dari Anshar. Washil

berkata, "Lelaki tersebut tinggal bsama keluargan5n. Samurah

selalu mengunjungi kurmanya- t alu lelaki tersebut merasa susah

dengan keberadaan pohon kurma ifu. Akhimya dia meminta
Samurah unfuk menjualqa atau memindahkanngp" narnun

Samurah menolak, lalu dia melapor.kan hal tersebut kepada
Nabi $. Nabi $ meminta Samurah menjualryra- lalu dia menolak
(permintaan Nabi). I-alu beliau meminta agar

memindahkannya. [-alu dia menolak Nabi bersaMa,'Elail{anlah
batang pohon kurma tnng sdah dit&ng itu ke@an5a, dan
kamu berhak mendaptkan panganti sekian dan sekian'; perkara
yang menjadikannya suka melakukanngra, lalu dia tetap menolak.

[^alu beliau bersaMa: "IGmu omng gng omng lain,'
lalu Rasulullah S berkata pada orang Anshar tersebub 'Pergilah

dan galilah batang pohon kurmanya ihr'-"

Hadits ini merupakan hadits mt-ryathi', karena Muharnmad

bin AIi udak pemah merrdengamSa langsung dari Samurah-

Kemudian kalau pun hadits tersebut shahih, maka tenfu mereka

adalah oftmg-orang yang menentang hadits ifu dalam dua hal:

Perbrna, mereka tidak merryptakan boleh memaksa selain
pihak Snng berserikat agar menjual harta kepada tetangganya, dan
tidak pula menjual bersamasama dengan tetangganya tersebut.

Hadits ini mengandung pengertian sebaliknta dari ifu.

KduE penggalian pohon krrma, semqrtara mereka tdak
menlrampaikan pendapat s€perti ini. -Han1n kepada Allah lah
kami memohon taufik.-
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1541. Masalah: Tidak dipertolehkan merritral harta

rampasan perang kaum muslimin dari wilayah kekuasaan musuh

kepada l<ahr dzimmi; baik berupa budak maupun harta lainnya. Ini

merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab, dan juga sesuai

dengan keterangan yang telah kami sebutkan dalam pernbahasan

N Jihad.

Diriuagntkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir

menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Mipam, dari

Ummi Musa, dia berkata: "Ali datang membawa prabot yang

dihias dengan lapisan emas; yaitu prabot buatan oftmg ming. lalu
dia berkeinginan memecahkannya dan membagi-bagikann!,a di

antara kaum muslimin. Kemudian sekelompok orang dari para

pedagang berkata, "Jika kamu memecahkan perabot ini, harga
jualnya menjadi murah, kami mau membelinya dengan harga

mahal unfukmu?" Ali berkata, "Aku tidak akan pernah

mengembalikan hak milik yang Allah telah ambil dari kalian- Lalu

dia memecahkannya dan membagi-bagikannya di antara kaum

muslimin."

Penjualan hasil rampasan perang kepada lofir ddmmi
adalah penghinaan, dan setiap penghinaan itu wajib dilontarkan

kepada mereka.

Mengenai permasalahan budak; ada pendapat lain: Saihr
bahwa ajakan masuk Islam itu hukumnya wajib dengan kondisi

apaprn. Di antara berbagai faktor lrang mendekatkan budak

tersebut kepada Islam adalah, keberadaan orang kafir; baik laki-laki

mauprn perempuan, di bawah kepemilikan seorang Muslim.

Begltu pula di antara berbagai faktor yang menjauhkan diri para

budak dari Islam adalah keberadaan mereka di bawah kepernilikan

orcng kafir, yang mana ini menguatkan hati mereka unh.rk tetap
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dalam keadaan kafir. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1542- Masalah: Tidak dipertolehkan menjual suaht

barang kepada seseorang yang diyakini, bahun dia hendak

mempergunakannya sebagai alat unfuk berbuat maksiat kepada

Allah atau berbuat maksiat kepada Allah pada barang tersebut.

Jual beli tersebut harus dinyatakan batal selamanp.

Contohnya seperti jual beli segala sesuatu yang

difermentasikan atau diperas kepada seseoftmg yang diyakini,

bahwa dia hendak memproduksi khaner dengan hasil fermentasi

atau perasan tersebut. Contoh lain seperti jual beli uang dirham

yang nilainya lebih rendah kepada oftIng yang diyakini, bahwa dia

hendak mempergunakannln unhrk melakukan findak penipuan.

Contoh lainnya juga adalah sepati iual beli beberapa budak

laki-laki kepada orang lnng diyakini, bahun dia hendak

mempergunakan mereka sebagai alat unfuk belttrat kefasikan,

atau dia hendak mengebiri mereka.

Contoh lainn5n seperti jual beli seoremg budak kepada

orang yang diyakini, bahwa dia hendak berttrat keburukan kepada

budak miliknya tersebut. Atau jual beli senjata, atau iuga kuda

perang kepada orang lrang diyakini, bahun dia hendak

mempergunakannya untuk menyerang kaum mtrslimin- Atau fual

beli sutera kepada orang yang diyakini, bahwa dia hendak

memakainya. Demikian setemsnya dalam semua barang-

Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

I r44 I - AI Muhalta



is,;rs ;{ * 6re*;"a,AG'}i',y Wcis
"Dan tolong-menolonghh kamu dalam (mengeriakan)

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs.Al Maa'idah [5], 2).

Segala jual beli yang telah kami sebutkan itu jelas

merupakan tindakan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran, tanpa perlu penjelasan yang panjang. Dan

membatalkannya merupakan tindakan tolong-menolong dalam

mengerjakan kebaikan dan talnpa.

Apabila segala sesuatu yang telah disebutkan ifu tidak

diyakini hendak dipergunakan untuk berbuat maksiat, maka jual

beli tersebut dapat dibenarkan. Karena jual beli tersebut tidak

menolong seseorang unfuk berbuat dosa-

Apabila sesudah penjualan barang tersebut, si pembeli

mempergunakannya unfuk berbuat maksiat kepada Allah

(melakukan perbuatan yang melawan hukum), maka dosanya

ditanggung pembeli sendiri.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Waki'; Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari hnu
Jarir, dari Atha', dia berkata, "Janganlah kamu menjualnya

kepada orang yang mana dia hendak mengubahnya menjadi

khamer."

1543. Masalah: Apabila seseorang menjual suatu

barang secara jazaf $ar,g diketahui jumlah keseluruhan)

takarannya, berat timbangannya, luas ladangnya atau jumlah
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satuannya, sementarur pembeli tidak mengetahui semua hal

tersebut, maka jual beli tersebut diperbolehkan, dan sama sekali

tidak makruh- Karena, larangan jual beli model ini sama sekali

tidak pemah disampaikan dalam sebuah nash manapun, dan jual

beli ini juga tidak mengandung unsur penipuan.

Thawus dan Malik melarang jual beli iazaf tersebut.

Sedangkan Abu Hanifah, AsySyafi'i dan Abu Sulaiman

melegalkan jual beli jaaf tersebut.

Ali berkata: Tidak ada perbedaan antara apakah penjual

mengetahui keseluruhan takarannya, berat timbangan, luas ladang,

atau jurrrlah satuannya, sementara pembeli tersebut tdak

mengetahuinlra. Atau dia mengetahui siapa penenun kain tersebut,

unfuk siapa kain tersebut, dan kapan ditenun, darimana gandum

ini dan kurma ini diperoleh? Sementara si pembeli tidak

mengetahui ifu semua. Orang yang membedakan antara jual beli

jaaf yang diketahui dan yang tidak diketahui, maka kedua belah

pihak ini adalah orang yang keliru dalam mengambil kesimpulan

hukum dan juga termasuk orang png ingin menyatakan pendapat

tanpa adarrya dalil.

Mereka menlnrnpaikan argumen unfuk mendukung

pendapatnSn tersebut dengan ketemngan yang telah diriwayatkan

kepada kami diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dia

berkata: Ibnu Al Mubarak berkata dari Al Auza'i: Sesungguhnya

Rasulullah $ bersaMa,
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.+t;'e&{5
*i 6to

" Tidak diperbolehkan bagi seseorang menjual makanan

seceila jazaf, yang mana dia mengebhui seluruh bkarannya

sarnpi dengan temannya mengetahui."

Hadits ini hadits munqathi' yang sangat buruk tingkat

murryathi'rrya. Kemudian kalau pun hadits ini shahih, tentu hadits

ini malah menjadi argumen lnng melemahkan mereka. Karena

mereka tidak membatasi hula.rm ini khusus berkenaan dengan

makanan, dan Udak pula dengan selain makanan, padahal hadits

mursalfutr hanya menerangkan soal makanan.

Apabila mereka membantah: Kami menganalogikan selain

makanan pada makanan tersebut. Maka kami balik bertanya:

Mengapa kalian tidak menganalogikan selain makanan dengan

makanan dalam hal larangan menjualnya kembali sampai dengan

selain makanan itu diserahkanterimakan?

Apabila mereka menjawab: Tidak ada nash yang melarang

penjualan kembali sampai dengan diserah terimakan kecuali

berkenaan dengan soal makanan. Maka kami pun menjawab:

Hadits ini pun tidak menerangkan kecuali mengenai makanan.

Jadi, kalian dapat mengikuti kedua nash it.t sekaligus tanpa perlu

adanya qryas, atau kalian bisa menganalogikan dengan kedua nash

tersebut. Selain kedua pilihan ini, maka dengan penuh keyakinan,

ini merupakan cara pengambilan kesimpulan yang salah.

Bagaimana tidak, padahal nash tersebut jelas-jelas telah

menerangkan larangan penjualan kembali setiap barang yang dibeli
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sebelum barang tersebut diserah terimakan. Jadi, mereka telah

manentang nash tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

1544- Masalah: Jual beli ikan baik berukuran besar atau

kecih buah limau baik benrkuran besar atau kecil; sejenis kerang

laut, kain, balok ka5nr, heunn atau barang lain selain yang telah

disebutkan, se@ra jazaf, hukumnya diperbolehkan dan tidak

mengandung unsur makruh siuna sekali.

Malik melarang jual beli secara jazafberkerraan dengan ikan

dan balok kayu yang benrkuran besar, dan dia melegalkannya

berkerraan barang dengan yang berukuran kecil.

Pendapat Malik ini merupakan kesimpulan yang salah

kmena beberapa alasant

Perbtna, kesimpulan pendapat Malik tersebut bertentangan

derrgan Al Qur'an, khususnya firman Allah &,

Aifr,tiEa'
'Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al

Baqarah lzlt 2751.

Allah & j,rg. berftrman,

"Padahal Allah telah menielaskan kepada

lranu ap Wng dihanmkan-Nya atasm4" (Qs. Al An'aam [6]:

119).

t*;;(F11$'$'
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Jual beli secara jazaf ini adalah jual beli yang halal, dan

tidak ada penjelasan yang mengharamkannya.

Kdua, kesimpulan pendapat Malik tersebut merupakan

kesimpulan yang fasid, sebab tidak mungkin barang berukuran

besar yang dia larang jual secara jazafitu terpisah dari barang kecil

yang dia legalkan penjualann5n. Ini kesimpulan 5nng sangat buruk,

karena dia mengharamkan dan sekaligus menghalalkan. Kemudian

dia tidak pemah menjelaskan apa alasan haram tersebut, sehingga

orang 5nng hendak menjual barang ifu pun dapat menghindarinya,

dan juga apa alasan halal yang membuat orzmg ihr melakukan jual

beli tersebut.

Ketiga, tidak ada barang bemlnran besar kecuali jika itu

dikai&an dengan barang berukuran lebih kecil darinya, dan tidak

ada barang yanE berukuran lebih kecil kecuali dikaitkan dengan

barang yang berukuran lebih besar.

Misalnya, syabil sangat kecil jika dibandingkan dengan

Syuli, dan sangat besar jika dibandingkan dengan Sarden. Madaari

sangat besar jika dibandingkan dengan siham, dan

sangat kecil jika dibandingkan dengan Shaowari. Demikian juga

seterusnya dalam setiap perkara-

Keempat, kegiatan kaum muslimin pada masa hidup

Rasulullah # dun sesudahnya, di timur dan barat wilayah Islam:

Jual beli tanah, yang di permukaannya terdapat pohon kurma

yang banyak, pepohonan dan dan lain sebagainya tanpa dijumlah

safu persafu, tetapi secara jazaf(borongan).

Imam Malik adalah salah seorang dari orang yang

melegalkan jual beli secara jazaf dalam kasus jual beli tanah

tersebut, dan melarangn5a dalam kasus iual beli ini.
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Sepengetahuan kami, dia sama sekali tidak mempunyai pegangan,

dan tidak ada orang yang menyampaikan pendapat demikian

sebelum Imam Malik.

1545- Masalah: Jual beli air susu kaum wanita

hulnrmnSra boleh. Demikian juga dengan rambut. Jual beli tinja

(kotoran manusia), kotoran temak unfuk bahan baku pembuatan

pupuk kompos, dan jual beli air kencing kepada fukatg penyamak

kulit; hukumnya boleh. Sekelompok kaum melarang jual beli

seluruh jenis bamng ini.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa seorang wanita

boleh memerah air susun5n ke dalam wadah dan memberikannya

kepada oremg yang hendak meminumkannya kepada seorang bayi.

Tindakan ini adalah pemindahan kepemilikan air susu dari wanita

ini kepada orang tersebut. Setiap barang yang kepemilikannya

dinyatakan sah, dan juga sah perpindahan kepemilikan barangnya,

maka jual belinya dinyatakan halal.

Hal ini sesuai dengan firman Allah #1,

'€lifiEa)

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al

Baqarah l2l:2751.

Kecuali jual beli saat adanya nash larn menyampaikan

keterrfuan yang berbeda dengan ketenfuan nashini.

Sedangkan mengenai permasalahan rambut, tinja dan air

seni; semua barang tersebut nyatanya dibuang, dan pembuangan

barang ini adalah kegiatan semua penduduk bumi. Jadi, apabila
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semua barang tersebut kepemilikannya boleh dipindahkan kepada

seseoftrng, tenhr menjualnya pun boleh, ini sama halnya dengan

perkara yang telah kami sebutkan.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari AMul Malik Al Arzami, dari

Atha' bin Abu Rabah, "Tidak ada masalah dengan bersenang-

senang dengan rambut manusia, banyak orang biasa

melakukannya."

L546. Masalah: Jual beli lebah, ulat sutera, biawak dan

sejenis anjing hutan, hukumnp boleh dan termasuk perkara yang

baik. Sedangkan mengenai biavrnk dan anjing hutan, maka halal

untuk memakannya, sebagaimana keterangan yang telah kami

sebutkan sebelumnya, dan tergolong binatang buruan dari berbagai

binatang buruan. Setiap barang yang kepemilikannya boleh

dipindahkan, maka menjualnya pun tentu diperbolehkan, seperti

keterangan yang telah kami kemukakan.

Sementara lebah dan ulat sutera, keduanya mempunyai

manfaat yang konkrit, dan ifu merupakan barang yang

dapat dimiliki. Jadi, jual beli keduanya itu hukumnya

dipertolehkan.

Abu Hanifah melarang seluruh jual beli barang tersebut.

Sepengetahuan kami, dia tidak mempunyai dasar hukum sama

sekali, dan tidak pula orang yang mendahuluinya, yang melarang

jual beli lebah dan ulat sutera.

Terkait madu lebah yang bersarang di luar sarang

kepunyaan pemilik sarang lebah tersebut, maka madu tersebut

adalah milik orang yang lebih dahulu menemukannya. Karena
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madu ihr bukan sebagian dari lebah tersebut, dan bukan pula

muncul dari lebah tersebut, sama seperti telur, anak, susu dan wol,

tetapi madu itu adalah penghasilan lebah, sama seperti binatang

buruan si hewan pemburu; baik madu maupun binatang buman

bukanlah bagian dari lebah maupun binatang pemburu tersebut-

Jadi, madu tersebut kepunyaan orang yang lebih dahulu

menemukannya.

Mengenai madu lebah yang sengaja ditemak di sarang

lebah kepunyaan pemiliknya, maka madu tersebut adalah miliknya.

Karena untuk fujuan ifulah, dia menamh sarang-sarang lebah

tersebut. Jadi, madu yang ada di sarang lebah tersebut menjadi

miliknya.

Demikian juga dengan orang yang sengaja menebarkan jala

unhrk menjerat binatang buman; sengaja mengurangi debit air atau

tempat menahan ikan (iaring), maka setiap perkara yang

terperangkap ke dalam perangkap tersebut, maka menjadi milik

sang pemilik perangkap tersebut. Karena, dia dapat memilikinya

dengan memasang perangkap yang telah kami sebutkan- -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L547 - Masalah: Pembelian kain sutera hukumnya

diperbolehkan. sebagian ulama salaf melarang pembelian sutera

tersebut. Hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan dari

jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Hafsh bin Ghiyats

menceritakan kepada kami, dari Al-[-aits, dari Thawus, "Bahwa dia

menghukumi makruh perdagangan kain tipis yang diukur dengan

jari, sutera dan memakainya."
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Tentang pelarangan jual beli kain sutera juga telah

disampaikan dalam keterangan yang telah diriwayatkan kepada

kami dari lbnu Wahb, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada

kami, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Abi Az-Zinard, dari Al
A'raj, dari Abu Hurairah, bahawasanSn Rasulullah S bersabda,

??:r,r{;t ,o;lt?? ;*t !r$hr
a

dlI
)r.'g, / o . ol, ,6. . ., .. tg. 

l.o, l,.u-*t1 J_Jilt ?f ) t<;^,f qfJl
/

"Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta'ala mengharamkan

khamer dan uang hasil penjualannya, mengharamkan banglai dan

uang hasil penjualannya, dan mengharamkan sutera dan uang hasil
penjualann5n."

Dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang bemama

Mu'awiyrah bin Shalih, dia mempakan periwayat yarry dha'f Kalau
pun hadits tersebut shahih, maka tentu kami mengambil

kesimpulan hukum berdasarkan hadits tersebut. Telah diriwayat-
kan secara shahih dari Nabi $, bahwa beliau bersabda mengenai

pakaian sutera yang Umar kenakan,

tgl,J{'rt rra-^11. 6*l "f

"Aku tidak memberimu pakaian sutera ifu agar kamu
memakainya, akan tetapi agar kamu menjualnya." Atau
pem5rataan lain yang sama maknanya.
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1548- Masalah: Pembelian anak hasil perzinaan dan

pembelian budak perempuan yang berzina hukumnya adalah halal

dan diperbolehkan.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muhammad bin Al Mutsanna; Mu'tamir bin Sulaiman mencerita-

kan kepada kami, dari [-aits, dari Mujahid, dia berkata, "Anak hasil

perzinaan, janganlah kamu menjualnya, janganlah kamu membeli-

nya dan janganlah kamu memakan uang hasil penjualannya."

Ali berkata: Tidak ada hujjah pada diri seseomng selain

Rasulullah $,

'€li';'(b?t

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al

Baqarah I2l:2751.

Rasulullah $ pemah menyrruh menjual budak perempuan

yang dijatuhi hukum pidana dalam kasus perzinaan yang dilakukan

sebanSnk tiga ketika dia melakukan perzinaan untuk keempat

kalirrfra.

1549- Masalah: Jual beli segala jenis kulit bangkai

halal ketika sudah disamak. Demikian juga kulit babi.

Sedangkan rambut dan tulangnya, maka tidak halal memperjual-

belikannya. Tulang-tulang bangkai sama sekali tidak halal

diperjualbelikan.

Malik melarang jual beli kulit bangkai walaupun sudah

disamak. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah melegalkannya.
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Selain itu, Malik juga melegalkan jualbeli bulu bangkai. Sementara

As5rSyaf i melarang jual beli bulu bangkai tersebut.

Dasar hukum benamya pendapat kami adalah, sabda

Rasultrllah *, lg;t.rdi;ti 6F:s W$ t:bi ()A"M"rgupu mereka

tidak mengambil kulittya, lalu mereka menyamaknya, lalu mereka

memanfaatkannya."

Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kulit tersebut

adalah bangkai. Beliau menjawab , qki ?? $ " saungguhnya

kulit bangkai itu hanya hamm memakannya."

Kami telah sebutkan berikut sanadnya dalam pembahasan

Thahanh dari buku kami ini. Jadi, kami tidak perlu mengulangnya.

Jadi, Rasulullah,S menyrruh untuk memanfaatkan kulit

bangkai sesudah disamak. Beliau mengabarkan, bahwa memakan

kulit bangkai itu hukumnya haram.

Jual beli kulit bangkai itu mempakan sesuatu yang

bermanfaat tanpa ada keraguan sedikitpun, sehingga jual beli hrlit
bangkai ifu pun termasuk ke dalam nash yang menghalalkan jual

beli, dan keluar dat', nash yang mengharamkan jual beli, sebab

larangan haram jual beli kulit bangkai itu tidak pemah dijelaskan,

Allah S berfirman,

" Padahal Allah telah menielaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-Nya atasm4" (Qs. Al An'aam [6]:

119).

#'i;e #J:;r$,

Al Muhalla - t$d



Mengenai permasalahan anjing, maka seluruhnya haram

kecrrali kesucian kulihrya dengan cara disamak. Diantara keanehan

argumen yang disampaikan para pengikut madzhab Malik dalam

kasus ini adalah, pendapat mereka yang menyatakan, bahwa kulit

ifu akan mati (kering), demikian juga dengan bulu, yang mana

bangkai ihr tetap menyegarkannya. Sedangkan bulu halus dan

rambut, tdak akan mati (kering).

Kalau pendapat mereka ini dibalikkan, lalu disampaikan

pada mereka: Justm kulit bangkai itu tidak akan mati, demikian

juga dengan bulu. Sedangkan bulu halus dan rambut, maka

bangkai tersebut akan tetap membuahya segar. Dengan alasan

apa mereka memisahkan hukum tersebut, bukankah argumen itu

tiada lain kecuali hanya sekedar klaim sama seperti klaim lainnya?

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazaq; dari Ma'mar, dari Hammad bin Abi Sulaiman, "Tidak

masalah dengan bulu bangkai-"

Thawus, hnu Sirin, dan Urwah bin Az-Zubair melegalkan

dalam memanfaatkan tulatg (gading) gajah dan memperjual-

belikannya. Sementara AsySyafi'i dan ulama lainnya melarang hal

itu.-Haryra kepada Allah lah kami memohon taufik--

1550. Masalah: Penjualan budak mukatab sebelum dia

memba5rar sebagian dari keseluruhan angsuran kitababnya. maka

hukumnya diperbolehkan. Akad kitabah tersebut menjadi batal

lantamn penjualan budak mukatab tersebut.

Apabila dia telah membayar sebagian dari keseluruhan

angsumnnya, maka haram menjual sebagian dari diri budak

mukatab yang menjadi perimbangan sebagian angsuran yang
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sudah dibayamya. Dan boleh menjual sebagian dari diri budak

mukabb yang menjadi perimbangan sebagian dari keseluruhan

angsuan yang belum dibayamya.

Akad kitabah yang berkenaan dengan sebagian dari diri

budak mul<atab yang telah dijual ifu batal, sementara sebagian dari

dlrl mukatab yang menjadi perimbangan sebagian dari keseluruhan

angsu?ln yang sudah dibayamSra, maka ifu tetap merdeka.

Misalnya; budak mulatab telah membayar angsuran

seban5nk sepuluh persen dari keseluruhan angsurannya, maka

sepuluh persen dari diri mulaAbtersebut merdeka, dan boleh juga

menjual sembilan dari sepersepuluhnln. Dernikian juga seterusnya

dalam setiap bagian; baik bagian itu sedikit atau pun banyak. Inilah

pokok masalah Sang menjadi pertedaan pendapat di kalangan

para ulama.

Sekelompok ulama berpendapat: Budak mukatab stafusnya

tetap budak selama dia masih memiliki beban angsuran dari

keselumhan angsuran dirinya, walaupun hanya safu dirham atau

pun kurang. Menjual budak mukabb ini boleh selama dia masih

berstatus budak. Akad kitabah tersebut batal lantaran adanya

peniualan tersebut. Budak mukatabmenunrt mereka adalah, budak

yang dimerdekakan dengan suafu sifat. Ini merupakan pendapat

Abi Sulaiman dan para pengikut madzhab kami.

Sekelompok ulama lain berpendapat: Budak mukabb
statusnln tetap budak selama dia masih memiliki beban angsuran

dari keseluruhan angsuran dirinya, walaupun itu hanya kurang safu

dirham atau bahkan kurang dari ifu, narnun sang pemilik tidak

halal menjualnya, kecuali budak tersebut merasa kesulitan

membayar angsuran. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik

dan AsySyafi'i. Ini pendapat yang jelas mengandung kontradiktif.
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Karena, budak mukaAb itu statusnya adalah budak, maka

menjualnSra tenfu dipertolehkan, selama tidak ada nash yar'ry

meneftmgkan larangan menjualnya, dan nyata memang tidak ada

nash mengenai larangan menjual budak mukatab tersebut,

walaupun sang budak sudah membayar sebagian dari keseluruhan

angsurann!/4.

Sekelompok kaum berpendapat, bahwa apabila budak

mukatab telah membayar seperempat dari keseluruhan

angsuanryE, maka dia berstafus merdeka, dan dia adalah pihak

yang berutang (ghafiri, dia berhak dituntut untuk melunasi

sebagian angsuran yang tersisa dan masih menjadi tanggungannya.

Dirir,uagratkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur; Hrlsyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah mendengar

Ibrahim dan AsySya'bi berkata: hnu Mas'ud berpendapat

mengenai mukatab, 'Apabila budak mukatab telah membayar

seperempat harganya, maka dia berstafus sebagai pihak yang

benrtang (gharim), dia tdak dapat dituntut kembali menjadi

budak.'

Zaid bin Tsabit berkata: Budak mukatab itu tetap berstatus

budak, selama dia masih memiliki beban angsuran dari

keseluruhan angsurannya, sekalipun ihr sebanyak satu dirham.

Ali bin Abi Thalib berkata: Budak mukatab itu, sebagian

dirinya merdeka sesuai dengan jumlah angsuran yang telah

dibayamSn, dan sebagian dirinya tetap budak sesuai dengan jumlah

angsuan grang belum diba5nmya, dia dapat menerima warisan

sesuai dengan iumlah kemerdekaan dirinya, dan terhalang untuk

dapat menerima warisan sesuai dengan jumlah dirinya yang

berstafus budak.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufuan bin Uyainah;

dari AMunahman bin Abdullah bin Abdurahman bin Abdullah bin
Mas'ud, dari pamannya yaitu Al Qasim bin Abdurrahman bin

AMullah bin Mas'ud, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Umar

bin AI Khaththab berkata: Kalian boleh mengadakan akad kitabah

dengan para budak mukabb, jadi siapapun di antara mereka

selama dia telah membayar sepamh, maka sifat budak ihr tidak lagi

disandangnya. Diriwayatkan juga dari hnu Mas'ud,, bahwa apabila

dia telah membayar sepertiga (dari keseluruhan angsurannya),

maka dia berstatus pihak yang bemtang, dan fidak lagi

menynndang status budak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki',

Sut/an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al
Mu'tamir, dari hrahim, dikatakan: "Apabila mukaAb telah

membayar seperempat dari keseluruhan angsurannya, maka dia

berstatus sebagai pihak yang benrtang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari hnu
Juraij, dari Atha': "Apabila budak mul<aAb masih memiliki beban

angsuran sebanyak seperempat dari keselunfian angsurannya, dan

dia telah membayar seluruh angsuran tersebut selain seperempat

bagian, maka dia berstatus sebagai orang yang berutang, dan dia

tidak kembali menyandang status budaknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Ikrimah, dari Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: hnu
Abbas berkata: "Apabila mukatab masih memiliki beban angsuran

sebanlnk lima uqijnh, lima daudz, atau lima wasaq dari

keseluruhan angsurannya, maka dia telah berstafus sebagai orang

yang bemtang."
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Diriwayatkan juga dari hnu Abbas, "Apabila dia telah

menerima bukti pembayaran angsuran, maka dia berstatus orang

lnng benrtang." Dengan masing-masing dari pendapat inilah,

sekelompok ulama berpendapat.

Ali berkata: Dasar hukum sewaktu terjadi perselisihan

pendapat adalah apa lrang telah Allah perintahkan; kembali pada

perintah Allah jika kita otang-orang yang beriman; yaitu kembali

pada Kibbullah dan Sunnah Rasulullah #i.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Qutaibah

menceritakan kepada kami, Al-l-aits yaitu hnu Sa'd menceritakan

kepada kami, dari hnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari

Aist/ah Ummul Mukminin, bahwa dia mengabarkan kepadanya:

"Bahurasan3la Barirah datang sembari meminta pertolongan

kepadanln terkait kiababnya, dan dia belum membayar

sedikitpun dari keselunrhan kiabahrrya.

Aisyah lalu berkata padanya: Kembalilah kepada para

pemilikmu. Apabila mereka suka, aku akan membayar kitabaltmu,

dan ahli waris wala'mu ada padaku, maka alar akan melakukan

permintaanmu? [-alu Barirah menyampaikan pesan Aisyah

tersebut kepada para pemiliknya. Namun, mereka menolak

sembari berkata: Apabila Aisyah ingin membayar (angsuran) yang

menjadi tanggunganmu, silahkan dia lakukan, dan waris wala'mu

tetap menjadi milik kami.

Aisyah lalu menlrampaikan pesan para pemilik Barirah

tersebut kepada Rasulullah S. t-alu Rasulullah berkata,

.'€*l a.)'t;tCtp &?t e6.l
z-
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'Belilah dan merdekakanlah, sesunguhnya waris wala' ifu
orang yang memerdekakan." ll .

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari;

Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin

Aiman Al Makki menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia

berkata: "Aku menemui Aisyah, lalu dia berkata: Barirah

menemuilu, dan dia adalah budak perempuan yang sedang

mengadakan akad kitabah.lz

Barirah berkata, "Wahai Ummul Mukminin, belilah aku,

karena mereka hendak menjualku, lalu merdekakanlah aku?"

AisSnh pun mengiakannya- Barirah berkata, "Sesungguhnya para

pemilikku hanya mau menjualku dengan qnrat menjadi waris

wala'l<u (menjadi milik mereka)." Ais5nh berkata, "Aku Udak

mempunyai kepentingan apapun yang berhubungan dengan

kamu."

Nabi $ mendengar penuturan Aisyah tersebut, atau

penufuran Aisyah tersebut sampai pada Nabi. lalu Nabi bersabda,

$r;o 6 ,*"#t t&?6 W--j;,;t ii;. Llz, 6 "Apapun kadaan

Barinh, b.llt"h dia dan merdel<akanlah dia, dan silahkan mereka

mengajukan syant apapun Snng mereka kehendaki?' Aisyah

berkata, "Lalu aku pun membelinya, tak lama kemudian aku

memerdekakannya. " Dia menuturkan cerita lainn5n.

Perintah penjualan Barirah itu terjadi saat dia berstatus

budak mukatabah, dengan keseluruhan angsurtrn sebanyak

sembilan auqiyah selama sembilan tahun, setiap tahun sebanyak

11 Hadits ini dimuat dalarn Shahih Muslim (iuz 3 hal. 302) dengan redaksi
yang lebih panjang daripada redaksi ini.

12 Tambahan redaksi ini bersumber dari Shahih Al Bukhari$z 4t:ril.23l.
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safu auqitah, yaifu dengan kalender Masehi. Barirah belum

membayar sedikitpun dari keseluruhan angsurannya sesudah

mengadakan akad kiabah tersebut. Barirah dijual dengan kondisi

demikian. Para pemilik menawarkannya untuk dijual pada saat dia

menyandang status budak mukatabah. Perintah penjualan Barirah

ifu dengan sepengetahuan Nabi S, yang mana beliau tidak

mengingkari penjualan Barirah yang mereka lakukan, bahkan beliu

menyrnrh unhrk membeli dan memerdekakannya, dan wala'

tersebut menjadi kepunyaan orang yang memerdekakannya.

Perintah Nabi ini adalah pemyataan yang sama sekali tidak ada

perkara yang mengecualikannya.

Sekelompok ulama berkata: Barirah kesulitan membayar

keseluruhan angsurannya. Ini pemyataan bohong, yang murni, dan

tidak ada seorangpLln yang meriwayatkan, bahwa Barirah kesulitan

membaSrar keseluruhan angsurannya. Keterangan tersebut juga

tidak pemah diriwayatkan dari Aisyah yang dimuat dalam hadits

tersebut. l-antas darimana kesimpulan kesulitan membayar

angsuran ihr timbul, padahal keseluruhan angsumn ihr diangsur

selama sembilan tahun ke depan. Dan Aisyah sesudah berada di
samping Rasulullah &; wanita yang cakap melakukan perbuatan

hukum, dia boleh membeli dan memerdekakan, dan dia tidak

menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah $ kecuali

Sembilan tahun sa;a.13

Sebagian mereka berargumen dengan firman Allah &,

13 Dalam naskah nomor (16) tertulis: "Tujuh", tulisan ini salah, karena

Nabi $ melamar Ais!,ah pa.da saat dia bemmur enam tahun, dan beliau memulai

hidup bersama dengan Aisyah pada saat dia benrmur sembilan tahun. Dan beliau
waht meninggalkan Asi!,ah, pada saat dia bemmur delapan belas tahun.
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'rffutl{
"Penuhilah aqad-aqad.rfu," (Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Maka kami menjawab: Benar, pemilik budak mukatab itu
dihmfut memenuhi perjanjian tersebut, dan tidak dapat dibenarkan

dia memsaknya. Akan tetapi, ketika budak mukatab itu sudah

keluar dari kepemilikannya, maka akad yang dilaldan untuk

selain akad jual beli tersebut itu menjadi batal. Hal ini sesuai

dengan firman Allah &,

WL,*3,L&si
"Dan ddaHah seonng membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiii' (Qs. Al An'am
6l:7641.

Hal yang mengherankan adalah, bahwa mereka yang

berargumen dengan firman Allah & ini berpendapat boleh

menganulir kemerdekaan yang bersangkutan dengan jalur wasiat.

Tetapi mereka tidak berargumen yang melemahkan diri mereka

dengan firman Allah HI, ,ff\"\lrJ " Pn uhitah aqad-aqad itu,"

(Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Padahal putusan hukum bolehnya menganulir kemerdekaan

budak yang bersangkutan dengan wasiat itu bukanlah ijma'tflana.
Karena Sufuan Ats-Tsauri tidak berpendapat dengan diperboleh-

kanryn menganulir kemerdekaan budak yang bersangkutan

dengan jalan wasiat.
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Masing-masing dari mereka melegalkan penjualan budak

yang mana sang pemilik berkata padanya, "Jika ayahku datang,

kamu merdeka."

Mereka membatalkan penjualan budak lantaran akad

kitabah ini. Mereka tidak melegalkan penjualan budak tersebut

tanpa mengecualikan sebagian diri budak mukatab yang sudah

keluar dari kepemilikannya. Kesimpulan pendapat mereka tersebut

jelas sangat kontradiktif dan tidak benar.

Apabila ada yang menyebutkan beberapa atsar yartg

menercmgkan, "Mukatab tetap berstafus budak selama dia masih

memiliki tanggungan angsuran safu dirham." Seluruh atsar it.t

cacat, di antara beberapa atsar ifu adalaht

Salah satunya, atsar yang diriwayatkan dari jalur

periwa5ratan Amm bin Synr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Sumber atsar tersebut merupakan keterangan yang salah

penulisannya, berapa banyak mereka menentang sumber atsar ini
tatkala bertentangan dengan madzhab mereka.

Atsar yang lainnya; DiriwaSatkan dari jalur periwayatan

Atha' bin As-Sa'ib, dari Ibnu Amru bin Al Ash. Atha' tidak

pernah mendengar langsung dari Amru bin Al Ash. Hadits tersebut

munqathi'. Kemudian, kalau pun hadits tersebut shahih, tenhr

kedua atsar tersebut tidak mengandung kecuali ketemngan yang

memberikan kepastian, bahwa budak mukatab itu tetap berstatus

sebagai budak selama dia masih memiliki tanggungan angsuran

sebanyak sepuluh persen dari keseluruhan akad kitabaltnya, atau

sepuluh persen dari sepersepuluhnya.

Hadits maudhu'yang bersumber dari hnu Umar tidak

dapat dibenarkan. Jadi, atsar tersebut seluruhnya cacat.
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Sedangkan keterangan, "Apabila mukatab telah membayar

sebagian dari keseluruhan angsurannya." Maka ini sesuai dengan

keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Isa Ad-Dimas5xli

menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada

kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari

Qatadah dan Ayub As-Sikhtalnni. Qatadah berkata: Dari l(hilas

dari Ali bin Abi Thalib. Ayt b berkata: dari lkrimah, dari hnu
Abbas. Kemudian Ali dan hnu Abbas bertemu, keduanya dari
Nabi $, bahwa beliau bersaMa:

,Y ?G:t 6!1 6 )r;". ;:, :fr UK:ir
to / // ,/ o' I .o t. to / // / o' l, o.y,y G s&. ot"i-s + f G :& 36-Jt

"Budak mukatab ifu merdel<a sesuai dengan junlah
angsuran yang telah dibaSmmya, hukuman yang telah ditenfukan
(had) dapat dijatuhkan kepadan5n sesuai dengan jumlah Jnng
merdeka dari dirinya, dan dia mendapat warisan sesuai dengan
jumlah yang merdeka dari dirinya."

Ali berkata: Sanad hadits ini sangat shahih. Sepengetahuan

kami, tidak ada seorangpun menyatakan cacat sanad hadits ini.

Akan tetapi, sebagian orang ada yang menyatakan bahwa hadits

ini adalah hadits murcaL Kesimpulan yang menyatakan murcal lru
sungguh mengherankan, karena mereka yang menentang dengan

mempergunakan hadits ini seraya berpendapat, bahwa hadits

mural itu lebih kuat daripada hadits musnad atau la.relnya salna

dengan hadits musnad. Jadi, kesimpulan mursal dari orang 5nng
menyatakan hadits im mursal batil, begitu juga dengan kesimpulan
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mu$al tersebut, Sedangkan kesimpulan musnad dari orang yang

menyatakan hadits ini hadits musnadtenitjuga ilnat batil-

Tidak ada yang memilih metode pengambilan kesimpulan

dalam urusan agamanya yang seperti ini, kecuali mereka adalah

orang Spng sejatinya tidak beragama dan tidak mempunyai rasa

malu. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak

mendapat pertolongan Allah tersebut.

1551. Masalah: Penjualan budak laki-laki dan budak

p€rempuan mudabbarah hukumnya diperbolehkan bukan karena

darurat dan bukan pula karena utang, tidak ada kemakruhan sama

sekali mengenai penjualan budak mudabbartersebut-

Akibat penjualan budak mudabbar tersebut, tindakan

mengganfungkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian

pemilikqTa se@ra otomatis menjadi batal, sebagaimana batalnya

wasiat akibat penjualan budak yang menjadi objek wasiat dengan

cara memerdekakannya. Tidak ada perbedaan salna sekali- Ini

mertrpakan pendapat AqrSyafi'i dan Abu Sulaiman-

Ahmad berperrdapat: Budak mudabbarlaki-laki boleh dilual

-sebagaimana pendapat kami- sedangkan budak mudabbar

perempuan fidak boleh dijual. Ini pemilahan yang tidak disertai

dalil Fng membenarkannya.

Malik berpendapat: Budak mudabbar laki-laki maupun

budak mudabbar perempuan tidak boleh dijual kecuali untuk

menutupi utang. Jadi, apabila utang itu ada sebelum al<ad tadbir

maka kedtn budak mudabbaritu boleh dijual unhrk menutup utang

tersebut ser,r.raktr..r pemiliknya mereka masih hidup.
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Apabila utang itu ada sesudah akad tadbia maka keduanya

itu tidak boleh dijual unhrk menutup utang, di saat sang pemilik

menggantungkan kemerdekaan budak miliknya ifur tersebut saat

dia masih hidup. Keduanya boleh dijual untuk menutup utang

sesudah kematian sang pemilik.

Apabila sepertiga harta tersebut tidak pemah memuat

budak mudabbar, dan tidak ada utang sesudah kematian sang

pemilik budak tersebut, maka sebagian dari budak mudabbaryarry
mencapai nilai sepertiga harta peninggalan ifu bisa dimerdekakan,

dan sisanya tetap berstafus budak.

Apabila budak mudabbar itu dijual ser,r,raktu masih hidup
pemiliknya dan bukan karena utang, lalu orang yang membeli

budak itu memerdekakannya, maka jual beli tersebut sudah

berkekuatan hukum tetap dan dipertolehkan.

Komentar Imam Malik ini merupakan kesimpulan pendapat

yang sangat kontradiktif. Kalau pun penjualannya haram, tenh-r

tidak halal menjualnya; baik itu bertujuan untuk menutup utang

maupun unfuk fujuan lainn5ra; baik pembeli ifu memerdekakan

atau tidak pemah memerdekakannya, perkara ini sarna saja

dengan tidak dipertolehkan menjual Ummul Walad, dimana

penjualan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, sekalipun sang

budak itu telah dimerdekakan.

Apabila penjualannya halal, maka tenfu tidak haram unfuk

menjual budak ifu kapanpun pemilikn5ra ingin menjualnya.

Sepengetahuan kami, mereka fidak memiliki dasar hukum

mengenai pembagian ini; baik ifu yang bersumber dari nash,

riwayat yang lemah sekalipun, tidak pula dasar hukum berupa

pendapat seorang sahabat, qiyas, maupun pendapat logis yang
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memptrnyai suatu kesimpulan dan lebih diunggulkan dari dua

perkara yang berlat uanan.

Abu Hanifah berpendapat: Budak mudabbar tidak boleh

dijual; baik itu bertujuan unfuk menutupi utang maupun unfuk
tujuan yang lain; baik sewaktu pemiliknya masih hidup maupun
sesudah kematiannya. Tetapi budak mudabbarihr adalah sepertiga

bagain harta peninggalan mayit.

Apabila sepertiga harta peninggalan mayit ifu tidak

mencukupi, maka budak mudabbar difuntut untuk membebaskan

dua pertiga harga sang omng yang memiliki dirinya.

Ztrfr berkata: Mudabbar adalah bagian hana pokok
peninggalan mayit, dia sarna seperti Ummul Walad.

Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dasar hukum sama

sekali. Gagasan mereka hanya berpijak pada firman Allah &, \;ttr

,ili\"Penuhilah aqad-aqadrtu," (Qs.Al Maa'idah t5]: 1).

Para pengikut ma&hab Malik melegalkan penjualan budak

mudabbar dalam bertagai kasus, kami telah menyebutkan itu
sebelumnya. Jadi, mereka tidak memenuhi akad-akad (perjanjian)

tersebut.

Sementara para pengikut madzhab Abu Hanifah, mereka

mentrnfut budak mudabbar ifu unfuk membayar dua pertiga

harganya. Jadi, mereka juga tidak memenuhi akad-akad tersebut.

Mereka berargumen dengan sejumlah riwayat yang akan

kami sebutkan insya Allah, di antaranya:
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Hadits yang telah diriwayatkan oleh AMul Baqi bin Qani',

dari Musa bin Zakariya, dari Ali bin Hart, dari Amru bin Abdul

Jabbar -periwayat yang tepercaya,- dari pamannya; laitu Ubaidah

bin Hisan, dari Ayyub, dari Nafi', dari hnu Llmar, dari Nabi $,

.r.iir 'ar; hc$t'rLq\ !.*"sr

"Mudabbar tidak boleh diiual dan tidak boleh dibeli, dia

merdeka dari sepertiga karta peninggalan mayit)."

Hadits ini maudhu' (palsu), karena AMul Baqi adalah

seorang periwayat yang kerap menceritakan riwayat yang

mengundang mushibah, haditsnya diabaikan oleh para ulama,

sebab haditsnya jelas mengandung kerusakan. Kemudian selumh

periwayat lainnya yang meriwayatkan hadits tersebut sampai ke

Aytb itu Udak diketahui identitasn5n.

Mengenai Amru bin Abdul Jabbar, apabila dia adalah AMul

Jabbar As-Sanjari, maka dia merupakan periwayat yang dha'if.

Apabila dia itu selain As-Sanjari, maka dia periwayat yang tidak

diketahui identitasnya. Kemudian kalau ptrn hadits tersebut shahih,

maka tentu para pengikut madzhab Malik malah akan benar-benar

menentang hadits tersebut.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah melegalkan penjualan

budak mudabbardalam sebagian kasus, yaifu mereka berpendapat

mengenai seorang budak yang berada di bar,mh kepemilikan dua

orang, yang salah seorang dari mereka menggantungkan

kemerdekaannya dengan kematian dirinya ltadbil, kemudian mitra

yang lain memerdekakan bagian miliknya. Maka, orang yang

mengganfungkan kemerdekaan bagian miliknya itu hams

menanggung harga baEan mitranya yang memerdekakan baEan
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miliknya. Ini merupakan benhrk penjualan budak mudabbar. Jadi,

mereka telah menentang hadirc maudhu'tersebut dan sekaligus

menjadikan hadits maudhu'ihr sebagai dasar hukum pendapat

mereka.

Yarrg mengherankan justrr banyak timbul dari orang yang

menolak hadits jual beli budak mul<atab, hadits musharat (hewan

yang dibiarkan susunla hingg. mengendap, dengan cara tidak

memerahnlra selama beberapa hari), dan hadits larangan jual beli

anjing, padahal sanad hadits-hadits tersebut shahih dan masyhur,

kemudian mereka malah berargumen dengan riwayat yang palsu

ini.

Mereka menyebutkan hadits, yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur perir,rayatan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al
Husain, 'Bahwasanya Rasulullah $ (membolehkan) menjual

pekerjaan budak mudabbar-"

Ini adalah hadits mural dan hadits mursal ini tidak dapat

dijadikan sandaran hukum. Kemudian kalau pun hadits tersebut

shahih, tentu hadits tensebut menjadi dasar hukum yang

melemahkan pendapat perrgilnrt ma&hab Abu Hanifah dan

pengikut madzhab Malik, sebab mereka tidak berpendapat boleh

menjual pekerjaan budak mudabbar, mereka tidak mempunyai

a/sarselain yang telah kami sebtrdran tadi.

Mereka berargumen dengan riwayat dari Nu'aim bin

Hammad, dari hnu Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-

Zubair, bahr,ua dia pemah mandangar Jabir bin Abdullah berkata

mengenai anak-anak budak perempuan mudabbarah, "Apabila

pemilikn5n meninggal dunia, maka kami tidak berpendapat lain

mengenai mereka kecrrali mereka ifu adalah orang-orang yang

merdeka. Anak budak perempuan mudabbarah pun juga merdeka,
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yang mana anak ini adalah baEan dari budak perempuan

mudabbarah tersebut. Jadi, seolah-olah anak dari mudabbar

tersebut adalah anggota fubuh dari budak perempuan mudabbarah

itu sendiri."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Abdul

Jabbar bin Umar, dari Ibnu Syihab, dan Rabi'ah,

berkata: "SesungguhnSa Aisph Ummul Mukminin pemah menjual

budak perempuan mudabbarah di tengah-tengah

orang badui. [.alu informasi peniualan budak mudabbar ifu pun

terdengar oleh Umar.

Umar lantas mengirim ufusan unfuk mencarinya, tetapi dia

tidak menemukannya- Umar merrgirim ufusan kepada Aisyah, lalu

dia meminta uang (pengganti budak perempuan mudabbarah

tersebut), dan dengan uang ifu Umar membeli seorang budak

perempuan, lalu Umar menjadikannln sebagai pengganti budak

perempuan tersebut berkaitan akad bdbiryang dilakukan Aisyah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Hammad bin

Zaid mengabarkan kepada karni, dari Ayub, dari Nafi', dari hnu
Umar, "Bahwa dia menlnbkan makruh menjual budak

mudabbar."

Semua perkata lnng mereka jadikan tameng untuk
menutupi kesalahan, dan ifu bersumber dari sahabat,&, maka

semua itu tidak mengandung dasar hukum yang mendukung

pendapat mereka.

Hadits Umar sanadnya cacat, karena Az-Zuhri, dan Rabi'ah

udak dilahirkan kecuali sesudah tiga puluh lima tahun lebih

semenjak kematian Umar. Jadi, hadits tersebut sanadnya

munqathi'.
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Di samping sanadnya munqathi', dalam sanad hadits Umar
pun terdapat seorang periwayat yang bemama Abdul Jabbar bin
(Jmar, dia merupakan periwayat yang dha'if Kemudian, kalau pun
hadits umar iru shahih, tenfu hadits Umar ini malah menjadi dasar
hulorn lnng melemahkan mereka dan bukan yang mendukung
mereka, karena beberapa alasan:

Pahma, Ummul Mukminin Aisyah mempunyai pendapat
yang Meda dengan Umar mengenai penjualan budak permpuan
mudabbrtersebut. Jadi, pendapat umar itu fidak dapat dijadikan
dasar hul$rn lrang menentang Aisyrah. Dan tidak lebih diunggulkan
daripada pendapat Aisyah. Ini mempakan perselisihan. Jadi, yang
wajib dilal$kan ser,,rraktu terjadi perselisihan adalah kembali kepada
AI Qur'an dan As-Sunnah, dan kedua sumber hukum ini nyatanya
melegalkan penjualan mudabbar.

Kdua, mereka sesungguhnya menentang hadits Umar.
Sebab dalam hadits umar ini diterangkan mengenai pengambilan

uang pengganfl budak perempuan mudabbarah oleh Umar, dia
membeli budak perempuan dengan uang pengganti tersebut, lalu
menjadikann5a sebagai budak perempuan mudabbarah yang
menggantikan posisi budak perempuan mudabbarah yang dijual
Aisyah- Allah telah melindungi Amirul Mukminin dari pengambilan

hukum yang rusak dan jelas kecacatannya ini.

Sebab, haram hukumnya menjual budak perempuan demi
budak perempuan yang lain yang dijual, menjualnya ifu tidak
dipertolehkan. Maka tentu berdasarkan alasan ini, orang yang
merrjual orang merdeka harus membeli seorang budak dengan
uang hasil penjualannya ifu, Ialu dia memerdekakan menggantikan
posisi orang merdeka tersebut. Ini jelas bertentangan dengan
firman Allah &,
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VA ;rbs 3is;W 1,*3,L ;J37i
"Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan

kemudhantann5n kembali kepada dirinya sendii; dan seorang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain," (Qs. Al

An'aam [6]: 154).

lantas bagaimana jika uang hasil penjualan orang merdeka

ih-r habis, atau tidak ditemukan budak yang setara dengan harga

tersebut, atau didapat beberapa budak Snng setara dengan uang

hasil penjualan orang merdeka tersebut, atau budak perempuan

yang diiual itu kembali ditemukan sesudah budak perempuan lnng
lain ini ditetapkan sebagai budak mudabbar menggantikan

posisinya, dan mungkin saja budak perempuan yang lain ini mati

dalam keadaan menjadi budak, jadi bagaimana aturan pergantian

posisi itu dilakukan? Atau ada kemungkinan dia tetap hidup,

sementara budak perempuan yang dijual mati dalam keadaan

menjadi budak di bawah kepemilikan orang lain, jadi bagaimana

afuran pergantian itu diberlakukan terkait perbauran status ini?

Maha suci Allah dari aturan hukum seperti ini. Jadi, keterkaitan

mereka dengan pendapatUmar itu batil.

Mengenai hadits Jabir, mereka sarna sekali tidak memiliki

keterkaitan pada apa yang terkandung dalam hadits Jabir tersebut,

tetapi itu mumi tindakan pembauran (yang benar dan yang salah)

dari mereka. Karena, hadits Jabir tersebut sama sekali tidak

mengandung larangan penjualan budak perempuan mudabbarah,

tetapi hanya menyinggung stafus anak dari budak perempuan

mudabbarah jika hanya budak perempuan mudabbarah itu lah

Snng dimerdekakan tanpa anaknya.
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Jikalau mereka mempunyai rasa malu, tenfu mereka tidak
akan melakukan findakan pembauran tersebut dalam umsan

agama dengan pembauran seperti ini. Bagaimana mereka

mempunyai rasa malu, padahal telah diriwayatkan dari Jabir
yang berbeda dengan pendapat mereka? Seperti

keterangan yang mana kami telah diriwayatkan dari jalur

periwalratan lbnu Wahb; dari tJbaidillah bin Umar, dari Nafi', dari
hnu (Jmar, bahwa dia berkata: "Anak budak perempuan
mudabbarah stahrsnSa sarna dengan ibunya, mereka menyandang

stafus budak dengan status budak yang disandang ibunya, dan
mereka menyandang stafus merdeka dengan kemerdekaan

ibun1ra."

hnu Wahb telah menufurkan dari beberapa oftmg ulama,

dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Jabir
bin AMillah dan para sahabat lain selain mereka, yaitu berupa
pendapat lrang sama dengan lbnu Umar. Jadi, inilah Jabir, dia
berpendapat bahvra budak perempuan mudabbarah tetap
menyandang stahrs budak-

Apabila ada lrang : Hadits ini hadits mursal.

Maka kami menjawab: Dengan hadits mursal pula kalian

berargumen unfuk menentang kami, jadi sekarang pegangilah

hadits mural iru atau janganlah kalian berargumen dengan hadits

mutaL

Sementara mengenai hadits hnu Umar, ffi* di dalamnya

hanya mengandung yang menyatakan hukum makruh
penjualan budak perempuan mudabbarah. Telah diriwayatkan
secara shahih dari Ibnu Umar tentang penjelasan yang

menercmgkan bolehnya menjual budak perempuan mudabbarah,
yang mana ifu sama halnya dengan keterangan yang telah kami
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riwayatkan dengan sanad yang lebih diunggulkan, yaifu yang

bersumber dari Malik, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa dia

berkata, "Tidak halal seseonmg menyefubuhi budak perempuan

yang telah melahirkan anak hasil hubungan dengannya, kecuali dia

menyandang stahrs Ummul Walad. Jika dia menghendaki, dia bisa

menjualnya dan jika dia menghendaki, dia boleh menghibah-

kannya, serta jika dia menghendaki, dia pun boleh melakukan apa

saja yang dia kehendaki berkenaan dengannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Ma'mar, dari Ayub As-Sikhtayani, dari Nafi', dari hnu Umar,
"Bahwasanya dia telah melakukan akad hdbir kedua budak

perempuan miliknya, karena dia menyefubuhinya sampai salah

seorang dari mereka melahirkan anak." lni nash yang sangat jelas

dari hnu Umar yang menjelaskan bolehnya menjual budak

perempuan mudabbarah.

Apabila mereka menyatakan adanya ima' ulama mengenai

bolehnya menyefubuhi budak perempuan mudabbarah, maka

mereka telah membuat pemlntaan yang tidak benar. Hal ini sesuai

dengan keterangan yang mana kami telah diriwayatkan dari jalur

periwayatan AMurrazaq, dari Ma'mar, dai Az-Zuhri, bahwa dia

menghukumi makruh tindakan seseorang yang menyefubuhi budak

perempuan mudabbamh kepunyaannya. Ma'mar bertanya pada

Az-Zvhn: Apa alasan kamu menghukuminya makruh? Dia

menjawab, "Karena pendapat (Jmar, 'Janganlah kamu mendekati

mudabbarah, pada mudabbanh ifu terdapat syarat fianji
kemerdekaan) bagi seseorang'. "

Jadi, lelas terlihat kerusakan sandaran pendapat mereka
yang bersumber dari para sahabat,r&. Mereka tidak mempunyai

dasar hukum yang berkaitan dengan sesuafu yang diriwayatkan
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dari para sahabat. Mereka telah membuat pemyataan yang bias

dari segi metode berpikir, misalnya mereka mengatakan: Ketika

istilah mudabbarah dan istilah budak yang menjadi oblek wasiat

dengan kemerdekaannya dibuat terpisah, maka kedua istilah yang

terpisah itu tentu memiliki hukum yang berbeda pula-

Ini kesimpulan yang Udak benar- Karena kesimpulan

tersebut merupakan pernyataan tanpa dasar hukum. Tidak semua

dua istilah rrang berteda ihr, harus berbeda pula makna dan

hukumnya saat ditinjau dari segi bahasa kedua istilah itr yang

mempunyai kesamaan makna- Msalnya, kata " Muhanai' dan kata

"Mu'b{ (budak yang dimerdekakan) dua istilah yang berbeda,

tetapi maknanya tunggal. Kata '.hkal' dan "Shadaqali' juga

demikian. Kab, " Az-hutaai' dan kata " An-Nkali' iuga demikian-

Dua istilah yang berbeda dengan makna yang tunggal ini sangat

bar,yuk sekali.

Kalau pun kesimpulan hulilm mereka itu benar, tentu yang

wajib dilakukan ketika rasi menerangkan kedua istilah yang

berteda ifu, adalah mengarahkan kesimpulan hukum tersebut

pada keinginan nasrlyang ada-

Di samping ihr, kedua istlah yang berbeda itu tidak

mengandung pengertian yang menetapkan bolehnya menjual salah

satunya dan tidak boleh menjual yang lainnya. Istilah " Farai'

(kuda) dan"Abd'(budak) berbeda, tetapi keduanya boleh dilual'

Ali berkata: Kesimpulannya mereka sama sekali tidak

mempunyrai pegangan. Di antara dasar hukum yang

mempeibolehkan penjualan budak mudabbar dan mudabbarah

adalah, firman Allah &,
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'Ai';'ibV

"Padahal Allah telah menghalakan jual beli," (Qs. Al
Baqarah l2l:275).

Firman Allah &,

" Padahal SesungguhnSm Allah Telah menjelaskan kepda
kamu ap yang diharamkan-N1m atasm4" (Qs. Al An'aam [6]:
119).

Jadi, shahih bahwa setiap penjualan barang yang dapat

dipindahkan hak kepemilikannya hukumnya boleh dilakukan

kecuali barang yang Allah telah jelaskan pengharamannya kepada

kita. Allah juga tidak pemah menjelaskan kepada kita dengan

mengharamkan penjualan budak mudabbar dan mudabbanh. Jadi,

penjualan keduanya itu halal.

Di antara dall As-Sunnah yang memperbolehkan penjualan

budak mudabbar dan mudabbarah adalah; hadits lrang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki', Sufuan

Ats-Tsauri dan Isma'il bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami,

keduanya dari Salamah bin Kuhail, dari Atha' bin Abi Rabah, dari
Jabir bin Abdillah, "Bahwasanya Rasulullah S pemah menjual

budak mudabbar"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, bahwa dia pemah

mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Seorang pria dari kaum

Anshar melakukan akad tadbirbudak laki{aki kepunyaannya, yang

t+;;e #J:;'$,
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mana dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut? lalu
Rasulullah $ bertanya, 'Siapa Jnng hendak membelinya dariku?.

lalu ada seorang lelaki dari Bani Adi547rn bin Ka'ab yang

membelinln.

Jabir bin Abdillah berkata, "Dia adalah budak laki-laki

Qibthi, lang meninggal pada tahtrn pertama masa pemerintahan

hnu Az-Zubair."

Diriun5ra&an pula hadits tersebut kepada kami dari jalur

perirrayatan Al-[-aits, dan Ayrb dari Az-Zubair, bahwa dia pemah

mendengar Jabir bin AMillah....

Ini adalah atsar yang masyhur, gmg dapat dipastikan ke-

shahilranrrya, sebab diriwayatkan secara mutaumtir, dimana
persoalan yang disampaikan di hadapan para sahabat,&,

seluruhnSa membenarkan serta menyett-rjui hal ini. Kalau pun

orang lnng membenarkan dalam kasus penjualan budak mudabbar

dan mudabbamh ini menyatakan adanya ima', maka

pemyataann5ra itu tidak jauh dari kebenaran, tidak seperti beragam

pemlrataan mereka yang tidak benar lainnya?

Sebagian orang yang membuat pemyataan yang tidak

benar berkata, "Penjualan budak mudabbar dan mudabbarah in:
adalah penjualan yang bertujuan unfuk menuhrp utang, jika tidak

untuk fujuan ini, lalu unfuk tujuan apa mudabbarifu dilual?" Maka

kami menjawab, "Kalian telah menyampaikan pemyataan yang

tidak benar dan kalian telah membuat berita bohong, budak

mudabbar itu dijual karena mudabbir (pemilik budak mudabbai
tidak mempunyai harta lain selain mudabbartersebut. Oleh karena

ihr, Nabi $ menjualnya. Namun jika dia mempunyai harta lain

selain mudabbar, maka menjual budak tersebut hukumnya mubah
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tidak wajib, sama seperti budak lainnya yang hak kepemilikannya

dapat dipindahkan."

Adapun dasar hukum dari segi pertimbangan logika, bahwa

ijma' yang menyatakan bolehnya penjualan budak mudabbar

sebelum dia menyandang stafus mudabbar, ifu ijma' yarrg shahih.

Jadi, apabila ada seseorang melarang penjualan budak mudabbar

sesudah menyandang stafus mudabbar, maka sesungguhn5n dia

telah membatalkan (ijma' tersebut) dan menyatakan pendapat

hukum yang tidak berdalil.

Sementara mengenai dasar hukum yang bersumber dari
qilns, yang mana jika qryas ifu pun benar, maka tidak ada qiyas

yang lebih diunggulkan daripada qiyas berikut ini, yaitu budak yang

dimerdekakan dengan sifat, dia tidak akan mengetahui apakah

budak yang dimerdekakan dengan sifat itu akan mendapatkan sifat

tersebut atau tidak? Sedangkan budak yang menjadi barang wasiat

ifu adalah dengan cara memerdekakannya, mereka tidak berteda
pendapat mengenai kebolehan menjualnya sebelum munculnya

sifat tersebut. Budak mudabbar adalah barang wasiat yang

merdeka dengan kematian pemiliknya. Keduanya sama-sarna

diambil dari bagian sepertiga harta peninggalan mayit.

Kesimpulannya jika qiyas ifu benar, bahwa budak mudabbar iht
boleh dijual sebagaimana yang lain pun boleh diiual, akan tetapi

tidak ada nash yang mereka jadikan pedoman dan tidak ada pula

qiyas yang mereka anggap sebagai metode yang baik dalam

pengambilan kesimpulan hukum.

Di antara dasar hukum yang bersumber dari seseorang,

yang mana penjualan budak mudabbar itu shahih diriwaptkan
darinya adalah, keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufuan bin Uyainah, dari
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YahSra bin Sa'id Al Anshari, dari neneknya; yaitu Umrah binti

Abdurrahman, "Bahwasan5a Aisyah Ummul Mukminin pemah

menjual budak perempuan mudabbarah kepunyaannya. "

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwagratan Ma'mar;

dari A5ytrb As-Sikhtalnni, dari Umar bin Abdul Azlz dan

Muhammad bin Sirin, mereka berkata, "Budak mudabbar adalah

wasiat."

Dengan sanad ltang sama yang sampai pada Ma'mar, dari

AMullah bin Thawus, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir

bertan5n kepadaku tentang budak mudabbar, bagaimana pendapat

ayahku mengenai budak mudabbari apakah pemiliknya boleh

menjualnSn? Maka aku menjawab: Ayahku berkata, "Pemiliknya

boleh menjualnya jika dia mempunyai kebufuhan yang sangat

mendesak." Al Munkadir menambahkan: "Dan jika dia tidak

mempunyai kebufuhan yang sangat mendesak.

Diriurayatkan kepada kami dari jalw periwayatan

Abdurrazaq; dari lbnu Juraij, Amru bin Dinar mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Thaums berpendapat tidak ada masalah

bagi seseorang menganulir ibqahrrya- Amru berkata: maksudnya

tadbiir-

Dirir,rayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah,

dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Budak mudabbar

adalah wasiat, pemilikryra boleh menganulimya kapanpun dia

menghendaki."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu

Juraij, alar pemah mendengar Atha' berkata, "Budak mudabbar

dapat dianulir, dan juga dapat dianulir dalam setiap wasiat."
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Diriwayatkan dari hnu Sirin dan Atha': Makruh menjual
budak mudabbar. Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi. "Orang
berani melawan hukum Allah menjualnya, dan orang yarrg wara,
menghindari penjualannya. "

Jushr sebaliknya orang yang wara'ifu boleh menjualnya
karena mengikuti jejak Rasulullah $, sedangkan orang yang

bodoh membiarkannya (tdak mau menjualnya). Demi Allah, tdak
ada huntutan Allah yang perlu ditakuti berkenaan dengan perkara
yang Allah tidak pemah ielaskan kepada kita dengan bentuk
penghamman dalam KitabNya, dan tidak pula dijelaskan daram
SunnahRasulullah $.

Justm yang kami takuti adalah, tuntutan Allah @ mengenai
tindakan kita yang mengharamkan sesuatu yang Allah fidak
pemah jelaskan kepada kita pengharamannya, atau mengenai
tindakan kita yang membiarkannya tanpa ada kepastian hukum
lantamn takut perkara tersebut hukumnya haram. Kami berlindung
kepada Allah & dari tindakan ini.

Allah S berfirman,

#, t:,+_i)#_ 8, 5;.;;{ 14539;

\; r;$ (# CL;(; fu;1 ei_L1_ I'"J ;{;{.
t4;,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekabya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kanu hakim terhadap perkara
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa datam
hati mereka sesuatu keberatan terhadap pufusan yang kamu
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berikan, dan mereka menerima dengan " (Qs- An-
Nisaa' [4]:55]

Penjualan mudabbar adalah pufusan hukum yang diberikan
oleh Rasulullah $. Jadi, Barangsiapa beriman, maka dia tidak

merasa keberatan di dalam hatinln terhadap pufusan yang

Rasulullah berikan. -Haqn kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

L552- Masalatr: Penjualan anak dari hamba sahaya

mudabbanh lnng lahir dari selain pemiliknya; baik dia

mengandungnya sebelum atau sesudah bdbiir, hularmnya halal
untuk diper;ualbelikan. Penjualan anak yang dilahirkan oleh hamba
sahaya mukaAbah sebelum dia disetujui mengadakan akad kiabah
dan sesudah dia disehrjui mengadakan akad kibbah, selagi dia
belum membayar sebagian dari keseluruhan angsuannln, maka
hukumnya halal diperjualbelikan.

Ketenfuan halalryn penjualan arnk ummul onlad ini sama

sekali tidak ada pertedaan pendapat kecuali berkaitan dengan
anak yang dilahirkan oleh budak perempuan mudabbarah sesudah

melakukan akad tadba.

Sementara anak png dilahirkan ummul walad selain dari
pemiliknya sesudah dia menlnndang stafus unmul walad, maka

haram menjualnya. Stafus huhm anak tersebut sama dengan
stafus hukum ibunya.

Insya Allah kami akan jelaskan hukum yang berkenaan

dengan anak yang dikandung budak mukatabah sesudah dia
memba5rar sebagian dari keseluruhan angsurannya dalam
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pembahasan Al Mukaatab dari buku karni ini. Tiada daya dan
upaya kecuali berkat pertolongan Alhh e-

Dasar hukum yang membenarkan pendapat kami mengenai

anak dari mudabbarah yang dia kandung sesudah melakukan akad

tadbir bahwa anak dari mudabbanh itu adalah anak hamba

sahaya perempuan, lang mana menjual hamba sahaya perempuan

itu hulsmnya boleh. Jadi, anak m-dabbamh itu pun statusnya

budak, karena anak dari hamba sahaya perempuan itu adalah

budak.

Telah diriwayatkan yang sama dengan
pendapat kami ini dari AMunazaq, dari Ma'mar: seseorang yang

pemah mendengar lkrimah berkata mengabarkan kepadaku, dia
berkata, "Anak-anak dari budak perempuan mudabbamh itu sama

sekali tidak menyandang stafus merdeka-"

Diriwayatkan dari lalur periuralntan AMurrazaq; dari hnu
Jurarj dan Sufuan bin Uyainah. hnu Jumii berkata: dari Amru bin
Dinar dan Atha', keduanya dari Abu A{rSp'tsaa', dia berkata,
"Anak-anak dan mudabbanh adalah budak."

Sedangkan anak yang dikandung budak mudabbamh,

kemudian dia memperoleh kemerdekaan sebelum melahirkan anak

dalam kandungannya itu, maka status anak tersebut adalah anak
yang merdeka mengikuti ibunya, selama pemilik tersebut tidak
pemah mengecualikannya, hal ini sesuai dengan alasan yang telah

kami sebutkan sebelumnya; yaifu bahwa status hukum anak
tersebut salna dengan stafus hukum ibunya- Namun jika anak
budak perempuan mudabbanh itu srrdah berpisah badan dengan

ibunln atau terlahir, maka statusnya sebagai pelengkap budak
perempuan m udabbarah tersebut-
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Mereka yang menentang pendapat kami berargumen
dengan pendapat lrang merryatakan, bahwa anak budak
perempuan mudabbmh ifu sbtus sama dengan ibu mereka,
pendapat tersebut shahih diriwryatkan dari Utsman, Jabir dan
Ibnu umar. Pendapat lnng sama pun diritmyatkan dari AIi, hnu
Abbas, dan Zaid, dan tidak dik€tah.d ada seorang lnng menentang
pendapat mereka ini-

ndak ada dasar hulrurn pada diri seseorang selain
Rasulullah $. Kami telah s€butl'n pandangan mereka yang
berbeda dengan beberapa kalangan sahabat, yang tidak seorang
pun menentang merelra, s€perti hulrw pendapat shahih
yang dirivuayatkan dari utsmaru shuhaib dan Tamim Ad-Dari,
bahwa jual beli rumah dan penlprtaan q,rarat menempati rumah ifu
seutnur hidup penjual. Pendapat tersebut disampaikan di hadapan
para sahabat, dan fidak dik€hhd ada orang yang menentang
pendapat ini. Contoh Snng lainn!,a masih banyak sekali.

sementara menganai anak mtmul umhd seberum dia stafus
diri sang ibu merSTandang unmul qnlad, maka udak ada
perbedaan pendapat mengenai kehalalan penjualannSn. I ain
hul,slu dengan anak yang unnul unM kandung sesudah dia
menlrandang stafus ummul walil, maka tdak halar menjual
mereka. Karena, urnmul w:aliltq*ftharam dijual. 5nifu Apabila
sebagian ummul walil ifu mengandungnya, maka haram
menjualnya. Penjtnlan anak ummul uakd yang diharamkan
berdasarkan dalil }rang me!,akinkan, rnaka penjualannya jelas tidak
diperbolehkan sezudah diharamlon tersebut kectrali jika ada nasrS

lain Srang mengatakan k€bol€[ran pen[nlan tersbeut, dan nSntanya
tidak ada nashyang menemngkan bolehnp menjual anak tersebut
png telah terpisah dari diri unnut uatd.
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Apabila mereka menyebutkan, "setiap yang mempunyai

rahim, maka status anaknya sama dengan yang me.mpunyrai rahim
tersebut." Kaidah ini tidak pemah diriwayatkan dari Rasulullah $,
jadi keterangan ini sama sekali tidak mengandung dasar hukum.
Kemudian mereka adalah, orang pertama yang menentang kaidah
ini dalam rnenjawab masalah anak budak perempuan lrang
dimerdekakan dengan suatu sifat, dan anak budak perempuan

yang dimerdekakan sampai dengan datangnya masa tertenfu. -
Hanya kepada Allah lah karni memohon taufik.-

1553. Masalah: Penjualan budak yang dimerdekakan
sampai dengan tibanya masa tertenhr atau dengan sifat tertenfu,

maka halal selama dia belum memperoleh
kemadekaan yang berkekuatan hukum tetap dengan datangnya
sifat tersebut.

Contohnya seperti orang yang berkata pada budak

, "Kamu orang merdeka besok pdgi," maka dia
boleh menjualnya selama belum masuk waktu pagi. Atau seperti
orang yang berkata, "Kamu orang yang merdeka, jika keluargaku
yang sakitsembuh seperti kondisi semula," maka dia boleh
menjualnya selama keluarga yang sakit belum sembuh seperti
kondisi semula. Karena, dia masih menyandang stafus budak
selama dia belum berhak memperoleh kemerdekaan tersebut, Ini
merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan
para pengikut ma&hab mereka.

Malik berkata: Demikian juga dalam masalah budak yang

dimerdekakan dengan suatu sifat, sifat ifu mungkin ada dan
mungkin juga tidak ada. Dia tidak pemah menyampaikan jawaban

tersebut dalam masalah budak yrang dimerdekakan sampai dengan
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Ubanya masa tertentr, dan dia berrdalih bahwa nrasa ifu pasti
terjadi?

Maka kami menjaunb: Berrar masa ifu pasti teriadi, latu
mengapa? HarrF saja pada saat ini, masa Srang dijanjikan ifu
belum ada sesr-rdah janji kemerdekaan ifu disampailon- Mereka
sarna sekali tidak mernpunpi dalil yang pernisatran

huhm ini- Pemisahan ini haryatah klaim dan pemyataan yang
melegitimasi pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri-

1554- Masalah: Bol€h bagi orang Srang mendatangi
pasar; baik dari kalangan para @agang pasar ters€but atau dari
selain para @agang pasar tersebut; unfuk menjual dagangannlra
dengan harga lebih rerrdah dari standar harga pdsr, dan juga
dengan harga lebih tinggi. Para pasar grang lain tdak
dibenarkan menginterruensi dalam menerrfukan harga
yang hendak diiualnf tersebut, tdak ptrla sang penguasa
sekalipun.

Para pengilut madzhab Mafik berperrdapat: Dia tdak
diperbolehkan menjual barang dasangan dengan harga lebih
rendah dari harga pasar, dia hanrs dicegah r-urfurk melalukan hal
ifu. Namun dia dipatolehlon menjual barang dagangannya
dengan harga lebih tinggi.

AIi berkata: Pendapat ini sangat mengherankan, mereka
orang ters€but unfuk menjual srrafu barang dengan

harga murah kepada kaum m*slimin, n unun memperborehkannya
unfuk menjual dengan harga mahal? Ini srngguh sangat
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mengherankan, sepengetahuan kami pendapat mereka ini tidak

pemah diriwayatkan dari seorang pun sebelum Malik.

Kemudian mereka menambah keheranan tersebut dan

mereka melegitimasi pendapat mereka dengan keterangan yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Yunus

bin Yusuf, dari Sa'id bin Al Musa5yib, bahwa Umar bertemu

Hathib bin Abi Balta'ah, pada saat dia sedang menjual anggur

kepunyaannya di sebuah pasar- Umar berkata padanya, "Kamu

boleh memilih menaikan harga atau angkat kaki dari pasar kami."

Ali berkata: Pendapat Umar ini sama sekali fidak

mengandung dasar hukum yang mendukutg pendapat mereka,

karena beberapa alasan:

Pertama, tidak ada dasar hukum yang terkandung pada diri
seseorang selain Rasulullah $.

Kdua, berapa banyak kisah dimana mereka menentang

pendapat Umar, seperti kepufusan Umar yang memperbolehkan

unhrk memaksa anak-anak laki paman agar menanggung nafkah

anak laki-laki dari paman mereka, dan juga seperti kepufusan Snng

menyatakan merdekanya seseorang yang mempunyai hubungan

kerabat ketika dia menjadi budak kepunyaan kerabatnya, da,
contoh kasus lainnya.

Ketiga, pendapat tersebut hdak shahih diriwayatkan dari

Umar, karena Sa'id bin Al Musayyib tidak pemah mendengar

langsung dari Umar kecuali, An-Nu'man bin Muqrin yang

menghafal pendapat Umar tersebut.

Keempat, kalau pendapat Umar ihr benar diriwayatkan,

tenfu mereka benar-benar telah menyampaikan interpretasi yang

salah mengenai pendapat tersebut atas nama Umar, sebab mereka
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telah menSrampaikan interpretasi dengan penjelasan yang tidak
dapat dibenarkan.

Umar ingin menjelaskan pemyataan tersebut, bahwa kalau
pun pemyataan tersebut benar diriwayatkan darinya, maka
pemyrataannga, "Kamu boleh memilih menaikkan harga," dia ingin
menjelaskan, "Kamu boleh menjual lebih banyak lagi takaran
(anggur) daripada takaran anggur yang kamu menjual dengan
harga ini." Penjelasan ini berteda dengan interpretasi mereka,

fraitu penjelasan yang tidak dapat dibenarkan bahwa Umar diduga
manSnmpaikan pendapat selain pendapat tersebut. Bagaimana
tidak demikian interpretasinya, padahal penjelasan tersebut telah
diriurayatkan dari Umar sebagai interpretasi pendapatnya.

Sebagaimana telah diriwayatkan hadits ini kepada kami dari
(Jmar, lrang bersumber dari AMun-azaq, dari hnu Juraij, dari
Amru bin Syr:'aib, dia berkata: Umar bertemu Hathib bin Abi
Balta'ah, yang sedang menjual anggur di Madinah. Umar bertanya,
'Bagaimana cara kamu menjual wahai Hathib?" Dia menjawab:
'AI(r menjual dengan takaran masing.masing dua mud."

Umar berkata, "Kalian berjual beli di pinfu-pinhr rumah
kami, halaman-halarnan rumah kami dan pasar-pasar kami, kalian
berbatr di tengahtengah diri karni. Kemudian kalian menjual
bagaimana kalian inginkan, jualah sahr siaijika tidak maka kamu
jangan berjualan di pasar-pasar kami, dan jika tidak berjualan di
pasar-pasar kami, maka pergilah ke suafu kawasan yang kamu
keherrdaki, dan bar,,ua daganganmu ifu, lalu jualah bagaimana
kalian inginkan.

Inilah cerita Umar bersama Hathib berkenaan dengan
anggur, sebagaimana penjelasan Srang harus diduga bahwa Umar
menyampaikan pemyataan tersebut-
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Jika mereka berkata: Penjualan barang dagangan dengan

harga lebih rendah dari harga pasar ini merugikan para pedagang

pasar?. Maka kami katakana: Alasan ini tidak benar, malah jusbu

kesimpulan pendapat kalian itLilah yang merugikan seluruh

penduduk di wilayah tersebut, khususnya orang-orang miskin, dan

lebih khusus lagi merugikan penjual yang ingin berbuat kebaikan

kepada orang lain dengan harga Spng lebih murah.

Tindakan penjual yang menjual barang dagangannya

dengan harga lebih rendah dari harga pasar sama sekali tidak

memgikan para pedagang pasar, karena merekapun diberi

kebebasan. Jika mereka menghendaki, mereka pun mau menjual

dagangannya dengan harga murah, sebagaimana yang dilakukan

oleh si penlual ini, dan tenfu mereka boleh melakukannya. Namun
jika yang bersangkutan tidak mau mengikuti jejak si penjual ini,

maka mereka lebih berkuasa atas harta kekayaan mereka,

sebagaimana penjual ini lebih berkuasa terhadap hartanya.

Dasar hukum yang memastikan kewenangan berjualan

dengan harga lebih rendah dari harga pasar adalah firman
Allah &,

" Kecuali dengan lalan pemiagaan yang berlaku dengan

sukarela di anbn kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Allah & p* berfirman lainnya,

'€1i6ib?'
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"Padahal Allah telah menghalall<an jual beli," (Qs. Al
Baqarah l2l:275'1.

1555. Masalah: Apabila ada seseorang lrang membeli

barang dagangan di pasar, maka udak dibenarkan untuk

ditetapkan kepadanSra afurern, bahwa para pedagang pasar lainnya

harus ikrt membeli barang dagangan tersebut, dimana barang

dagangan ini khusus mitk pembelinya. Ini pendapat mayoritas

ulama.

Para pengikut madzhab Malik berkata: Boleh melakukan

findakan pemaksaan agar mereka ikut juga membeli barang

dagangan tersebut. sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun

png berpendapat demikian kecuali mereka. Tindakan tersebut

jelas merupakan kezhaliman yang nyata, da, juga mengabaikan

firman Allah &,

"&'; eic;';11-<r*itiy
"Kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan

sukarela di anbm kamu-" (Qs. en-Nisaa' [4]: 29).

Sebab, si penjual tidak rela kecuali berbansaksi jual beli

dengan pembeli ini, dan bukan dengan pembeli 5nng lainnya. Jadi,

aturan menyertakan pembelian barang dagangan kepada pembeli

lainnla, ini merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan

cara yang batil, dan tanpa didasarkan pada dalil satna sekali. -

Hanya kepada Allah lah karni memohon tauftk.-

Justm yang telah diriwayatkan dari Umar adalah, afuran

1nng diberlalukan kepada para pedagang pasar tersebut mengenai
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penyertaan pembelian bagi orang lain selain mereka dan bukan

malah menyertakan mereka dalam pembelian: ha! ini seperti

keterangan yang mana telah dirir,rnyatkan kepada dari jalur

periwayatan Abdurrazaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Yahya bin
Sa'id Al Anshari, dari Muslim bin Jundub, dia berkata: Makanan

tiba di Madinah, tiba-tiba para pedagang pasar tersebut

menghampirinya, lalu mereka membelinya. Umar pun lalu berkata

kepada mereka, "Bukankah di pasar kami ini kalian berdagang?

Sertakanlah orang lain bersama kalian, atau keluarlah kalian dari
tempat ini, kemudian kalian beli di sana, dan lalu datanglah

kembali, kemudian silahkan kalian jual sesuka kalian."

Ali berkata: Keputusan hukum yang diambil oleh para
pengikut madzhab Malik justru sangat merugikan kaum muslimin,

karena para pelaku pasar akan membuat kesepakatan buruk untuk
mematikan nilai tawar perdagangan yang hendak dijual oleh

seorang pedagang atau juga orculg yang dalam keadaan terpaksa

menjual barangnya ifu. Mereka akan membuat kesepakatan agar

tidak menaikkan barang dagangan tersebut, dan mereka akan

membiarkan seorang di antara mereka menawamya, sehingga

orang yang dalam keadaan terpaksa ihr menjual barangnya itu dan

ikut tunduk mengikuti aturan yang berlaku, [-alu mereka membagi-

bagi dagangan tersebut di antara mereka.

Tindakan ini wqib dicegah, karena ini merupakan tindakan
memperlihatkan kebalikan dari apa yang disembunyikan @hasysy;
tindakan penipuan). Padahal Rasulullah 4$ telah bersabda,

ITUqA
"Bukanlah golongan kami, orang yang telah menipu karni-"
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1556- Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan
fuansaksi jual beli dengan syarat; terbebas dari setiap cacat yang
ada pada barang, atau dengan syarat, "aku tidak dapat difuntut
bertanggungjawab mengembalikan perimbangan kecacatan
barang." Jual beli semacam ini merupakan jual beli yang fasid dan
harus dinyatakan batal selaman!,a-

Abu Hanifah memilih mernperbolehkan jual beli dengan
s5nrat bebas dari cacat ini, dan dia tidak pemah berpendapat
bahwa si pembeli ifu dibenarkan mengajukan funfutan yang
bersangkutan dengan kecacatan barang; baik kecacatan itu
sepengetahuan penjual atau tanpa sepengetahuannya.

Sufuan, Al Hasan bin Haly dan Abu Sulaiman memilih
berpendapat: Penjual tersebut tidak terbebas dari menanggung
resiko safu jenis dari bertagai jenis kecacatan tersebut; baik
kecacatan itu sepengetahuan penjual atau tanpa sepengetahuan-
nya-

Asy-Syafi'i memilih unfuk berpendapat, bahwa penjual
tersebut tidak terbebas dari menanggung resiko dari safu jenis di
antara berbagai jenis kecacatan tersebut, kecuali kecacatan yang
bersangkutan khusus dengan objek jual beli yang berupa hewan.
Jadi, penjual terbebas dari tanggungan resiko cacat dari barang
dagangan berupa hewan, yang dia tidak ketahui, yaifu segala jenis
kecacatan yang terdapat pada heuan objek jual beli, dan dia tidak
terbebas dari tanggungan resiko kecacatan, yang dirinya tahu,
yaitu segala jenis kecacatan yang ada pada hewan lalu dia
sembunyikan.

Malik mempunyai tiga pendapat yang berbeda:
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Pendapat Pertama, pendapat yang telah kami sebutkan,

yaifu pendapat yang telah menjadi ijma'ulama menurut mereka.

Pendapat yang sama dengan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat Malik

ini dimuat dalam Al Muwaththa '.

Pendapat Kedua, penjual tidak terbebas dengan syarat

tersebut kecuali yang terkait dengan objek jual beli berupa budak.

Jadi, penjual terbebas dari tanggungan resiko cacat yang dia tidak

pemah ketahui, dan dia juga tidak terbebas dari tanggungan resiko

cacat yang dia ketahui lantas dia sembunyikan. Sementara

kecacatan yang terkait dengan oblek jual beli berupa hetruan

lainnya dan juga pada selain hanran, maka penjual tidak terbebas

dari resiko tanggungan cacat barang sama sekali.

Pendapat Ketiga, pendapat yang menjadi pedomannya.

yaihr bahwa syarat terbebas dari resiko cacat itu tidak berpengamh

kecuali hanya dalam tiga perkarar Perkara pertama, yaihr jual beli

harta ftrmpasan perang oleh sultan, atau atas nama orang lang
jatuh pailit. Perkara Kedua: Khusus kecacatan yang ringan; yaihr

khusus objek jual beli berupa budak dan berlaku bagi setiap oftrng.

Perkam Ketiga: Berkenaan dengan kecacatan yang menimpa

budak yang hanya mendapatkan jaminan sampai tiga hari.

Sebagian ulama generasi pertama, antara lain Atha' dan

Syuraih memilih berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat

terbebas dari resiko kecacatan, walaupun dia menjual disertai

syarat terbebas dari kecacatan tersebut kecuali dari cacat yang

telah dia jelaskan dan dia letakkan tangannya pada bagian yang

cacat ifu.

Adapun pendapat mengenai meletakkan tangan, kami telah

meriwayatkannya dari Syumih, dan juga diriwayatkan secara

shahih dari Atha'.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari ASyub As-
Sikhtayani, dari Abi Utsman An-Nahdi, dia berkata, 'Kami tidak
melihat mereka yang melegalkan jual beli dengan syarat terbebas

dari cacat yang ada kecuali cacat yang telah kau jelaskan dan kau
letakkan tanganmu pada bagian 3png cacat tersebut."

Kalau para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para
pengikut madzhab Malik menemukan keterangan seperti ini, tentu
mereka akan cendenrng mengikutinya dan memeganginya kuat-
kuat, karena Abu Utsman pemah berjumpa dengan semua

sahabat, orang pertama dari kalangan sahabat sampai dengan
yang terakhir, dia pemah menjumpai masa hidup Rasulullah $,
narnun dia tidak pemah bertemu langsung dengan Rasulullah.

Kalau pun mereka menemukan keterangan seperti ini
berkenaan dengan pendapat yang mereka yakini, tenfu mereka

akan berkata: Keterangan tersebut diriwayatkan dari sahabat, dan
keterangan ini adalah ijma'.

Ali berkata: Sementara kami, maka kami tidak memutuskan
perkara berdasarkan dugaan, kami tidak mengerti meletakkan
tangan itu mempunyai pengertian lain, dan keterangan seperti ini
tidak diajarkan kecuali dari Rasulullah * d* tidak pula dialarkan

kecuali dari selain Rasulullah. -HarrSn kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

Mengenai pendapat AsySyafi'i, sepengetahuan kami dia
tidak mempunyai argumen yang kuat kecuali dia bertaklid pada

keterangan yang telah diriwayatkan dari Utsman, yang bersumber
dari Malik, dari lbnu Sa'id Al Anshari, dari Salim bin AMullah, dia
berkata, "Bahwa ayahnya pemah menjual budak laki-laki
kepunyaannya dengan syamt terbebas dari resiko menanggung
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cacat yang ada, lalu pembeli tersebut mengadukan hal itu kepada

Utsman. Pembeli tersebut berkata, "Dia meniual kepadaku

seorang budak yang terkena penyakit, dia tidak pemah sebutkan

cacat ifu kepadaku?" Ibnu Umar menjawab, "Aku menjualnya

dengan syarat diriku terbebas dari resiko kecacatan tersebut." Lalu
Utsman memberikan kepufusan kepada hnu Umar agar dia

bersumpah, bahwa dia menjual kepadanya seorang budak

tersebut, dan budak tersebut tidak terkena penyakit yang dia

ketahui. hnu Umar pun menolak untuk bersumpah, dan dia

memilih menarik kembali budak tersebut."

Ini sungguh sangat mengherankan, sebab AsySyafi'i
bertaklid pada Utsman, namun dia tidak bertaklid pada hnu Umar
tentang bolehnya melakukan jual beli dengan syarat terbebas dari
resiko cacat objek jual beli yang berupa budak, padahal AsySyafi'i
adalah orang yang paling keras menentang taklid.

Perkara yang mengherankan lainnya adalah, bagaimana dia

bertaklid pada Utsman mengenai perkara yang Utsman sama

sekali tidak pemah katakan, dan ndak shahih pula diriwayatkan

darinya, tetapi dia tidak pemah bertaklid pada inti keterangan ini
yang menerangkan keputusan Utsman kepada hnu Umar

mengenai penolakan sumpah tersebut, kepufusan itu shahih

diriwayatkan dari Utsman? Inilah inti dari keheranan tersebut.

Dia perlu menyampaikan argumen unfuk lebih

mengunggulkan pendapat Utsman dengan menyatakan, bahwa

her;uan hampir dipastikan tidak bebas dari cacat yang tersembunyi,

dan her,rnn baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, maka hewan

tetap dapat makan dengan lahap.

Kami bertanya: lalu kalau demikian, mengapa? Dan
darimana datangnya kesimpulan bahwa syarat terbebasnya
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seseorang dari bertagai kecacatan tetap berpengaruh khusus pada

objek jual beli berupa ho,ruan, yaifu cacat yang penjual ketahui, dan
s5rarat tersebut fidak mempengaruhi perkara cacat yang penjual
ketahui dan dia sembunyikan? Ini sungguh pendapat yang sangat
mengherankan? Jadi, tenfu wajib membuang pendapat seperti ini,
karena pendapat ini fidak memiliki alasan kuat yang dapat
memperkuat pendapat tersebut.

Di samping ifu, Utsman & fidak pernah mengatakan:

bahwa puhrsan hukum yang telah diputuskannya itu hanya
berkenaan dengan her,van dan bukan dengan perkara 5rang lainnya
selain heuran- Jadi, darimana dia mengeluarkan kesimpulan
dengan mengkhususkan heunn berdasarkan pufusan hukum
Utsman tersebut?

Apabila mereka mengatakan: Utsman mengambil pufusan
hukum demikian lantaran ifu berkaitan dengan budak? Maka kami
menjawab: Janganlah kami menganggap putusan hukum itu
berkenaan dengan semua budak atau seorang budak.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengqiyaskan hewan
dengan budak tersebut? Maka kami menjawab: Mengapa kalian
tidak berusaha mengq[Taskan serrua objek jual beli itu dengan
budak tersebut? Sehingga mereka mengeluarkan kesimpulan
hukum berdasarkan kelemahan qiyas, mereka menentang Utsman
dan Ibnu Umar.

Bagaimana fidak demikian, padahal telah dirir,rnyatkan dari
Sa'id bin Manshur, Husyaim mengabarkan kepada kami, Yahya
bin Sa'id Al Anshari mengabar{<an kepada kami, dari Salim bin
Abdullah, dari ayahngra, 'Bahwa dia pemah menjual barang
dagangan kepunSraannya dengan syarat tertebas dari resiko
menanggung @cat", kemudian dia menceritakan riwayat
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Iengkapnya. Utsman menunfutnya agar bersumpah, bahwa dia

tidak menjualnya, padahal budak tersebut terkena penyakit yang

dia ketahuinya. Lalu Ibnu Umar membenci sumpah tersebut dan

memilih menarik kembali barang dagangan tersebut.

Keterangan ini bersifat umum yang mencakup segala jenis

objek jual beli, sanadanya muttashil, yaitu Salim dari ayahnya, dan

sepengetahuan kami para pendahulu mereka dari kalangan

sahabat tidak pemah melakukan pemilahan seperti ini.

Adapun beragam pendapat Malik, ifu merupakan pendapat

yang sangat kacau- Pendapat pertama dari beragam pendapat

Malik adalah, bahwa dia menceritakan salah safu dari beragam

pendapatnya, yaitu pendapat yang sama persis dengan pendapat

AsSrSyafi'i, bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang

sudah menjadi ijma'vlama menurut mereka.

Pemyataan ini menurut para pengikut Malik adalah hujjah

yang tidak dibenarkan ada orang yang menentangnya. Pendapat

Malik gnng satu ini mengandung dua keganjilan:

Pertama, telah diriwayatkan dari Utsman dan hnu Umar

keterangan yang berbeda dengan persoalan ini yang konon sudah

menjadi ijma'ulama. Sepengetahuan kami, tidak ada ijma'yang
mengesampingkan Utsman dan hnu Umar dari $ma'tersebut.

Kedua, Malik telah menarik sendiri pendapatnya, yang

semula dia menyebutkannya bahwa pendapat tersebut menurut

para pengikuturya sudah menjadi ijma'ulama. Apabila persoalan

yang sudah menjadi ijma', maka menurut mereka di Madinah ifu
pun sudah menjadi hujjah yang tidak diperbolehkan ada orang

yang menentangnya, lalu bagaimana Malik dapat membiarkan ada

orang yang menentang perkara yang sudah menjadi ijma'vlama di
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Madinah, padahal ijma'ifu perkara yang benar? Sungguh Malik
telah menentang kebenaran dan mengabaikannya sesudah dia tahu
akan hal itu.

Apabila persoalan yang sudah menjadi ima'ulama di
Madinah itu bukanlah hujjah, maka seseorang tidak terikat unfuk
mengikutinya. Jadi, apa maksud mereka memperdalni orang-
orang lemah yang mengetahui perkara yang sudah menjadi ima'
ini, lantas mereka mempergunakannya unfuk menentang dalildalil
Sunnalf Ini sungguh pemlntaan yang sangat ganjil.

Apabila mereka mengatakan: Malik tidak pernah menarik
pendapabrya kecuali karena ada pe6edaan pendapat png dia
temukan dalam kasus tersebut? Maka kami menjawab: Bisa jadi

Malik diselimuti keraguan dalam men5ratakan ijma'tersebut, dan
dia menemukan perbedaan pendapat sesudah menyatakan ijma'
tersebut. Jadi, kalian tidak dapat menyangkal kasus seperti ini
terjadi pada semua perkara lain yang Malik sebutkan, bahwa
perkara tersebut sudah menjadi ijma' ulama, dan kalian pun tidak
dapat menyangkal adanya pertedaan pendapat mengenai perkara
tersebut.

Ini tdak memberikan jalan keluar bagi mereka terkait
dengan pendapat mereka ifu, hanya saja pendapat Malik Srang
pertama ini telah membuktikan ketidakbenaran pendapat tersebut
saat kami menyangkal pendapat AsySyafi'i. -Hanya kepada Allah
kami memohon kekuatan.-

Sedangkan pendapat Malik yang kedua; yaitu kesimpulan
pendapatrya yang mengkhususkan syarat terbebas dari resiko
cacat dengan objek jual beli berupa budak. Sepengetahuan kami,
Malik tidak memiliki pegangan sama sekali, baik yang bersumber

dari Al Qur'an, dan Sunnah, maupun dari riwayat yang dha'if,
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tidak ptrla pegangan berupa pendapat seorang sahabat, q!B.s,

maupun pendapat akal sehat.

Mungkin ada seseorcmg berkata: Malik bertaklid pada

Utsman? Maka kami menjawab: Apa maksud bertaklid pada

Utsman dan tidak bertaklid pada Ibnu Umar, padahal keduanya

adalah sahabat. Di samping ihr, dalam hal apa dia bertaklid pada

Utsman? Padahal Utsman itu tdak pemah mengatakan bahwa

pufusan hukum ini hanya berkenaan dengan objek jual beli 5nng
berupa budak. Padahal hnu Umar telah melawan kepufusan 5nng
diambil Utsman dengan menolak untuk bersumpah-

Jadi, kesimpulan lang mengkhususkan hukum ini hanya

berkenaan dengan budak tidak dikeluarkan kecuali dengan cara

melarann pendapat Utsman dan Ibnu Umar sekaligus. Dengan

demikian, pendapat ini juga batil. Karena, se@ra garis besar,

pendapat ini tdak memiliki dalil yang menguatkannya.

Mengenai pendapat Malik yang ketiga; pendapat yang

menjadi pedoman Malik, pendapat yang paling rusak di antara

sekian pendapatrya lantaran pendapat ini sarna sekali tdak
memiliki keterkaitan dengan pendapat seorangpun png kami
ketahui; tidak berkaitan dengan pendapat sahabat, Tabi'in, qilas,

Sunnah, riwayat yang dha'if, maupun pendapat akal yang

mempunyai alasan yang benar.

Kemudian kesimpulannya yang mengkhususkan bolehnya
jual beli dengan s5rarat tertebas dari resiko cacat atas nama orang

yang jahfi pailit adalah kesimpulan yang ganjil, dan jaminan
(garansi) tiga hari pun juga demikian. Kemudian, kesimpulan
pendapat Malik yang mengkhususkan cacat yang ringan, padahal

dia tidak dapat memisahkan cacat yang ringan dari cacat yang

berat. Oleh karena ifu, para pengikut madzhabnya tetap berada

AlMuhalla - lE|



dalam beragam ketersesatan, mereka mengambil kesimpulan
hukum yang berkenaan dengan agama Allah Bi hanya

berdasarkan dugaan khanri belaka. Pendapat-pendapat Malik ini
seluruhnya gugur. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

Sementara .pendapat Abu Hanifah, para pengikut

ma&habnya berkata: fuma' ulama yang meyakinkan benar-benar

shahih menyatakan bahura apabila seseorang menjual barang

dagangan, dan menyatakan diriryn terbebas dari resiko cacat yang

telah dia sebutkan, maka dia tertebas dari resiko kecacatan

tersebut.

Tidak ada perbedaan antara apakah dia menjelaskan

kecacatan ifu safu persafu, atau dia menjelaskan segala kecacatan

itu secara garis besamya. Mereka berkata: Pendapat madzhab

kami ini telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi, seperti

haLryra pendapat yang telah sebutkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin
Tsabit.

Mungkin mereka mengemukakan pendapat tersebut

berdasarkan hadits, "IGum muslimin terikat dengan syarat-syarat

merel<d'. Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil yang

menyimpang kecuali dalil ini.

Hadits, "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka", kami telah kemukakan bahwa hadits ini tidak benar dan

bdak shahih- Kalau pun hadits iru shahih, hadits tidak mengandung

alasan yang mendukung pendapat mereka, karena syarat-syarat

yang mengikat kaum muslimin itu tidak lain ADAIAH syarat-
syamt lrang Allah & dan Rasul-Nya S telah jelaskan

pelegalannya, dan bukan syarat 5nng Allah & dan Rasul-Nya tidak
pemah legalkan. Padahal Rasulullah $ bersabda,
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l.t

,yJbU't# i6 'rl .:t5 e'; Y"-3u,

"Setiap syamt yang tidak (diatur) dalam Kibbullah adalah

b a ti I (hdak dapat dipenuhi) " .

Mengenai riwayat gnng b€rsumb€r dari sebagian sahabat,

maka mereka sejatinln mempunyai pendapat 5nng beragam-

Tidak ada alasan hukum yang terkandung dalam pendapat

sebagian mereka tanpa menyertakan sebagian 3nng lainnya.

Kesimpulan pendapat mereka adalah, bahwa tidak ada

perbedaan antara apakah segala kecacatan ifu dijelaskan satu

persafu secara terperinci atau secara garis besar, mereka telah

membuat kesimpulan yang tidak benar, iustnr antara keduanya

terdapat perbedaan yang amat konkrit.

Karena, ketika penjual tersebut menyebutkan cacat tersebut

dan menjelaskannya, maka dia benar-benar jujur, dan dia telah

terbebas dari resiko menanggung kecacatan tersebut. Akan tetapi
jika dia menjelaskannya secara global, maka dia benar-benar telah

melakukan kebohongan, karena segala jenis cacat itu saling

berlauranan safu sama lainnya, sehingga transaksi jual beli tersebut

pun bembah menjadi tansaksi Snng tedkat dengan kebohongan,

dengan demikian transaksi jual beli tersehrt harus dibatalkan.

Tidak ada pertedaan antara transaksi lrang terikat dengan

kebohongan dan bansaksi yang terikat dengpn kejujuran.

Mengenai para sahabat, mereka mempunyai pendapat

5nng beragam, dan tidak ada dasar hukum png terkandung dalam
pendapat seseorang pun selain Rasulullah $- Dengan demikian,

pendapat Abu Hanifah ini juga batal, karena tidak memiliki dalil

yang menguatkannya-
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Kami hendak menjelaskan dasar hukum yang membenar-
kan pendapat kami berkat daya dan kekuatan Allah &, yaihr

bahwa apabila ada seseomng menjual suafu barang dengan syarat
dia tidak bisa lagi difuntut menanggung resiko cacatnya barang,
maka jual beli tersebut mempakan jual beli yang rusak serta batil.
Karena, iual beli tersebut terikat dengan syarat yang tidak pemah
diatnr dalam Kitabullah- Jadi, sSnrat tersebut batal.

Alasan Iainnya adalah, bahwa syarat tersebut merupakan
findakan penipuan, dan penipuan ifu merupakan tindakan yang
diharamkan. Rasulullah # pnrr,uh bersabda,

q'*b#;
" Siapa Wng menipu kami, maka dia bukan

karni."

Rasulullah # jrgu bersaMa,

t, 6,.
ii:---a)l

o 6-..

r#vs
"Agama ifu adalah nasihat (anjuran yang baik) kepunyaan

Allah, Rasul-N3m, Kitab-Nya, kepunyaan
pm pemimpin kaum mush'min dan kepunyaan semua kaum
muslimin."

Apabila ada seseorang yang menjual barang dagangan
dengan syarat dirinya tertebas dari segala cacat yang ada, maka
dia tidak bisa bebas dari sg'arat tersebut, yang mana dia berharap
unhrk fidak dihmfut menanggung resiko kecacatan di kemudian

'. "!ilY)) yS: liT; i.
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hari saat cacat ifu ditemukan, dan dia berharap tertebas dari
(menanggung resiko) kecacatan tersebut. Kami telah menyebutkan,

bahr,ra jual beli semacam ini hukumnya batil. Atau pun juga jika dia

berharap terbebas dari setiap cacat yang ada pada objek jual beli.

Jadi, jual beli ini batal secam meyakinkan, karena sakit

panas merupakan jenis cacat padahal sakit panas ifu bersumber

dari temperahrr udara yang panas, dan penyakit yang menimpa

salah satu dari kedua sisi tubuh (fali) itu juga merupakan cacat,

padahal penyakit tersebut bersumber dari temperatur udara yang

din$n. Kedua jenis cacat ini saling berlawanan sahr sama lainnya.

Setiap jual beli yang terikat dengan syarat yang tidak benar

dan batil, maka jual beli tersebut mempakan kegiatan yang batil.

Karena, jual beli tersebut terikat dengan syarat yang tidak sah

kecuali dengan mengesahkan syarat yang tidak sah, sehingga iual
beli tersebut menjadi fidak sah.

Berdasarkan tinjauan ini, tidak ada pertedaan antara

apakah penjual menyebutkan segala jenis kecacatan ifu

seluruhnya, sebagiannya atau dia sarna sekali fidak pemah

menyebutkannya, karena dia hanp menyebutkan sahr jenis cacat

yang sama atau lebih, dan dia melakukan kebohongan terkait cacat

barang tersebut, sehingga transaksi jual beli ifu merupakan jalan

yang batil lantaran transaksi tersebut berkaitan dengan syarat yang

batal, dan terikat dengan syarat; barang ifu memiliki cacat dari

luar.

Jadi, ketika kecacatan itu tdak ada pada barang tersebut,

maka dia tidak dapat dibenarkan melakukan pembelian terkait

barang tersebut. Keterangan ini sangat jelas sekali. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-
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Jadi, apabila dia menjual suatu barang dan tidak berkata
apa-apa mengenai barang tersebut, dia juga salna sekali tidak
pemah menyatakan dirinya terbebas dari resiko menanggung cacat

barang, dan tidak pula mengajukan syarat bahwa barang itu bebas

dari cacat, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah,
yang mana jika temyata ditemukan adanya cacat, maka pihak
yang menemukan cacat ihr diberi kewenangan khiyar unfuk
mengembalikan atau menenrskan transaksi ifu. Jika tidak
demikian, maka jual beli tersebut bersifat mengikat. -Hanya kepada
Allah lah kami memohon taufik.-

L557 - Masalah: Jual beli mushaf hukumnya boleh.
Demikian juga dengan jual beli semua buku ilmu pengetahuan;

baik yang berbahasa arab maupun bahasa selain arab. Karena
objek yang diperjualbelikan adalah kulit tipis yang menjadi media
untuk menulis (Raqd, kertas, tinta dan jilid, jika mushaf itu dijilid,
dan hiasan, jika hiasan itu hanya pada bagian jilid tersebut.

Sedangkan ilmu pengetahuan, bukan menjadi objek jual

beli, karena ilmu pengetahuan bukan berupa materi yang nampak.

Ini menrpakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu
Sulaiman.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Khalid bin Abdullah yaihr Ath-Thahhan mengabarkan kepada

kami, dari Sa'id bin Iyas Al Jariri, dari Abdullah bin Syaqiq, dia
berkata: Para sahabat Nabi $ menghukumi makruh jual beli

mushaf, mengajar anak-anak dengan menerima upah, yang mana
mereka menganggap jual beli mushaf tersebut sebagai bencana
yang besar-
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Diriwayatkan dari Waki'; Suflnn Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami, dari Salim bin Ajlan -yaitu Al Afthas- dari Sa'id bin
Jubair, dia berkata: hnu Umar berkata: Aku lebih suka, bahwa aku

melihat tangan-tangan itu dipotong se\ /aktu memperjualbelikan

mushaf.

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammam bin
Yahya mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada

kami, dari Zurarah bin Aufa Al Harasyi, dari Muthanif bin Malik,
dia berkata: "Aku ikut serta dalam penaklukan Tusfur bersama Abi
Musa AI Asy'ari, lalu kami menemukan Nabi Daniyal di kota Sus,

dan bersama Daniyal ditemukan kotak persegi empat yang berisi

sebuah kitab, serta kami bersama seoftmg bunfi lang menganut

ajaran Nashrani.

Dia bertanya: Apakah kalian mau menjual kepadaku kotak
ini berikut isinya? Mereka menjawab: Apabila kotak tersebut berisi

emas, perak atau Kitabullah, kami tidak akan pernah menjual

kepadamu? Dia berkata: SesungguhqTa kotak tersebut berisi

Kitabullah. Mereka benci untuk menjualnya. Muthanif bin Malik
berkata: Kami menjual kepadanya kotak tersebut seharga dua

dirham dan kami memberikan kepadanya kitab tersebut."

Qatadah berkata: Berangkat dari ketemngan tersebut, jual

beli mushaf ini dihukumi makruh, karena Al Asy'ari dan para

sahabat yang lain merasa sangat fldak suka memperjualbelikan

kitab tersebut.

Mereka merasa sangat tidak suka jual beli tersebut bukan
karern pembelinya ifu adalah seorang Nashrani, Udakkah engkau

tahu, bahwa mereka memberikan ifu kepadanya tanpa uang
pengganti.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufi7an Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abi Hashin, dari Abi Adh-
Dhuha: Aku pemah bertanya kepada Abdullah bin yazid, Masruq
dan Syuraih tentang hukum jual beli mushaf? Mereka menjawab,
"Kami tidak pafut menerima uang penggarrh Kitabullah."

Diriuayatkan dari jalur periwayatan Abdurmzaq, dari
Sufuan, bahwa hnu Juraij menufurkan dari Atha', dari hnu
Abbas, dia berkata mengenai mushaf, "Belilah mushaf, tetapi
janganlah kamu menjualnya. "

Diriwayatkan dari iahrr periwayatan Ibnu Abi Syaibah;
Isma'il bin Ibrahim yaitu lbnu Alilnh mengabarkan kepada kami,
dari Laits, dari Hammad bin Abi Salamah, dari hrahim, dari
Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, 'Bahwasanya dia merasa sangat tidak
suka (maknrh) membeli mushaf dan menjualnya."

Diriunptkan dari jalur periruayatan hnu Abi Syaibah; hnu
Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari hrahim
An-Nakha'i, aku bertanp pada Alqamah, "Apakah aku boleh
menjual mushaP" Dia menjaurab, 'Tidak."

Diriunptkan dari iahr perfurayatan hnu Abi Syaibah; hnu
Aliyah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari
Abu Ma's5nr, dari lbrahim, dia berkata, "sungguh menjilati anus
lebih kusukai daripada menjual mushaf."

Diriunptkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal,
Abu Ar,uanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin
Maqsam, dari hrahim An-Nakha'i, bahwasanya dia berkata,
"Mtrshaf tidak dapat diwarisi, tetapi mushaf diberikan kepada
keluarga rumah tangga tersebut; }nifu para pembaca Al eur'an di
antara mereka."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan AI Hajjaj bin Al Minhal;

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid yaihr Al

Hadza' mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin,

dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata, "Menjual mushaf dan

membelinya hukumnya makruh. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; hnu
Ltlaga,rah mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadza', dari

Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, 'Bahwasanya dia

merasa sangat tidak suka menjual mushaf dan membelinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayntan Al Hajjai bin Al Minhal;

Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami; aku pemah

bertanya kepada Muhammad bin Sirin terrtang mushaf

dengan upah? Dia menjawab, 'Penulisan mushaf, menyrruh

menulis, menjual dan membelinya hukumn5a makruh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari

Salim yaitu bin AMullah bin Umar, dia berkata, "Seburuk-

buruknya perdagangan adalah memperjualbelikan mushaf."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sa'id bin

Abi Arubah dan Syu'bah. Sa'id berkata: dari Qatadah, dari Sa'id

bin Al Musa5yib. Syu'bah berkata: dari Abi Basyar, dari Sa'id bin

Jubair. Sa'id bin Al Musayyib dan hnu Jubair sepakat kedua

berkata, "Belilah mushaf dan janganlah menjualnSn."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Al

Mu'matir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Qatadah, dia berkata, "Belilah, dan janganlah kamu menjual,

yaifu mushaf."
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Dirir,uayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Affan

mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami,

dari Yah5ra bin Abu Katsir, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tentang jual beli

mushaP Dia menjawab, "Beli dan janganlah kamu menjualnya",

Ini merupakan pendapat Al Hakam bin Utaibah dan Muhammad

bin AIi bin Al Husain.

Dirir,rnyatkan dari jalur periwayatan Abdurmzaq; dari

Ma'mar, dia berkata: Saya pemah bertanya kepada F.z-Zuhn

tentang jual beli mushaf? Dia menghukumi makruh jual beli

mushaf tersebut.

Diriwa5atkan dari jalur periwayatan Waki'; Israil

mengabarkan kepada kami dari jabir, dari Amir AsySya'bi, dia

berkata, 'Belilah mushaf dan jangan menjualnya."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Humaid, dari Al Hasan, "Bahwasanya dia menghukumi

makruh jual beli mushaf." Mathar Al Waraq terus-menems

memeganE pendapat ini, sampai dia memberikan toleransi jual

beli mushaf tersebut.

Mereka semua; mulai dari Abu Musa Al Asy'ari, dan

pengikutgn baik dari kalangan sahabat atau tabi'in pada masa

pemerintahan Umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud, AMullah bin

Abbas, Abdullah bin Zaid, Jabir bin Abdillah dan hnu Umar:

Adalah keenam orang dari kalangan sahabat yang disebutkan

narnanya, kemudian semua sahabat secara mutlak, yang mana

Udak ada seorangpun dari para sahabat menentang keenam

sahabat tersebut.
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Dari kalangan tabi'in yang disebutkan namanya: Masruq,

Syuraih, Muthanif bin Malik, Alqamah, hrahim. Ubaidah As-

Salmani, hnu Sirin, Salim bin Abdullah, Sa'id bin Al Musayyib,

Sa'id bin Jubair, Abu Salamah bin AMurrahman, Qatadah, Az-

Zvhi, Asy-Sya'bi, dan Al Hasan. Seluruhnya melarang jual beli

mushaf. Selain orang yang telah disebutkan, yaitu jumhur ulama

yang tidak disebutkan narnanya, tidak ada pendapat lain yang

diriwap&an dari mereka selain melarang jual beli mushaf tersebut.

Sepengetahuan kami fidak ada yang meriwayatkan

melegalkan jual beli mushaf itu kecuali riwayat dari Al Hasan dan

Asy$p'bi berikut perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari
mereka, dan riwayat dari Abi Aliyah, serta dua atsar yang

maudhu'-

Salah satunya adalah, diriwayatkan dari jalur periwayatan

AMul Malik bin Hubaib; dari Thalq bin As-Samah, dari Abdul
Jabbar bin Amru Al Aili, dia berkata: "hnu Mushabbih menulis

bu.rpk mushaf pada masa pemerintahan Utsman dan menjualnya,

narnun Utsman tidak mengingkari tindakan yang dilakukan hnu
Mushabbih tersebut."

Atsar yang lainnya; Diriwayatkan dari jalur periwayatan

hnu Hubaib; dari Al Harits bin Abi Az-Zubatr Al Madani, dari
Anas bin lyadh, dari Bukair bin Mismar, dari hnu Abbas,
"Bahwasanya dia menetapkan hukum makruh kepada seseorclng

yang menjual mushaf,", yaitu dia menjadikannya unfuk hrjuan

komersial (diperdagangkan), dan hnu Abbas menganggap tidak
ada masalah mengenai tindakan menjualnya-

hnu Hubaib merupakan periwayiat yang cacat. hnu
Mushabbih, Al Harits bin Abi Az-Zuban dan Thalq bin As-Samah:

Tidak ada seorangpun yang siapakah mereka ini. AMul Jabbar bin
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Amru adalah periwalat yang cacat, dan dia tidak pemah berjumpa
dengan utsman bin Affan. Bukair bin Mismar pun juga merupakan
perinrayat yarry dhaif.

Abdul Jabbar dan Bukair adalah dua orang yang
menerrtang pendapat mereka. Karena, dalam hadits hnu
Mushabbih fidak disebutkan, "Bahwa utsman mengetahui
tndakan lbnu Mushabbih tersebut," dan tidak pula ada seorang
ptrn dari kalangan sahabat mengetahui hal itu.

Hadits hnu Abbas hanya menerangkan, "Bahwa dia
menghukr-nni makruh, yaifu menjadikan jual beli mushaf unfuk
tuiuan komersial-"

Jadi, dari mErna para pengikut madzhab Malik, para
pengilut madzhab Abu Hanifah, dan para pengikut madzhab Asy-
slnfi'i berani mengambil kesimpulan yang amat buruk dengan
melawan seorang sahabat yang diketahui tidak ada seorangpun
menentang pendapatrya, dan lalu dia mengambil kesimpulan yang
amat buruk dengan melawan jumhur ulama, sedangkan dalam
kasus ini mereka benar-benar sependapat mengenai kedua perkara
tersebut-

Keganjilan pmdapat mereka adalah, kesimpulan pendapat
mereka mengenai pemyataan Aisyah yang tidak shahih

darin5a: "Bahwasanya Zaid bin fuqam mengabarkan
kepadalu, bahrra dia telah membatalkan (pahala) jihadnya
bersama Rasulullah # jika dia tidak mau bertobat berkenaan

dengan tindakannya membeli budak kepada Atha' seharga
delapan rahrs dirham, dan tindakannya menjual budak kepada
seorang wanita png dia telah jual kepada Zaid seharga sembilan
ratus dirham secara funai. Padahal Zaid bin Arqam benar-benar
menentang Aisyah.
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Mereka berkata: Pemyataan Aisyah seperti ini tidak dapat

dikatakan kesimpulan berdasarkan pendapat akal yang sehat.

T€tapl pemyataan itu tidak muncul kecuali bahwa pemyataan ifu
bersifat tauqifi. Namun mereka dalam kasus ini tidak

psnah menyatakan tauqifi mengenai pemyataan yang shahih

diriwayatkan dari hnu Umar, yaifu pemyataan hnu Umar yang

rnana pendapat kebalikannya fidak shahih diriwayatkan dari
seseorang dari kalangan sahabat, yaifu melegalkan hukuman
potong tangan berkenaan dengan findakan penjualan mushaf, dan

dari para sahabat yang lain secara umun.

Megapa mereka tidak mengatakan, "Pemyataan hnu Umar
seeerti ini fidak dapat dikatakan sebagai pemyataan yang

berdmarkan pendapat akal yang sehat." Tetapi dalam kasus ini
nampak kontradiktif mereka dalam segala kepufusan hukum yang

diambil, yaitu yang bersangkutan dengan agama Allah. Kami
memuji Allah atas karunia keselamatan dari sikap ini.

Sedangkan menumt kami, tidak ada dasar hukum yang
terkandung dalam pemyataan seseorang selain Rasulullah S; baik

mereka yang menyampaikan pendapat tersebut adalah mayoritas

atau hanya minoritas saja; baik orang yang menyampaikan
pendapat tersebut benar-benar diketahui keberadaannya, atau

frdak diketahui; kami tidak akan berkomentar menyempai seorang
peramal, sehingga kami sampai mengatakan, "Pemyataan hnu
Umar seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai pemyataan

berdasarkan pendapat akal yang sehat, sehingga kami
merryandarkan pada Rasulullah $ sesuafu yang tidak pemah

dikatakan oleh beliau." Ini adalah kebohongan yang dilakukan

secam terang-terangan dengan mengatasnamakan Rasulullah.
Seluruh dasar hukum jual beli ten'sebut adalah, firman Allah &,
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'€1i5ibV

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,,, (es. Al
Baqarah l2l:2751.

Firman Allah €t,

"Padahal Allah telah menjelaskan kepada
kanu apa yang diharamlan-Nym atasm4,, (es. Al An,aam [6]:
119).

Jadi, seluruh perkara mengenai jual beli mushaf ifu
halal, sebab Allah tidak pemah menjelaskan kepada

kita pengharamannya.

\54;L{r'
"Dan frdaMah Tuhanmu lupa.' (es. Maryam [19]: 64ll.

Kalau saja Allah menjelaskan pengharaman memperjual-
belikannya, maka tenfu Alluh & menjaganya, sehingga huiiah
mengenai larangan haram jual beli mushaf tersebut akan
digunakan untuk melemahkan hamba-hamba-Nya. -Hanya kepada
Allah lah kami memohon tauftk.-

1558- Masalah: Apabila seseorang menjual barang
dagangan dengan harga yang telah ditenfukan dan pembayarannya
dilakukan secara funai, atau sampai jatuh tempo yang telah
ditenfukan; baik tempo yang singkat atau sangat lama, maka

#'ire #J:;'$,
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pembli boleh membeli barang dagangan tersebut dari sang
penjtnl yang telah manjual barang tersebut dengan harga yang
telah disepakati, atau dengan harga lebih tinggi, atau juga dengan
harga lebih rendah, yang mana pemba5nrannya dilakukan secara

tunai, maupun sampai jahrh tempo lnng telah ditentukan, baik
yang temponya lebih pendek daripada tempo yang dia jual kepada
orang lain atau sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, baik
temponya ifu lebih lama maupun tempo lrang sama dengan tempo
yang lainnya.

Seluruh model jual beli tersebut halal dan sama

sekali tidak mengandung unsur makruh dalam transaksi jual beli
tersebut. Selama tuansaksi jual beli tersebut tidak muncul dari
syarat 5nng disebutkan dan bersangkutan dengan objek akad

tersebut-

Jadi, apabila jual beli tersebut muncul dari syarat, maka jual

beli tersebut hukumnya haram yang harus dibatalkan selamanya,

serta dihukumi dengan hukum ghashab.lni merupakan pendapat

AsSr$pfi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab mereka
berdua.

Dasar hukum jual beli tersebut: Firman Allah &,

'€tri'^ibY)

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (es. Al
Baqamh l2l:2751.

Firman Allah @ lainnya,

#'ee #J$t*1,
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'Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-N5n atasma," (Qs. Al An'am [5]: 119).

Kedua transaksi ini mempakan dua jenis jual beli yang halal

berdasarkan nash Al Qur'an. Penjelasan yang mengharamkannya

fidak pernah ditemukan dalam Kitab maupun Sunnah yang
diriwaSatkan dari Rasulullah #r,

vrt,L{r'
" Dan frdaHah Tuhanmu lury." (Qs. Maryam [19J: 64). Jadi,

kedua transaksi jual beli itu fidak haram.

Sedangkan mengerrai penyertaan syarat yang berkenaan
dengan objek akad, maka ifu sesuai dengan saMa Rasulullah $,

Y'-3 ,Y
',Jf) &6'i, Ar *q GA

l.t

.y'-3 a3v ol{
"Setiap syarat J/ang tidak (diatur) dalam Kitabullah, adalah

s5nnt Sang batil, walaupun ada semfus synrat."

Abu Hanifah berpendapaL Apabila ada seseorang membeli

barang dagangan dengan harga berapapun, dan dia telah

menerima barang dagangan tersebut, kemudian dia menjualnya

kembali kepada si penjual tadi, dengan harga lebih rendah

daripada harga belinya sebelum dia membayar harga beli tersebut,

maka jual beli yang kedua merupakan bansaksi yang batil.

Apabila dia menjual barang dagangan kepada pembeli

dengan mempergunakan mata uang dinar, sementara pembeli

membelinya dengan mempergunakan mata uang dirham, atau juga
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peniual ifu menjual dengan mempergunakan mata uang dinar,
kernrdian pembeli membelinya dengan mempergurnakan mata
uang dinar, maka jika nilai harga 5rang kedua itu lebih rendah
daripada nilai harga yang pertama, maka jual beli tersebut tidak
diperbolehkan.

Apabila dia membelinya mempergunakan mata uang dinar
atau mempergunakan mata uang dirham- Kemudian dia

kembali kepada penjual pertama dengan barang
dagangan yang lain. Maka, jual beli tersebut diperboleh-
kan; tnik harganya lebih rendah daripada harga yang dia beli
sebelumnya ataupun lebih tinggi dari itu.

Apabila dia membelinya dalam setiap transaksi yang telah
kami sebutkan dengan harga tertenfu, kemudian dia menjualnya
kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih tingg
daripada harga beli, maka transaksi jual beli tersebut hukumnya
dipertolehkan.

Abu Hanifah berkata: Setiap transaksi yang diharamkan
dalam masalah ini atas penjual pertama, maka hansaksi tersebut
diharamkan atas mihanya (yang diizinkan) untuk melakukan
perdagangan dengan barang dagangan yang merupakan bagian
dari usaha perdagangan tersebut. Diharamkan pula bagi wakilnya,
budak mudabbanrya. budak mukatabnya, dan atas budaknla
yang diizinkan untuk berdagang.

Malik berkata: Apabila ada seseorang membeli barang

dengan harga yang telah ditenfukan sampai tempo lnng
telah ditentukan. Kemudian penjual membeli kembali barang
tersebut dari pembeli itu yang telah membeli darin5ra dengan harga
lebih tinggi daripada harga jual sebelumnla sampai jatuh tempo
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yang sama dengan tempo jual beli pertama, maka transaksi jual

beli tersebut tidak dipertolehkan.

Jadi, apabila dia membeli barang dagangan yang bukan

berupa makanan dan bukan pula minuman dengan harga yang

telah ditenfukan, kemudian omng yang menjual kepadanya

membeli kembali barang tersebut sebelum pembeli menerima

barang dagangan itu darinya, dengan harga lebih rendah daripada

harga jual tersebut, atau lebih tinggi, maka tidak ada masalah

dengan transaksi jual beli ini, kecuali dia adalah golongan orang

yang bertransaksi secara hrnai, maka tidak ada kebaikan sama

sekali dalam transaksi jual beli seperti ini.

Apabila dia membeli barang dagangan dengan harga yang

telah ditentukan sampai jahrtr tempo yang telah ditentukan, maka

pembeli tidak diperbolehkan menjualnya kembali kepada penjual

sebelumnya dengan harga lebih rendah daripada harga beli

tersebut, atau dengan barang dagangan lain yang sama, yang

harganya lebih rendah daripada harga beli sebelumnya secara

hrnai, atau sampai jafuh tempo, Snng lebih singkat daripada tempo

sebelumnya, atau juga dengan jahrh tempo yang sama dengan

tempo tersebut, maka model transaksi yang telah disebutkan itu

tidak dibolehkan.

Pembeli tersebut diperbolehkan menjual kembali kepada

penjual sebelumnya dengan harga lebih tinggi daripada harga beli

tersebut secara tunai, atau sampai dengan tempo yang lebih

singkat daripada tempo jual beli pertama, atau juga dengan jatuh

tempo yang sama dengan tempo jual beli pertama-

Pembeli tersebut tidak diperbolehkan menjualnya kembali

kepada pembeli sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi

daripada harga jual pertama, atau dengan tempo yang lebih lama

I ,16 I - Al Muhalta



daripada tempo jual beli pertama, dan tidak boleh juga ditukar

dengan barang dagangan yang sama, dimana harganya lebih tinggi

daripada harga beli sebelumnya hingga tempo yang lebih lama

daripada tempo jual beli pertama tersebut.

Pemilik kedua pendapat ini berargumen dengan keterangan

yang telah diriwayatkan kepada kami diriwayatkan kepada kami

dari lalur periwayatan Syu'bah; dari Abu Ishaq, dari ishinya, dan
juga dengan riwayat yang bersumber dari Yunus bin Abi Ishaq,

dari ibunya yaitu Aliyah binti Aifa' binti Syurahbil. Yunus dan Abu

Ish4 sama-sama meriwayatkan dari Aliyah, dia berkata: "Kami

menemui Aisyah Ummul Mukminin bersama ummul walad

kepunyaan Zaid bin fuqam. Ummul walad kepunyaan Zaid bin

Arqarn berkata, "Sesungguhnya aku menjual budak laki-laki hasil

dengan Zaid bin fuqarn seharga delapan ratus dirham

dengan tidak secara funai kepada Atha', dan aku membelinya

kembali seharga sembilan ratus dirham?" Aisyah berkata,
"Sampaikanlah kepada 7aid, sesungguhnya kamu telah

membatalkan pahala jihadmu bersama Rasulullah $ kecuali, dia

mau bertobat, sungguh buruk sekali tindakanmu membeli kembali

dan sungguh bunfi sekali kamu menjual?"

Ummul walad Zaid itu berkata, "Bagaimana

pendapahnu jika aku tidak mengambil kecuali pokok hartaku (tidak

mengambil keunfungan)?" Aisyah mambaca ayat, gi"-^U; iiv ;:t

SSUI| #:6-# "orang-orang yang telah sampai kepadanya

lanngan dari Tuhann5n, lalu terus berhenti (dari menganbil riba),

mal<a baginya apa Wng telah diambiln5n dahulu (sebelum datang
' (Qs. Al Baqarah I2l:275).
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Mereka berkata: Ancaman seperti ini Udak dapat

disimpulkan berdasarkan pendapat akal yang logis, dan tidak pula

bersangkutan dengan perkara yang menjadi wilayah ijtihad. Jadi,

kesimpulannya ancarnan tersebut ifu bersifat tauqifi.

Mereka juga berargumen dengan dalil yang mana telah

dirir,ra5ntkan dari jalur periwayatan Waki'; Sufi7an Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Hayyan

bin Umair Al Qaisi, dari Ibnu Abbas, tentang seseorang yang

menjual tali pengikat kepada seseorang, lalu dia merasa sangat

tidak suka membelinya kembali, yaitu dengan harga yang lebih

rendah dari harga yang dia jual.

Mereka berkata: yaifu beberapa uang dirham ditukar
dengan uang dirham yang lebih banyak dari beberapa dirham
sebelumn5ra- Mereka berkata: Kedua orang ini berkeinginan

melakukan transaksi riba, lalu mereka merekayasanya dengan jual

beli semacam ini- Mereka tidak mempunyai alasan lain yang

mereka gunakan unfuk menentang pendapat kami selain alasan

yrang telah kami sebutkan.

Stafus hadits istri Abu Ishaq, sungguh amat

rusak karena beberapa alasan:

Pertama, istri Abu Ishaq adalah wanita yang tidak diketahui

identitasnyra, dan fidak pemah ada seorangpun yang meriwayatkan

darinya selain suami dan anaknya yaifu Yunus. Khusus berkenaan

dengan Yunus, Syu'bah telah menyatakan bahwa dia seorang
periwayat yang dhail dengan kualitas dha'if yang amat buruk.

Yahya Al Qathan dan Ahmad bin Hanbal juga menyatakan bahwa

dia periua5nt yang dhaif Syr'bah berkomentar mengenai Yunus:
"lngaflah dia berkata pada kalian: hnu Mas'ud menceritakan

kepada kami, ..."
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Kdua, benar-benar shahih bahwa Yunus adalah periwayat

yang suka men-tadlis.lstui Abu Ishaq tidak pemah mendengamya

secara langsung dari Aisyah Ummul Mukminin. Hal itu terbukti,

bahwa baik suami maupun anaknya pada saat meriwayatkan

darinya tidak pemah menyebutkan: "Bahwasanya dia (Al Aliyuf,)

pernah mendengar pertanyaan seorang perempuan kepada

Ummul Mukminin", dan tidak pula (menyebutkan)jawaban Ummul

Mukinin kepada perempuan tersebut.

Tetapi hadits Al Alilrah tersebut hanya menyebutkan: "AKu

dart ummul walad kepunyaan Zaid bin Arqam menemui Ummul

Mukminin, lalu ummul waladkepunyaan Zaid bin Arqam bertanya

kepada Aisyah."

Keterangan ini mengandung kemungkinan bahwa

pertanyaan itu terjadi di tempat pertemuan tersebut, dan

kemungkinan terjadi di tempat lain selain tempat pertemuan

tersebtrt.

Kami menemukan keterangan, yang mana Ali bin

Muhammad bin Ibad Al Anshari menceritakannya kepada kami,

Muhammad bin AMullah bin Muhammad bin Yazid Al takhami

mengabarkan kepada kami, hnu Mufanij Al Qadhi mengabarkan

kepada kami, Al Hasan bin Marwan Al Qusairani mengabarkan

kepada kami, Ibrahim bin Mu'awiyah mengbarkan kepada kami,

Yusuf Al Firyabi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari isti Abi

As-Safar,"Bahwa dia pemah menjual seorang pelayan laki-lakinya

seharga delapan ratus dirham dari Zaid bin Arqam kepada Atha'.
Tiba-tiba Zaid membutuhkannya, lalu dia membelinya kembali dari

Atha' seharga sembilan ratus dirham. Kemudian dia bertanya

kepada Aisyah Ummul Mukminin? Aisyah menjawab, "Seburuk-
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buruknya transaksi adalah tindakan kamu yang menjual dan

seburuk-btrrukn5n transaksi adalah tindakan dimana kamu membeli
(dia mengulang-ulang ucapan ihr). Sampaikanlah kepada 7aid,
sesungguhnya dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama
Rasulullah * tilla dia tidak mau bertobat." Dia bertanya, "Jika aku

fidak mengambil kecuali pokok hartaku (tidak mengambil

keuntungan)?" Aiqph melafalkan ayat, ;i:;:6 -pj i'lh; iil4 ;3
1EY :;li " Anng.onng tnng telah sampai kepada4n larangan

dari Tuhann5m, Iafu tqus berhenti (dari mengambil riba), Maka
bagtnln aF tlang telah diarnbih5n dahulu (sebelum datang

" (Qs.Al Baqarah I2l:275rl

Kami juga mendapa.ti keterangan yang diriwayatkan dari
AMurrazaq; dari Sut an Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari
istuinya, dia berkata: Alar pemah mendengar isti Abi As-Safar
berkata: Aku bertan5n kepada Aisyah Ummul Mukminin seraya

berkata, 'Aku menjual atas nama Zaid bin Arqam seorang budak

laki-laki kepada Atha' seharga delapan ratus dirham, dan aku

membelinla kembali darinya seharga sembilan rahrs dirham?"
Ais!/ah berkata padan5ra: "Seburuk-buruknya transaksi adalah
tindakanmu lrang telah menjualnya atau seburuk-buruknya

tansaksi adalah tindakanmu membelinya kembali (dia mengulang-

.rlarrg ucapan itu). Sampaikanlah kepada Zaid, sesungguhnya dia
telah membatalkan (pahala) jihadnya bersama Rasulullah $ kecuali

dia mau bertobat-" Dia bertanya, "Apa pendapatmu jika aku hanya
mengambil pokok hartaku (tidak mengambil keunfungan)?" Aisyah

berkata, "Tidak ada masalah, fialu dia menyenandungkan ayatl #
,'i(.u ,ff' #6 -*j i 'lL.i i'.v, "..., orang-omng yang terah
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sarnpai krangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

(dai mengambil riba), mal<a baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum dabng lamngan)i' (Qs. Al Baqarah 12\ 275\.

Sufyan Ats-Tsauri telah menegaskan wanita yang

tersembunyi di balik hadits ini, dan sesungguhnya dia tidak pemah

mendengar hadits ihr langsung dari Ummul Mukminin, tetapi dia

hanya meriwayatkannya dari istui Abi As-Safar, dan dialah wanita

yang menjual seorang budak dari Taid kepada Atha', dan dia

adalah ummul walad keprnyaan 7aid.

Istui Abi As-Safar adalah wanita yang identitasnya sangat

tidak diketahui daripada istui Abu Ishaq. Jadi, istri Abu Ishaq

adalah wanita yang tidak diketahui identitasnya, yang meriwayat

dari wanita yang sangat tidak diketahui identitasnya dan sangat

fidak diahi keberadaannya daripada istri Abu Ishaq. Jadi, hadits

tersebut secara umum batal- Segala puji kepunyaan Allah Ta'ala-

Antara Sufyan Ats-Tsauri dan Yunus sama sekali tidak ada

keterkaitan dalam hal ketepercayaan dan kualitas hafalan. Jadi,

riwayat tersebut sarna sekali tidak pemah diriwayatkan oleh Sufuan

Ats-Tsauri-

Ketiga, di antara bukti yang konkrit yang menegaskan

kebohongan hadits ini dan kepalsuannya, dan tidak mungkin hadits

ini diposisikan sebagai informasi yang benar sama sekali; yaifu

penjelasan yang terkandung dalam hadits tersebut, berupa sesuafu

yang dihubungkan pada Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia

berkata: "Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah

mernbatalkan pahala jihadnya bsama Rasulullah $, lika dia tidak

mau bertobat".
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Padahal Zaid fidak pemah melewatkan jihad bersama

Rasulullah $ kecuali hanya dua perang: yaitu perang Badar dan

perang Uhud. Zaid turut bersama Rasulullah $ mengikuti seluruh

peperangan lainnya, dia menginfakan (hartanya) sebelum peristiwa

penaklukan kota Makkah, ikut bertempur, dia menyatakan

Bai'turridhwan $argi setia) di baunh pohon di Hudaibiyah, Al

Qur'an turun berkenaan dengannya, dan Allah S menyatakan

Zaid seorang yang jujur dan dijamin masuk surga melalui lisan

Rasul-Nya S,

.gn-lr'c-J,J e6.Li ,tilt l;\i trl

" Tidak akan masuk nenka s*eorang yang menjmtakan
janji setia (Baibt) di baottah pohon."

Al Qur'an telah menegaskan sestrngguhnya Allah telah

ridha terhadap Rasulullah dan para sahabatnya yang berjanji setia

kepada Rasulullah di baunh pohon. Jadi, demi Allah tidak ada

dosa dari yang membatalkan ini semua kecuali hanya menyatakan

diri keluar dari Islam (nddan, dan Allah sungguh melindunginya

dan nddah itu dengan keridhaan-Np terhadap Taid bin Arqam.

Allah pun melindungi Ummul Mukminin dari tindakannya

mengucapkan pemyataan yang batil ini.

Keempat, yang menegaskan kebohongan hadits ini adalah,

bahwa jika benar Zaid bin Arqam itu melakukan dosa besar, yaitu

riba yang telah dinyatakan haram secara tegas, dan dia tidak

mengerti bahwa pertuatan yang dilakukannya ifu haram, tentu

dalam tindakannya tersebut dia orang yang diganjar dengan

sebuah pahala bukan orang yang berdosa, dan tenhr dia

mempunyai kewenangan seperti yang dirniliki Ibnu
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Abbas r& dalam hal melegalkan jual beli mata uang dirham dengan

dua dirham secara tunai yang dilakukannya secara terang-

terangan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Thalhah & yang

menukar beberapa dinar kepunyaan Malik bin Aus, kemudian dia

menr.rrda pembayarannya dengan mata uang dirham sampai

pengawalnya datang dari suafu perjalanan, yang mana tindakan ifu
dilal$kan di hadapan Umar i&, narnun Umar tidak pemah

mencqahnya dengan memberitahukannya. Begitu juga Abu Sa'id

yang tdak pemah mengurangi pertemuan dengan hnu Abbas dan

memberitahukannya.

Baik Umar maupun Abu Sa'id tidak pemah menyatakan

Iebumya pahala bacaan satu takbir pun dari amal Thalhah dan

hnu Abbas akibat perbuatan mereka tersebut. Padahal jelas kedua

model bansaksi tersebut berdasarkan nash yang ada, mempakan

riba png jelas diharamkan dan tidak ada bentuk riba lain di atas

kedua model riba tersebut.

Jadi, bagaimana bisa Ummul Mukminin diduga menyatakan

lebumla pahala iihad Zaid bin Arqam, hanya berkenaan dengan

suafu perkara, dan pada saat melakukannya dia bertindak sebagai

seomng mujtahid. Yang mana tidak ditemukan dunia ini berupa

nash yang menentang tindakan Taid tersebut, tidak ada hadits

yarry shahih dan tidak pula hadits Snng bersumber dari riwayat

lemah lnng menentang tindakan Zaid tersebut.

Demi Allah, ini merupakan pemyataan bohong dan dapat

dipastikan kebohongannya. Hendaknya orang yang mengaitkan

pemlntaan ini kepada Ummul Mukminin, dan orang yang

mengharamkan sebab tindakan tersebut dalam urusan agama

Allah; sesuahr yang Allah dan Rasul-Nya tidak pemah haramkan,

agar dirinya bertobat kepada Allah.
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6'\'o j;i iK oy.;ilr' i'i Jyl,iS 2,3 c i;p oE

Inilah keempat buld lang merrlptakan batalnya hadits ini,

dan hadits ini adalah cerita tdak masuk akal yang berisi

kebohongan.

Menurut pendapat kami, kalau pun hadits tersebut
stafusnya shahih seperti kebenaran matahari yang terang

benderang, nannun hadits tersebut tidak mengandung arg:umen

5nng mendukung mereka, karerra beberapa alasan;

Perbma, hadits ini merupakan pendapat pribadi Ummul
Mukminin, dan pendapatrp tidak lebih diprioritaskan daripada
pendapat Zaid, walaupun Aiqph ifu l€bih utama daripada Zaid,

ketika terjadi perselisihan pendapat terjadi di antara mereka,
karena Allah @ berfirman,

7$i'as
"Kemudian jil<a l<amu bqhinan pandapat tenbng sesuafu,

Maka kembalil<anlah ia kepda Ahh (Al Ow'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu funr-funr bqiman kepada Allah dan hari
kemudian." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Allah tidak pemah men!ruruh hta mengembalikan suatu

perkara kepada seseorcrr-rg selain Al Qur'an dan As-Sunnah.

Kami berkata pada mereka, berapa banyak pemyataan

kepunyaan Ummul Mukminin !/ang mereka tentang dengan
berbagai pemyataan 1lang rusalq seperti findakan Aisyah menjual

budak mudabbarah, tindakannya 5rang melegalkan mengganfukan

syarat (Isytiraath) dalam ibadah haji. [-alu kalian membuang
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Aisyah tersebut dan kalian memilih memegangi

pendapat Umar yang menentang Aisyah dalam perkara budak

mudabbamh.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Umar, bahwa

barangsiapa yang beban berakrya telah berlalu sejak dari Mina

sebelum dia melakukan nafar awal Sertolak dari Mina ke Makkah

pada hari kedua dari hari tasyriq), maka tidak ada haji baginya, dan
juga tdak ada syarat dalam ibadah haji. Kemudian kalian

membuang pendapat Umar, dan kalian tidak pemah mengatakan:

Pemyataan ini Udak dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan

akal yang sehat. Sehingga pemyataan ini adalah tauqifi.

Kalian menentang pendapat Umar karena pendapat

puhanya ([bnu Umar): Aku tidak mengetahui adan5ra ahrran gnng

mengganhrngkan syarat dalam ibadah haji. Jadi, sesekali pendapat

Ummul Mukminin bisa menjadi hujjah dan sesekali pendapat

Ummul Mukminin diabaikan lantaran ada pendapat yang lain.

Sesekali Aisph menjadi alasan untuk menentangT-ard bin Arqam,

Umar menjadi alasan unhrk menentang Aisyah, hnu Umar

menjadi alasan unfuk menentang Umar, dan selain hnu Umar

menjadi alasan unhrk menentang ibnu Umar. Tindakan ini jelas

benfuk memperrnainkan agama dan berbagai kebenaran-

Ketiga, telah diriwayatkan secara shahih dari hnu Umar,

keterangan Sang telah kami sampaikan dalam bab sebelum bab ini,

yaifu pem5rataan hnu Umar, "Aku lebih suka bahwa aku melihat
sejumlah tangan dihukum potong dalam kasus jual beli mushaf."

lalu mengapa kalian tidak mengatakan: Pemyataan seperti ini tidak
dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat,

sebagaimana kalian katakan dalam bab ini?
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Keempa{ di antara kesesatan yang sangat besar
kesalahannya adalah dugaan bahwa Aisyah;g dalam bab jual beli
ini mempunyai atsar yang diriwayatkan dari Rasulullah S,
kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak meriwayatkannya
kepada seorangpun dari makhluk Allah, sungguh jauh sekali
Aisyah melalnrkan tindakan lmng menyembunyikan sesuatu yang
ada pada dirinya, yaitu berupa keterangan-keterangan yang jelas

dan petunjuk yang telah diterangkan Rasulullah.

Jadi, mereka Udak mengeluarkan kesimpulan tersebut
kectrali berdasarkan kebohongan atas nama Rasulullah dengan
merrlatakan Rasulullah menerangkan sesuafu yang tidak pemah
beliau terangkan- Sebab kalau Rasulullah menerangkannya, tenfu
keterangan ifu akan terpelihara berkat penjagaan Allah hingga
keterangan ifu sampai ke umafur5a, dan kebohongan yang mereka
lakukan adalah kebohongan atas nama Ummul Mukminin-

Kelima, Aisyah mengingkari penjualan kepada Atha., ini
terbukfi dia mengatakan: "Seburuk-buruknya penjualan adalah
penjualan yang kau lakukan". Para pengikut ma&hab Malik
melegalkann5ra berdasarkan pem5ataan seperti ini, dan ini
sungguh tindakan yang amat sangat mengherankan? sebagian
pemSataan Aisyah menjadi dasar hukum dan sebagian yang
lainnya tidak menjadi dasar hukum.

Keenam, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Sa'id bin Manshur; dari Khudaij bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq As-
Sabi'i, dari Ummi Muhibbah; saudara perempuan Abi As-Safar,
"Bahwasangra dia bemadzar hendak berjalan kaki ke Makkah, lalu
dia kesulitan (memenuhi na&amya)? Kemudian Ibnu Abbas
bertanya padanya, 'Apakah kamu mempunyai anak perempuan

!,ang mampu berjalan kaki menggantikanmu?' Ummi Muhibbah
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menjawab: 'Ya, tetapi dia sangat keberatan melakukan nadzar

tersebut bagi dirinya'. "

Apabila sumber ini sama sekali tidak mengandung dasar

hukum, tenfu sumber ini menjadi dasar hukum bagi dirinya atau

orang yang memiliki kasus yang sama dengan dirinya. Bahkan

keterangan sempa ditemukan dalam hadits Zaid bin Arqam dari

Umrni Muhibbah. Apabila Aisyah tersebut dapat

menjadi dasar hukum, tenfu keterangan hnu Abbas ini juga dapat

menjadi dasar hukum. Jika tidak, maka terjadi konhadiktif. Maka,

kenrsakan argumentasi ini secam umum jelas terlihat. -Segala puji

basi Alah &.-

Keterangan hnu Abbas adalah pendapat pribadinya. hnu
Umar menentangnya: seperti keterangan yang telah diriwayatkan

dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Sufuan, dari laits, dari

Mujahkl, dia berkata: Diceritakan kepada Ibnu Umar seseorang

yang menjual pelana kuda dengan mata uang tertenfu, kemudian

dia berkeinginan membelinya kembali dengan mata uang lain

sebelum dia menerima uang tersebut.

hnu Umar berkata, "Tenhr jual beli ihr sama saja jika dia

menjtralnya kepada orang selain orang yang telah menjual barang

ifu dan dengan selain mata uang tersebut." hnu Umar sarna sekali

tidak mempermasalahkan jual beli ini.

Barapa banyak kisah kepunyaan hnu Abbas, yang mana

mereka menentang kisah tersebut, seperti kisah yang baru saja

kami sampaikan. Maka, dengan demikian keterkaitan mereka

dengan hnu Abbas telah gugur.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Ayyrb As-Sikhtayani, dari
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Muhammad bin sirin, dia berkata, "Tidak ada masarah mengenai
tindakan seseorang yang membeli suafu bamng sampai jatuh
tempo, kemudian dia menjualnya kembali kepada penjuar pertama
dengan harga lebih rendah dariharga beli tersebut, selama pembeli
dan penjual tersebut membuat kesepakatan secara berimbang.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa kisah jual beli
tersebut adalah jual beli mata uang dirham yang difukar dengan
mata uang dirham yang lebih banyak? Sungguh sangat
menghemnkan, tdak ada pendapat lain yang menyerupainya.

Aku pemah bertan5ra kepada sebagian dari mereka, ,,Apa

pendapat kalian tentang orang yang menjual bamng dagangan
sampai jafuh tempo seharga safu dinar, kemudian dia membelinya
secara funai seharga dua dinar? Dia menjawab: Halal-

Aku pun bertanya lagi padanya, "Darimana kesimpulan
ketika dia menjualrrya seharga dua dinar dan membelinya seharga
sahr dinar harus dinyatakan riba, yaifu fukar menukar uang satu
dinar dengan dua dinar. Dan tidak harus dinyatakan riba ketika
seseorang menjualnya seharga safu dinar sampai jahrtr tempo, dan
membelinya seharga dua dinar, tidak dinlntakan riba, yaifu tukar
menukar uang satu dinar dengan dua dinar. Apakah dalam riba
tersebut ada yang lebih besar ken:sakannya daripada jual beli yang
dilakukan Zaid kepada Amru yaifu fukar-menukar mata uang satu
dinar dengan mata uang dinar lainnya, sehingga jual beli mata
uang tersebut disebut riba, sementara jual beli yang dilakukan Zaid
kepada Amru yaifu fukar-menukar mata uang dua dinar dengan
safu dinar, udak disebut riba. Di ajaran agarna mana kalian
menemukan kesimpulan ini? Atau di bagian akal yang mana? [-alu
apa alasan dia melakukan pemisahan, padahal mereka tidak
melakukannya selamanya. "
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Kesimpulan pendapat mereka, bahwa kedua pihak tersebut

berkeinginan melakukan transaksi riba, seperti keterangan yang

telah kami sebutkan, lalu mereka berdua berkilah dengan

melakukan kansaksi jual beli ini?

Jawaban kami unfuk mereka adalah, bahwa mereka Zaid

dan Amru jika benar berkeinginan melakukan transaksi riba, lalu

mereka berdua berkilah dengan melakukan transaksi jual beli ini,

lalu Allah memberikan keberkahan dalam (iual beli) mereka. Maka,

kami menilai perbuatan yang mereka kehendaki ifu perbuatan

yang baik, sebab mereka meninggalkan riba yang haram ke jual

beli yang halal, dan mereka menjauh dari perbuatan menentang

huhm Allah ke perbuatan yang A[ah telah halalkan.

Sungguh buruk sekali apa yang dikehendaki oleh orang

yang tidak membenarkan kebaikan yang dilakukan oleh mereka.

Dia berdosa dua kali, karena penolakannya terhadap perbuatan

baik mereka berdua, kemudian dugaannlp mengenai diri mereka

yang terlibat melakukan riba, Snng mungkin hal tersebut tidak
pemah terlintas di benak hati mereka. Rasulullah $ bersabda:

t y4ti;{ifr:r
"Dugaan ifu adalah prkara tnng banyak memberil<an

kesimpulan yang salah."

Mengenai beragam kesimpulan pendapat Abu Hanifah dan

Malik, mengenai masalah ini, maka kami telah menyinggung sisi

yang sedikit yaifu tindakan mereka yang membagi masalah ini ke

dalam beberapa kelompok. Setiap orang yang merenungkann5n,

maka akan mengetahui bahwa pengelompokan mereka itu adalah

pengelompokan yang sangat rusak dan kontradiktif, contohnya
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seperti pengelompokan Abu Hanifah antara pembeliannya dengan

barang dagangan yang lain dan pembeliannya dengan mata uang

dinar. Kedua model pembelian ini, hanya memperbolehkan

menjual dengan mata uang dirham, dan seperti kesimpulannya
yang mengharamkan jual beli tersebut atas wakil dan mitranya.

Juga seperti pengelompokan Malik antara pembeliannya dengan

harga lebih tingg daripada harga yang dia jual sebelumnya,

sehingga dia berpendapat pembelian tersebut halal, dan
pembeliannya dengan harga lebih rendah (lebih sedikit) sehingga

dia berpendapat, bahwa pembelian tersebut haram. Ini semua

merupakan pengelompokan yang sangat mengherankan, tanpa
didukung dalil sama sekali, sebagaimana kamu ketahui.

Abu Hanifah kemudian memberikan asumsi yang salah,

bahwa dia telah mengambil kesimpulan hukum sesuai dengan
keterangan Aisyah ig, padahal dia tidak pemah mengambil

kesimpulan hukum sqsuai dengan keterangan Aisyah tersebut.

Karena, Abu Hanifah berpendapat, bahwa keterangan Aisyah

tersebut berkenaan dengan kasus seseorang yang menjual dengan

harga hmai selama penjual belum menerima semua harga, padahal

kesimpulan ini sama sekali tidak ada dalam keterangan Aisyah. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1559- Masalah: Jual beli lahan pemukiman di tanah
Makkah -semoga Allah @ tetap memuliayakannya- hukumnya

dipertolehkan. Kami sudah menyebutkannya dalam pembahasan

Haji, jadi keterangan mengenai jual beli ini tidak perlu diulang

kembali.
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1560. Masalah: Penjualan 1nng dilakukan oleh orang

buta, atau pernbeliannya dengan sifat tertenfu, hukumnya boleh

sarna seperti orang lnng normal penglihatann5n, Udak ada

pertedaan sarna sekali. Karena Al Qur'an maupun Sunnah udak

pernah menerangkan mengenai pengelompokan antara suafu

perlrara kedalam suafu perkara, gnitu jual beli yang dilakukan oleh

orang buta tersebut.

'AiriiJ-V

'Padahal Alkh telah menghalallan jual beli," (Qs. Al
Baqarah lzlt 275'1.

Jadi, orang buta dan orang yang dapat melihat sudah

termask ke dalam pengertian a5rat tersebut. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1561- Masalah: Jual beli 3png dilalarkan oleh seorang

budak tanpa seizin pemilikn5n hukumn5ra dipertolehkan selama

pemiliknln fidak merampas hartanln itu. Jadi, apabila dia

meftlmpasnya, maka harta budak tersebut sewakfu perniliknya

melakukan perampasan, mempakan harta kepunyaan pemilik

budak tersebut. Yang mana budak tasebut tidak dibenarkan

membelanjakan harta ifu.

Dasar hukum jual beli Snng dilakukan oleh budak tersebut

adalah firman Allah &,

'€5i'3ib?,
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"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,,, (es. Al
Baqarah l2l:275).

Jadi, firman Allah & ini tdak pemah mengkhususkan
oftu'rg merdeka dengan mengecualikan budak.

Allah Ta'ala telah berfirrnan,

"Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada
kamu aW tnng dihanml<an-N5a absm4" (es. AI An,aam [6]:
119).

Jadi, apabila penjualan harta kepunyaan budak yang
dilakukan oleh budak itu sendiri tanpa se2in pemilikn5ra
haram, maka tentu Allah telah menjelaskannya kepada kita, dan
tenfu kita pun tidak perlu bersusah payah mencari berbagai asumsi
yang tidak benar unfuk memberikan kepastian hukumnya, dan
juga membuat bertagai pendapat yang dibuat se@ra sistematis.

Jadi, jika Allah fidak pemah menjelaskan kepada kita
dengan mengharamkan jual beli harta kepunyaan budak yang
dilakukan oleh budak ifu sendiri tanpa seizin pemiliknya tersebut,
tenfu jual beli hukumnya halal, tidak haram.

Karni telah menyebutkan dalam pembahasan zakat dari
buku kami ini dan buku lainnya tentang sahnp (diakuinya)
kepernilikan budak tersebut atas hartanya. Masalah p€rampasan
harta budak yang dilakukan oleh pemiliknSra, shahih diriwaSntkan
dari Rasulullah S, "Bahwasanya beliau memberikan kepada
hrkang bekam ifu upahnya, dan beliau bertanya tentang

t*;;e #J$$,
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penghasilannya? [-alu beliau menyuruh para pemiliknya meringan-

kan beban hidupnya dari penghasilannya tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan Muslim; Abdu bin

Humaid mengabarkan kepada kami, AMurrazaq mengabarkan

kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ashim, dari

Aslrsya'bi, dari hnu Abbas, dia berkata: "Seorang budak

kepunyaan Bani Bayadhah membekam Nabi S. Lalu

Nabi $ memberikan upah kepadanya, dat beliau berbicara

kepada pemiliknya, lalu pemiliknya meringankan beban hidupnya

dari penghasilannya."

Benar adanya bahwa budak itu dapat memiliki kekayaan,

karena Nabi S memberikan kepadanya upahnya. Maka, jika upah

itu bukan miliknya, tenfu beliau pun tidak akan pemah

memberikan kepadanya sesuafu yang bukan miliknya.

Benar pula kenyataannya bahwa pemilik budak tersebut

boleh memberikannya sesuai dengan perintah Nabi S agar dia

meringankan beban hidup dari penghasilannya. Jadi, shahih

bahwa harta budak tersebut adalah kepunyaannya, selama

pemiliknya itu fidak mengambilnya. Benar pula bahwa pemilik

budak tersebut boleh mengambil penghasilan budak untuk dirinya-

Para ulama berteda pendapat mengenai jual beli yang

dilakukan budak ini; Abu Hanifah berkata: Apabila seorang budak

bermu'amalah fidak secara funai, yaifu melakukan penjualan atau

pembelian tanpa seizin pemiliknya, maka mu'malah tersebut

adalah perbuatan melawan hukum yang dipertanggungjawabkan

oleh dirinya, dan pemiliknya terikat kamjiban membebaskan atau

menyemhkannya kepada pihak yang berpiutang kepadanya.
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Pertanlnan peltama hrat mereka ialah: Darimana kalian

mengambil kesimptrlan pendapat seperti ini? Afuran ini tidak
pemah diternukan baik dalarn Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang

lernah, pendapat seorirng sahabat, maupun asumsi Snng logis yang

mempunyai landasan pemikiran png kuat. Justu kesimpulan

hukum kalian tersebut berlaunnan dengan dalil itu seluruhnya.

Allah $ berfirman,

VA;tZ:v3is;W1,*x3'2611i
" Dan frdakhh @rzng membuat dos melainkan

kemudhanbnnSn kembli kepda dirinla sendiri; dan seomng

tnng bqdw frdak akan metnikul doa omng /azl (memikul dosa

sendiri-sendiri)" (Qs. Al An'aam [6], 164).

Jadi, fidak benar perbuatan yang dilakukan orang merdeka

atau budak dapat dipertanggungiawabkan kepada pemiliknya atau
juga aunbkan kepada oftmg lain selain dirinya
kectrali, nash mertetapkannya demikian seperti kasus Aqilah (ahli

waris ashabhdan kerabat dari ayah).

Kemudian pemikiran lpng lain, yaitu pemyataan Abu
Hanilah: 'Jual beli tersebut adalah pertuatan melawan hukum

Uinatpl", ini asumsi lain yang bias.

Malik ber{rata: Apabila seorang budak bermu'amalah secara

fidak funai tanpa seizin p€mililmya, maka pemiliknya dapat
dib€narlon mernbatalkan utang tersebut darinla. Ini pendapat

5nng batil serta sangat burulq karena kesimpulan hukum tersebut

melegalkan harta oftmg lain dengan jalan png batil. Padahal Allah
dan Rasll_Ir$a * telah
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Allah & berftrman,

<,* it $y ;!t5u, rL:; FA \JLU {
:>.P ev*1jG,

"Janganlah kalian saling memalan (mengambil) harta

s&rra rnu dengan jahn gng batil K@nli dengan jalan

pemkgaan tnng berlaku dangan sul<arela di anbn karnu." (Qs.

An-Nisaa' l4l:291.

Rasulullah $ bersaMa:

.?t? "#;SJGl:r'€,,", oy

"Saungguhn5m (mengalirl<an) danh (bnp alasan yang

benar) dan (mengarnbil) harb benda kalian hanm abs kalian."

Di antara sekian banSnk keganjilan dtrnia adalah, bahwa

mereka menetapkan oramg yang belum balish wajib memikul

pembalasan melawan hukum ]/ang dilakukannya,

demikian juga dengan oftmg gila. Kernudian mereka menggugur-

kan iual beli yang sudah berkekuatan hukum tetap dari budak png
berakal sempuna- [-alu memberikan keputrsan hukum tersebut

berdasarkan asumsi 1nng tidak pemah ditemngkan; baik dalam Al

Qur'an, Stnnah, riwapt lnng lemah, pendapat seseorang

sebelum Malik yrang kami ketahui, maupun asumsi 5rang memiliki

landasan pemikiran png lnrat.

Keganjilan 5nng lain adalah, yraifu mereka berpendapa.t:

Apabila barang png telah dibeli oleh seorang budak

ifu ditemukan di baurah penguasaanqn, maka wajiblah
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mengembalikan ifu kepada pemiliknlra; dari mana kesimpulan

wajib merrjauhkan barang ifu dari penguasaan budak
tersebut. Dan tidak wajib menanslung pembayaran harga beli
barang dagangan tasebut, iika fidak ditemukan. Apabila barang
dagangan ifu harta kepunlaan penjual, maka uang penjualan

barang ters€but ifu adalah harta

Apabila uang peniualan barang dagangan ifu bukanlah

harta peniual tersehrt, maka tenfu barang dagangan

tersebut btrkanlah harta . Bahkan dia memutar-

balikkan perkam dalam kasus ini dengan memutarbalikkan fakta

5nng sangat hmiq dan dia dengan keterangan
yang tidak sebernmlra.

Karena, dia menyatakan wajib mengembalikan barang ifu
kepada penjual lrang mana atas harta tersebut
telah hilarg. Dan kepemilikan budak lnng berstatus sebagai

pernbeli atas barang dagangan pun hukumnya sah. lalu dia
memberikan kepada peniual tersebtrt sesuafu yang sudah bukan
*ililoolA dan dia fidak pernah mernberikan kepadanya uang
penjualan barang dagangan tersebut Sang tidak ragu lagi adalah

kepunlraan sang budak. Inilah beragam pemyataan yang

merryresatkan, lrang sarna sekali tidak ada pemyataan lain yang

malrenrpaiqn-

Aslrq/afi'i berkata: Bahkan harga jual barang dagangan itu
statusnya utang png wajib diba3nmln dikemudian hari sewakhr

dia merdeka dia merdeka? Ini adalah pendapat yang

sangat rusak. Karena Apabila harga itu bersifat mengikat budak
tersehrt, lah,r karena alasan apa pembalaranryE ditangguhkan
sampai hdak tersebut merdeka. Apabila harga barang dagangan
tersehrt rif.tya behm saat transaksi jual beli terjadi,
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maka fidak dapat dibenarkan mempertanggungjawabkan

kepadanya sewaktu budak tersebut merdeka.

Apabila pembeliannya itu dinyatakan sah flegal), maka

harga barang dagangan tersebut pun sudah memiliki kekuatan

hukum tetap yang harus dibayar saat transaksi jual beli teriadi.

Apabila pembeliannya dinyatakan msak, tentu tidak ada hatga

barang dagangan apapun yang mengikat, tetapi dia hanya terikat

kamiiban menanggung perimbangan barang lnng telah

dihabiskannya.

Inilah beragam asumsi png saling melemahkan dan saling

kontradiktif, yung semuahn ini sama sekali tidak memiliki bukti

dalil png menguatkan kebenaran safu dari sekian butfk asumsi

tersebut. Pertedaan pendapat mereka mengenai masalah jual beli

tersebut adalah bukti yang menguatkan, bahwa pendapaL

pendapat tersebut bukan bersumber dari sisi Allah &.

Jadi, setiap orang yang mempunyai pengetahuan yang

disertai bukti yang meyakinkan, pasti akan membuang seluruh

beragam pendapat tersebut.

Pendapat kami adalah pendapat Abu Sulaiman dan pam

pengikut ma&hab kami. Kami juga telah menyebutkannya dari Al
Hasan bin Ali;&, dan dari orang lain selain Al Hasan. -Hanla

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1562- Masalah: Penjualan yang dilakukan oleh seorang

uanita sejak dia mulai baligh, pifu wanita yang belum kawin yang

mernpunlni ayah maupun yang tidak mempunyai ayah, u/anita

37ang sudah kawin yang bersuami maupun yang sudah tdak
mempunyai suami, hukumnya dipertolehkan. Pernbeliannyra pun
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juga demikian, lluitu dipertolehkan. Hal ini sesuai
derrgan alasan yang kami sebutkan dalam pembahasan Al Hajr
dari buku kami ini. Jadi, tidak perlu mengulangnya kembari. -
HarrSra kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1563- Masalah: Apabila seseorang menguasai tambang
mineral , maka meniual tambang ini hukumn5n
diperbolehkan. Karena tambang mineral itu adalah hartaryra.
Apabila tambang mineral ifu bempa tambang bijih emas, maka
tdak halal menjualnya dengan emas lainngra, karena bijih emas
tersebut bijih emas difukar dengan emas Snng lebih
barryak daripada bijih emas, karena ernas tersebut tercipta dalam
tambang errrs tersebut-

Sebagaimana emas, tambang mineral yang mengandung
bijih emas ifu boleh dijual dengan perak se@ra tunai, dan boleh
juga dengan selain p€rak secara funai, sampai dengan jafuh tempo
atau penyerahanny'a ifu dilakukan kernudian (dzimmatl.

Apabila tambang mineral ifu bempa tambang per*, maka
boleh menjualn5n dangan perak atau dengan emas se@ra tunai,
atau dilalnrkan kemudian, dan sampai jahrh
tempo, karena dalam tambang p€mk ifu tdak ada bijih pemk.
Tetapi penrbahan benfuk tanah galian tambang tersebut menjadi
perak melalui proses pemanggangan-

orarg lrang msrentang pendapat kami mengenai jual beli
ini, melegalkan jual beh pohon kurma yang tidak berbuah dengan
buah kurma secara tunai dan penyerahanryra ifu dilakukan
dikemudian hari, serta se@ra fidak funai. Padahal buah kurma ifu
muncul dari pohon kurma tersebut. Demikian juga mereka
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melegalkan jual beli lahan tanah dengan biji gandum. Padahal

seluruh objek jual belinya sama. -Hanlra kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

L564- Masalah: Jual beli rumput yang segar (kalaa )
hukumnya diperbolehkan; baik masih di lahan tanah maupun

sesudah rumput disabit. Karena, rumput tersebut adalah harta dari

harta pemilik lahan tanah tersebut- Segala sesuafu yang muncul

dari harta kepunyaan seseorang, maka sesuatu ihi adalah

hartanya. Seperti anak her,van, buah, susu, bulu halus (wol), dan

lain sebagainya.

'€lifr^GV

"Padahal Allah telah menghalall<an jual beli," (Qs. Al

Baqarah I2l:2751.

Padahal tidak ada nash yang menerangkan larangan haram

jual beli barang dari sekian barang tersebut selunrtrnya:

(54:i(6
" Dan frdaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Marynm [19]: 64).

" Padahal Sesungguhn5n Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang dihanmkan-N3m absm4" (Qs- Al An'aam [6]:

11e).

&'i;(,F1gr$,
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Abu Hanifah berkata: Tidak halal jual beli rumput yang
segar kecuali sesudah disabit.

Ali berkata: Sepengetahuan kami pendapat ini sama sekali
tidak mempunyai dasar hukum yang menguatkannya, tetapi ini
hanyalah tindakan pengelompokan yang tidak benar, dan klaim
Spng cacat.

Apabila ada seseorcu:lg menyebutkan: hadits yang
diriunyatkan dari ialur periwa5ratan Huraiz bin Utsman, Abu
Khadasy menceritakan kepada kami: bahwa dia pemah
mendengar seorang pria dari kalangan sahabat
Rasulullah $ berkata: Bahwa dia pemah mengikuti perang
bersama Rasulullah $ sebanyak tiga kali, lalu dia mendengar
Rasulullah $ bersabda:

)zz c )z

,g;3
Jo..

ot.l.jl : dr)lj
I

i
L'

'tt(ti
o'r.-l,^.J,.J]t

)6t:
"Kaum muslimin adalah oftng-orzng yang berserikat dalam

(kepemilil<an) tiga perl<am; aA, runput segar dan api."

Huraiz bin Utsman juga telah meriwayatkannya dari Hibban
bin zaid Asysyar'abi yaitu Abu Khadasy, dari seorang lelaki dari
Qam.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hadzafi; yazid bin
Muslim Al Jariri mengabarkan kepadaku, wahab bin Munabbih
berkata padaku: Nabi $ bersaMa,
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,\i ire1 o;lt ^at
,'rrLlSt tr*t

.At;rF4*,:sr
'Jauhi oleh kalian perkan *rt hamm, yaitu jual beti

pohon, ijarah budak perempuan tnng suka berzina dan uang hasil

khamer."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidillah

bin Mu'a& Al Anbari mengabarkan kepada kami, Abi Kahmas

mengabarkan kepada kami, dari Siyar bin Manzhur Al Fazari, dari

ayahnya, dari Buhaisah, dari alahnya: Dia pemah bertanya

kepada Nabi $ barang apa 5nng fidak halal memperjual-

belikannya? Beliau mejawab: "AA dan gararn."

Selunfi riwayat di atas tidak dapat dijadikan

aqran hukum. Abu Khadasy adalah Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi.

Dia adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Di samping

ihr, hadits ini menentang juga pendapat para pengikut madzhab

Abu Hanifah, karena mereka tidak berbeda pendapat dalam

masalah, bahwa pemilik air ihr lebih berhak menguasai air

tersebut, yang mana tidak ada orang lain selain dirinya yang

berserikat dengan orang itu dalam kepemilikan air tersebut. Jadi,

keterkaitan diri mereka dengan hadits ini batal.

Di samping itu, mereka tidak berteda pendapat mengenai

masalah, bahwa orang yang mengambil air ke dalam wadah dan

nrmput yang segar, lalu dia menghimpunnya, maka dia boleh

menjualnya dan tidak ada seorangpun berserikat dengannya dalam

kepemilikan air dan rumput tersebut. Pendapat ini jelas ber-
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lawanan dengan pengertian umum hadits tersebut. Jadi, hadits
tersebut jtrstm menjadi dasar hukum yang melemahkan mereka-

Apabila mereka berkata: Yang dimaksud dengan rumput
tersebut adalah rumput segar yang sebelum disabit? Maka kami
katakan: Justm rumput yang masih ada di tanah itu tidak dimiliki
oleh p€rorangan. Interpretasi ini telah disepakati. Sedang

interpretasi kalian han5alah klaim lang masih diperdebatkan, yang

tidak ada dalil 5nng membenarkannya.

Hadits Wahab bin Munabbih, merupakan hadits munqathi'.
Kemudian pembahasan mengenai hadits ini dan pendapat mereka
yang jtrstm berlawanan dengan hadits tersebut sama seperti
pembahasan mengenai hadits Huraiz bin Utsman, tidak ada
pertedaan sarna sekali.

Hadits Buhaisah adalah hadits yang diriwayatkan oleh
orang yang tidak dikenal identitasnya dari periwayat perempuan
yang tidak dikenal identitasnya. Di samping itu, hadits Buhisah ini
tidak pernah menyinggung soal rumput yang segar, dan sudah

barang tentu para pengikut ma&hab Malik yang berpendapat
berdasarkan hadits mutsal, tenfu harus memegangi sejumlah hadits
mwsl tersebut. Tetapi terjadi kontradiktif di antara mereka,
sehingga mereka meninggalkannya.

Diriurayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari
Ma'mar, dari AMullah bin Thawus, dari ayahnya, "Bahwasanya

fidak dibenarkan bag pemilik lahan tanah menjual rumput
tanahnlra, dan dia membolehkannSra melindunginya unfuk hewan
ternalmyra."

Diriun5ntkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari
Wahab bin Nafi', bahwa dia pemah mendengar Ikrimah berkata,
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"Janganlah kamu memakan uang hasil penjualan pohon (rumput),

karena memakan uang hasil penjualan pohon (rumput) tersebut

haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hasan, "Bahwa-

sanya dia menghukumi makruh jual beli rumput yang segar."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Isam'il bin Ishaq An-Nashari menceritakan kepada kami, Isa

bin Hubaib menceritakan kepada kami, AMurrahman bin AMullah

bin Muhammad mengabarkan kepada kami, kakek{ar; }laitu

Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada

kami, dia berkata: Sufuan bin Uyainah berkata kepada kami, "Ada

tiga perkara tidak boleh dilarang (untuk memanfaatkannSra): Air,

rumput dan api."

Mereka mengambil kesimpulan berdasarkan pengertian

umum dari sejumlah hadits mursaltersebut. Apabila ada seomng di

antara para pengikut madzhab Abu Hanifah hadits

mursl tersebut mengandung pengertian khusus, maka dia telah

mengambil kesimpulan yang tidak benar. Karena alasan inilah,

kami menyampaikan sejumlah hadits mural tersebrtt-

1565. Masalah: Jual beli papan cahr, alat musik tiup

(senrling), alat musik gesek (biola; rebab), kecapi (alat musik petik

bersenar banyak), alat musik sejenis gitar: seluruhnya halal

diperjualbelikan. Apabila ada seseorang memsak safu dari sekian

alat musik tersebut, maka dia harus menjamin resiko kerusakan

tersebut. Kecuali, alat musik tersebut bentuk fubuh yang dilukis,

maka tidak ada resiko yang wajib ditanggung oleh pemsaknya. Hal

ifu sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya,
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karena kesemua barang tersebut adalah sebagian dari harta
kepunyaan pemiliknya. selain itu, halal pura jual beli budak
perempuan yang menjadi penyranyi (biduanita).

Allah & berfirman,

q,elii,tv{3€
"Dia-lah Allah, tnng menjadikan segak,nng ada di bumi

untuk kam4" (Qs.Al Baqarah tZl:291.

Allah $ berfirman,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,,, (es. AI
Baqarah l2l:2751.

Allah $ berfirman,

"Padahal saungguhqn Allah telah menjelaskan kepada
kanu ap yang diharamkan-IV5n aksmrz," (es. Al An,aam [6]:
11e).

Tidak ada nash l^ng menghammkan jual beri barang dari
segala barang yang telah disebutkan itu.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang merusak
barang dari segala barang yang telah disebutkan itu hams
menanggung resiko perusakan tersebut. Mereka yang menolak
hukum menanggung resiko perusakan barang tersebut
berargumentasi dengan beberapa atsar yang tidak shahih, atau

'€trifi'ibV

t*;;e #J$$,
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sebagiannya shahih, narnun atsr tersebut tidak mengandung

argumen yang menguatkan pendapat mereka-

Diantaranya adalah, abaryarrg telah diriwayatkan dari jalur

periwayatan Abu Daud Ath-Thaplisi, Hisyam mengabarkan

kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salam, dari

AMullah bin Zaid bin Al Azxaq, dari Uqbah bin Amir Al Juhani,

dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

/ o/
.:aI
AtJ b:;t

O/

etf
I

4rl

YI l-JyQ
0.t

,y

kepada kami, dari

berkata kepadaku,

A "Tidak ada

,Xfrlr ;fr\X,.r:t ,L:j 4:k.'):t ,y'_* y'St
9, ?, o a tA,i

.dfrJl U,eP
" Segala pukam tnng dipergwnal<an sebagai ulut b"rrrun

oleh sneorang, adalah perkan yang batil kecuali, latihan

memanah (menembak) dengan busum5n, melatih kuda pacuan,

atau foreplay seoftng suami dengan istinya. I{arena sesungguh-

nya ketiga permainan ifu adalah pamainan yang benar (dapat

dibenarkan)'

AMullah bin Zaid bin Al Azraq adalah periwayat yang tidak

dikenal identitasnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi

Syaibah, dari Isa bin Yunus, dari AMurrahman bin Yazid, dari

Jabir, Abu Salam Ad-Dimasyqi mengabarkan

Khalid bin Zaid Al Juhani, Uqbah bin Amir

Rasulullah $ bersabda, L[t "lf 
,y1,jlr iU

permainan seorang yang beriman kecuali tiga perkara, ..."
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Kemudian lbnu Abi syaibah menyebutkan Khalid bin zaid adalah
periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin S5m,aib,

Sa'id mengabarkan kepada kami, hnu Hafsh mengabarkan
kepada kami, Musa bin A'yun mengabarkan kepada kami, dari
Khalid bin Abi Yazid, AMurrahim menceritakan kepadaku dari Az-
ztrhi, dari Atha' bin Abi Rabah, "Aku pemah melihat Jabir bin
AMillah Al Anshari dan Jabir bin ubaid Al Anshari berlatih
memanah bersama. I alu salah seorang dari mereka berkata
kepada yang lainnya: Apakah kamu tidak mendengar
Rasulullah $ bersaMa:

Y ,;) it

,y
.t7 ), o-. 

o

JP AlJl f : ..f,

;; ,h';t

,l';t;;k:
,ft)t*i

,;{r1r ,hr;t

"FFt
t g //

Lf)

tt
de\.l

t. .l
cavrt 3

.uQJt
'Setiap perkan yang bukan dzikir mengingat Allah adalah

permainan. Ada empat perkara yang bukan permainan: foreplay
antara suami dan isti, sneoreng yang melatih kuda pacuannya,
berjalannyn seseorang di antara kedua sasaran tembak, dan
s*eorang yang mengajar berenang."

Ini adalah hadits yang dipenuhi penipuan dan tadlis yang
buruk, karena Pz-zlrhn yang disebutkan dalam sanad hadits ini
bukanlah hnu syibah, tetapi seorang lelaki bangsa Zuhri yang
tidak dikenal identitasnla, narnanya adalah Abdurrahim.
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,h'st
;;|st

,h';, gt

Diriwayatkan kepada kami sebuah hadits dari jalur

periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Wahab Al Harani

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Salamah Al

Harani, dari Abu Abdurrahim, 5aitu Khalid bin Abi Yazid, yaitu

paman dari Muhammad bin Salamah, dari AMurrahim Az-Zuhri,

dari Atha': Saya pemah melihat Jabir bin Abdillah Al Anshari dan

Jabir bin Ubaid Al Anshari berlatih memanah bersama. Lalu salah

seormg dari mereka berkata kepada yang lain: Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa:

;:k: ,i{r7r ,y";r b& ,:^;ri vr ,U,
o/ ..or, / ol ,b // l, ,t

t*Pl iJ-, *S Lo*';

" Segala sesuatu yang tidak mengandung dzikir kepada

Allah adalah main-main dan senda gunu belaka kecuali empat

perkan: Seorang suami yang melakukan forepky kepada istinya,

seoftng yang melatih kuda pacuann5a, seorang tnng berjalan kaki

antam dua sasaran tembak, dan s*eoftng Wng mengaiar

berenang." Namun stafus hadits ini gugur.

Diriwayatkan juga kepada kami sebuah hadits dari jalur

periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Ishaq bin hrahim mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada

kami, Abu Abdurrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdul

Wahhab bin Bukht, dari Atha' bin Abi Rabah, dia melihat Jabir
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bin AMillah dan Jabir bin Ubaid, lalu dia menuturkan hadits

tersebut, dan dalam hadits tersebut terdapat keterangan: "segala

sesuatu yang bukan dzikir kepada Allah adalah nganggur (frdak

berfadah) dan lalai." AMul Wahhab bin Bukht periwayat yang

tidak dikenal sifat adilnya. Kemudian dalam hadits ini hanya

disinggung soal lalai dan nganggur, dan sama sekali tidak
mengandung penjelasan larangan haram.

Diriwayatkan dari Al Abbas bin Muhammad Ad-Duuri, dari
Muhammad bin Katsir Al hadi, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhaba'i

mengabarkan kepada kami, dari Abi Sa'id bin Abi Razin, dari
saudaranSa, dari l-aits bin Abi Sulaim, dari Abdurrahman bin
Sabith, dari Aislph Ummul Mukminin 49, dari Nabi S, beliau

bersaMat

td3, ,c;, t6;J 
^il-"St ?? lur

a

rr!

.tALt*t)))
"Santngguhn5n Allah mengharankan hamba sahaya

perempuirn 5ang menjadi pen5anyi, yaifu memperjual belikannya,

uang hasil mengajarinya, dan
dengannya-"

Dalam sanad hadits ini terdapat laits, dia periwayat yang

dhaif. Sa'id bin Abi Razin juga merupakan periwayat yang tidak
dikenal identitasnya, lnng tidak diketahui siapakah periwayat yang

meriwayatkan dari saudaran5a, dan dia pun tidak memberitahukan

kepadamu apa yang dirfurayatkan dari saudaranya dan siapa

saudaranya ifu, dia tdak mengetahui namanya, bagaimana

saudaran5ra itu orang yang tidak diketahui namanya.
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Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Abu Ahmad Sahl bin Muhammad bin Ahmad bin Sahl Al Marwazi

mengabarkan kepada kami, lahiq bin Al Husain Al Maqdisi -yang

belakangan tinggal di Marwa- mengabarkan kepada kami, Abu Al

Murajja Dhirar bin Ali bin Umair Al Qadhi Al Jilani mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Abdullah bin Katsir Al Himshi

mengabarkan kepada kami, Faraj bin Fadhalah mengabarkan

kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ali bin Al

Hanafi5nh, dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib,

Rasulullah $ bersaMa:

4 t/ / a{ . i . '
A,_V il;,rF;3 Gyt-d* li!

O /O
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.ti; s tX3 rit r; t2,'ol;r'+ fr,S,rt)t

* Tatkala unatku mengerjakan lima perkara, maka bencana

pasti furun menimpanya', lalu dia menyebutkan kelima perkara itu

antara lain: beliau bersabda: 'Mqeka suka meniadikan budak

perempuan yang menjadi pen5nnyi unfuk menghibw, bermain

keapi, dan ketika itu terjadi, maka hendalm5n mereka bersiap

siap menunggu datangnya angin memh (riihul ahmad, berubah

tupd, dan terbenam ke dalam bnah beserta segala yang ada di

atasn5n."

Lahiq bin Al Husain, Dhitar bin Ali dan Al Himshi adalah

para periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Faraj bin Fadhalah

Al Himshi juga termasuk periwagnt yang diabaikan haditsnya.

Yahya dan Abdurrahman telah mengabaikannya.

).. fi.z 6 tc / / / J z ot)ii3\ :rii Tri ,oUl
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Diriwalatkan dari jalw periwayatan Qasim bin Ashbag,
Ibrahim bin Ishaq An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Abu
Ubaidah bin Al Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami, Abu
Sa'id kawan dekat Bani Tamim, yaitu Abdurrahman bin Abdullah
mengabarkan kepada kami, AMurrahman bin Al Alaa'
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Muhajir, dari
Kaisan kauran dekat Mu'awiyah, Mu'awiyah mengabarkan kepada
kami, dia berl<ata:

o - o / '1' ', ;tL hr Jr".irt J;, ,#;:. tf *s Y dril ,r+ ,

c;\,iqt :W ; i,itir'W "€ti:i fi
"Rasulullah # -;"-"g melakukan sembilan perkara, dan

saya saat ini melarang kalian melakukan kesembilan perkara
tersebut- [-alu dia menyebutkan kesembilan perkara ifu antara lain:
bem5nnyi, dan saanbat (frdak teima dengan kematian
saeorang)-"

Muhammad bin Al Muhajir rnerupakan periwayat yang
dha'if, dan Kaisan adalah periwayat yang fidak dikenal
identitasnya.

Dirir,rayatkan dari Abu Daud, Muslim bin hrahim
mengabarkan kepada kami, Salam bin Miskin mengabarkan
kepada kami, dari seorang Syaikh flelaki hra), bahwa dia pemah
mendengar Abu Wa'il berkata: Dia pemah mendengar Ibnu
Mas'ud berkata: Aku p,emah mendengar Rasulullah g$ bersabda,

t ,so I - At Muhelle
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"Bemyanyi (mendendangkan kg") itu menumbuhkan

kemunaftkan di dalam hati.",

Kata "diriwayatkan dari seorang Syaikh" ini sungguh sangat

ganjil.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm,

Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, hnu Abi
Syaibah mengabarkan kepada kami, Taid bin Al Hubbab

mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, Hatim bin

Huraits mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Abu Maryam,

AMurrahman bin Ganm menceritakan kepadaku, Abu Malik Al

Asy'ari menceritakan kepadaku, bahwa dia pemah mendengar

Nabi $ bersabda,

) zo .
a) -.1^).J

lO O ,, I zo | .z oq7h"- b*^"1?Qt) /)AL. trs,) &
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" Sekelompok orang dari umatku mempunyai kebiasaan

minum khamer, yang mana mereka menyebuttya dengan sebutan

lain selain kharner, sembai diiringi lantunan alat musik keapi dan

nyanyian penyanyi wanita, Allah akan membenamkan mereka

berikut segala yang ada di atasnya ke dalam tanah."

Mu'awiyah bin Shalih adalah periwayat yang dha'if. Di

dalam hadits ini tidak disinggung keterangan, bahwa ancamarl

yang disebutkan ifu hanya berkenaan dengan bermain alat musik

kecapi, sebagaimana ancaman ihr tidak hanya berkenaan dengan

menjadikan para biduanita untuk menghibur.
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Kesimpulan yang nampak dari hadits tersebut adalah,

bahwa ancarnan ifu berkenaan dengan tindakan mereka yang

benrsaha menghalalkan khaner dengan istilah lain selain khamer
(Jrusan agama tidak boleh disimpulkan berdasarkan dalil yang

bersilat asumtif (perkiraan).

Ahmad bin Isma'il Al Hadhrami Al Qadhi menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Khalash

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Syu'ban

Al Mishri mengabarkan kepada kami, hrahim bin Utsman bin

Sa'id mengabarkan kepadaku, Ahmad bin Al Umar bin Abi

Hamad di Himsh, dan Yazid bin Abdushshamad mengabarkan

kepada kami, ubaid bin Hisyam Al Halabi, yaitu hnu Nu'aim,

mengabarkan kepada kami, AMullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Muhammad

bin AI Munkadir, dari Anas bin Malik, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

.y(;;ltti'af;t fr\l
"hnngsiapa duduk sembari menghadap biduanita, lalu dia

terbuai dengan rymyianryn, Allah pasti menyempal kdua
telingantn dengan frmah putih (Al Aanuk) pada Hai Kiamat."

Hadits ini maudhu'(palsu) yang disusun dengan bahasa

yang baik, serta sangat buruk, dan bahkan sama sekali tidak

pemah diketahui diriwayatkan dari Anas, dan tidak pula

diriwayatkan dari riwayat Ibnu Al Munkadir, tidak pula

diriunyatkan dari hadits Malik, dan tidak pula diriwayatkan dari

. t, I . tlo / /: -,' 
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jalur periwayatan hnu Al Mubarak. Seluruh periwayat di bawah

hnu AI Mubarak sampai dengan hnu Syu'ban adala.h para

periwayat yang tidak dikenal identitasnya.

Ibnu Sya'ban di kalangan para pengikut madzhab Malik

sarna seperti Abdul Baqi bin Qani' di kalangan para pengikut

madzhab Abu Hanifah. Kami telah melakukan pengkajian

berulang-ulang mengenai hadits mereka, lalu kami meyakini hadits

mereka berdua mengandung kerusakan yang nyata, kebohongan

yang mumi, kepalsuan yang nyata, serta sangat banyak

kecacatannya. Caranya adakalanya ingatan mereka yang berubah-

ubah, catatan mereka yang kacau, atau adakalanya mereka

berpegangan pada riwayat dari setiap orang yang tidak

mempunyai kebaikan sama sekali dalam dirinya, yaitu orang yang

banyak berbohong, dun orang yang tidak mempunyai kecerdasan,

yang pengajarannya dapat diterima, yang ketiga, laitu dari

bencana yang datang belakangan adalah bencana kerusakan ihr

timbul dari mereka berdua. -Kami memohon kepada Allah

keselamatan dari fitnah, kejujuran dan pilihan yang tepat dan

benar.-

Diriwayatkan dari hnu S5ru'ban, dia berkata: Hasyim bin

Nashih meriwayatkan dari Umar bin Musa, dari Makhul, dari

Aisyah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

*;flitil$urG;+)'-G a
"Barangsiapa meninggal'O*u sedang dia mempunyai

hamba sahaSm perempuzn yang meniadi penyanyi, maka

janganlah kalian menyalatin5n."
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Hasyim dan Umar merupakan periwayat yang tidak
diketahui identitasnya. Makhul tidak pemah bertemu Aisyah.
sepengetahuan kami, hadits tersebut tidak mempunyai sumber
yang jelas. Tetapi mereka hanya menyebutkan hadits tersebut
secara muflak, "Sesungguhnya Allah menyuruh menjauhi dua
suara yang dilaknat suara wanita yang sesambat akan kebaikan
mayit dan lanfunan suara dari seorang penyanyi wanita." Hadits ini
tidak dapat dijadikan pegangan sarna sekali.

Diriunyatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma,il bin Iyasy
mengabarkan kepada kami, dari Mutharrih bin yazid, ubaidillah
bin Zahr mengabarkan kepada kami, dari Ali bin yazid, dari Al
Qasim, dari Abu Umamah, aku pemah mendengar
Rasulullah $ bersaMa,

J; $)et\:X +q e U; )o.&F {.2 z

?tr

;i4(,*;U r,)4\ A"j{i o6i
A ,Ytt et 6 e*. 4 ,s;i$ [r ,:a){y

,:.^*"&erh$*
" 7idak halat menj,ual hamba sahaya jurn-or*' ,rrn

menjadi ottanita penghibw dengan ara bemyanyi, dan tidak pula
membelin5n, dan uang hasil penjualann5ta haram. pembenaran hal

;' ,y;r-eutb? {-gr, vr ,$.
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tersebut telah ditegaskan dalam Kitabullah " Dan di antara manusia

(ada) orang -vang mempergunal<an perkaban Wng tidak berguna

unfuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan,"

(Qs. Luqmaan [31]: 6). Demi Dat 5ang mana jiwaku berada dalam

genggaman-Nya, TidaHah s*eoftrng ifu mengalunkan keindahan

suaranya dengan bem3nnyi keatali dua qaitan ikut menunggangi-

nya, sembari memikulnya di bagian dada dan punggungnya sampai

dengan dia diam (berhenti bemgnnyi)."

Isma'il merupakan pedwayat yang dha'if. Mutharrih

termasuk periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Ubaidillah

bin Zahr adalah periwayat yang dhalf. N Qasim juga termasuk

periwayat yang dha'if. Ali bin Yazid yang berasal dari Damasykus

mempakan periwayat yang dibuang dan ditinggalkan haditsnya.

Diriwayatkan dari AMul Malik bin Habib Al Andalusi, dari

AMul Aziz N Uwaisi, dari Isma'il bin l1nsy, dari Ali bin Yazid, dari

Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah Al Bahili, aku
pemah mendengar Rasulullah $ bersaMa,

,;!t*:rfir 'Jli
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'Tidahah halal mengajar hamba ,"h; o.rn-ouun' ounn
menjadi wanib penghibur dengan cara bemyanyi, dan tidak (pula

halal) menjualnya dan tidak (puk halal) membelinya, dan tidak

menjadil<an merel<a (sebagai wanita penghibur), dan uang hasil
penjualannya hanm. Allah telah menurunkan tersebut

dalam Kitab-Nya. "Dan di antara manusia (ada) orang yang

mempergunakan perkataan yang frdak bergwna unfuk

menywtkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, " (Qs.

Luqmaan [31]: 6). Demi Dzat yang mana jiwaku berada dalam

gerlggaman-Nta, TidaHah seseorang itu mengalunkan

keindahann5n dengan bem5nnyi kecuali dua syaitan berturut

menunggangin5n, sembari memikul dada dan punggungnya

dengan kaki-kaki mereka sampai dengan dia diam fterhenti
bemyanyi);'

Diri'*nyatkan pula dari hnu Habib; hnu Ma'bad

mengabarkan kepada kami, dari Musa bin A'yan, dari Al Qasim,
dari AMurrahman, dari Abu Umamah, bahwa Nabi S bersabda,

6)2o.. 6tt,. . ..9.to,. zo,ozzlz 1.4c;,g|1 Lir^el)it ,.>lr;^)l di, ?f itrl 0!

"SaungguhnSm Allah mengharamkan mengajai para

hamba saha5n perempuan penghibur dengan @ra

.kii',Fi,
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membeli dan menjualn5m serta memakan uang hasil penjualan

mereka."

Pertama, Abdul Malik adalah periwayat yang rusak. Isma'il

bin lyasy merupakan periwayat yang dha'if. Ni bin Yazid juga

termasuk periwayat yartg dha'if serta yang ditinggal haditsnya.

Begitu pula Al Qasim bin Abdurrahman, dia periwayat yang dha'if.

Kedua, dari AMul Malik dan Al Qasim yang juga demikian.

Musa bin A'yan adalah periwa5rat yarrg dha'if.

DiriwaSratkan dari Abdul Malik bin Hbaib, dari Abdul Aziz

Al Uwaisi, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: "Seorang pria

bertanya, wahai Rasulullah aku mempunyai seekor unta, apakah

aku boleh menggiringnya dari belakang? Beliau menjawab: 'Yd.
Dia bertanya kembali: Apakah aku boleh bemyanyi di saat

menggiringnya? Beliau mejawab:

& [|; )W * i6il a3t oi ;.r
,2o,
l:)r.^l

'Ketahuilah bahwa oftng yang bemyanyi sepasang

telinganya di bawah penguasz,an (pengaruh) spibn sembari

menghinakannya sampai dengan dia diam (berhenti menyanyi)."

Periwayat hadits ini adalah Abdul Malik dan Al Umari Ash-

Shaghir, dia adalah periwayat yang dha'if.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Daud -yaihr
Sulaim bin Salim Bashri- mengabarkan kepada kami, Hassan bin
Abi Sinan menceritakan kepada kami, dari seseorang, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, ,J ,ft'U ?:it '#-
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,_
l;gi atj o167t iT "Kaun dari utnatku pada akhir zaman akan

ir*n rupnya -"niadi kera dan babi,'para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, apakah mereka bersaksi bahwa trada llah selain

Allah, dan bahwa engkau ufusan Allah?" Beliau menjawab, ,'pii
'.!t..'.tt..'tOt+;:t ,OitbfJ ,OjlbfJ "Benar, mereka mengerjakan shalat,

menunaikan ibadah haji," mereka bertanya: "Apa

kelakuan mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, tljAit

,:eil .* ,i$ ,4fflr' er6 oi:?;r ,ott!;tt ,9t..{jij!J .jlr*;Jt

-4ei iSj. ttL+fi |ff)?t "Mereka menjadikan alat musik

kecapi, pen5nnyi wanita serta gendang (sebagai sarana hibumn),

merel<a menenggak berbagai jenis minuman ini, mereka
menghabiskan malam dengan obrolan mereka yang tidak bergwna

dan minuman mereka. lalu keesokan harin5n mereka berubah

bentuk menjadi ken dan babi."

Hadits ini diriwayatkan dari seseorang yang tidak diketahui
narnanla, dan tidak diketahui siapakah dia?

Diriunptkan juga dari Sa'id bin Manshur, Al Harits bin
Nabhan mengabarkan kepada kami, Farqad As-sabakhi
mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Amru, dari Abu
Umamah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda:

,6, ;c & G;i3bL i4l
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"Safu dari umatku menghabiskan malam dengan

obrolan J/ang tidak berguna, main-main, makan dan minum. I-alu

keesokan harinya mereka berubah rupa menjadi kera dan babi. Di
tengah-tengah mereka terjadi khasaf (terbenamnya mereka ke

dakn Anah berikut segala yang ada di absn5m), menuduh berzina,

lalu angin dikinm kepada orang yang masih hidup dari omng-

oftng Wng masih hidup di antara mereka, lalu angin menJ/apu

mereka, sebagaimana angin metnpu orang-orang sebelun mereka

akibat tindakan mereka menghalalkan perkara yang haram,

tindal<an mereka memakai sutera, bermain alat musik gendang,

dan menjadikan penyanyi wanita sebagai saftna hiburan."

Al Harits bin Nabhan merupakan periwayat yang haditsnya

tidak terttrlis. Farqad As-Sabakhi termasuk periwayat yang dha'if.

Benar hadits tersebut demikian, tetapi Sulaim bin Salim, Hassan

bin Abi Sinan, dan Ashim bin Amru, tidak kukenal, sehingga

kedua hadits ini cacat secara meyakinkan.

Diriuayatkan dari Sa'id bin Manshur, Faraj bin Fadhalah

mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari

Abi Umamah, dia berkata: Rasulullah db bersaMa,
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" fuungguhnSa Allah mengufusku sebagai rahmat bagi

semesta alam. Dia man5ruruhku meniadakan segala alat musik
petik (sejenis kecapi), alat musik tiup (seruling), berhala, dan sarib.

Tidak halal menlal sernua bamng tercebut, membelinya,
mengajarl<annya, dan b;dak halal pula memperdagangkannya, dan
uang hasil penjualannSn hanm."

Maksud kami (uang hasil penjualan) segala macam alat
musik (hukumnya haram). AI Qasim adalah periwayat yang dha'if.

Diriwaptkan dari Al Bukhari, Hisyam bin Ammar berkata:
shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrahman
bin Yazid bin Jabir mengabarkan kepada kami, Athiyah bin eais
Al Kalabi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ghanm Al
Asy'ari menceritakan kepadaku, (dia berkata)la, Abu Amir -atau
Abu Malik Al Asy'ari- menceritakan kepadaku, demi Allah dia
fidak membohongiku: bahwa dia pemah mendengar
Rasulullah $ bersaMa,

14 Redaksi tambahan dafi Shahih At Buktwi.
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"AI<an ada suafu kaum dai ummatku, yang berusaha

menghalalkan emas mumi, sutera, khamer dan segala alat musik

p.tik (kecapi, gitar)."

Hadits ini sanadnya munqathi'(terputus), tidak ada sanad

yang menyambung antara Al Bukhari dan Shadaqah bin Khalid.

Tidak ada satupun keterangan yang shahih mengenai bab ini

selamanya. Segala keterangan yang terkandung di dalamnya

adalah maudhu' (palsu).

Demi Allah, jika semuanya atau satu atau lebih dari hadits

tersebut mempunyai sanad yang diriwayatkan dari para periwayat

yang terpercaya sampai pada Rasulullah $, kami tidak akan

pemah ragu memeganginya.

Kalau saja keterangan yang dimuat dalam sejumlah hadits

tersebut benar, yaihr bahwa fidak halal menjualnya, tenfu orang

menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang menjadi penyanyi

sebab membelinya harus dijatuhi hukuman yang telah ditentukan

(had, dan nasab anaknya tidak diikutkan dengan pembeli tersebut.

Kemudian sejumlah hadits tersebut tidak pemah secara

tegas menjelaskan larangan haram memilikinya. Terkadang ada

bar,yak barang yang haram menjualnya, tetapi halal memilikinya

dan memindahkan hak kepemilikannya, seperti air, kucing dan

anjing.

Segala keterangan yang telah kami suguhkan ini berasal

dari riwayat yang disandarkan langsung pada Rasulullah $,
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sedangkan riwayat yang bersumber dari selain Rasulullah S;
dirir,vayatkan kepada kami dari hnu Abi Syaibah; Hatim bin Isma'il
mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Shakhr, dari Ammar
Ad-Duhni, dari Sa'id bin Jubair, dari Abi Ash-Shahba', dari hnu

Mas'ud, mengenai tafsir firman Allah &, A "j{-i ,$i *

*h4( ,* ,;'99-74t "Dan di antara manusia (ada)

orang Wng mempergunakan perkataan yang tidak berguna unfuk
menyesatkan (manusia) dari ialan Allah tanpa pengetahuan, " (Qs.

llqman [31]: 6),. hnu Mas'ud berkata: (Perkataan yang tidak
berguna) yaitu bemyanyi baik yang diiringi musik atau tidak (,4/

Ghinaa ), demi Dzat yang bada llahselain Dia."

Diriwayatkan dari Waki', dari hnu Abi Laila, dari Al
Hakam, dari Maqsam, dari hnu Abbas, mengenai ayat ini: dia
menafsirkan: laitu bemyanyi baik yang diiringi musik atau tidak (l/
Ghinaa ), dan membeli hamba sahaya perempuan yang menjadi
penyanyi.

Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah, hnu Fudhail

mengabarkan kepada kami, dari Atha', dari Sa'id bin Jubair, dari
hnu Abbas, mengenai ayat ini, dia menafsirkan: yaifu bemyanyi;

baik yang diiringi musik atau tidak (Al Ghinaa ), da., sejenisnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah
mengabarkan kepada kami, dari AMul Karim AI Jazari, dari Abi
Hasyim Al Kufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Gendang haram,
segala alat musik petik haram: Alat musik tiup (semling) haram,
dan alat musik yang menyerupai biola (Kuubatils haram."

15 Ibnu Al Atsir dalam An-Nitntnh berkata: Kuubh ialah permainan dadu
lNard, menurut sebuah pendapat: gendang (Thabl, dan menumt pendapat lain:
Alat musik sejenis biola (krbatlil.
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah

mengabarkan kepada kami, dari Hamad bin Abi Sulaiman, dari

Ibrahim, dia berkata, "Bemyanyi (mengalunkan nyanyian)

menumbuhkan kemunafikan di dalam hati."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Waki'16

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari hrahim, dia

berkata: "Para sahabat kami memegangi bibir sumur yang sempit

sembari membakar gendang. "

Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan

kepada kami, dari Sufuan, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari

Mujahid, mengenai firman Allah &, A "j5; 
qgi'er

*h$l,D r;':A,Vg<Jt "Dan di antara manusia (ada)

oftng Wng mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk

menyaail<an (manusia) dari jalan Nlah tanpa pengetahuan, " (Qs.

Luqmaan [31]: 6). Mujahid menafsirkan: Bemyanyi baik diiringi

musik atau tidak (Al Ghanaa).

Tafsir tersebut juga pendapat Habib bin Abi Tsabit.

Diriunlntkan dari lbnu Abi Syaibah, Abdah bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abi l(halid, dari

S5n"r'aib, dari lkrimah, mengenai ayat tersebut, dia berkata:

Bem5nnyi baik diiringi musik atau tidak (Al Ghanaa).

Keterangan ini seluruhnya sama sekali tidak mengandung

dasar hukum karena beberapa alasan:

Pertama, fidak ada dasar hukum yang dimiliki oleh

seseorcmg selain Rasulullah $.

t6 Redaksi lain: dari Waki'.
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Kedua, selain mereka, baik dari kalangan sahabat maupun
Tabi'in menentang pendapat mereka.

Ketiga, nash ayat tersebut membatalkan argumentasi
mereka dengan ayat tersebut, karena ayat tersebut mengandung
penjelasan:

,# ; U r-+<s i 
"i.5- 

i,.vvi n'
u'4(i" 4- i"ei G.+*; * ;i 4l

"Dan di anbn manusia (ada) orang Wng mempergwnakan
perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dai
jalan Allah tanpa pengebhuan, dan menjadikan jalan Allah itu
olok-olokan. Mereka ifu akan memperoleh azab yang
menghinakan." (Qs. llqmaan [31]: 5).

Sifat manusia seperti ini adalah sifat, yang jika seseorang

mengerjakannya, maka dia dinyatakan kafir tanpa ada perbedaan
pendapat, yaitu ketika dia menjadikan jalan Allah €& itu sebagai

bahan olok-olokan-

Kalau ada seseorang membeli mushaf yang berhrjuan unfuk
menyesatkan (orang lain) dari jalan Allah dengan mushaf tersebut,
dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, tenfu dia menjadi
orang kafir akibat pertuatannya itu.

Orang yang memiliki sifat seperti inilah yang mendapat
kecaman dari Allah. Allah & sama sekali tidak pemah mengecam

orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna yang
tujuannya unhrk bersenang-senang dan menghibur hatinya, bukan
untuk menyesatkan (menyimpangkan) dari jalan Allah. Jadi,
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keterkaitan mereka dengan seluruh orang yang telah kami

sebutkan batal.

Demikian juga orang yang dengan disengaja meninggalkan

shalat karena kesibukannya membaca Al Qur'an, membaca

Sunnah-Sunnah Nabi, atau karena kesibukannya dengan hadits

yang mana dia menceritakannya, atau melihat-lihat harta

kekayaannya, bernyanyi, atau dengan kesibukan lainnya, maka dia

orang yang fasik, yang berani melawan hukum Allah. Apabila ada

seseorang tidak mengabaikan safu dari sekian banyak kewajiban

karena kesibukannya melakukan segala perbuatan yang telah kami

sebutkan, maka dia tetap orang yang berbuat kebaikan (muhsinl.

Mereka berargumentasi, seraya berkata: Termasuk

kebenaran bemyanyi ifu atau bukan termasuk kebenaran, dan

tidak ada peluang untuk membuat bagian yang ketiga? Mereka

berkata: padahal Allah S berfirman,

" Maka frdak ada sesudah kebenaran itu, melainkan

kesaatan." (Qs.Yuunus 101: 32).

Maka kami menjawab: Billaahi Ta'ala AtTaufiiq, bahwa

Rasulullah $ bersabda'

"Segala amal perbuatan ifu berganfung pada niat
(keinginan), dan setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai

dengan apa tnng dia inginkan (niati)."

"3,j.:;itJy.fSi;.(t(i"

,s; t1 's-rt'j?$ *6u.i(;ilr rir
l//
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Apabila ada seseorang mendengarkan n5nnyian ifu dengan
niat untuk membanfu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka
dia orang yang fasik. Demikian juga dengan setiap perkara selain
nyanyian (berganhrng dengan niatnya).

Apabila ada seseorang mendengarkan nyanyian dengan
niat menghibur hatinya, agar dengan hiburan tersebut dia kembali
kuat melakukan ketaatan kepada Allah &, dan dirinya kembali
bersemangat melakukan amal kebajikan, maka dia adalah orang
yang taat dan yang berbuat kebaikan. Dan pertuatannya ini adalah
suafu kebenaran-

Apabila dia tidak bemiat taat maupun maksiat, maka dia
orang yang nganggur yang dapat ditolelir, seperti seseorcmg yang
keluar mengunjungi perkebunannya unfuk berpelesir (bersenang-

senang), duduk-duduk di depan pintu rumahnya untuk melepas
kepenatan, mewamai pakaiannya dengan lazuardi (biru muda
seperti langrt), hijau atau wama lainnya, menjulurkan kakinya,
berpeluk lutuhrya, dan segala pertuatan lainnya. Jadi, seruruh
pendapat yang telah mereka kemukakan ifu batal secara
meyakinkan. -Segala puji bagi Allah.-

Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai pendapat
yang bias selain pendapat yang telah kami sebutkan.

Terkait masalah permainan cafur: Diriwayatkan dari jarur
periwayatan Abdul Malik bin Habaib, AMul Malik bin Al Majisyun
menceritakan kepadaku, dari Al Mugirah, dari Muhammad bin
Ka'ab Al Qurazhi, bahwa Rasulullah $ bersaMa:
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" Barangsiapa bermain iudi (maisA) -yakni dadu dan catur-

kernudian dia berdii sembari mengerjakan shakt bagail<an oliing

Jnng berwtdhu dengan nanah dan danh babi, kemudian dia

mangerjal<an shalat, apkah kami mengatakan: Allah akan

menerima shalah5n?

Hadits ini mursal. AMul Malik periwalnt yang cacat (tdak

dapat dibuat pegangan). Abdul Malik bin Al Majisyr-rn adalah

perinrayat yang dha'if. Keterangan ini adalah argumen yang

melemahkan para pengikut ma&hab Malik dan para pengik'rt

ma&hab Abu Hanifah, yang berpendapat berdasarkan hadits

mursL Karena mereka harus memegangi hadits mursal sebagai

sumber hukurn, sehingga mereka pun menyatakan wudhu batal

sebab bermain cahr. Jadi, apabila mereka tidak memeganginya,

maka mereka telah mengambil sikap !,ang kontuadiktif dan

bermain-main.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Hubaib, Asad bin Musa

dan Ali bin Ma'bad mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij,

dari Habbah bin Muslim: bahwa Rasulullah $ bersabda,

y60,wr'4 oLAlkrx efrl
.r..Ht # ;;ts (Jt
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"Pemainan afur terkufuk, dan terkufuHah orang yang
bermain @fur, dan onng yang melihahya sama seperti pemakan
daging babi.'

hnu Hubaib sama sekali tidak dapat diladikan pegangan.
Asad termasuk periwayat yang dhaif. Habbah bin Muslim
periwayat yang tidak dikenal identitasnya. Hadits tersebut
sanadnya munqathi'.

Diriwayatkan dari lbnu Hubaib, Al Judzami menceritakan
kepada kami, dari Abi Rawad, dari ayahnya: bahwa
Rasulullah $ bersaMa,

e&Jr +G yf";lt {i6*./6t 'bi a

o!

:ti ,14;:€*' I'i ,lkt^i ar, ,;Ai ,i'; q$

"\r t; trs; r:r:3: r{*1

"Manusia yang plns bent adzabnya pada Hari Kiamat
adalah pemilik kambng Wng berkata: Saya membunuhnya, demi
Allah saya akan membinasakannya, demi Atlah aku akan
menghabiskannya, demi Allah, berita bohong, dusta besar dan
kdustaan terhadap Allah-"

Abdul Malik sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan,
dan hadits tersebut sanadnya munqathi'.

Mereka juga meriwayatkan mengenai masalah cafur
tersebut dari orang selain Rasulullah $; yaifu keterangan yang

telah diriwayatkan dari jalur periwa5atan Ibnu Habib, dari Ashbagh
bin Al Farai, dari Ibnu Wahb, dari yahya bin Ayub, dari Abi
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Qubail, dari Uqbah bin Amir AI Juhani, bahwa dia berkata:

"sesungguhnya tindakanku menyembah berhala selain Allah lebih

kucintai daripada aku bermain cahrr."

Pemyataan ini mempakan sebuah kebohongan, kami

berlindung kepada Allah, bagaimana bisa seorang sahabat

mengatakan, bahwa menyembah berhala selain Allah sebanding

dengan safu dari sekian butyuk dosa, bagaimana kekufuran ifu

lebih ringan daripada segala perbuatan dosa tersebut?

Yahya bin Ay-tb sarna sekali tidak dapat dijadikan

pegangan. Abu Qubail adalah periunyat yang disebut-sebut tidak

mempunyai sifat adil.

Diriwayatkan dari hnu Hubaib, dari Ali bin Ma'bad dan

Asad bin Musa, dari para periwayat mereka: bahwa Ali bin Abi

Thalib bertemu dengan beberapa orang lelaki yang sedang

bermain catur, lalu dia berkata: @'";r{C65\ -rlil;lSit.C
"Pafung-pafung apakah ini t/ang kamu tekun beibadat

kepadan5nT' (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52), sungguh tindakan salah

seorang di antara kalian menggenggam bara api sampai padam

lebih baik baginya daripada . Kalau saja tidak ada

dalil Sunnah (yang melarangnya), tentu aku sudah menarnpar

\,r/aiah kalian dengan catur tersebut, kemudian Ali menyrruh

menangkap mereka lalu mereka dipenjara."

Hadits ini sanadnla mutqathi'. Dalam sanad hadits ini

terdapat periwayat bemama Ibnu Habaib. Sepengetahuan kami,

mereka tidak memiliki pegangan selain dalil yang telah kami

sebutkan.
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Jawaban tentang perhnyaan mereka: Apakah cafur itu
merupakan suafu kebenaran atau suafu kebatilan? sama seperti
jawaban kami menangani masalah npnyian. ndak ada perbedaan
sama sekali. -Hanya kepada Allah lah karni memohon taufik.-

Tatkala tak pernah dibacakan dari Allah maupun dari
Rasulullah S penjelasan lrang mengharamkan sesuafu dari sekian

barang yang telah kami sebrfkan, maka kesimpulan yang benar
adalah bahwa barang tersebut halal secam mutlak.
Bagaimana tidak halal, padahal telah diriurayatkan dari Musrim,

Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, hnu Wahb
menceritakan kepadakr" Arnru yaitr.r lbnu Al Harits menceritakan
kepada kami, Ibnu q/ibah mengabarkan kepada kami, dia
menceritakannya dari urunh bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul
Mukminin: "Bahwasanya Abu Bakr masuk menemuinya, sedang di
dekatnya ada dua orang budak perempuan muda sembari
bemyanyi dan menabuh alat musik, sementara
Rasulullah $ sedang menutupi tubuhnya dengan pakaian. Tiba-
tiba Abu Bakr membentak mereka berdua, lalu
Rasulullah S memperlihatkan mukanlra, sembari berkata:
"Biarkan mereka (menSanyi) u,ahai Abu Bak, karena

han ini adalah hari nya-"

Dengan sanad lang sama lrang sampai pada Amru bin Al
Harits, bahwa Muhammad bin AMurrahman -yakni Abu Al
Aswad- menceritakannya dari Aisyah Ummul Mukminin, dia
berkata: "Rasulullah $ masuk menemuiku, sedang di dekatku ada

dua orang budak perempu.ilr muda yang medendangkan dengan
nyanyian bu'aats (sebuah tempat dekat Yatsrib), lalu beliau tiduran
di atas alas tidur sembari mengolranggoyangkan kepalanya. Tiba-
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tiba Abu Bakr masuk lalu dia membentakku sembari berkata:

Apakah suling syaitan (ditup) di dekat Rasulullah $? Lalu

Rasulullah $ berkata padanya: " Biarkanlah mereka."

Apabila muncul bantahan: Kalian telah riwayatkan khabar

yang berasal dari Abi Usamah, dari Hiryam bin Urwah, dari

ayahnya, dari Aisyah. Aisyah dalam hadits ini Mata, "Kdua

budak perempuan tersebut bukanlah penyanyi?" Kami menjawab,

"Ya," tetapi Aisyah berkata, "sesungguhnlra mereka berdua

bernyanyi." Jadi, fakta nyanyian dari mereka tersebtrt teftukt
benar. Pemyataan Aisyah: "Kedua budak perempuan tersebut

bukanlah penyanyl," maksudnya mereka bukanlah budak

perempuan yang pandai bemyanyi.

Keterangan ini seluruhnya sama sekali tidak mengandung

argumen yang dapat menguatkan pendapat mereka, justm

argumen itu terletak pada keingkaran Rasulullah S terhadap Abu

Balff, yaitu pemyataan Abu Bakr: "Apakah suling syaitan (ditiup) di

dekat Rasulullah $". Jadi, kesimpulan yang benar adalah, bahwa

bermain suling ihr adalah hal yang mubah secara mutlak, tidak

mengandung unsur makruh sarna sekali. Orang yang

mengingkarinya, tak ragu lagi benar-benar mengambil kesimpulan

yang keliru.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin

Ubaid Al Ghadani mengabarkan kepada kami, Al Walid bin

Muslim mengabarkan kepada kami, Sa'id bin AMul Aziz

mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi'

sahabat Ibnu Umar, dia berkata: "hnu Umar mendengar suara

suling, lalu dia meletakkan kedua jari (telunjuk)nya ke lubang dua

telinganya, dan memilih bertelok menghindari jalan tersebut,

sembari bertanya padaku, "Hai Naft', apakah kamu mendengar
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sesuafu?" Aku menjawab, "Tidak," lalu dia menurunkan kedua

iarinya dari kedua telinganya, seralra berkata: Aku pemah bersama
Rasulullah #, dur, beliau mendengar suara seperti ini, dan beliau
melakukan pertuatan seperti ini-"

Ini adalah argumen yang memberikan kepastian hukum
mubah tersebut dengan disertai keshahitan sejumlah sanad
tersebut. Kalau suling ifu haram mendengamya, tenfu
Nabi $ tidak memperbolehkan hnu Umar mendengamya. Dan
kalau menurut lbnu Umar suling ihr haram mendengamya, tenfu
dia tidak mempertolehkan Nafi' mendengamya, dan tentu Nabi
pun sudah menyuruh dan menyuruh menghentikan-
nya- Temyata Rasulullah tidak pernah melakukan findakan apapun
dari semtra Undakan tersebut.

Sikap Rasulullah * yang benrsaha menghindari mendengar
suling tersebut, sama seperti sikap Rasulullah menghindari banyak
perkara lrang mubah dari sekian banyak urusan dunia, seperti
sikap Ra$hllah lrang menghindari makan dengan bersandar,
menyimpan sahr dinar atau safu dffiam di sisinya semalam,
menggantung tirai (gorden) di tengah-tengah mmah, dan tirai dari
bahan jenis Musyigrah di rumah Fathimah. -Hanya kepada Allah
lah karni memohon taufik.

Diriunptkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim
bin Al Hajjaj, Zuhair bin Hart mengabarkan kepada kami, Jarir
mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,
dari Aislrah Ummul Mukminin, dia berkata: "Orang-orang
Habaq,nh datang sernbari menari dan menyuguhkan makanan
pada hari raya di masjid, lalu Nabi $ mengundangku sampai aku
menyandarkan kepalaku di pundak beliau, lalu aku melihat
permainan mereka sampai aku berhenti melihat (tarian) tersebut."
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Diriwayatkan kepada kami dad jalur periwayatan Sufyan

Ats-Tsawi, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Amir bin Sa'di Al Bajali,

bahwa dia melihat Abu Mas'ud Al Badri, Qurazhah bin Ka'ab, dan

Tsabit bin Yazid -mereka sedang berada di tengah pesta

perkawinan, dan di dekat mereka ada nyanyian- aku bertanya

pada mereka, "Kalian menghadiri pesta perkawinan yang diiringi

nyayian ini, padahal kalian adalah para sahabat Muhammad $,"
mereka menjawab: "Beliau memberikan keringanan bagi kami

unhrk bemyanyi dalam pesta perkawinan, dan menangisi maytt

tanpa sesambat kebaikan maYit."

Keterangan ini tidak menjelaskan larangan bemyanyi di luar

pesta perkawinan.

Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sikhtayani

mengabarkan kepada kami, HisTam bin Hassan, dat Salamah;

yaifu hnu Kuhail mengabarkan kepada kami, hadits sebagian

mereka dimuat dalam hadits sebagian yang lain, seluruhnya dari

Muhammad bin Sirin: bahwa ada seorang lelaki datang ke

Madinah membawa serta para pela5an perempuannya, lalu dia

menemui Abdullah bin Ja'far, lalu dia memperlihatkan mereka

kepada Abdullah, lalu dia menyuruh seorang pelayan di antara

mereka, lalu dia bermain musik t-rnggal-

Ayt b berkata: Dengan gendang- Hisyam berkata: Dengan

kecapi. sehingga hnu umar menduga bahwa Abdullah menonton

permainan musik tersebut. lalu hnu Umar berkata: Cukuplah

bagimu untuk hari lainnya dari tiupan syaitan, lalu Abdullah dan

pria tersebut terlibat saling tawar-menawar-

Kemudian seorang pria mendatangi Ibnu Umar, lalu dia

berkata padanya: Wahai Abu Abdurrahman aku sesungguhnya

merugi sebanyak fujuh rahrs dirham- [-alu hnu Umar menemui
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Abdullah bin Ja'far, Ialu dia berkata: bahwa dia merugi tujuh ratus
dirham, kamu boleh memilih apakah kamu memberikan tujuh
rafus dirham kepadan3ra atau kamu mengembalikan jual belinya
kepadangra. AMullah bin Ja'far menjawab: Kami akan memberikan
tujuh ratus dirham kepadanp.

Ini Ibnu lJmar, dia benar-benar mendengar nyanyian
tersebut dan ikut terlibat dalam jual beli hamba sahaya yang
merrjadi perryanyi- Inilah seiumlah sanad yang shahih, tidak seperti
sanad-sanad yang dihias dengan kebohongan-kebohongan, dan
sengaja dihmt-buat-

Diriuayatkan kepada kami dari jalur periwayatan waki,,
Fudhail bin Mararq merrgabarkan kepada kami, dari Maisarah An-
Nahdi, dia berkata: Ali bin Abi Tharib bertemu dengan suatu kaum

yang sdang bermain @tur, Ialu dia berkata: 5 ,iij{3i r*C

@ 'o;$C $ "patung.ptung apakah Ini yang kanu tekun

baibdat krydan5az (Qs. Al Anbipa. l2ll: S2).

Jadi, Ali fidak pemah mengingkari kecuali hanya patung-
pahrng tersebut. Inilah yarry shahih diriwaptkan dari Ali, bukan
keterangan tambahan yang dihiasi kebohongan, dan diriwayatkan
oleh orang lrang sama sekali tidak mempunyai kebaikan dalam
dirinya.

Apabila ada grang mengatakan: Telah diriwayatkan, r;)b(

l€-Hu: 
gb ti*ti c'63lt '(Jmumkan perkawinan itu, dan

cqahlah (maahiil gandang di perkawinan tersebuf'. Kami
I'atakan: Hadits ini cacat, karena bersumber dari Abdul Malik bin
Hubib, dari Ashbagh, As-Sabi,i, dari Rabi'ah, bahwa
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Rasulullah $ menyampaikan hal ters€but. AMul Malik adalah

periwayat yang cacat. As-Sabi'i tdak diketahui pemah

meriwayatkan hadits ini, kemudian hdits tersebut pun sanadnya

munqathi'.

Apabila ada png : Masalah gendang (dufl

masalah yang telah menjadi iima'uhma (muima' Alak)? Ini

bantahan yang tidak benar- Diriwayatkan dari lalur periwayatan

riwayat yang lebih unggul, dari Yahya bin Sa'id Al Qathan, Sufuan

Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir

menceritakan kepadaku, dari Ibrahim ArNal&a'i, bahwa para

sahabat hnu Mas'ud merqnmbut kedatangan para pelayan

perempuan di Madinah, mereka mernbaun gendang, lalu para

sahabat hnu Mas'ud membelahngra.

Telah diriwayatkan dari Sa'il bin Jubair, dan Muhammad

bin Sirin: bahwa mereka pandai bermain cafur-

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman bin Auf, bahwa

dia bemyanyi dengan diiringi biola-

1566. Masalah: Jual bdi di dalam masiid hukumnya

makruh. Tetapi jual beli ters€but boleh dilakukan, namun tidak

boleh dilarang. Jual beli sebelum mabhari terbit hukumnya boleh-

Pembelian suafu barang yang dihlnfian oleh seseomng yang mana

dia tidak mempunyai alat tukamya juga hukurnnlra boleh. Hal ini

sesuai dengan firman Allah &,

'€iirii'J-Yt
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"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (es. Al
Baqarah l2l:275\.

Mengenai masalah jual beli tersebut telah diriwayatkan
sejurnlah atsaryang tidak shahib.

Ar-Rabi' bin Habib meriwayatkan dari Naufal bin Abdullah,
dari ayahnya, -seluruhnya para periwayat yang tidak diketahui
(merivrnyatkan hadits tersebutf dari Ali, "Rasulullah $ melarang

melakukan penawaran (barang) sebelum matahari terbit"

Diriwayatkan dari hnu Wahb, Usamah bin Z-aid

mengabarkan kepadaku, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya, "Rasulullah $ melarang jual beli di dalam masjid."

Diriunyatkan dari Yahya bin Sa'id Al eathan, dari
Muhammad bin Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya, "Rasulullah tB melarang berkerumun di dalam masjid
sebelum shalat, dan (melarang)jual beli di dalam masjid." Atsarini
riwayat yang mengandung penyimpangan.

Diriwayatkan dari Abu Daud; dari Utsman bin Abi Sgraibah,

dari waki', dari Syarik, dari Simak, dari lkrimah, dar hnu Abbas,
'Bahwasan5ra Nabi $ pemah membeli dari orang lain suatu

barang Srang dijual, padahal beliau sama sekali mempunyai alat
tukamya, lalu beliau memberikan keutungan lebih dalam jual beli
tersebut, lalu dia menjualnya, dan dia menyedekahkan uang hasil
penjualannya kepada para janda Bani Abdul Muththalib. Kemudian
beliau bersaMa: Aku squdah tansaki ini, tidak akan membeli
suafu banng apapun kecuali aku mempunyai alat ful<amya."

Simak dan Syarik merupakan periwayat yang dha'if.
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Diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Yazid bin Khashaifah,

dari Muhammad bin AMurrahman bin Tsauban, dari Abu

Hurairah, Rasulullah $ bersabda:

Y i f]'* )*Jt e'r*-'b')t S'rt 6Y

;,'l ,l $l; ?nt it,'i t';y' U: f-#'(r ff)
^.6tt;.itt

" Tatkala kalian melihat sneoftng tnng mengumumkan

ftanng tnng hilang) di datam masiid, mal<a latakan pdanya,

semoga Atlah frdak mengembalikan (bannq tnng hilanql

kepadamu. Dan tatkala kalian melihabtya melalrukan tanaki jual

beli, katakan padanya: Semoga Allah tidak membei keuntungan

dalam perdaganganmu."

Hadits ini sama sekali tidak menjelaskan larangan haram

melakukan jual beli tersebut, tetapi melah.rkan praktik jual beli di

dalam masjid itu hukrmnya maknrh-

L567 - Masalah: Huknh (penimbr:nan bahan makanan

dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga mahal) yans

merugikan orang lain hukumnp haram. Baik penimbunan ifu

berhubungan dengan pembelian atau berhubungan dengan

penumpukan barang yang dibeli. Tindakan penimbunan seperti itu

hanrs dicegah.

Penimbun barang pada wakhr barang dagangan berlimpah,

bukanlah orang yang berdosa, tetapi dia adalah orang lrang
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berbuat kebaikan, karena para pencari keunfungan (pedagang;

eksportir) ketika dia segera melakukan penjualan, maka mereka
berkeinginan mendapat keunfungan !,ang banyak. Apabila barang
dagangan mereka msak, dan mereka Udak menemukan
pembelinya, maka tenfu mereka tidak mendapatkan keunfungan,
sehingga hal itu berdampak buruk (merugikan) terhadap kaum
muslimin-

Allah S berfirman,

"Dan tolong,manolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebaiil<an dan takum, dan j,angan tolong,menolong dalam berbuat
dosa dan " (Qs.Al Maa'idah 5l:2]l.

Apabila ada yang mengatakan: Kalian telah menyatakan
shahih hadits yang diriunyatkan dari Muhammad bin Ajlan, dari
Muhammad bin Amru bin Atha', dari Sa'id bin Al Musagyab, dari
Ma'mar bin AMullah Al Adawi: bahua Rasulullah ,$ bersabda:

';e \LT-;-'t
'ndaHah melakukan frndakan *r*U** kecuali oftng

5nng melakukan kesalahan."

Maka kami katakan: Benar, tetapi kami luga meriwayatkan,
apa lrang diriwayatkan dari ialur periunlratan Abdurrazaq; dari
Ma'mar, dari Az-Z)hri, dari Malik bin Aus bin Al Haditsan, bahwa
dia pemah mendengar Umar bin Al Khaththab berkata:
"Rasulullah $ menyetok p€rs€diaan barang sebagai bekar

keperluan keluarga rumah tangganSn unfuk setahun ke depan,

ls,;r; ;{ sitr(i{t*u,rtii li t; wcs
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kemudian beliau meletakkan sisa penghasilannya sebagai harta

kepunyaan Allah." Inilah Nabi $, beliau membuat persediaan

makanan rumah tangganya unfuk setahun ke depan, dan beliau

tidak melarang persediaan makanan lebih dari setahun.

Jadi, persediaan barang yang harus dipenuhinya hukumnya

mubah, pembelian tersebut hukamnya mubah, dan penimbunan

yang disertai kecaman ihr tdak diperbolehkan tanpa adanya

keraguan sedikitpun. Inilah tndakan penimbunan barang yang

telah kami sebutkan.

Setiap tindakan penimbunan merupakan tindakan

penahanan (fidak menjualnya), dan findakan penimbunan ihl

merupakan perbuatan yang dikecam, tetapi tidak semua tindakan

penahanan itu merupakan perbuatan yang dikecam, justm

tindakan penahanan (stok barang) itu hukumnya mubah, sampai

dengan ada dalil yang melarang melakukan tindakan penimbunan

tersebut, sehingga jika ada dalil yang melarangnya, maka tindakan

penimbunan ifu merupakan perbuatan yang dikecam- -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kami telah meriwayatkan sebuah hadits yang Diriwayatkan

dari Yazid bin Harun, dari Ashbagh bin Zaid Al Juhani, dari Abi

Basyar, dari Abu Az-ZahirilEh, dari Katsir bin Murrah Al

Hadhrami, dari hnu Umar, dari Nabi S, beliau bersaMa,

i' ;,; 'u;.fi 11";'6ri t1tlb'#t o
lo \,, //
.q olll Ul.S
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"Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat
puluh hari, maka dia telah menjauh dari Allah dan

Allah telah menjauh darinya."

Hadits ini tdak shahih, karena Ashbagh bin Zaid dan Katsir
bin Murrah dua adalah periwayat yang tidak dikenal identitasnya.lT

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazaq; dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari l-aits bin Abi
Sulaim, Abu Al Hakam mengabar{<an kepadaku, "Bahwasanya Ali
bin Abi Thalib membakar bahan makanan yang ditimbun dengan

total harga serafus ribu."

Diriuayatkan dari hnu Abi Syaibah, Humaid bin
AMurrahman Ar-Ru'asi mengabarkan kepada kami, dari Al

17 Ibnu An-Naqqasy berkata dalam komqrtar hilisannya atas Al Muhalla
sembari menentang penulis kitab ini, dan dia mengutipnya dari pengkaji naskah
nomor (14). Ketika Abu Muhamnnd memahami makna ihtikar (penimbunan)
yang dimuat dalam hadits ini dengan pernahaman secara mutlak, maka dia
menlptakan hadits ini dha'if. Kalau sap dia mengarahkan hadits ini pada kasus
pembelian pada waktu harga nnhal (stok barang amat sedikit), sebagaimana
komentar dia diawal pernbahasan, terrtu interpretasi hadits ini lebih tepat, dan
ifulah rnakna hadits yang sebernmya.

Di samping ifu, keganjilan yang amat besar dilakukan oleh imam ini,
bagaimana dia memposisikan dua orang periwayat ini sebagai periwayat yang
tidak dikenal (meriwayatkan hadits), padahal keduanya orang yang dikenal
(meriurayatkan hadits).

Adapun Katsir bin Murrah, para perrulis As-Sunan Al Arba'ah telah
meriurayatkan haditsnya, dan dia meriurayatkan dari pam sahabat- Menurut sebuah
riwayrat: Da pemah menjumpai tuiuh puluh sahabat yang pemah mengikuti
p€rang Badar. Para ulama atrli hadits menlratakan dia periwayat gang tepercaya.
Dia memiliki biografi g,lang bagus png dimrnt dalam AtTadzhib, At-Tahdzib dan
karya lainnya-

Adapun Ashbagh, dia adalah kehrunan Juhani, tokoh mereka adalah Wasithi
penulis sejumhh mtrshhaf, !,ang selilrun dengan Htrsyaim. hnu Ma'in, An-Nasaa'i
dan Ad-Danrquthni merSptakan dia periwayat yang tepercaya. Sepuluh orang
telah meriwayatkan darinln. Apabila sebahagian mereka itu dinyatakan lemah
tanpa diserhi bukti (yang menguatftan kelemahannya), maka hadits tersebut
shahih, irq/a Allah Ta ala.
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Hasan bin Hayy, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdunahman

bin Qais, dia berkata: Hubaisy berkata: "Ali bin Abi Thalib

membakar Bayadir kepunyaanku di Sawad, yang aku timbun,

kalau dia membiarkannya, tentu aku memperoleh keunfungan

dalam penimbunan Ba5mdir tersebut seperti Atha' di Kufah."

Ba5adir maknanya Anaadir Ath-tha'am (gandum dan sejenisnya

sesudah dilakukan setelah dilakukan proses penebahan bijinya dan

memperkirakan harganya.).

Pemyataan ini disampaikan di hadapan para sahabat,

orang yang menyatakan tindakan penimbunan seperti ini

dingatakan perbuatan buruk, harus mengambil kesimpulan

berdasarkan keterangan ini.

1568. Masalah: Apabila para eksportir Muslim yang

memasuki wilayah negara yang dikuasai orang kafir yang

memusuhi Islam mendapatkan perlakuan yang merendahkan

mereka, dan mereka dipaksa funduk mengikuti segala aturan

orang-orang kafir, maka mengekspor ke negara yang dikuasai

orang kafir yang memusuhi Islam hukumnya haram, dan mereka

hanrs dicegah untuk melakukan kegiatan perdagangan tersebut.

Jika tidak, maka kami hanya menghukuminya makruh-

Penjualan barang dagangan terhadap mereka hukumnya

boleh kecuali barang-barang yang memperkuat basis pertahanan

mereka unfuk melawan kaum muslimin, seperti kendaraan perang,

senjata, besi atau barang sejenis lainnya- Dengan demikian,

findakan menjual sejenis barang 5rang telah disebutkan itu terhadap

mereka sama sekali tidak halal. Allah S berfirman,
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i,]tiiAtprJW:WtE
"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah

yang di atas, "(Qs. Muhammad [47]: 35).

Tindakan mengeskpor bamng dagangan kepada mereka,
jikalau pengekspor itu dipaksa funduk mengikuti segala aturan
mereka, maka ifu merupakan sikap lemah, merendahkan martabat
serta minta damai. Sikap ini seluruhnya adalah sikap yang
diharamkan. AIIah @ berfirman,

"Dan olonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan " (Qs. Al Maa'idah t5]: 2).

Tindakan memperkuat basis pertahana' mereka melarui
jual beli dan tindakan sejenis lainnya, yaifu tindakan yang
memperkuat basis pertahanan mereka unfuk melawan kaum
muslimin, hukumnya haram. orang yang mengerjakan tindakan
tersebut harus diberi peringatan (hukuman) dan memenjarakannya
unfuk wakfu yang lama.

L569. Masalah: Apabila seseorang membeli barang
dagangan dengan syarat bebas dari kecacatan, lalu mendapatinya
dalam kondisi cacat, maka transaksi tersebut merupakan hansaksi
yang harus dinyatakan batal seluruhnya.

Pembeli tersebut tidak mempunyai hak l<hiyar untuk tetap
menerima barang dagangan yang cacat tersebut, kecuali kedua

ts,*s ;{ si}{,6{t'{,ari }i & iiJ(i3
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pihak membuat transaksi bam mengenai barang dagangan yang

cacat tersebut dengan jual beli yang lain, yang disertai suka sama

suka dari mereka.

Karena, barang yang bercacat tak ragu lagi berbeda dengan

barang yang bebas dari kecacatan, padahal pembeli tersebut hanya

membeli barang yang bebas dari kecacatan, lalu dia diberi barang

yang bercacat. Oleh karena itu, orang yang diberi barang lain

selain barang yang dibelinya, maka tdaklah halal baginya barang

yang tidak pemah dibelinya tersebut. Sebab, menerima pemberian

barang yang tidak pemah dibelinya adalah tindakan memakan

harta lain dengan jalan yang batil.

Rasulullah $ bersaMa,

)z

?t?tr-lt;
" Sesungguhnya darah dan hana benda kalian haram atas

kaliad'.

Allah & j,rgu berfirman,

<,Ki i, ly,FV rLJ6 Fr; \:JLu {
"&';,r6&'ojG.-

'Janganlah kalian saling memakan (mengambil) hana

snarnamu dengan lalan tnng batil kecuali dengan lala,
pemiagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu." (Qs-

An-Nisaa' I4l:29).

Kami telah menjelaskan keterangan yang banyak mengenai

masalah ini dalam pembahasan terdahulu dari buku ini. Mengenai

Et;i', €,c:Lt
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penjelasan masalah ini sudah lebih dari cukup. -Hanya kepada
Allah lah kami memohon taufik.-

L57O- Masalah: Apabila si pembeli tidak pemah
mengajukan syarat bebas dari kecacatan, dan barang yang
bercacat fidak dijelaskan kepadanya, lalu dia menemukan
kecacatan, maka dia diberikan kauenangan memilih antara
melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang. Apabila dia
memilih melanjutkan fuansaksi tersebut, maka dia tidak dapat
dibenarkan menunfut apapun, karena dia benar-benar men5nrkai
barang dagangan yang dibelinp, sehingga dia boreh menyertakan
kerelaann5ra dibelakang.

Pembeli tersebut boleh mengembalikan semua barang yang
telah disepakati dalam akad lual beli, karena dia menemukan
tindakan penipuan yang berupa adanya cacat barang),
menyembunyikan kecacatan (ghisltsg, kerugian. Tindakan
penipuan dan menyembunyikan kecacatan ifu hukumnya haram
untuk dilakukan.

Dia tidak dapat dibenarkan menahan barang yang diberinya
dan sekaligus menunhrt perimbangan harga kecacatan yang ada.
Karena, dia hanya berhak tidak suka dengan transaksi yang
mengandung kerugian saja. Alasan lainnya adalah, bahwa tidak
ada dalil Al Qur'an maupun sunnah menetapkan, bahwa dia
mempunyai hak menunfut harta kepunyaan penjual tersebut,
bahkan hartanya harus tetap dia lindungi, seperti keterangan yang
telah kami sebutkan.

Pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan mengembalikan
sebagian barang yang diperjualbelikan, karena hati yang

I ,s4 I - Ar Muhaua



bermu'amalah kelak akan tidak senarlg kepada pembeli yang

hanya membeli sebagian barang yang dia jual kepadanya dan tidak

membeli sebagian yang lainnp.

Tidaklah halal harta kepr:nyaan seseoErng kecuali diperoleh

dengan jalan suka sama suka, atau ada nash yang

menghalalkannya bagi orang lain; baik barang yang bercacat itu

ada pada lebih dari satu transaksi atau kurang dari safu transaksi.

Karena sama sekali tidak ada keterangan Al Qur'an maupun

Sunnah yang memperbolehkan pemisahan barang yang telah

dibeli tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L57L- Masalah: Inilah hukum seluruh barang yang

bercacat kecuali musharnh- Hukum mushanah adalah bahwa

Apabila ada seseorang membeli musharnh, yaitu hewan betina

yang biasa diperah susunlra, pembeli menduga musharrah ifu

hev,an yang berlimpah susunln, temyata dia mendapati penjualnya

telah mengikat kantong susunla sehingga air susu mengumpul

(mengendap), lalu tatkala pembeli memeratrnya, baru persoalan

kecurangan penjual tersebut tenrngkap, maka pembeli diberi hak

khiSnrwfil<tiga hari ke depan. Jika dia berkeinginan melanjutkan

transaksi itu, maka dia bisa melanjutkannya, dan dia tidak

dibenarkan menunfut apapun. Namun iika dia berkeinginan

mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikan hewan ifu

dan harus ditambah sahr sfia'lurma.

Baik hewan musharnh jumlah seekor, dua, seribu ekor

atau lebih banyak dari ifu, dalam seluruh pengembalian musharah

itu fidak dikembalikan kecuali ditambah satu sia'kurma; baik dia

membelinya dengan harga lebih atau kurang dari safu sha',

walaupun misalnya dia membeli dengan harga sepersepuluh Sha'.
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Apabila susu yang terdapat di kantong susunya pada hari

pembeliannya masih ada, maka pembeli harus mengembalikannya

sebagaimana adanya; baik ifu dalam kondisi masih segar atau telah

basi.

Apabila pembeli tersebut telah merusakkan susu tersebut,

maka dia harus mengembalikan musharah tersebut ditambah

dengan susu lang sejenis dengan susu yang telah dirusaknya.

Apabila pembeli membiarkannya berbusa atau mengental-

kann5ra, maka dia hams mengembalikannya. Apabila tindakannya

tersebut manyebabkan susu berkurang dari harga jualnya, maka

dia hams mengembalikan perimbangan harga antara kurang dan

sempurna, karena susu tersebut susu kepunyaan penjualtersebut.

Pembeli tersebut fidak diwajibkan mengembalikan susu

yang baru keluar seuraktu musharrah di bawah pemilikannya,

karena susu tersebut munctrl di dalam harta kepunyaannya,

sehingga suzu tersebut

Apabila pembeli mengembalikannya akibat cacat yang lain

selain tashri5nh, maka dia tidak terikat kewajiban mengembalikan

kurma maupun barang lainnp kecrrali susu yang telah mengendap

di kantong susunla tersebut pada waktu dia membelinya.

Apabila lch\arbga hari sudah habis masanya, dan dia tidak
juga mengembalikannya sesudah lewat tiga hari tersebut, maka

pembelian mushatnh tersebut sudah mengikahrya, dan dia tidak

lagi mempunyai hak khiyar kecuali karena cacat lain selain

Heunn betina yang fidak diperah susunya itu disebut

musharmh, karerra bshriyah maknanya adalah mengumpulkan

Uaml dan mushatmlt ifu mengumpulkan air susunya, disebut pula
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muhaffalah, karena pemilik hewan tersebut membiarkan susunya

mengendap di ambing susunya.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, Hadits yang telah

diriwalntkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, Sufuan bin

Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani,

dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku pemah mendengar

Abu Hurairah berkata: Abu Al Qasim $ bersabda,

fiG ;4Ju.';;'u'i "j't "^k / /O. o /

" 
l.;.,l .r

(-'l)

cii'o1tir:,"oyj l&i q*-'olit^t tt rt-'i
.it-*\ i"uGGrcS3

"Barangsiapa membeli muha{falah atau musharah, maka

dia mernpunyai hak khiyar selama tiga hari, jika dia berkeinginan

menahannya, maka dia boleh menahannya, dan iika dia

berkeinginan mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikan-

ntn ditambah safu sha' kutma, bukan samraa'." Samraa'

maknanya gandum (bunl.

Hadits ini keterangan yang shahih, yang memberikan

kepastian hukum seluruh masalah yang telah kami sampaikan.

Hadits ini mempunyai ketemngan lebih dibanding seluruh hadits

lainnlp yang sempa.

Diriwayatkan kepada kami dari jaLrr periwayatan Al

Bukhari; Muhammad bin Amru bin Jabalah menceritakan kepada

kami, Makki bin hrahim menceritakan kepada kami, Ziyad

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Tsabit sahabat Abdurrahman

AI Muha[a - 
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bin Zaid mengabarkan kepadanya, bahwa dia pemah mendengar

Abu Hurairah berkata: Rasulullah $ bersabda,

e-rt 'o\t qLtt'it'r* t"b ,s;;l A
. -;J 

"d LA t$, 
oes 

t$a7 "o$ l&i
I

"Barangsiapa membeli kambing musharrah, lalu dia

mememhnya; jika dia men5rukainya, maka dia boleh menahannya,

dan jika dia membencinya, maka dalam sekali pemenhan

musharnh tersebut dikenakan safu sha' kurma."

Telah diriwayatkan kepada kami hadits mushatah ini dari

jalur periwayatan lbnu Sirin, dan Tsabit sahabat Abdurrahman bin

Zaid sebagaimana telah kami sampaikan.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, Musa bin Yasar,

Abi Shalih, Hammam bin Munabbih, Al A'raj, Mujahid, Abu Ishaq,

Yazid bin AMurrahman bin A&inah dan periwayat lain selain

mereka.

Telah meriwayatkannya dari mereka: Hammad bin

Salamah, Daud bin Qais, Suhail bin Abi Shalih, Ma'mar, Ay,rb,

Habib bin Asy-Syahid, Hisyam bin Hassan, Malik, Ibnu Uyainah,

dan Ubaidillah bin Umar. Selumhnya meriwayatkan dari Abu Az-

Zinad, dari Al A'raj, hnu Juraij dari Ziyad, dari Tsabit, Laits bin

Sa'id dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj. Mereka semua adalah

para ulama ahli hadits yang menjadi bukti Q<eshahihan hadits

tersebut) serta teper@ya.

Telah meriwayatkan dari mereka: Para periwayat yang tak

dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah &. Dengan

demikian, hadits tersebut diriwayatkan oleh seluruh periwayat dan
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mencapai derajat mutawatir, yang tidak akan menolaknya kecuali

orang yang tertufup akalnya, yang tidak mendapatkan pertolongan

Allah, berdasarkan hadits ini pula para ulama dahulu dan sekarang

mengambil kesimpulan hukum.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, aku pemah

mendengar ayahku berkata: Abu Utsman yaitu An-Nahdi

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

"Barangsiapa membeli muhaffalah, maka (iika berkeinginan

mengembalikannya) hendaknya dia mengembalikan muhaffalah

tersebut ditambah satu sha' kurma." Ini sanad yang bagaimana

pertama.

Telah diriwayatkan pula secara shahih dari Abu Huraimh,

yaihr fatwa Abu Hurairah, dan tidak ada seorangpun dari kalangan

sahabat yang menentang pendapat mereka mengenai afuran

henrnn musharah tersebut. Ini merupakan pendapat Al-laits bin

Sa'd, Malik dalam salah satu dari kedua pendapatnya, dan para

pengilart ma&hab Malik kecuali Asyhab.

Ini pula yang menjadi pendapat AsySyafi'i, Ahmad bin

Hanbal, para pengikut madzhab mereka, Abi Tsaur, Abi Ubaid,

Ishaq bin Rahawaih, Abi Sulaiman, semua para pengikut madzhab

karni, dan salah safu dari kedua pendapat Abi laila.

Zufr bin Al Hudzail berkata: Pembeli mengembalikannSa

ditambah safu srla'kurma, atau safu sia' jewawut, atau setengah

srla'gandum. Pendapat ini menambah perintah Rasulullah # dut

melampaui batas perintah Rasulullah. Penambahan (bahan) ke

dalam sesuafu perkara sama dengan pendislaiditan perkara

tersebut-
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Ibnu Abi L-aila dalam salah satu dari kedua pendapatnya,

dan Abu Yusuf dalam salah satu dari kedua pendapabnya berkata:

Pembeli mengembalikannya ditambah perimbangan harga satu

sha' kurma. Ini juga pendapat yang melawan perintah

Rasulullah r$.

Malik dalam salah satu dari kedua pendapatnya berkata:

Penduduk setiap negara memberikan satu srla'makanan pokok

lebih ban5nk dikonsumsi mereka. pendapat ini melawan perintah

Rasulullah $.
Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata:

Apabila susu tersebut masih ada, serta belum mengalami

penrbahan, maka pembeli boleh mengembalikannya dan

mengembalikan susu tersebut, dan dia tdak berka,rnjiban

mengembalikan mushatnh itu ditambah safu sia'kurma maupun

perkara yang lain.

Apabila dia telah memakan susu tersebut, maka dia tidak

dipertolehkan mengembalikan mushatmh, akan tetapi dia berhak

menunfut perimbangan harga kecacatan tersebut. Kesimpulan

pendapat ini juga bertentangan dengan kesimpulan yrang nampak

dari perintah Rasulullah $ tersebut. Kami berlindung kepada Allah

dari pendapat tersebut.

Abu Yusuf berkata: Apabila pembeli telah memakan susu

tersebut, maka dia harus mengembalikann5n ditambah

perimbangan harga susu yang telah dimakan.

Cukup unfuk membuktikan kerusakan kedua pendapat ini:

bahun kedua pendapat tersebut an dengan perintah

Rasulullah #. Mereka Udak mempunyai pegangan terdahulu
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meng€nai masalah ini. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun

sebelum mereka menyampaikan pendapat tersebut.

Pendapat mereka tersebut kontmdiktif dengan pendapat

hnu Mas'ud dan Abu Hurairah, padahal tidak ada seorangpun dari

para sahabat menentang mereka. Mereka sengaja membesar-

besarkan (kesalahan) hadits seperti ini jika kontradiktif dengan

taklid mereka. Mereka membuat antitesis mengenai hadits

tersebut, misalnya dengan menyatakan hadits tersebut

mengandung berbagai illat yarry melemahkan hadits.

Jika ada yang menyatakan: Hadits tersebut konkadiktif

dengan berbagai dalil yrang lain? Maka kami katakan: Kalian telah

berbohong, bahkan hadits tersebut merupakan bagian terpenting

dari sekian dalil sumber hukum yang ada.

Justru yang kontradiktif dengan berbagai dalil itu adalah

pendapat kalian mengenai keharusan berwudhu karena tertawa

terbahak-bahak dalam shalat khususnya. Kesimpulan pendapat

kalian lnng menyatakan bahwa muntahan tidak membatalkan

wudhu sama sekali kecuali jika muntahan itu memenuhi rongga

mulut.

Pendapat kalian mengenai denda budak yang melarikan diri

sebanlnk empat puluh dirham ketika dia melarikan diri sejauh

perjalanan tiga hari.

Pendapat kalian mengenai denda sebuah mata hewan

funggangan sebesar seperempat dari harganya. Wudhu dengan

khaner. Dan seluruh malapetaka lainn5n 5nng lebih mirip dengan

lelucon dan dengan sesuafu yang dikerjakan oleh penderita selaput

dada daripada mirip dengan syariat Islam.
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Jika ada yang menyatakan: Tatkala mereka yang

berpendapat berdasarkan hadits ini tidak pemah mengqiyaskan

masalah lain dengan hadits tersebut, maka kami menyakini, bahwa

hadits tersebut tidak dijadikan dalil hukum asal? Qiyas tersebut

tidak benar.

Ivfengapa kalian tidak menentang diri kalian dengan

penentangan seperti ini ketika kalian tidak mengqiyaskan larangan

jual beli budak yang kemerdekaannya menjadi objek wasiat, dan

budak yang dimerdekakan dengan sifat dengan larangan jual beli

budak mudabbar. Ketika kalian tidak mengqiyaskan dengan roti

sewaktu makan dalam kondisi lupa padahal dia orang yang sedang

berpuasa. Dan ketika kalian tidak mengiyaskan dengan janin yang

lahir keguguran, sehingga dalam tindakan menggugurkan janin itu

dikenakan diyat ghurrah.

Jika ada yang menlntakan: Hadits tersebut dihapus

lmansukhl dengan dalil yang mengharamkan riba, karena

pengembalian musharrah yang ditambah safu srla'ifu mempakan

tukar menukar makanan, yaitu kurma dengan jenis makanan lain,

seperti susu?

Maka kami katakan: Kalian telah berbohong, hal itu
bukanlah tukar menukar susu dengan jenis makanan bukan pula

dengan kurma, tetapi kurma tersebut adalah kurma yang telah

ditetapkan oleh Allah & y*S menjadi hak penjual serta menjadi

karajiban pembeli, jika dia memilih mengembalil<an musharahint
kepada penjual.

Sebagaimana Allah menetapkan kauajiban membayar

maskawin bagi seorang suami dan bukan bagi istri, dan istri

tersebut adalah wanita yang halal kemaluannya dengan adanla

ikatan perkawinan, yang sebelumnya kemaluan tersebut haram
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diserahkan. Sebagaimana suami adalah lelaki yang menghalalkan

kemaluan istrinya dengan perkawinan yang sebelumnya

kemaluannya itu haram atas dirinya. Sebagaimana Allah

menetapkan kewajiban membayar diyatbagi Aqilah, dan mereka

pun tidak dibenarkan meninggalkannya karena suafu kesulitan

yang menimpanya.

Jika mereka menyatakan: Apa pendapat kalian jika penjual

tersebut menjualnya kepada pembeli seharga saht mud kurma,

bukankah musharrah itu dikembalikan kepadanya ditambah sahr

sia'kurma, atau apa pendapat kalian jika susu musharah it't
sangat banyak atau sangat sedikit, bukankah safu srla'kurma ihr

sekali tempo sebagai alat fukar setengah srSa'susu dan sekali

tempo satu sia'kurma sebagai alat fukar dua sia' susu yang

sangat banyak?

Maka kami menjawabr Tidak demikian, satu srla'kurma ifu

bukanlah alat fukar susu. [-ain halnya dengan kasus pembelian

mushatmh oleh pembeli dengan sahr mudkurma, kami menjawab:

Ya, lalu apa alasannya?

;\ 6 A;;, {dt 6, tit i',i {; tA LAIJ

6e'#{'"K
"Dan tidailah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak

(puk) bagi perempuan Wng mul<rnin, apabila Allah dan msul-N5n

telah menetapkan suafu ketebpan, akan ada bagi mereka pilihan

6nn7 lad tentang un$an mereka." (Qs.Al Ahzaab [33]' 36).

Mengapa kalian fidak menentang diri kalian dengan

penentangan seperti ini ketika kalian mengatakan: Pemilik budak
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yang melarikan diri harus menanggung ganti rugi sebesar empat

puluh dirham kepada seseorang yang hendak mengembalikannya

kepadanya, walaupun harga seorang budak yang melarikan diri itu
hanya satu dirham. Si pembunuh budak perempuan dengan tidak

disengaja, tidak membayar diyat lima ribu dirham, kecuali lima

dirham, sekalipun harganya mencapai serafus ribu dinar? Jadi,

seharusnya di sinilah yaifu berkenaan dengan bertagai pemyataan

bodoh ini penentangan tersebut ditujukan, dan bukan terhadap
hadits yang secara meyakinkan diriunyatkan dari Rasulullah #b.

Jika ada yang menyatakan: Hukum ini ada ketika bertagai

sanksi diberlakukan terkait hana benda seperti penrbakaran rumah

tinggal seseorang yang berkhiarnt dengan mengambil harta

rampasan perang sebelum dibagi, dan kasus serupa lainnga? Maka

kami menjawab: Kalian telah berbohong sebagaimana syaitan telah

berbohong, dan kalian telah menyampaikan hukum yang sama

sekali tidak pernah diterangkan dalam safu dari sekian banyak

riwayat. Berbagai keterangan hadits yang kalian sebutkan ifu

terbagi menjadi tiga kelompok. Ketemngan yang batil seperti

hadits mengambil paksa separuh harta orang yang

menolak membayar zakat, hadits tentang pembakaran rumah

orang yang berkhianat, dan hadits tentang seseorang yang

menyefubuhi budak perempuan istrinln.

Keterangan yang menjadi landasan hukum yang tepercaya,

hukumnya tetap sesuai dengan keterangan yang ada, seperti

membalnr kafanh bagi omng png bersetubuh di siang hari bulan

Ramadhan, diwt 3nng hanrs ditanggrrng oleh si pernbr.rnuh yang

melakukan pembunuhan dengan disengaja ketika para wali korban

memaafkannln, dan denda 1nng sepadan dengan binatang buruan

yang dibunuh (di tanah suci).
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Kelompok hadits yang ketetapan penghapusannya

ditetapkan berdasarkan nash yang lain, sehingga harus

mengatakan, bahwa hadits tersebut dihapus (mansukh), kami tidak

akan menyebutkannya pada waktu kami membahas ini kecuali

kalau nasrl lain yang menghapus ifu ditemukan, tentu harus

dibenarkan.

semua orang yang mengklaim telah terjadi penghapusan

mengenai keterangan hadits yang tetap menjadi landasan hukum,

maka dia orang yang telah berbohong, berdusta, berdosa, serta

bemni mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak pemah

Allah sampaikan, serta mengabarkan dari Rasulullah S sesuafu

yang tidak pemah Rasulullah $ mengabarkannya dari dirinya,

serta dia orang yang mengatakan sesuahr yang sama sekali dia

tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuafu tersebut.

Demikian juga setiap orang boleh melakukan interpretasi

hadits tersebut ke selain makna zhahirhadits, dengan cara apapun

dia mengalihkannya?

Kami pun katakan: Kamu telah berbohong, kamu telah

bertohong, kamu telah berbohong, dan kamu telah mengatakan
yang batil atas nama Rasulullah $, mengatakan sesuahr yang

tidak pemah Rasululluh # katakan, dan kalian mengambil putusan

hukum berdasarkan asumsi yang merupakan pemlntaan yang

barryak memberikan kesimpulan 5nng tidak benar. Dan kamu telah

menolak makna yang meyakinkan dengan berbagai macam asumsi

(ilanit.

Sebagian mereka mengatakan: Hadits ini hadits 5nng kacau

redaksinya (mudhthanQ. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari

Falih bin Sulaiman, dari Ayrb bin AMurrahman, dari Ya'qub bin
Abi Ya'qub, dari Abu Hurairah, dari Nabi $:
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"Ehrangsiapa membeli kambing musharah, maka si
pembeli tercebut (diberi kauenangan) hak kh$n; jika dia

menghendaki, maka dia boleh mengembalikanngn diwnbh sant

sha'susn."

Abu Daud meriwayatkannya, Abu Kamil menceritakan

kepada kami, AMul Wahid menceritakan kepada kami, Shadaqah

bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Jami' bin Umair At-

Taimi, (dia berkata)l8' Ahr pemah mendengar AMullah bin Umar

berkata, lalu dia menufurkannya, dan di dalam hadits tersebut

terdapat keterangan: "Jika dia mengembalilanrym, maka dia

mangembalikannSn ditatnbah dengan tnng seharga abu dua kali

lipt harya susu berup gandurn."

Hammad bin Abi Al Ja'di meriwayatkannya dari Qatadah,
dari hnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi $:

'r.o, (t o a o rt-etFY rf 'AGG

"Satu sha'kutma bulen gandutn."

Demikian juga, Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani

meriwaSntkanngn dari lbnu Sirin, dari Abu Hurairah berupa hadits

musnad, dan Qunah bin Khalid meriwayatkannya dari Ibnu Sirin,

dari Abu Hurairah, dari Nabi $:

18 Redaksi tambalran ini dari futmn Abu DaLd.
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it-r*'\ l.e"uGG
" Safu sha' makanan bukan gandun (Samraa )."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan NBazzar,

Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim

menceritakan kepada kami, dari AI Asy'ats -yaifu hnu AMul
Malik Al HamranF dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,(t i$ ,t;.iu
\ - J'z
l/.

z lzC Izt. -t.. ) -rr. /4.t o /

)4J ot-i LS-pt L-f

.it -r*,, 1 ;'u CG W i r t t;it G\ "oL

"Barangsiapa membeli kambng muhaffalah, mal<a dia

diberilan kewenangan hak khiSnr selama tiga hari. Jila dia mau

mengembalikann5m, maka dia boleh mengembalikannSn dan dia

mengernbalikan pula beikut dengan kambing tercebut safu sha'

kurma bukan gandum."

Diriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Amru bin

Jabalah menceritakan kepada kami, Abu Amir -yaitu Al Aqdi-

menceritakan kepada kami, Qurrah -yaitu hnu Khalid-

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu
Hurairah, dari Nabi S, beliau bersaMa,

7r,*1 
iu )@\';; ,t';i';rt 6?t A

l//
t 
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.s.r r*-,,t \ f&'U GQ W i, V1,r'Ot;

AlMuhalla - @



"Barangsiapa membeli kambing musharrah, maka dia

dibeikan kewenangan hak khiyar selama tiga hari. Jika dia (mau)

mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikannya dan dia

mengembalikan pula berikut dengan kambing tersebut safu sha'

makanan bukan gandttn."

Demikian juga, AI Hajjaj bin Al Minhal meriwagatkannya,

dari Hammad bin Salamah, dari Ayrb dan Habib bin Aslrslrahid,

dari hnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi $,

it-r*, l rw'uGG
"Safit sha'mal<anan bukan gandum."

Diriuaptkan dari Sgnr'bah, Al Hakam bin Utaibah

mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar

AMurrahman bin Abi Laila (menceritakan kepada kami), dari

seotzrng lelaki dari para sahabat Nabi $,

{b"uLQwr6i3,
' Mengembalil<ann5n ditambah safu sha' makanari'

Diriwayatkan dari Rauh bin Ubadah, dari Auf bin Abi

Jamilah, dari Khalas bin Amru, dan hnu Sirin, keduanya dari Abu

Hurairah, dari Nabi $:

{$'uLQWr6!3I

" Mengenbalil<ann5a dibmbah sewndah malanan."

Mereka mengatakan: Hadits ini benar-benar sangat kacau?

IGrni menjawab: Tidak dernikian png benar. hadits Sa'id bin
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Manshur di dalam sanadnya terdapat periwayat bemama Frrlaih,

dan dia periwayat yang masih diperdebatkan keberadaannya dalam

sanad hadits ini.

Ayub bin Abdurrahman -yaitu Al Adawai- mempakan

periwa5nt yang dha'if serla tidak diketahui identitasnya. Ya'qub bin

Abi Ya'qub juga periwayat yang tidak diketahui, sehingga hadits

Sa'id bin Manshur ini cacat.

Sementara hadits Ibnu Umar, di dalam sanadnya terdapat

periwalat bemama Shadaqah bin Sa'id dan Jami' bin Umair,

keduanya merupakan periwayat yang dha'i4 sehingga hadits ini

cacat.

Riwayat Auf., "Sewadah malanari' mengandung pengertian

yang masth mujmal (tidak menjelaskan pengertian yang detail),

sehingga aku mengalihkan pengertiannya sesuai dengan seluruh

hadits sempa lainnya, yaihr bahwa ser.r.radah ifu pengertiannya safu

sha'.

Riwayat Al Hajjaj, dari Hammad bin Salamah, kami

meriwayatkannya, yang bersumber dari Muhammad -bin Al

Mutsanna, dari Al Hajjaj dengan sanad yang sama, lalu Al Hajjaj

ragu mengenai redaksi hadits ini, apakah makanan itu gandum

(burt atau bukan.

Kami meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah, dari

Ayub, Hisyam bin Hassan, Habib bin AsySyahid, yang bersumber

dari Musa bin Isma'il, lalu dia berkata: "Safu srla'kurma", dan dia

tidak ragu salna sekali- Hmamad bin Al Ja'di dari Qatadah
(haditsryra) dhaif.

Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hadits Asy'ats dan

Qurrah, dari hnu Sirin, dari Abu Humirah. Kedua hadits ini
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shahih, tidak ada illat yang terkandung dalam kedua hadits

tersebut.

Redaksi salah satu dari kedua hadits tersebut menegaskant

"Safu sr5a' kurma bukan gandum (Samraa )" , sedang redaksi

hadits yang lainnya: "Safu sha' makanan bukan gandum

(&rnraa)". Pengertian "makanan" Kami telah menjelaskan

sebelumnya, bahwa makanan ihr pengertiannln gandum ifu sendiri

ketika diungkapkan se@ra mutlak.

Suafu kaum mengatakan: hnu Sirin adalah orang yang

mengacaukan hadits tersebut, sehingga yang wajib adalah

mengabaikan hadits yang telah dikacaukaDoln, dan kembali ke

riwayat orang Srang telah meriwa5ntkannya dari Abu Hurairah

selain hnu Sirin, sehingga dia tidak dapat mengacaukan hadits

tersebut, dan mereka adalah sekumpulan periwa3at yang banyak.

Kami tidak akan pemah mengatakan wajibnya

mengabaikan hadits yang telah dikacaukan, karena baik Al

Qur'an, Sunnah mauptrn pendapat yang logis, tidak pemah

menetapkan hukum ini. Akan tetapi kami mengatakan -Billaahi
Ta'ala At-Taufilq: Kedua redaksi tersebut shahih ditinjau dari segi

sanadnya, dan tidak ada ruang untuk meragukan dan menyalahkan

riwaft orang yang tepercaya kecuali dengan bukfi yang

meyakinkan, yang tidak mungkin mengandung pengertian lain

selain pengertian redaksi tersebut.

Tidak tertufup kemungkinan kata, "Samraa "' ini adalah

kata Snng ditujukan bagi sebagian jenis gandum, atau kata benda

yang menunjukkan semua jenis gandum (burt. Apabila kata,

"samma "' tersebut adalah kata Snng difujukan bagi semua jenis

gandum, maka hadits mereka ifu benar-benar mengandung

keraguan dan benar-benar keliru, karena tdak mungkin
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Rasulullah $ mengatakan: "Satu srla'gandum bukan goo;urr)."

Namtrn apabila kata, " Samraa "' adalah kata yang ditujuka:r bagi

sebagian jenis gandum, maka pengertian yang pasti adalah

tidaklah mencukupi (dalam pengembalian) musharrah dari semua

jenis he',r.ran seluruhnya kecuali hanya (ditambah) satu sia'kurma,
kecuali kambing, maka pembeli mengembalikan berikut kambing

tersebut satu sia'kurma, sebagaimana keterangan yang telah kami

sebutkan, atau satu sha' jenis makanan apapun yang diberikan,

kecuali gandum (samraa ), yang mana selain kurma dan seiain

gandum Udaklah mencukupi dalam (pengembalian) kambing

tersebut, jika pengertian "Samraa "' ihl seperti keterangan yang

telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

Kalau kurma tidak ditemukan, maka perimbangan harganya

kalau kurma ada di tempat (berlangsungnya jual beli) tersebut, atau

dituntut mendatangkan kurma (ke tempat tersebut), dan (yang

terakhir ini) harus dilakukan.

Apabila timbul pertanyaan: Darimana kalian mengambil

kesimpulan harus mengembalikan susu tersebut atau menanggung

resiko kerusakan susu tersebut, padahal afuran tersebut tidak

pemah dilelaskan di dalam hadits tersebut?

Maka kami jawab: Di dalam hadits tersebut juga tidak

pemah dilelaskan, bahwa dia boleh tidak mengembalikannya,

kecuali susu tersebut adalah barang yang dibeli yang bersifat

melengkapi kambing tersebut dengan kansaksi tunggal, perintah

yang harus dilakukan adalah mempertahankan transaksi tersebut

atau membatalkannya, sesuai dengan keterangan yang telah kami

kemukakan berdasarkan sejumlah nash yurg telah kami sebutkan,
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yang mana sebagian nash ittt tidak boleh mengabaikan sebagian

rasrl yang lain.

Apabila timbul pertanyaan: Telah disampaikan di dalam

hadits tersebut keterangan: "Dalam tindakan sekali memerah

(halbahl susunya dikenakan safu sha' kurma"? Maka kami

menjawab' Benar. Halbah adalah pekerjaan (kata benda kerja;

mashdar marral), tetapi hahah terkadang juga diartikan susu !,ang
sudah diperah (Al Laban Al Mubb\, han5a saja pengertian susu

yang diungkapkan dengan kata benda kerja merupakan bentuk

majas Oul<an arti yang sesr.rngguhnln), dan fdak boleh

mengalihkan sebuah kata dari makna asal kata tersebut ke makna

majas kecuali berdasarkan nash, dan segala jenis harta ifu tdak
halal diambil kecuali berdasarkan nash. -HanF kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

L572- Masalah: Apabila barang yang bercacat itu sudah

hilang hak kepemilikannya Fng diakibatkan kematian, penjualan

berupa pemindahan hak milik melalui jual beli, pemerdekaan,

perubahan stafus budak p€rempuan menjadi ummul u,alad, atau

rusak (habis dipakai), maka pembeli atau penjual hanya dapat

dibenarkan menunhrt perimbangan kecacatan tersebut.

Karena tatkala dia tidak pemah meminta jaminan dan

menerima kecacatan tersebut berkenaan dengan sesuatu yang

menimpa pada barang tersebut, lraitu kenrgian, maka harta

penjual tersebut haram bagi orang lnng men

tanpa disertai , dan tidak ada jalan untuk

membatalkan hansaksi jual beh tersebut.
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Jadi, pilihan yang harus dilakukan adalah menuntut

pengganti harta miliknya yang dia sama sekali tidak suka.

Demikian juga orang yang menderita kerugian dalam transaksi jual

belinya, maka dia dibenarkan menunfut nilai kerugian tersebut, dan

tunfutan tersebut harus dipenuhi.

Demikian juga orang yang membeli bibit tanaman, lalu dia

menanamnya, namun bibit tanaman itu tidak pemah tumbuh,

maka dia dibenarkan menunfut nilai kerugian tengah-tengah antara

nilai bibit tanaman sebagaimana bibit tanaman itu berkualitas

rendah dan nilai bibit tanaman yang dapat tumbuh, karena bibit

tanaman itu barangnya benar-benar msak. Jadi, dia hanya dapat

dibenarkan menunfut nilai kerugian tersebut.

Apabila dia membelinya dengan syarat bibit tanaman itu

merupakan bibit yang dapat tumbuh, maka kansaksi jual beli

tersebut tansaksi yang fasid, dan dia boleh mengembalikan bibit

tanaman yang sama (sejenrs) nilai yang sama dengan bibit tanaman

tersebut saat tidak ditemukan bibit tanaman itu, dan dia berhak

menr:ntut uang pembelian bibit tanaman tersebut seluruhnya. -

Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1573. Masalah: Apabila sang penjual telah menjual

barang yang bercacat tersebut, lalu barang tersebut dikembalikan

kepadanya, maka dia tidak dibenarkan mengembalikannya, tetapi

dia hanya berhak menunfut nilai cacatnya barang saja. Karena, dia

tidak membatalkan haknya yaitu hak mengembalikan akibat

barang yang bercacat sudah berpindah kepemilikannya melalui jual

beli tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,
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WJt*{]l,2617i
"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudhantannya kembali kepada diinjn sendiri; " (Qs. Al An'am

16l:7@1.

Dia tidak berhak menunfut kecuali nilai kerugian akibat

cacat yang ada.

Suatu hak yang kepastian hukumnya digugurkan dengan

suatu dalil, maka tidak dapat kembali keqrali berdasarkan nashlan
yang menetapkan ketetapan kembalinya hak tensebut. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1574- Masalah: Apabila orang yang mempun5ni hak

mengembalikan mati sebelum dia mengeluarkan pemSataan

berkenaan dengan pengembalian barang yang bercacat tersebut,

dan (mengeluarkan pemSntaan) bahwa dia tidak suka, maka

bansaksi jual beli tersebut telah mengikat para ahli warisnya,

karena khiyar tidak dapat diwarisi, sebab ini bukan harta. Alasan

lainnya adalah, bahwa dia benar-benar suka dengan akad jual beli

tersebut- Jadi, dia tetap harus menanggung tersebut,

selama tidak ada bukfi Snang menerangkan, bahwa dia orang yang

tidak suka dengan akad tersebut.

Apabila temyata tidak ada bukti yang menerangkan hal

tersebut, maka Allah & berfirman,

W*t6'lL#3 3
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"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; " (Qs. Al An'am

[6], 164).

L575- Masalah: Apabila penjual yang wajib menerima

pengembalian barang yang cacat itu meninggal dunia, maka orang

yang menemukan kecacatan dapat dibenarkan mengembalikan

barang yang bercacat tersebut kepada para ahli warisnya, sebab

pembeli mempunyai hak suka unhrk melanjutkan jual beli tersebut

atau membatalkannya. Sebab kematian pihak yang merugikan

pembeli sejatinya tidak membatalkan hak tersebut. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L576- Masalah: Kecacatan yang menetapkan hak

pengembalikan adalah kecacatan yang mengurangi harga beli, atau

dia menjual dengan harga tersebut berupa suatu barang yang

mana orang-orang berusaha menghindari (kerugian) dengan

kecacatan sejenis itu. Karena kecacatan ini adalah kerugian yang

menurunkan harga, tidak ada kerugian lain selain kecacatan

tersebut.

Apabila seseorang membeli suahr barang dengan harga

tertenfu yang setara dengan nilainya dalam kondisi cacat, atau dia

menjualnya dengan harta tertentu yang setara dengan nilainya

dalam kondisi cacat, dan dia tidak mengetahui kecacatan ifu,

kemudian dia menemukan kecacatan tersebut, maka dia tidak

dapat dibenarkan mengembalikannya, karena dia tidak pemah

menemukan kecacatan yang lain.
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Sekelompok kaum berkata: Dia boleh mengembalikannya.

Ini kesalahan yang amat buruk, karena pendapat tersebut

merupakan sebuah kezhaliman terhadap penjual tersebut, dan

membanfu serta memihak pada pembeli tanpa disertai dasar

hukum; baik yang bersumber dari Al Qur'an maupun Sunnah.

1577 - Masalah: Kalau dia membeli dengan harga

tertenfu, kernudian dia melihat kecacatan, Vmg mengumngi harga

pada saat dia membelinya, hanya saja harganya benar-benar mahal

sehingga kecacatan tersebut tidak mengurangi sedikitpun harga

beli yang mana dia membeli barang lnng bercacat tersebut. Atau
kecacatan ihr hilang sebelum dia mengetahuinya atau sesrdah dia
mengetahui kecacatan tersebut. Maka pembeli tersebut diberikan
kalenangan mengembalikan dalam seluruh kastrs tersebut.

Karena, seuaktu berlangsungqn akad jual beli tersebut, dia
menderita kerugian.

Oleh karena ihr, dia berhak tidak suka dengan kerugian

tersebut, ketika dia mengetahuinya, dan tidak ada ketetapan Al
Qur'an maupun Sunnah lnng menetapkan gugumya hak 5lang
dimiliknya yaifu khi5nr tersebut, ini sesuai dengan alasan Snng
telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

1578- Masalah: Apabila ada seseorang menjual dangan

mata uang dirham atau dinar yang penyerahan barangqp
dilakukan dikemudian hari atau untuk jangka u,akfu lrang
diketahui, atau jual beli dengan c:rra alam dalam barangbarang
yang boleh dilakukan aked alam pada barang tersebut. lalu ketika
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dia telah menerima harga atau barang pesanan tersebut, dia

menemukan kecacatan atau seltrruh barang yang dia terima atau

sebagiannya telah menjadi hak milik orang lain, maka dia tidak

dibenarkan kecuali menukar barang tersebut dengan barang

sejenisnln.

Karena, dia tidak berhak merriliki barang yang telah

ditentukan, tetapi hanya berhak me,nriliki silat (ciri-ciri) bamng,

sehingga barang yang diserahkan kepadanya itu bukanlah

keprqBannya. Oleh sebab ifu, dia wajib mengembalikan barang

1nng bukan kepunyaann5ra, dan berhak menunfut barang yang

meniadi kepunyaannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1579. Masalah: Apabila ada seseorang melimpahkan

kekuasaan (taukit kepada seorang wakil untuk melakukan

pernbelian suahr barang kepunyaannya, lang telah dia tenfukan

(ciri-cirinya), lalu dia membeliryn untuknya disertai kerugian

dengan harga yang mana semua orang berusaha menghindari

pernbelian dengan kerugian sejenis itu, atau dia menemukannya

dalam kondisi bercacat dengan tingkat kecacatan yang mengurangi

harga beli, maka dia dalam hal pengembalian, menahan atau

menunfut perfukamn barang tersebut, atau membatalkan transaksi

iual beli grang telah disepakati, kondisi ini sama seperti orang lnng
telah kami sebutkan sebelumnSra, karena kekuasaan wakilnya itu

adalah kelnrasaanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-
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1580. Masalah: Apabila pembeli tidak mengetahui

apakah kecacatan ifu adalah kecacatan yang timbul belakangan
(sesudah akad jual beli) atau sebelum jual beli? Maka, tidak ada

kewajiban bagi orang yang barangnya wajib dikembalikan karena

kecacatan, kecuali sumpah dengan sungguh-sungguh (Al Yaminl:

"Demi Allah. aku tidak menjualnya kepadanya, sedang aku tahu
barang yang dijual bercacat.", dan dia bebas dari resiko

menanggung kecacatan tersebut kecuali jika ada alat bukti (saksi)

adil yang menerangkan, bahwa kecacatan ini lebih dahulu ada

daripada masa transaksi jual beli, sehingga barang yang diperjual

belikan boleh dikembalikan.

Karena, kansaksi tersebut adalah jual beli, dan Allah benar-

benar menghalalkan jual beli. sehingga tidak dapat dibenarkan

membatalkannya hanya berdasarkan klaim dan tidak pula

berdasarkan asumsi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1581- Masalah: Apabila ada seseorang membeli dari
dua orang atau lebih barang barang dagangan yang sejenis dengan

transaksi funggal, lalu dia menemukan cacat, dia boleh

mengembalikan porsi kepunyaan orang (penjual) yang dia

kehendaki, dan tetap mempertahankan porsi kepunyaan orang

yang dia kehendaki, dia pun boleh mengembalikan semuanSn jika

dia menghendaki, atau mempertahankan semuanya juga jika dia

menghendaki.

Demikian juga, kalau porsi kepunyaan salah seorang di
antara mereka (para penjual) telah berpindah kepemilikan, maka

akad jual beli tidak batal berkenaan dengan porsi kepunyaan

penjual yang lain. Karena, jual beli dari setiap orang dari kedua
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peniual atau dari semua penjual ifu merupakan akad yang berbeda

satu sama lainnya.

VA, ;:b6 3i s;W $ *i;3L 6s71
'Dan frdaklah seomng mernbuat dosa melainkan

kernudtnmtannja kembali kepda dirinya sendiri; dan seomng

tnng Wosa b'dak akan mqtikul dos oftng lain," (@- Al

An'aam [6]: 164).

L582. Masalah: Demikian iuga kalau dua orang atau

lebih membeli bamng barang dagangan dari satr-r orang, lalu

mereka menemukan kecacatan, maka siapapun di antara mereka

berdua yang berkeinginan mengembalikan, maka dia boleh

mengenrbalikan, dan siapapun di antara mereka Snng berkeinginan

mempertahankan barang tercebut, maka dia boleh mempertahan-

kannya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu

bahwa transaksi setiap orang dari mereka berteda satu sama

lainryn.

Demikian juga, kalau alat h,rkar yang diserahkan oleh salah

seorang dari kedua pembeli tersebut telah berpindah kepemilikan-

n!ra, dan alat tukar dapat dipisahkan wujudnya, maka alat tukar

tersebut batal, nalnun hal tersebut tidak mengakibatkan akad yang

lain Fng menyangkut porsinya juga batal- -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1583. Masalah: Apabila ada seseorang membeli

dagangan, lalu dia menemukan barang dagangan dalam keadaan
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bercacat, dan sewaktu barang berada di bawah penguasaannya,

tiba-tiba muncul cacat yang datang dari Allah, perbuatannya

sendiri atau timbul akibat perbuatan orang lain selain dirinya, maka

dia boleh mengembalikannya. Seperti alasan yang telah kami
kemukakan, atau mempertahankannya. Tidak ada resiko apapun
yang dikembalikan akibat cacat yang muncul sewaktu berada di
bawah penguasaannya, dan tidak pula karena cacat yang timbul

akibat perbuatannya, karena dia sama sekali tidak bertindak lalai

berkenaan dengan kepemilikannya dan kepunyaannya tersebut.

Dan dia tidak bertindak zhalim kepada seorangpun berkenaan

dengan kecacatan tersebut.

Apabila kerugian (kekurangan akibat kecacatan) telah terjadi

sebelum jual beli, maka dia ha.rya diperbolehkan menuntut

haknya, yaifu mengembalikan kerugian yang mengandung

kezhaliman di dalamnya. Alasan lainnya adalah, tidak ada dalil Al

Qur'an maupun Sunnah yang menetapkan ketetapan pembeli

harus menanggung resiko kerugian tersebut. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1584. Masalah: Apabila ada seseorang membeli budak
perempuan, hewan funggangan (kendaraan), pakaian, safu unit
mmah, atau barang lainnya, lalu dia menyefubuhi budak

perempuan tersebut, atau dia membedah keperawanannya jika dia

seorang gadis, atau dia menikahinya, lalu dia hamil atau tidak
pernah hamil, atau dia memakai pakaian tersebut, mempekerjakan

hewan tunggangan ihr hingga kurus dan kepayahan, dan telah

menempati rumah tersebut, dan dia telah mempergunakan apa

yang dia beli dan dia telah mendapatkan hak guna pakai barang

tersebut; baik penggunaan barang tersebut berlangsung lama atau
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singkat, kemudian dia menemukan cacat barang, maka dia boleh

mengembalikan, seperti alasan yang telah kami sebutkan, atau

mempertahankannya.

Pembeli tidak berka,vajiban mengembalikan apapun yang

berilrut dengan barang tersebut lantaran penggunaann!/a terhadap

barang tersebut, sebab dia mempunyai kebebasan bertindak terkait

dengan harta kepunlnan dirinp, dan terkait dengan barang

kepr.rnlnannln dengan tindakan Snng dapat dibenarkan oleh Allah.

Allah $ berfirman,

5 d;fierr{l @ tE e,rT. I ii$s

i1t6cF

"Dan oftrng-orang tnng meniaga Keanli
terhadap istei-istei merela abu budak yang mereka miliki; maka

sesungguhnya merel<a dalam hal ini fiada tercela. Banngsiap

mencari yang di balik ifu, maka mereka ifulah oftngFoftng tnng
melampui babs." (Qs. Al Mu'minuun l23lz 5-71.

Jadi, apabila ada seseorang yang Allah udak cela, dan

membenarkan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka dia

se@ra logika adalah ormg png be6uat baik.

Allah $ berfirman,

"'4/u<4"
;5iy(

{,j;(fr{4&At
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" Tidak ada jalan sedikitpun unfuk menyalahkan orang-

orang yang berbuat baik, " (Qs. At Taubah [9]: 91).

Pertanggungan resiko kerugian harta merupakan jalan

yang membenarkan orang yang menunfutnya, padahal Allah telah

menggugurkan jalan tersebut darinya, kemudian pembeli sama

seperti orang-orang yang mendapati kerugian lainnya dalam hal

dia boleh menerimanya atau mengembalikannya. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

1585. Masalah: Apabila ada seseorang melihat barang

yang dibelinya mengandung kecacatan di dalamnya, maka dia

berhak mengembalikan pada saat dia menemukan kecacatan

tersebut, dan dia boleh pula menahannya, baru kemudian dia

mengembalikan kapan saja dia kehendaki, baik waktu penahanan

ifu berjalan lama atau singkat.

Hak pengembalian barang yang menjadi haknya tidak

hilang akibat tindakannya sesudah dia mengetahui cacat tersebut,

misalnya dengan menyetubuhi, mempekerjakan, menunggangi

hewan hrnggangan, memakai pakaian, dan menempati mmah,

tidak pula hilang akibat usahanya menghilangkan kecacatan

tersebut, tidak pula hilang akibat tindakan dia yang meminta

penjelasan kecacatan tersebut kepada para ahli, dan tidak pula

hilang haknya akibat tindakannya menawarkan barang tersebut

untuk dijual.

Hak pengembalian barang yang menjadi haknya tidaklah

hilang kecuali akibat adanya salah sahr di antara kelima faktor,

tidak ada faktor yang keenam. Yaifu, tindakannya yang

menyatakan kesukaan menahan barang tersebut secara lisan,
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barang telah berpindah kepemilikannya secara keseluruhan, atau

sebagian, budak perempuan telah menyandang stahrs ummul

walad, matinya budak yang diperiualbelikan, hilangnya wujud

barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian akibat kematian

atau akibat perkara lain selain kematian. yaitu pendapat Abu Tsaur

dan ulama lainnya.

Orang yang mengklaim hilangnp hak pengembalian

barang akibat selain faktor yang telah kami sebutkan itu, maka dia

telah mengeluarkan pem3rataan tanpa dalil. Ini pemptaan yang

tidak benar.

Dasar kebenaran pendapat kami adalah, bahwa hak

pengembalian barang ifu benar-benar hams dipenuhi menunrt

kesepakat madzhab kami dan mereka lnng menentang madzhab

kami, dan berdasarkan bertagai dalil yang DiriwaSratkan dari Al

Qr.n'an maupun Sunnah yang mengharamkan tindakan penipuan

(Al Ghisysi, dan yang menetapkan kalajiban memberi nasihat

yang baik. Karena hak pengembalian itu ditetapkan berdasarkan

dalil yang menetapkannya, maka fidak dapat dibenarkan

menghilangkannya kecuali nash atau iima' ulama yang

meyakinkan, dan tidak ada jalan untuk mengemukakan kedua dalil

hukum tersebut dalam kasus ini, dan perkam yang telah kami

sebutkan itu sebelumnya salna sekali fidak ditemukan unsur

kesukaan.

Mengenai hilangnya hak pengembalian akibat kesukaan

menahan barang tersebut atau berpindahnln kepemilikan barang

tersebut secara keseluruhan atau sebagian, atau hilangrrp rupa

barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian akibat kematian,

maka kami telah menyebutkan dalil yang menerangkan hal

tersebut.
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Dalil mengenai hilangnya rupa barang secara keseluruhan

atau sebagian melarangnya mengembalikan barang yang telah

dibelinya, Allah & berfirman,

WSy-enxi-&rS
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan ." (Qs. Al Baqarah 12l:286).

Sedangkan masalah budak perempuarl yang berstatus

ummul walad, kami telah menyebutkan dalil yang mencegah

dibolehkannya seseorang memindahkan hak kepemilikan ummul
waladkepada orang lain. -Hanya kepada Ailah lah kami memohon

taufik.-

1586- Masalah: Apabila ada seseorang membeli suatu

barang, lalu dia menemukan kecacatan di bagian dalamnya, seperti

telor, buah sejenis mentimun, tanah, balok kayr atau jenis barang

lainnya, maka dia boleh mengembalikan atau menahannya; baik

barang tersebut adalah jenis barang yang dapat diketahui

kecacatan atau tidak dapat diketahui kecacatannya kecuali dengan

memsak atau membelahnya.

Karena, pembelian yang diserta kerugian tidak boleh dan

tidak halal kecuali disertai kesukaan dari pihak yang dirugikan, dan

dia mengetahui besaran kerugian tersebut, serta menerimanya

dengan hati yang lapang. Jika tidak demikian, maka transaksi

tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan
jalan yang batil.
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Sang penjual tersebut meski dia tidak bemiat melakukan

tindakan penipuan, harta kepunyaan saudaranya telah berada di

baunh pemilikannya tanpa kesukaan saudaranya tersebut. Allah &
telah mengharamkan tindakan tersebut melalui firman-Nya,

rLJ; FA rJLv{ t;i( aif q$-

'e,i6 & 
:,;ra- <, ?s S S y g9au,

'Janganhh lamu aling memal<an harta sesalrEmu dengan

jalan yang batil, keanli dengan ialan pa niagaan Wrg bqlaku

dengan sul<a anna-suka di anbn kamu." (Qs. An-Nsaa' [4]: 29)-

Perasaan suka fidak mungkin ada kecrnli setelah

mengaahui perkara yang disukainya. Ini merupakan pendapat

Abu Hanifah, AsySyafi'i dan Abu Sulaiman.

L587 - Masalah: Apabila ada seseorang mernbeli

seorang budak laki-laki atau budak perempuan, lalu dia diberitahu

mengenai kecacatan yaihr memiliki sifat suka minggat atau suka

memukul, lalu dia meny,ukainya, maka pembelian tersebut sudah

mengikatrp, dan dia tidak mempun5ai hak menuntut apapun;

baik dia memberitahu lamanya masa minggat dan sifat

memukulnya, atau dia sama sekali tidak diberitahu mengenai hal

tersehrt.

Karena, segala ma@In sifat minggat itu mempakan

tndakan minggat, dan segala ma@m pukulan adalah undakan

memukul, dan pembeli benar-benar menyurkai keseltnuhan sifat

t€rs€but secan mutlak.
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Jadi, kalau dia diberitahu sedikit mengenai persoalan

kecacatan tersebut, lalu dia menemukan kecacatan yang berbeda

dengan kecacatan yang diberitahukan kepadanya, maka transaksi

yang telah disepakati itu batal, karena barang tersebut bukanlah

barang yang dibelinya.

Apabila dia menemukan kecacatan melebihi kecacatan

yang dijelaskan kepadilgd, maka dia mempunyai hak khiyaruntuk

mengembalikan atau menahan, karena kecacatan tersebut

merupakan kecacatan yang tidak pemah diberitahukan kepadanya.

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1588. Masalah: Apabila ada seseorang membeli

sekarung dengan syarat berisi beberapa potong pakaian yang

jumlahnya telah ditenfukan, atau sekian dan sekian ithl berupa

samin, madu atau barang lain selain madu, yaifu barang yang

ditimbang, atau sekian dan sekian buah apel, atau jenis buah

lainnya selain apel, yaifu barang yang dijual safuan, atau sekian

dan sekian mud, yaihr barang yang dijual dengan ditakar.

Atau dia membeli shubrah, dengan syarat berisi sekian dan

sekian takar (qafd atau ukuran sejenis lainnya, atau membeli suatu

bamng dengan syarat panjangnya sekian dan sekian hasta. [-alu

dia menemukan barang dalam kondisi kurang atau lebih banyak

daripada yang telah ditenhrkan. Maka, hansaksi yang telah

disepakati itu harus dinyatakan batal selamanya. Karena, pembeli

tersebut telah menerima selain barang yang dibelinln. Jadi,

menerima selain barang yang dibelinya merupakan findakan

memakan harta orang lain dengan jalan yrang batil, yang bukan

dengan jalan pemiagaan yang dilakukan dengan suka sama suka.
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Setiap orang yang norrnal indranya dapat memastikan,

bahwa sekarung yang berisi lima puluh potong pakaian tidak sama

dengan sekarung yang berisi empat puluh sembilan potong

pakaian, dan sekarung yang berisi lima puluh potong pakaian juga

tidak sama dengan sekarung yang berisi lima puluh satu potong

pakaian, demikian setemsnSn juga dalam jumlah satuan,

timbangan, takaran dan ularan panjang.

Apabila akad jual beli itu tidak sestni dengan syarat png

telah ditentukan, tetapi png diketahui dan dikenal (masyarakat)

bahwa sejumlah karung itu berisi iumlah yang telah diketahui.

Demihan juga dengan shubmh tersebut. Demikian juga seluruh

barang Snng ditakar, ditimbang, lpng diul$r dengan satuan ukuran

panjang, dan barang yang dihitung dengan satuan bilangan- Atau

penjual menerangkannyra dengan sifat yang menjadi bagian barang

tersehrt, hanya saja jual beli tersebut belum bersilat mengikat

dengan adanp sgramt tersebut.

Maka, jika kekurangan barang lnng dia temukan ifu

mengr.yangi harga beli yang dapat dipergunakan untuk membeli

barang yang mana omng batfk bemsaha menghindari sejenis

kerugian tersebut, maka pembeli diberi kebebasan memilih antara

mengernbalikan atau menahan, dan dia tidak mempunyai hak lain

selain hak tersebut.

Jika kelebihan yang dia temukan melampui harga iml yang

marn penjual menjualnya dengan harga tersebut, dengan

kelebihan l6ng mana orang-orang bemsaha menghindari sejenis

kenrgian kelebihan harga tersebut, maka penjual diberikan

kebebasan memilih antara mengernbalikan kelebihan harga beli

atau rela menerimanya, karena kdua perkam tersebut mempalon
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kerugian bagi salah seorang dari kedua pihak yang berakad lual
beli.

Suahr kerugian (kekurangan) itu tidak halal kecuali dengan
kerelaan pihak yang dirugikan, dan sepengetahuannya mengenai
besaran kerugian tersebut- Jika tidak demikian, kerugian tersebut
merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang
batil, bukan pemiagaan yang dilakukan dengan suka sama suka.
Dan tidaklah salah seorang dari kedua pihak yang berakad jual beli
ifu lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Orang yang
mempunyai pendapat selain pendapat ini, maka dia tidak
mengambil kesimpulan pendapat yang tidak benar, dan orang
png telah membuat hukum tanpa dasar hukum. ilar,ya kepada
Allah lah kami berpegangan.-

1589. Masalah: Apabila ada seseorang berkata pada
orang 5nng bermuamalah dengannya: Ini uang dirham kamu atau
uang dinar kamu, aku menemukannya berisi (dirham atau dinar)
yang rendah. Atau pembeli berkata, "lni daganganmu, aku
temukan mengandung kecacatan,"

Pihak lain berkata, "Aku tidak dapat membedakannya, dan
aku udak mengetahui apakah uang dirham ifu adalah uang dirham
atau uang dinarku, atau juga barang daganganku." Maka, kalau
orang yang menemukan kecacatan ifu mempunyai alat bukti, yang
menerangkan bahwa mata uang dirham, mata uang dinar atau
barang dagangan itu miliknya, maka funtutannya dapat dipenuhi.
Jika tidak mempunyai alat bukti, maka orang yang mengatakan
tidak tahu harus membuktikan pemyataann5n dengan sumpah
yang sungguh-sungguh: "Demi Allah aku tidak tahu apa lnng
kamu katakan," dan dia bebas.
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Karena, Rasulullah $ memberi putusan hukum

berdasarkan alat bukti (saksi) yang menjadi hak pengugat dan

sumpah yang menjadi hak tergugat. Pengugat dalam kasus ini

adalah orang yang berkeinginan mengambil sesuafu dari orang

lain, dan tergugat adalah orang yang mengingkari kewajiban

memberikan sesuafu tersebut.

Apabila barang dagangan dan alat tukar ihr berada di

tangan pembeli tersebut, maka pemyataan yang dapat dibenarkan

adalah pem5ataannya yang ditambah dengan sumpahnya secarel

sungguh-sungguh, karena dia adalah pihak tergugat mengenai

berpindahrya kepemilikan barang yang berada di bawah

pemilikannya dari pemilikannln.

1590. Masalah: Apabila ada seseorang diberi

kewenangan mengembalikan sebab kecacatan, padahal objek jual

beli telah menghasilkan anak, susu, buah, tanaman atau jenis

penghasilan lainnya, maka dia tetap mempuryni hak

mengembalikan, dan dia tidak hanrs mengembalikan apapun dari

semua penghasilan tersebut.

Karena penghasilan itu ada di dalam harta kepunSaannya

dan di bawah kepemilikann5ra, dan penghasilan itu bukanlah objek

pembelian tersebut, sehingga omng yang menerima pengembalian

objek iual b"li itu fidak mempunpi hak menyangkut penghasilan

objek jual beli tersebut. -Hansra kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan Malik mengenai

sebagian masalah tersebut, dan iuga pendapat Aqrq/afi'i, Abu
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Sulaiman dan Ahmad. Mengenai masalah ini ada perbedaan

pendapat yang terdahulu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah
menceritakan kepada kami, dari Al Harits Al Akili: Bahwa ada

seseorang membeli budak perempuan yang mempunyai air susu,

lalu dia menyetruakannya untuk menlrusui anak orang lain, dan dia
telah memperoleh penghasilannya, kemudian dia menemukan
budak perempuan tersebut terkena sejenis penyakit, 5rdng sudah

ada ketika di bawah pemilikan penjual tersebut, lalu dia menuntut
penjual tersebut secara hukum kepada Syuraih?

Syuraih berkata padanya: Kernbalikan budak perempuan

sebab jenis penyakit yang dideritanya berikut penghasilannya yang
telah kamu peroleh? Pembeli tersebut berkata: Aku tidak akan
mengembalikannya jika kamu memaksaku mengembalikan
penghasilannya yang telah kuperoleh, aku menerimanya dengan

disertai jenis penyakitnya tersebut.

Syuraih berkata padangra: Tunfutan tersebut tidak dapat
diajukan kembali kepadaku, kepufusanku yang telah diberikan
kepada lawanmu ifu sudah final dan mengikat. Pendapat yang

sama dengan pendapat kami telah diriwayatkan dari Syrraih, Al
Hasan dan AsySya'bi.

Menyangkut masalah lrang telah kami sebutkan

mengandung perbedaan pendapat, kami akan menyebutkan

sebagian perbedaan pendapat !rurg mana Allah telah memberikan
kemudahan kepada kami unfuk menyebutkannya.

Di antara perbedaan pendapat ifu ialah: Hilangnya
kepemilikan barang yang bercacat akibat kematian, pemerdekaan,
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menyandang stafus ummul walad, rusak atau hilangnya

kepemilikan sebagiannya. Para pengikut madzhab kami berkata:

Pembeli tidak berhak menahan dan tidak berhak menuntut

apapun. yaitr-r pendapat Qatadah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Auurrazaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Tidak ada

jaminan (pertanggungan) sesudah kematian, gang mana jika budak

perempuan ihr mati, maka kematian ihr harus diterimanya (fidak

boleh mengembalikannya). Ini merupakan pendapat Syuraih dan

Al Hasan Al Bash'ri.

Diriwayatkan dari Auurrazaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Takartya bin Abi Za'idah, dari AsySya'bi, mengenai orang yang

membeli seorang budak laki-laki, lalu dia memerdekakannya,

kemudian dia menemukan kecacatan yang menimpanya? Asy

sya'bi berkata: Dia berhak menuntut pemiliknya mengembalikan

kelebihan harga antara kedua kondisi tersebut (cacat dan

sempuma), dan kelebihan harga yang dikembalikan ihr diposisikan

unhrk menufupi (kecacatan) diri budak tersebut. Karena, dia telah

membebaskannYa.

Ali berkata: Dia hanya mengembalikan budak laki-laki

tersebut kepada Allah @, bukan hak yang melekat pada diringra,

yaifu mengembalikan sebagian harta kepunyaannya kepadanSn,

yaifu harta yang mengandung kerugian di dalamnya. Jadi,

sebagian harta kepunyaannya itu bukanlah diri budak tersebut,

sehingga dia tidak terikat mengembalikannya kecuali dia

menghendaki, sebab baik dalil Al Qur'an maupun Sunnah trdak

ada yang menetapkan ketrcjiban mengembalikan sebagian harta

tersebut kepadanYa.
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Telah diriwayatkan dari AsySya'bi, dan juga Az-Zuhn
bahwa pembeli boleh menuntut nilai fukar kecacatan tersebut,
sama seperti pendapat kami.

Abu Hanifah berkata: Apabila pembeli telah menjual budak
laki-laki tersebut atau menjual sebagiannya, atau menghibahkan
sebagiannya, atau memerdekakannya dengan memba5ar sejumlah
harta, kemudian dia menemukan kecacatan, maka dia tdak
mempunyai hak menunfut nilai fukar apapun.

Kalau pembeli memerdekakannya tanpa membayar harta
atau dia menjadikannya budak mudabbar, atau dia menjadikan
budak perempuan menyandang stafus ummul warad, kemudian dia
menemukan kecacatan, maka dia berhak menunfut nilai fukar
kecacatan tersebut.

Abu Hanifah berkata: Jadi, kalau si pembeli telah menjual
(kembali), kemudian budak laki{aki tersebut dikembalikan
kepadanya sebab kecacatan, maka jika pengembalian ini dilakukan
sesudah serah terima kepemilikan, maka jika pengembalian ini
berdasarkan keputusan hakim, maka dia (pemberi pertama) juga
boleh mengembalikannya kepada orang (penjual) yang mana
budak laki{aki tersebut telah berpindah kepemilikan darinya
melalui jual beli tersebut.

Apabila pengembalian karena kecacatan ini bukan
berdasarkan keputusan hakim, maka dia tidak dapat dibenarkan
mengembalikannya kepada penjual pertama.

Apabila pengembalian ini dilakukan sebelum serah terima
kepemilikan, maka dia juga boleh mengembarikannya kepada
penjual yang telah menjualn5n kepadanya, baik budak laki-laki itu
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dikembal&an kepadanya berdasarkan kepufusan hakim atau

dengan selain keputusan hakim.

Malik berkata: Jika budak laki-laki (oblek jual beli) mati, atau

pemiliknya menjadikannya budak mudabbar, mengadakan akad

kitabah dengannya, memerdekakannya, menghibahkannya tanpa

imbalan, menyedekahkannya, atau (menghibahkannya) ditukar

dengan barang lain, kemudian dia melihat kecacatan, maka dia

berhak menunfut nilai fukar kecacatan saja.

Kalau dia telah menjualnya kembali, menggadaikannya

grrna dijadikan jaminan utang, atau menyewakannya, kemudian dia

melihat kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak menunfut

apapun dan tidak pula mengembalikan.

Apabila budak laki-laki telah bebas dari gadai tersebut, atau

akad ijanh telah habis masa kontmknya, atau budak laki-laki

tersebut kepemilikannya kembali kepadanya sesudah dijual, maka

dia boleh mengembalikan. Hibah karena berharap imbalan yang

sepadan sama dengan jual beli.

Apabila dia telah menjual sebagian barang dagangan

tersebut, maka dikatakan pada penjual tersebut: Kembalikan

sepanrh nilai fukar kecacatan tersebut, atau terimalah seperdua

barang dagangan yang tersisa unfuk menufupi seperdua harga'

Asy-Syafi'i berkata: Apabila si pembeli telah memerdeka-

kannp, atau budak laki-laki objek iual beli tersebut mati, maka dia

beftak menunhrt nilai tr*ar kecacatan tersebut. Jika dia telah

menjtnlnya atau telah menjual sebagiannya, maka dia tidak berhak

menunfut nilai hrkar apapun.

Utsman Al Batt berkata: Jika si pernbeli telah meniual atau

mernerdekakannya, maka dia berhak menunfut nilai fukar
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kecacatan tersebut. Ini pula yang menjadi pendapat kami. Utsman

berkata: Kalau dia menjualnya sesuai dengan harga belinya, maka

dia Udak berhak menuntut nilai tukar apapun. Kami hanya

memperhatikan kekurangan yang berhak menunfut nilai hrkar

kerugian tersebut se',r.raktu akad jual beli berlangsung, bukan

kerugian sesudah maupun sebelum akad jual beli tersebut.

Jadi, kalau budak laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian

dia melihat kecacatan, Malik berkata: Dia boleh mengembalikan,

dan menuntut pengembalian semua nilai fukar budak laki-laki

tersebut.

Ali berkata: Sesuai dengan pendapat Utsman ini, kami

mengambil kesimpulan hukum, karena kerugian sesudah akad itu

berada di bavrnh kepemilikan pembeli tersebut, dan tindakannya

memindahkan hak kepemilikan budak laki-laki tersebut kepada

orang lain hukumnya boleh, dan dia tidak wajib menyerahkannya,

tetapi dia hanya berka,vajiban melepaskan kekuasaan memilikinya

kepada omng lain tereebut.

Sufun Ab-Tsauri berkatat Dia tidak mempunyai hak

apapun sampai dengan budak yang melarikan diri itu datang, lalu

dia mengembalikannla, atau budak tersebut mati, maka dia berhak

menunfut nilai fukar kecacatan tersebut.

Ali berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Malik tidak

mempunyai dasar hukum yang menguatkannya, dan

sepengetahuan kami tdak ada seorangpun sebelum mereka

berdua yang menyampaikan kedua pendapat tersebut, yaitu

pembagian oleh mereka 37ang menjadi beberapa kelompok yang

telah disebutkan.
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Mengenai barang dagangan yang dapat dibagi-bagi, lalu

kecacatan ditemukan pada sebagian barang dagangan tersebut,

pendapat Syuraih, Asy-Sya'bi, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur sarna

seperti pendapat kami, yaitu dia boleh mengembalikan semuanya

atau menahan semuanya.

Malik berkata: Apabila barang yang bercacat ifu mempakan

bagian dari transaksi yang telah disepakati, atau barang yang

mengandung keunfungan di dalamnya, maka dia boleh

mengembalikan semuanya, atau menahan semuanya. Apabila

barang lnng bercacat ifu bukanlah demikian, maka dia hanyra

berhak mengembalikan sesuai dengan porsi barang yang cacat dari

harga barang tersebut.

Ini adalah pendapat, yang sepengetahuan kami fidak

pemah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Malik, dan juga

tidak mempunyai dasar hukum yang memb

Abu Hanifah berkata: Apabila barang barang dagangan itu

bempa sepasng sepatu, atau sepasang daun pinfu, lalu dia

menemukan kecacatan yang terdapat pada salah safunya, maka

dia fidak mempunyai hak kectrali mengembalikan keduanlra

sekaligus, atau menahan keduanya sekaligus.

Apabila kedua objek jual beli itu berupa dua orang budak

laki-laki, atau dua potong pakaian, maka dia berhak mengembali-

kan barang yang bercacat sesuai dengan porsinya dari harga

tersebut, dan menahan yang lainnya.

Ini pendapat yang tidak benar. Karena, mereka adalah

orang yang telah sepakat dengan kami mengenai bolehnya

menjual salah safu dari sepasang sepatu dan salah satu dari

sepasang daun pintu, tanpa disertai pasangannya yang lain. Sama
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seperti bolehnya menjual salah safu dari dua potong pakaian, dan

salah satu dari dua orang budak laki-laki. Tidak ada perbedaan

sama sekali. Jadi, pemisahan oblek jual beli tersebut dalam hal

pengembalian tersebut tidak benar. Di samping itu, pendapat

tersebut juga merupakan pendapat yang sepengetahuan kami tidak

pemah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Abu Hanifah.

Di antara argumentasi yang membatalkan pengembalian

sebagian barang dagangan adalah, bahwa yang tersisa dari barang

dagangan yang ditahannya ihr dikembalikan (bergantung) pada nilai

fukar kecacatan tersebut, karena dia menahannya sesuai dengan

porsinya dari harga beli tersebut, sehingga berubah menjadi jual

beli dengan nilai tukar, padahal jual beli yang digantung dengan

nilai fukar kecacatan tersebut tidak boleh.

Terkait masalah orang yang telah menyetubuhi (budak

perempuan yang menjadi objek jual beli), mendapatkan peng-

hasilan, atau telah mempergunakannya, kemudian dia menemukan

kecacatan tersebut;

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi

Syaibah, dari Syarik, dari Jabir, dari AsySya'bi: "Bahwasanya

Umar bin Al Khathab berkata mengenai orang yang membeli

budak perempuan lalu dia menyetubuhinya, kemudian dia

menemukan kecacatan pada budak perempuan tersebut Jika

budak perempuan itu sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh

mengembalikannya sekaligus setengah dari sepersepuluh nilai

tukamya. Jika dia seorang gadis perawan, maka dia mengembali-

kannya dan ditambah sepersepuluh dari nilai fukam5n."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim

menceritakan kepada kami, Muthanif -yaitu hnu Tharif- dan Al

Mughirah -yaitu [bnu Maqsam- menceritakan kepada kami,
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Muthanif berkata: dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih. Al Mughirah

berkata: Dari lbrahim, kemudian Syuraih dan Ibrahim sepakat,

mereka semua berkata: Apabila pembeli menyetubuhi budak

perempuan, kemudian dia melihat kecacatan pada budak

perempuan tersebut, maka dia boleh mengembalikannya lantaran

kecacatan tersebut, dan mengembalikannya berikut nilai tukar

keperawanannya jika dia seorang gadis perawan. Jadi, ditambah

sepersepuluh (nilai tukamya), sedangkan jika dia sudah tidak gadis

lagi, ditambah seperdua dari sepersepuluh nilai tukamya. Sama

seperti pendapat tersebut, juga shahih diriwayatkan dari Qatadah,
yang bersumber dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Qatadah.

Kami juga telah meriwayatkan pendapat serupa, yang

dirir,rnlptkan dari Waki', dari Syarik, dari Abi Hindin Al Marhabi,

dari Adh-Dhahhak, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Jika

dia telah menyetubuhinya, maka budak perempuan tersebut adalah

baEan dari harta kepunyaannya, dan penjual tersebut harus

mengernbalikan nilai fukar kecacatan tersebut kepadanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Ibrahim -
yaitu hnu Aliyah- menceritakan kepada kami, Alyub As-

Sikhtalnni menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin:

"Bahwasanya ada seseorang membeli budak perempuan, lalu dia

menyettrbuhinya, kemudian dia menemukan cacat pada budak

perempuan tersebut, lalu dia mengajukan funhrtan hukum kepada

Syuraih, lalu Syuraih berkata: Apakah kepufusan yang aku

sampaikan kepadamu; kamu telah berbuat zina, menyenangkan-

mu?."

hnu Sirin berkata: Yang lebih kusukai adalah dia menerima

budak perempuan tersebut dan dia diberikan potongan harga
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sesuai dengan besaran penyakit tersebut. Ini pula yang menjadi

pendapat Sufi7an Ats-Tsauri dan Az-Zuhri.

Kami meriwayatkan dari Ali dua pendapat yang berbeda,

Salah Satunya: Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari

Hafsh bin Ghiyats, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al

Husain, dari ayahnya, dari kakeknya yaifu Ali bin Al Husain: Ali

bin Abi Thalib berkata: Pembeli tidak berhak mengembalikannya,

tetapi dia berhak menuntut nilai fukar kecacatan tersebut kepada

penjual, yaihr mengenai kasus orang yang menyetubuhi budak

perempuan, kemudian dia menemukan kecacatan pada budak

perempuan tersebut.

Pendapat yang lainnya: Diriwayatkan dari Sa'id bin

Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Jubair

menceritakan kepada kami, dari Adh-Dhahhak: "Bahwasanya Ali
bin Abi Thalib berkata: Apabila dia (pembeli) telah menyetubuhi-

nya, maka budak perempuan tersebut telah memiliki kekuatan

hukum tetap menjadi miliknya. Apabila dia melihat kecacatan

sebelum dia menyetubuhinya; jika dia mau, maka dia bisa

menerimanya, dan jika dia mu, maka dia pun boleh mengembali-

kannya.

Pendapat ini shahih diriwayatkan dari Al Hasan.

Diriwayatkan pula dari Umar bin AMul Aziz: "Bahwasanya

pembeli tidak berhak mengembalikannya dan tidak berhak

menunhrt nilai fukar apapun."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi

Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari

Az-Ztrhri, dari Sa'id bin Al Musayryib, dia berkata: Dia mengembali-

kan sepuluh dinar berikut budak perempuan tersebut, - yaitu jika
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dia telah menyetubuhinya, kemudian dia melihat adanya

kecacatan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Jarir menceritakan

kepada kami, dari Al Mughirah, dari Al Harits Al Akli, mengenai

seseorcmg yang membeli budak perempuan muda, lalu dia telah

menyetubuhinya, kemudian temyata budak perempuan tersebut

telah menjadi hak milik orang lain. Al Harits berkata: Orang yang

mempunyai hak milik budak perempuan tersebut boleh mengambil

budak perempuan ifu, dan pembeli yang menyetubuhinya ini tidak

berkarrajiban memberikan nilai tukar keperawanan ('uqllg kepada

pemilik budak perempuan tersebut.

Properti berupa bangunan mmah, tanah dan jenis properti

serupa lainnya sama seperti budak lakilaki yang boleh

dikembalikan jika pembeli menemukan kecacatan pada properti

tersebut. Posisinya sama seperti barang yang telah menjadi hak

milik orang lain, lalu dia berusaha mengambilnya dari keluasaan

pembeli tersebut. Ini adalah pendapat kami.

Ulama generasi terakhir, misaln5a Abu Hanifah berkata:

Apabila dia telah menyetubuhinya, kemudian dia melihat

kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak kecuali menunfut

besaran nilai fukar kecacatan tersebut, kecuali penjual tersebut

mau menerimanya kernbali, maka dia mempunyai hak unhrk

19 Al 'Uqrdergan membaca dhammah adalah pemberian yang diterima oleh

seorang wanita karena persefubuhan secarEr tersamar. Asalrya adalah, bahwa

seorang yang menyetubuhi seorang gadis perawan maka orang itu telah

melukainya ketika dia membedah keperawanannSn, sehingga pemberian yang

diterima oleh seorang wanita karena luka tersebut disebut " Uqf , kemudian kata

tersebtrt menjadi kata 5rang bersifat umuln bagi gadis perawan (wanita yang belum

kawin) dan wanita yang sudah kawin (tidak gadis lagi).
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mengembalikan objek jual beli tersebut, dan alat tukar dikembali-

kan.

Ibnu Abi l-aila berkata: Pembeli berhak mengembalikannya,

dan mengembalikan tiga perempat dari sepersepuluh nilai fukamya

bertarengan dengan budak perempuan tersebut, inilah pemberian

yang diterima budak perempuan tersebut.

Caranya menumt hnu Abi laila adalah sepersepuluh nilai

hrkamya dan seperdua dari sepersepuluh nilai tukamya diambil,

lalu dia menggabungkannya, kemudian dia mengambil seperdua

dari nilai fukar yang telah digabungkan, maka seperdua dari hasil

penggabungan itulah yang diputuskan wajib dikembalikan oleh

pembeli tersebut.

Ibnu Syubramah, Al Hasan bin Hagry, dan Ubaidillah bin Al
Hasan berkata: Pembeli boleh mengembalikannya dan me-

ngembalikan pula mahar mitsilnya berbarengan dengan budak

perempuan tersebut, berapapun mahar mitsilnya tersebut.

Utsman AI Batti berkata: Apabila tindakan menyetubuhinya

itu tidak mengurangi nilai fukamya, maka dia boleh mengembalF

kannya, dan dia tidak dihmtut mengembalikan apapun berikut

dengan budak perempuan tersebut. Sedangkan jika mengurangi-

nya, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia dituntut

mengembalikan berapapun kerugian yang mengurangi nilai

tukamya berikut dengan budak perempuan tersebut.

Malik, Al-laits bin Sa'd dan Asy-Syafi'i dalam salah satu

dari kedua pendapaturya berkata: Jika budak perempuan itu

seorang gadis perawan, maka dia boleh mengembalikannya, dan

dia difuntut mengembalikan kerugian berapapun yang mengurangi

nilai fukamya akibat tindakan menyefubuhi budak perempuan
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berikut dengan budak perempuan tersebut. Sedangkan jika dia

sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia

tidak dituntut mengembalikan apapun berbarengan dengan budak

perempuan tersebut.

AsySyafi'i dalam salah sahr dari kedua pendapat 5rang

masyhur berkata: Jika dia membedah keperawanannya, maka dia

tidak berhak mengembalikannya, tetapi dia hanya berhak

menunhrt nilai fukar kecacatan saja. Sedangkan jika dia seorang

wanita 5nng sudah tidak gadis lagi, maka dia boleh mengembali-

kannSn dan dia tidak dituntut mengembalikan apapun bertarengan

dengan budak perempuan tersebut.

Ali berkata: Mengenai pendapat Malik, sepengetahuan

kami tidak pemah diriwayatkan dari seorangpun ulama sebelurrr

DVd, dan tidak ada faedah apapun menyangkut penetapan

pemberian kompensasi dan tidak pula penetapan pertanggungan

atas pembeli tersebut.

Karena, dia menyetubuhi budak perempuan kepunyaannya,

yang andaikan dia hamil, maka nasab anak budak perempuan

mengikuti si pembeli tersebut, padahal menyetubuhi budak

perempuan kepunyaannlra ifu bukanlah tindakan yang dicela-

Kalau penjual tersebut menyefubuhinya, padahal sang

budak perempuan ihr berada di bawah kepemilikan pembeli, maka

tentn dia lah yang menyandang stafus lelaki puina, yang harus

menerima hukuman rajam jika dia muhshan (sudah kawin), dan

dijatuhi hukuman dera (seratus kali)jika dia bukan lelaki muhshan-

Jadi, apapun jenis haknya yang berkenaan dengan

kemaluan budak perempuan tersebut, dia tetap memilikinln

sampai dia memberikan kompensasi penghilangan keperawanan
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atau nilai tukar. Terkadang pada sejumlah budak perempuan itu

ada budak perempuan yang mana tindakan membedah ke-

perawanan itu sama sekali tidak mengurangi nilai fukamya

sedikitpun, ini sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh para

pelayan. Ada pula budak perempuan yang mana tindakan

menyetubuhinya mengurangi nilai tukamya, walaupun dia seorang

yang sudah tidak gadis lagi, ini sama seperti budak laki{aki yang

mahal, yang mana budak yang berharga murah menyefubuhinya,

kemudian pemilik budak perempuan tersebut meminjamkannya,

dan meminjamkan pula anak budak perempuan beserta budak

perempuan tersebut.

Keterangan ini seluruhnya adalah sejumlah pendapat yang

fidak mempunyai dasar hukum yang membenarkannya-

Seharusnya para pengikut madzhab Malik yang menghormati

pandangan yang berbeda dari seorang sahabat, mereka

mengatakan: bahwa hadits mursal sama dengan hadits musnad,

serta yang mengatakan mengenai pendapat sahabat yang sesuai

dengan pendapat mereka: Ketentuan seperti ini tidak dapat

dikatakan dipufuskan berdasarkan asumsi, mereka berpendapat

dalam kasus ini sesuai dengan pendapat Umar bin Al Khaththab,

sebagaimana mereka mengatakan dalam masalah penenfuan nilai

hrkar ghurah dengan lima puluh dinar, penenfuan nilai fukar

diyat, dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak peduli dengan

kontradiktif tersebut.

Mengenai masalah seorang pembeli yang memunculkan

kecacatan baru pada barang barang dagangan tersebut;

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi

Syaibah; Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami,

dari Ayub, dari hnu Sirin, dari Utsman bin Affan: bahwa dia
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memberi putusan hukum mengenai sepotong pakaian yang dibeli

oleh seseorang, dan pada pakaian tersebut terdapat kecacatan:

"Dia boleh mengembalikannya jika dia benar-benar pernah

memakainya".

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Sufuan bin Uyainah

menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Najih, dari Mujahid:

Bahwasanya hnu Umar pemah membeli sorban (kain penufup

kepala), lalu dia menerima, menyukai dan membelitkannya pada

kepala, kemudian dia melihat benang jahit berwama merah, maka

lalu dia mengembalikannya.

Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah; Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami,

dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: Aku pemah melihat lbnu

Umar membeli gamis, lalu dia memakainya, kemudian ada noda

kuning dari jenggot mengenainya, lalu dia berkeinginan

mengembalikannya, namun dia tidak pemah rnengembalikannya

karena noda kuning tersebut.

Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah, Hafsh bin Ghiyats

menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari

hrahim, dari Syuraih, "BahwasanSla telah mengajukan tuntutan

hukum kepadanya seorang pria 5nng membeli baju lharuilnhl darr

seorang pria lain, lalu dia memotongnya, kemudian dia

menemukan kecacatan pada baiu tersebut. Slruraih berkata

padanln: Kecacatan yang ditimbulkan oleh pembeli pada baju

tersebut lebih berat daripada kecacatan yang telah ada sebelumnya

pada baju tersebut.

Ghundar berkata: Syu'bah berkata: Aku bertanya pada Al

Hakam tentang orang yang membeli pakaian, lalu dia memotong-

motongnya, lalu dia menemukan kecacatan pada pakaian
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tersebut? Al Hakam menjawab: "Pembeli boleh mengembali-

kannya."

Syu'bah berkata: Dan aku bertanya kepada Hammad bin

Abi Sulaiman tentang kasus ini? Dia menjawab: Dia boleh

mengembalikannya dan dia dituntut mengembalikan ganti rugi

pemotongan pakaian tersebut. Syr'bah berkata: Al Haitsam

mengabarkan kepadaku dari Hammad: Bahwasanya dia berkata:

Dia diberikan pengurangan nilai fukar kecacatan pakaian tersebut-

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Isma'il bin Aliyah

menceritakan kepada kami, dari Ay5nrb As-Sikhtayani, dari Ibnu

Sirin, dia berkata: Seorang pria membeli seekor he'.ryan

hrnggangan, lalu dia bepergian sembari menungganginya,

kemudian tatkala dia telah kembali pulang, dia menemukan

kecacatan pada hewan tunggangan tersebut, lalu dia menuntut

penjualnya secara hukum kepada Syuraih? Syuraih berkata

padan5ra: "Apakah kamu mengizinkannya unhrk menaiki

punggung hewan funggangan tersebut".

Pendapat Al Hakam ini adalah pendapat Utsman Al Batti,

lnitu salah satu dari beberapa pendapat milik AslrSlnfi'i, Ini juga

pendapat 5nng diriwayatkan pula dari Syuraih, Ini adalah pendapat

kami.

Terkait dengan ulama generasi terakhir, misalnya Abu

Hanifah berkata: Apabila ada seseorang memotong pakaian yang

telah dibelinya, atau timbul kecacatan pada barang yang dibelinya

sewakfu berada di bawah penguasaannya, kemudian dia melihat

kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak unfuk mengembalikan,

tetapi dia berhak rnenunfut nilai hrkar kecacatan tersebut. Ini

merupakan salah safu dari dua pendapat Hammad. sebagian para

pengikut madzhabnya, antara lain Ath-Thahawi dan Muhammad
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bin Syuja', lebih memilih berpendapat, bahwa dia tidak berhak

mengembalikannya dan tidak berhak menunhrt nilai tukar apapun.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat yang berbeda:

Pertama, sama seperti pendapat Abu Hanifah, yaifu

pendapat Sufuan Ats-Tsauri dan hnu Syubramah.

Kdua, Pembeli boleh mengembalikannya dan dia dihnhfi
mengembalikan nilai hrkar kecacatan yang timbul di baurah

penguasaannya. Ini menrpakan pendapat Abu Tsaur, dan salah

satu dari dua pendapat milik Hammad.

Ahmad dan Ishaq berkata: Pembeli tersebut diberi

kebebasan memilih antara mengembalikannya dan sekaligus

mengembalikan besaran nilai fukar kecacatan yang fimbul di

bawah pemilikannya, atau menahannya sekaligus dia berhak

menr-mfut nilai tukar kecacatan tersebut.

Malik berkata: Apabila kecacatan yang timbul di bawah

pemilikannya itu berifat berat, maka dia berhak mengembalikan

dan sekaligus mengembalikan nilai tukar kecacatan yang timbul di
bawah kepemilikannya. Apabila kecacatan tersebut bersifat ringan,

maka dia boleh mengembalikannlra dan dia udak dituntut

mengembalikan nilai tukar apapun yang berikut dengan objek jual

beli tersebut.

Ini adalah pendapat, yang sepengetahuan kami tidak ada

seorcmgpun yang menyampaikannya sebelum Malik, Ini

merupakan bentuk pengelompokan pendapat menjadi dua bagian.

Pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam kasus ini bertentangan

dengan pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, dan hnu Umar

.S. Sepengetahuan kami, dalam kasus ini tidak ada pendapat lain

selain pendapat tersebut yang diriwayatkan dari sahabat.
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Utsman bin Affan 4lb membenarkan pengembalian sebab

kecacatan sesudah dipakai, padahal pemakaian ifu dapat memsak

pakaian tersebut. Sikap hnu Umar yang fidak berkeinginan

mengembalikan, karena noda kuning bukanlah bukti dalil yang

menegaskan, bahwa pengembalian ifu sama sekali tidak dapat

dibenarkan. Terkadang tidak mengembalikan itu dijadikan sebagai

sebuah pilihan sekalipun tahu, bahwa noda kuning itu bukanlah

suatu kecacatan, karena noda kuning ifu dapat hilang secara cepat

dengan dibasuh, dengan mencuci gamis tersebut.

Terkait dengan objek jual beli yang kecacatan terdapat di

bagian dalam objek jual beli tersebut, Malik berkata: Pembeli tidak

mempunyai hak menunfut terkait kecacatan obyek iual beli

tersebut, dan kecacatan tersebut adalah bagian dari obyek yang

dibeli, seperti telor, balok kayu dan barang sejenis lainnya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menetapkan: Pembeli berhak

menunfut sesuai dengan ahrran kecacatan yang terdapat di bagian

dalam obyek jual beli tersebut.

Sepengetahuan kami, Malik tidak mempunyai pegangan

pendapat dari para ulama terdahulu, dan pernyataan ini tidak

mengandung argumentasi yang menguatkan pendapatrgn. ndak
ada keganjilan dan kebalikannya lebih ganjil daripada pendapatrya

mengenai omng yang menjual telor, lalu dia menemukannla dalam

kondisi msak, atau balok kup, lalu dia menemukannlna dalam

kondisi keropos bagian dalamn5n: bahwa alat tukar barang

tersebut seluruhnya menjadi penjual tersebut, dan

pembeli tidak mempun5rai hak menuntut apapun kepada penjual

tersebut. Padahal jelas dia telah menjual kepadanya suatu barang

png rusak, dan memakan harta kepunyaan saudaranya dengan

jalan batil.
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Malik kemudian berkata: Apabila ada seseorang menjual

budak laki-laki, lalu dia mati, atau dia dibunuh tepat pada hari

ketiga, atau melarikan diri pada hari ketiga, atau buta sebelah

matanya pada hari ketiga, maka resiko ihr semua adalah musibah

yang harus diterima penjual tersebut.

Apabila budak laki-laki itu gila, mengidap penyakit lepra,

atau kusta sebelum genap satu tahun sejak masa penjualanya

kepada pembeli tersebut, maka resiko tersebut adalah bagian dari

musibah yang harus diterima penjual.

Apabila ada seseorang membeli kurma yang masih di atas

pohon, lalu musibah angin menerjang kurma tersebut, atau

belalang memakannya sampai habis, maka resiko tersebut adalah

musibah yang hanrs diterima peniual- Jadi, penlual hanrs

memberikan kepada pembeli tersebut alat hfiar yang telah dia

terima dengan jalan yang batil. Dia harus membayar

pertanggungan kepada pembeli tersebut sebagai alat fukar yang

telah dia terima dengan jalan yang benar.

Namun, Malik menetapkan segala kecacatan yang timbul di

bawah penguasaan penjual sebagai baEan musibah yang hanrs

diterima sang pembeli, dan menetapkan segala kecacatan lnng
timbul di bawah penguasaan pembeli sebagai bagian musibah 5nng

harus diterima sang penjual. -Maha suci Allah dari ahrran seperti

ini.-

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, AMullah

bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada

kami, Al Husain bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abu

Tsaur menceritakan kepada kami, Ma'la menceritakan kepada

kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari
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Al Harits, dari AI Akli, dari Syuraih: "Bahwasanya budak

kepunyaan Amru bin Huraits membeli unfuk Amru bin Huraits
telor burung unta sebanyak empat atau lima butir seharga safu

dirham. Tatkala dia meletakkannya di hadapan Amru bin Huraits,

dia memecahkan sebutir, dan temyata telor tersebut dalam kondisi

rusak, kemudian telor kedua, ketiga dipecahkan berturut-furut

semuanya dalam kondisi rusak. [-alu orang badui arab ifu pun

menunfut, dia menunfutrya secara hukum kepada Syuraih.

Syuraih berkata: Telur pertama yang dipecahkan, maka dia adalah

orang yang harus menanggungnya dengan alat tukar yang telah

dia berikan kepadanya. Sedangkan telur yang tersisa, maka kamu

hai orang badui berhak kh,lrc jika kamu menghendaki, maka

mereka boleh memecahkan, lalu telur yang mereka temui dalam

kondisi msak, maka mereka berhak mengembalikannya, sedang

telur yang mereka temukan dalam kondisi baik, maka telur
tersebut menjadi milik mereka Snng dih"rkar dengan harga yang

kamu telah jual kepada mereka dengan harga tersebut.

Ali berkata: Putusan hukum Syuraih, baik para pengikut

madzhab Malik maupun kami tidak memeganginnya. Jadi, para
pengikut ma&hab Malik tidak mempunyai keterkaitan dengan
pufusan hukum Syraih.

Amru bin Huraits berpandangan boleh mengembalikan

dalam kasus jual beli tersebut. Ini merupakan pendapat kami.

Amru bin Huraits adalah seorang sahabat, yang diketahui
tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya
dalam pengembalian tersebut. Padahal mereka sangat

menghormati pendapat seorang sahabat ini jika cocok dengan
segala pandangan mereka.
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Masalah mempekerjakan dan menyetubuhi sesudah melihat

adanya cacat pada budak wanita, maka telah shahih diriwayatkan

dari Sytraih bahwa dia berkata, "Apabila dia menyetubuhi sesudah

melihat barang (wanita hamba sahaya) yang bercacat, atau dia

menawarkannya unhrk dijual, maka jual beli tersebut telah memiliki

kelo,ratan hukum tetap bagi penjual." Inilah pendapat hukum

Syunih yang bersangkutan dengan semua jenis barang dagangan-

Kesimpulan hukum tersebut juga menjadi pendapat Al

Hasan Al Bashri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan

Ishaq. Hanya saja Abu Hanifah berkata: Menempati rumah

sesudah mengetahui kecacatan, mencium budak perempuan

karma syahwat dan menyefrrbtrhinya; itu adalah benhrk keridhaan

'menerima kecacatan tersebut.

Abu Hanifah berkata: Mempekerjakan budak perempuan

melagnni majikannya, menunggangi hetruan funggangan, atau

memakai gamis, untuk mencoba mengetahui keadaan semua

barang tersebut sesudah dia mengetahui kecacatan tersebut, maka

tindakan itu semua bukanlah bentuk keridhaan menerima cacat

yang ada.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata: Mempekeriakan hr&k
perempuan mehyani maiikannya bukanlah benhrk keridhaan

menerima cacat yang ada.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan

kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada

kami, dia berkata: Al Hasan bin Ahmad Ash-Shan'ani

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab

menceritakan kepada kami, Hammad bin 7-aid menceritakan

kepada kami, dari Ayrb As-Sikhtayani dan Hisyam bin Hassan,
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keduanya dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: AMurrahman bin
Auf pemah membeli seorang budak perempuan, lalu dikatakan
padanya: bahwa dia mempunyai suami. Kemudian dia mengirim
utusan kepada suaminya. lantas dia berkata padanya: Ceraikan

dia. lalu sang suami menolak hal ifu. Kemudian Abdurrahman bin
Auf memberinya serafus dirham, lalu dia tetap menolak hal itu.
Kemudian dia memberinya dua ratus dirham, lalu dia tetap
menolak unfuk menceraikannya. Akhimya Abdurrahman bin Auf
mengirim ufusan kepada pemilik: bahwa suaminya ifu menolak
unfuk menceraikan, maka terimalah kembali budak perempuan
kalian semua."

Ini adalah AMurahman bin Auf, dia benar-benar melihat
adanya cacat yaihr bahwa budak perempuan tersebut mempunyai
suami, namun dia tidak mengembalikan sampai dengan dia
mengirim ufusan kepada suami tersebut dan meminta sang suami

agar menceraikannya, dan atas perceraian ifu dia bersedia

memberinya harta, kemudian dia menambahnya, lalu dia
menambahnya, kemudian tatkala dia sudah kehilangan harapan,
maka pada wakfu itu juga dia mengembalikan sang budak
perempuan ifu. Dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat
yang menentang pertuatannya ini, padahal mereka amat sangat

menghormati sahabat seperti AMurrahman bin Auf ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku
pemah mendengar hnu Umar berkata: Aku senantiasa membeli
jika aku suka, sampai aku mendengar AMullah bin Muthi' berkata,
"Sesungguhnya seseorang ifu suka membeli, kemudian dia
mengabaikan kesukaannya ifu." Ibnu Umar berkata, 'seolah-olah

I 340 I - At Muhaua



pemyataan Abdullah bin Muthi' menyadarkanku." Jadi, hnu Umar

membeli dan berkata, "Jika Aku telah menerima."

Ini hnu Umar, dia berpandangan kesukaan dalam hati tidak

dapat dgadikan pegangan sampai dengan dia memperlihatkannya

dengan ucapan. Diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan

sahabat yang menentang perbuatannya ini, padahal mereka amat

sangat menghormati sahabat seperti hnu Umar ini, jika sesuai

dengan taklid mereka.

Mengenai masalah pengembalian hasil; yang bersangkutan

dengan obyek jual beli yang boleh dikembalikan sebab cacat, maka

kami telah menyebutkan pertedaan pendapat mengenai masalah

tersebut.

Zufr bin Al Hudzail, Utsman Al Batti, dan Ubaidillah bin Al
Hasan menyampaikan mengenai jawaban masalah pengembalian

hasil tersebut seperti yang kami sebutkan berikut ini:

Zufr bin Al Hudzail berpendapat: Apabila ada seseorang

membeli budak perempuan, lalu dia menyetubuhinya, kemudian

dia melihat cacat pada budak perempuan tersebut. Maka, jika

pembeli berhak mengembalikannya berdasarkan keputusan hakim,

maka dia boleh mengembalikannya dan dia dituntut mengembali-

kan mahar mitsilnya berbarengan dengan budak perempuan

tersebut. Apabila selain pembeli menyetubuhinya karena tersamar,

lalu pembeli tersebut telah menerima mahar budak perempuan

tersebut, atau dia mengawinkannya, lalu dia menerima mahamSa,

atau dia menjadi korban perbuatan pidana, lalu dia menerima

denda perbuatan pidana tersebut. Kemudian pembeli tersebut

melihat cacat yang ada pada budak perempuan ifu, maka dia

boleh mengembalikannya, dan dia ditunfut mengembalikannya

berikut mahar yang terkait dengan perkawinan yang sah, dan png
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terkait dengan persefubuhan karena tersamar, sertia dia dituntut

pula mengembalikan berikut denda yang telah dia terima untuk

budak perempuan tersebut.

Demikian juga, dia harus mengembalikan buah kurma dan

batang pohon jika dia mengembalikan segala obyek jual beli

tersebut karena cacat.

Jadi, ;ika dia telah menghabiskan buah tersebut, maka dia

harus mengembalikan pohon kurma dan dia difuntut mengembali-

kan berikut dengan pohon kurma tersebut nilai hrkar buah yang

telah dihabiskannya.

Utsman Al Batti dan Ubaidillah Al Hasan berpendapat:

Apabila ada seseorang membeli budak laki-laki, lalu dia telah

mendapatkan penghasilannya, kemudian dia melihat kecacatan,

maka dia mempunyai hak untuk mengembalikann5ra. Apabila dia

berkeinginan mengembalikannya, maka dia harus mengembalikan

penghasilan tersebut seluruhnya berikut yang melengkapi budak

laki-laki tersebut.

Ubaidillah berkata: Demikian juga kalau dia memberi hibah

pada budak laki-laki tersebut, maka dia juga hanrs mengembalikan

hibah berikut budak laki-laki tersebut.

Malik berkata: Penghasilan obyek jual beli seluruhnya

menjadi kepunyaan pembeli, yaitu penghasilan sejenis susu, buah

dan penghasilan sejenis lainnya, kecuali segala obyek jual beh yang

berupa anak, maka dia harus mengembalikan mereka berikut

dengan induk-induknya dari segala jenis her,ryan dan beragam

budak perempuan.

Abu Hanifah berkata: Jika ada seseorang membeli seekor

kambing, lalu dia memerah susunya, atau beranak di sisinya, atau
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segala jenis pohon, Ialu berbuah di sisinya, kemudian dia memakan

buahn5n, atau sama sekali tidak memakannya, lalu dia melihat

kecacatan, maka dia tidak mempunyai hak unfuk mengembalikan,

tetapi dia berhak menuntut nilai fukar kecacatan tersebut.

Apabila obyek jual beli itu berupa rumah, lalu dia

menempatinya atau menyeu/akannya, atau benrpa hsluan

funggangan, lalu dia menunggangi atau menyanrakannya, atau

berupa budak laki-laki, lalu dia mempekerjakan atau menlannkan-

trgo, kemudian pembeli tersebut melihat kecacatan, maka dia

mempun5ni hak untuk mengembalikan budak laki-laki dan hevrnn

funggangan tersebut, dan dia Udak terikat ka,vajiban mengembali-

kan penghasilan apapun, dan tidak pula ditunfut mengembalikan

uang se\ ra selama dia menempati atau menyau.rakan, mempekerja-

kan dan menungganginya.

Sekelompok ulama ada yang mengatakan: Segala p€ng'

hasilan yang keluar di bawah kepemilikan pembeli, maka itu
menjadi pernbeli tersebut, dan dia tidak harus me-

ngembalikannya, dan dia boleh mengembalikan induk-indukry;a

dan segala jenis pohon buah, serta barang lnng bercacat. Ini

merupakan pendapat Syuraih, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Al
Hasan, hnu Sirin, Asy$nfi'i, Sutran Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq,

Abu Tsaur, Abu Ubaid (Abu Ubaidah), Abu Sulaiman dan ulama

lain selain mereka.

AIi berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Malik jelas

kontadiktif, sepi dari dalil, dan sepengetahuan kami mereka tidak

mempunSrai p€{langan seomng pun yang mengatakan pendapat ini

sebelum mereka.

Terkait dengan pendapat Utsman, Ubaidillah, dan Zufr,

argumentasi mereka yang hampir mendekati benar adalah, saat
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"t i5,56)6 Jr;"2 4iW
"Cukupl<anlah takaran dan fimbangan dengan adil," (es.

Huud [1U: 85).

Allah $ berfirman,

ir:tUJ;.j;U'j,i
"Dan timbanglah dengan neraa tnng bqTar-,, (as. Al

I$?a' [['?l: 35].

,tah I Mirman,

@ 3Ui t i il{j +t i\ 5tt:,w
"D. an tqakkanlah timbangan itu dengan adit dan janganlah

kamu mangumngi neraca rfu." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 9).

Apabila mereka menyebutkan firman Allah *,ig;i$5-3;

@l'* lf:: J ;\jwU @t'b;;fr o6i i,F tlgtl i;r@
"Krcelal<aan baarlah bagi onng-omng tang cun,ng, (tnitu) oreng-
oftng Wlg apabih mqterima bkann dari orang lain mqeka
minb c\tenuhi, dan apabila mereka menakar abu menimbng
untuk onng lain, mereka mengwnngi." (es. Al Muthaffifiin tg3l: 1-
3).

Kami menjawab: Benar, ini adalah pendapat Liami; karena
Allah $ dalam ayat ini menetapkan takaran dan timbangan lrang
hams dipenuhi oleh orang-orang yang berker,vajiban memenuhi
hak tersebut, dan Allah mengancam mereka atas tindakan
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mengurangi bagian penerima hak tersebut, dan atas tindakan

curang.

Informasi yang disampaikan Allah, yarht " Mereka apabila

meneima takann dai orang lain mereka minta dipenuhi," itu

sarna sekali tidak mengandung dalil, bahwa mereka menerima

takaran itu unfuk diri mereka sendiri, dan pihak penanggung hak

mereka tidak menakar untuk mereka, karena Allah & han!'a

menyebutkan pemenuhan hak mereka yaifu timbangan tersebut,

dan pemenuhan hak tersebut hanyalah menggunakan takaran

apapun jenis alat penakar tersebut. Jadi, redaksi ayat ini tidak

mengandung dalil yang menduktng pendapat mereka.

Memang benar adanya berdasarkan firman Allah &, ti{:

@3t* -&i J jlg"Dan apabila mereka menakar abu

menimbang unfuk orang lain, mereka mengurangi." (Qs- Al

Muthaffifiin 831: 3), bahwa pihak penanggung hak adalah pihak

yang menakar dan menimbang, dan dia adalah orang yang

dilarang melakukan findakan curang dengan mengurangi takaran

atau timbangan.

L592. Masalah: Apabila ada seseorang membeli lahan

tanah, maka lahan tanah tersebut menjadi kepunyaannya berikut

dengan seluruh perkara yang ada di lahan tanah tersebut, seperti

bangunan yang sudah tidak berfungsi, atau tumbuhan yang masih

hidup.

Demikian juga setiap orang yang membeli sebuah nrmah,

maka seluruh bangunannya itu menjadi kepunyaannya, serta

selunfi barang gang terpasang di rumah tersebut, seperti; pintu,
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tangga atau jenis barang lainnya. Ini adalah ima'ulama yang

sangat meyakinkan. Orang-orang mengadakan jual beli properti

rumah dan tanah berlangsung tems-menems sejak masa hidup
Rasulullah $ seperti ini. Tidak ada waktu seharipun yang sepi dari

peristiwa jual beli rumah dan tanah seperti ini.

Sedangkan terkait dengan barang yang diletakkan di dalam

rumah seperti sejumlah pinfu, tangga, bata merah, batu kapur,

balok kay.r, dan jenis barang lainnya, tidak menjadi kepunyaan

pembeli tersebut. Bukanlah pula menjadi kepunyaan pembeli

tanah, berupa tanaman yang telah dicabut dan fidak hidup

kembali, bahkan barang tersebut tetap menjadi milik penjualnya.

Apabila ada seseorang membeli tumbuhan yang baru

hlmbuh, atau pohon tanpa disertai tanahnya, maka seluruh obyek

jual beli tersebut harus dicabut. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

1593. Masalah: Para pedagang di sela-sela jual beli

mereka diwajibkan bersedekah dengan apapun yang hati mereka

merasa lapang dalam mengeluarkannya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari ;alur
periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Qudamah Al
Mashishi mengabarkan kepadaku, dari Jarir, dari Manshur, dari
Abu Wa'il, dari Qais bin Abi Gharzah, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

yfur,

// Oa -/fut"
to.b t to?...
o_f_f :Jrr.LllJ

iAat"& W- Li1 )
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" Wahai golongan para pdagang, uapan

sumpah dan perkataan yang tidak berguna ikut menyertai jual beli

kalian: Maka baurkan jual beli kalian dengan sdekah"'

Perintah Rasulullah $ memberikan pengertian wajib.

Allah @ berfirman,

5'4-#; J "tfi &Sbi tfi):i;si

@g116'#-.
"Maka hendaHah orzng-oftng yang menyalahi perinbh-

Nya bkut akan difimpa cobaan atau ditimpa adzab tnng pdih."

(Qs. An-Nuur l24l:63\.

Sabda Rasulullah g. e;l!lu..ti.* "Maka baurkan iual beli

kalian dengan sdekah," ini menunjukkan perintah wajib yang

berkesinambungan dan berulang-ulang ketika bahasa perintah

tersebut sengaja dipihh. *Ianya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-
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i;r'fut *V
KITAB SruF'AH

L594. Masalah: Sytf'ah itu wajib pada setiap baEan

yang dijual, dan menjadi milik bersama secara umum (musyaa)

serta tidak dapat dibagi-bagi, baik barang apapun yang menjadi

kepunyaan dua orang atau lebih, baik barang tersebut tergolong

barang yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi; seperti

tanah, sebuah pohon atau lebih, seorang budak laki-laki, pakaian,

budak perempuan, atau berupa sebilah pedang, makanan, hetr,ran,

atau jenis barang apapun yang dijual; maka tidak dibenarkan bagi

orang yang mempunyai hak milik bagian tersebut menjualnya

sampai dengan dia menawarkan kepada parbnemya, atau orang-

orang yang juga tumt mempunyai bagian tersebut.

Jadi, jika orang yang furut memiliki bagian barang tersebut

berkeinginan mengambil alihnya sesuai dengan harga yang

diberikan orang lain selain parhremya itu, maka partner tersebut

lebih berhak mengambilnya. Sedangkan jika dia sama sekali tidak

berminat mengambilnya, maka haknya mengambil alih bagian hak
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milik tersebut menjadi gugur. Part.rer tersebut tidak mempunyai

hak menuntut apapun sesudah kehilangan hak tersebut jika

pemilik bagian tersebut benar-benar menjualnya kepada omng

yang mau membelinYa-

Apabila pemilik baEan tersebut tidak pemah menawarkan

kepada partnemya tersebut, seperti yang telah kami sebutkan

hingga dia menjualnya kepada selain orang yang lebih berhak

memiliki baEan tersebut, maka orang yang ikut memiliki bagian

tersebut diberi kewenangan memilih antara melanjutkan jual beli

tersebut, atau membatalkannya serta mengambil alih bagian hak

milik yang digabungkan dengan hak milik dirinya, dengan

mengganti harga jual bagian hak milik tersebut'

Dalam masalah pengambil alihan hak milik secara paksa ini

terdapat perbedaan pendapat yang bersangkutan dengan empat

permasalahan:

Perbma, Apakah menjual hak milik bersama hukumnSn

boleh atau tidak?

Kdua, Apakah dalam penjualannya dapat diberlal$kan

sryfahatau tidak?

Ketiga, Objek al<ad sYtfah-

Keempat Apabila si penjual tersebut menawarkan terlebih

dahulu kepada parkremya sebelum dia menjual, lalu parkremya ifu

menolak mengambilnya, maka apakah haknya mengambil alih

secara paksa itu Ergur akibat penolakan tersebut atau tidak?

AMul Malik bin Ya'la, yaitu seomng tabi'in yang juga Qadhi

Bashrah berpendapat: Penjualan hak milik bersama hularmnya

tidak boleh. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid;
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Ayy,rb As-Sikhtayani mengabarkan kepada kami, dia berkata:

"Seseorang yang mempunyai bagian hak milik yang tidak dapat

dibagi mengajukan permohonan hukum kepada AMul Malik bin

Ya'la Qadhi Bashrah, lalu dia tidak membolehkannya. [-alu dia

menuturkan itu kepada Muhammad bin Sirin, kemudian dia

menyampaikan pendapat hukum penjualan bagian hak milik

tersebut; yaitu tidak boleh."

Muhammad bin Sirin berkata: Tidak ada masalah dengan

kedua pihak yang berserikat, yang mana mereka terlibat

kepemilikan barang yang tidak dapat ditakar maupun ditimbang,

dimana mereka menjualnya sebelum mereka sepakat membaginya-

Al Hasan berkata: Dia tidak boleh menjual baik kepada

partnemya atau kepada orang lain sampai kedua pihak yang

berserikat sepakat membaginya, kecuali itu berupa berlian atau

barang yang tidak dapat dibagi.

Utsman Al Batti memperbolehkan jual beli hak milik
bersama (musyaa), dan dia berpendapat bahwa seorang partner

tidak mempunyai hak syfah.

Abu Hanifah dan AsSrSyafi'i berkata: lldak ada akad

sytf'ah kecuali berkenaan dengan tanah saja, atau berkenaan

dengan tanah berikut segala apa yang ada di permukaan tanah

tersebut, seperti bangunan atau fumbuhan yang masih hidup saja.

Malik berkata: Akad sgfah hanya dapat diberlakukan

dalam hak milik berupa tanah, dan dalam hak milik berupa tanah
berikut segala apa yang ada di permukaannya seperti bangunan

atau tumbuhan yang masih hidup, atau dapat diberlakukan dalam

beragam jenis buah-buahan yang berada di atas pohon, jika dijual

tanpa menyertakan pohonnya.
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Kami telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan t&,, "Tidak

ada hak sytfah berkenaan dengan hak milik bersama berupa

sumur maupun pohon yang pejantan."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah,

Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin

Imarah, dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari

Aban hnu Utsman bin Affan, dari ayahnya, dia berkata: "Tidak

ada hak sytf'ah berkenaan dengan hak milik bersama berupa

sumur maupun pohon pejantan. Al Uraf meniadakan segala hak

s5rufah. Al uraf maknanya segala pembatas (bagian hak milik) dan

bertagai tanda."

Dasar hukum yang membenarkan pendapat kami adalah,

hadits yang telah diriwayatkan dari Al Bukhari; Musaddad

menceritakan kepada kami, AMul Wahid yaitu hnu Z\Sad

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Az-Zuhri, dari Abi salamah bin AMurrahman bin Auf, dari

Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah $ memutuskan akad

syfah atas barang yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga ketika

batas-batas itu telah dipastikan dan tempat pengalokasian barang

sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak syufah.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari;

Mahmud yaihr Ibnu Ghailan mengabarkan kepada kami,

AMr:rrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman

bin Auf, dari Jabir bin Auullah, dia berkata:

Rasulullah $ menetapkan akad sytfah atas segala jenis harta

yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga ketika batas-batas ih-r sudah

jelas, dan pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas,

maka tidak ada hak syuf'ah
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Aku menemukan dalam buku catatan Yahya bin Malik

dengan tulisan tangannya sendiri: Al Qadhi Abu Abdullah Al
Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah yang dikenal

dengan nama Ibnu Abu Hanifah, dia berkata: Abu Ja'far Ath-
Thahawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adiy -yaifu Al

Qarathisi- mengabarkan kepada kami, hnu Idris -yaitu Abdullah Al
Audi- mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha', dari
Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah $ memutuskan akad

syuf'ah atas segala jenis barang."

Ath-Thahawi berkata: hrahim bin Abi Daud menceritakan

kepada kami, Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin

Musa mengabarkan kepada kami, dari Abi Hamzah As-Sakari, dari

Abdul Aziz bin Rafi', dari hnu Abi Mulaikah, dari hnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah S bersabda,

;e'F G'^;ibrt 8A:".3r1z- /

" Pihak yang bercerikat adalah pihak yang mengadakan

akad s5ruf'ah, dan sytfah dapat diberlakukan atas segala jenis

barang-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-
Thahir menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan

kepada kami, dari hnu Jurarj, bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan

kepadanya, bahwa dia pemah mendengar Jabir bin AMillah
berkata: Rasulullah $ bersaMa,
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'Akad sytfah ada di segala persyarikatan dalam

kepemilikan tanah, rumah (raba), atau pagar keliling perkebunan,

seoftng pemilik tidak diperkenankan menjual kecuali parbem5n

mengizinkan, sehingga dia berhak menaik atau boleh membiar-

kan. Jadi, apabila dia tidak mengizinkan, maka parhem3n tersebut

tebih berhak mendapatkan barang itu sampai dengan dia

mengizinkannya."

Inilah sejumlah atsar mutawafiryang saling menduktrng safu

sarna lainnya, sesuai dengan semua keterangan yang telah kami

sampaikan. Jabir bin AMillah dan Ibnu Abbas dari Nabi $,
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"Bahwasanya akad sytf'ah ada dalam segala ienis harh,

segala jenis barang, dan dalam segala banng yang tidak dapt
dibagi-bagi."

Abartersebut juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah oleh

Abu Az-Zubair, yang mendengar langsung dari Jabir bin Abdullah,

Atha', dan Abu Salamah. Keterangan tersebut juga diriwayatkan

dari hnu Abbas oleh hnu Abi Mulaikah. Jadi, ketidakpastian
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hukum sytfah itu secara garis besar sudah terjawab. -Segala puji
milik Allah &.-

Di antara para sahabat ada yang menyampaikan pendapat

sesuai dengan pendapat kami dalam masalah ini, sebagaimana

keterangan yang mana diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ibnu Abi Sy'aibah, Yazid bin Harun menceritakan

kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari
Aun bin Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ubaidillah bin Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata:

"Ketika batas-batas barang dagangan telah dipastikan dan
pihak yang berserikat telah mengetahui hak-hak mereka masing-

masing, maka tidak ada sytf'ah di antara mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami, dari Manzhur bin Abi Tsa'labah, dari
Aban hnu Utsman bin Affan, bahwa ayahnya yaifu Utsman bin
Affan berkata: Tidak ada takar-menakar jika batas-batas itu telah

dipastikan, jadi tidak ada qrufah."

Inilah Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan rg,
mereka berani berpendapat meniadakan hak s5ntf'ah sesudah

dinyatakan wajib akibat adanya kepastian batasan (ukuran) hak
milik tersebut, dan sesudah pihak mengetahui hak-hak mereka

masing-masing. Mereka tidak pernah mengkhususkan dengan
tanah tanpa menyertakan seluruh jenis harta lainnya, justru mereka
menyatakan hal tersebut secara ulnum- Dan batas-batas

kepemilikan itu dapat dipastikan ada dalam setiap bentuk oblek
jual beli. Demikian juga setiap orang mengetahui haknya masing-
masing.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; Abu

Al Ahwash mengabarkan kepada kami, dari Abdul Azubin Rafi',

dari hnu Malikah, dia berkata: Rasulullah S memutuskan akad

syfah atas segala jenis barang; tanah, mmah, budak perempuan

dan khadim (budak laki-laki)."

Atha' berkata: Akad sytfah hanya diberlakukan atas objek

yang berupa tanah dan rumah. hnu Abi Mulaikah bertanya

padanln, Kamu menerangkan kepadaku, kamu tidak pafut

menjadi panutan, aku berkata, Rasulullah # bersabda, kemudian

kamu berkata seperti ini. Atha' menarik pendapahrya dan kembali

ke hadits yang disebutkan terakhir ini.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari jalur periwa5atan

Waki', dia berkatar bahwa Aban mengabarkan kepada kami, dari

Abdullah Al Bajili, dia berkata' Aku pemah bertanya kepada Atha'

tentang hak syufah yang berkenaan dengan pakaian? Dia

menjawab: Kepemilikan pakaian dapat diberlakukan hak syfah-

Aku bertanya kepadanya tentang heuran? Dia menjawab:

Kepemilikan hewan dapat diberlakukan hak syufah. Aku bertanya

kepadanya tentang budak laki-laki? Dia menjawab: Kepemilikan

budak laki-laki dapat diberlakukan hak sytf'ah. Jadi, inilah rir,vapt

mereka yaitu Atha' dan Ibnu Abi Mulaikah, dengan sanad yang

lebih diunggulkan dari mereka berdua.

Syufah (dasar hukumnya) adakalanya bersumber dan nash

sebagaimana komentar pendapat kami, atau bersumber dari hasil

pemikiran yang logis, sebagaimana komentar para penentang

kami.

Apabila sytfah ifu dasar hukumnya bersumber dari nash,

maka kesemua nash yang telah kami sampaikan itu, tdak dapat

dibenarkan telah menyimpang dat'. nasbnasi tersebut. Apabila
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swf'ah ifu dasar hukumnya bersumber dari hasil pemikiran yang
logis sebagaimana keyakinan mereka, bahwa syufah itu diber-
lakukan guna menghindari kerugian dari pihak yang berserikat.
Alasan hukum menghindari kerugian tersebut dapat ditemukan
dalam selain barang yang tak bergerak, sebagaimana ditemukan
dalam barang yang tak bergerak, bahkan dalam barang yang tak
bergerak dampak kerugiannya lebih banyak, begifu juga dalam
barang yang tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana alasan hukum
itu ada dalam barang yang dapat dibagi-bagi, bahkan alasan
hukum tersebut dalam barang yang tidak dapat dibagi-bagi
kerugiannya lebih berat.

Sedangkan orang yang tidak memperbolehkan jual beli
oblek yang menjadi milik bersama, sepengetahuan kami mereka
tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, bahkan pendapat
tersebut bertentangan dengan AI Qur'an dan As-sunnah, Allah &
berfirman,

'Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,', (es. Al
Baqarah l2l:2751.

Allah S berfirman,

" Padahal sesunggwhnya Allah telah menjelaskan kepada
kamu ap yang diharamkan-Ngm absmq" (es. AI An,aam [6]:
11e).

'Ai'iti'fr,

#'ire #J$t$,
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Jual beli objek yang menjadi milik bersama ini termasuk

jenis jual beli yang Allah tidak pemah jelaskan pengharamannya

kepada kita, sehingga jual beli tersebut halal.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah yang mengharamkan

gadai bagian dari hak milik bersama, hibah bagian dari hak milik

bersama, menyedekahkan bagian dari hak milik bersama, iianh

bagian yang menjadi milik bersama secara umum, otomatis harus

menyatakan pelarangan jual beli bagian dari hak milik bersama

tersebut, karena alasan hukum seluruh akad tersebut sama, dan

serah terima itu hukumnya wajib dalam jual beli sebagaimana

dalam hibah, gadai, sedekah dan iiarah.

Tetapi, ketidak sungguhan berbagai pendapat mereka

dalam menjawab umsan agama adalah perkara yang lebih

meringankan mereka. Sehingga jika mereka berpendapat: Kami

dalam memperbolehkan jual beli barang yang menjadi hak milik

bersama mengikuti berbagai atsar yang telah disebutkan? Maka

kami balik bertanya: Apa yang sudah kalian perbuat, jushu kalian

menentangnya, sebagaimana keterangan yang akan kami jelaskan

sesudah bahasan ini, insya Allah &. Yang paling mudah dipahami

dari itu semua pendapat kalian yang menentang berbagai atsr
tersebut dalam hal hilangnya hak pihak yang berserikat ketika

pengambil alihan hak tersebut ditawarkan kepadanya sebelum jual

beli tersebut diadakan, lalu dia tidak pemah mengambilnya.

Kemudian kalian berpendapat: Haknya tersebut masih tetap ada,

dan tidak hilang.

Di samping itu juga, nasrl tentang hibah barang yang

menjadi hak milik bersama telah disampaikan, sebab

"Rasulullah $ memberi hibah kepada keluarga Al Asy'ari berupa
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tiga ekor unta yang menjadi milik mereka.", lalu mereka tidak

pemah membolehkannya.

Sementara orang yang tidak pemah membenarkan hak

syufah, argumentasinya adalah: Hadits sytfah adalah hadits yang

bertentangan dengan berbagai kaidah ushul fikih, dan apabila ada

seseorarlg memiliki suafu barang melalui pembelian, maka bagi

orang lain tidak dapat dibenarkan mengambil alihnya secara paksa.

Pendapat ini bertentangan dengan hadits yang terbukti

diriwayatkan dari Rasulullah S. Para pengikut madzhab Abu

Hanifah yang menentang hadits yang terbukti diriwayatkan dari

Rasulullah, yaitu tentang hukum mushanah, dan hukum orang

yang menemukan dagangannya di bawah kekuasaan orang yang

bangkrut, yang membuatrya lebih berhak mengambilnya, dan

pengundian antara enaln orang budak laki-laki untuk menentukan

kemerdekaan budak tersebut. Mereka mengatakan: Semua hadits

ini bertentangan dengan berbagai kaidah ushul ftkih, harus

mengatakan hal yang sempa mengenai hadits syfah tersebut.

Tetapi konkadiktif adalah perkara yang lebih meringankan

mereka, dan hasil pemikiran yang logis itu tdak mengandung

argumentasi jika disandingkan dengan hukum yang terbukti

diriwayatkan dari Rasululluh #.
Mengenai perbedaan pendapat mengenai oblek akad

s5ruf'ah, mereka berpendapat Di dalam hadits Jabir yang

diriwayatkan dari Abu Az-Zuban hanya disebutkan: "Dalam setiap

persyarikatan kepemilikan tanah, rumah atau pagar keliling

perkebunan."

Di dalam riwayat Abu Salamah dari Jabir disebutkan:

" sehingga ketika batas-batas itu telah dipastikan dan tempat
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pengalokasian barang sudah diketahui dengan klas, maka fidak

ada hak siruf'ah". Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai

sesuafu yang mereka jadikan pegangan kecuali keterangan ini.

Jawaban kami: Mereka tidak mempunyai argumentasi yang

terkandung dalam kedua pemyataan tersebut. sabda Rasulullah $:
"Dalam setiap tan dalam pemilikan tanah, rumah atau

pagar keliling .", pengertiannya bukanlah bahwa tidak

ada hak sytf'ah kecuali dalam persyarikatan pemilikan barang ini

saja, tetapi sabda Rasulullah ini mengandung ketentuan yang

menetapkan hak sytfah dalam perkara tanah, rumah dan pagar

keliling perkebunan, dan sabda Rasulullah ini pun sama sekali tidak

menyebutkan; apakah hak sytf'ah diberlakukan dalam barang lain

selain ketiga jenis barang ini atau tidak?

Sehingga harus mencari kepastian hukum barang selain

ketiga jenis barang ini di luar pemyataan tersebut, dan temyata

kami menemukan hadits Jabir ini yang diriwayatkan dari Atha'

menlntakan bahwa sytf'ah dapat diberlakukan atas segala jenis

barang. ndak dipungkiri bahwa Atha' posisinya ihr di atas Abi Az-

Zubair kecuali omng yang bodoh.

Hadits Jabir ini benar-benar diriwayatkan dari Abi

Khaitsamah yaitu Zuhair bin Mu'awaiyah, dari Abi Az-Zubair, dari

Jabir, dari Nabi S,

{';, S"')i y., dU} { or{ ;p
l/
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"Barangsiapa memiliki rekanan dalam pemilil<an sebuah
rumah (rab'ah) atau pohon kurma, maka dia frdak dapat
dibenarkan menjual sampai dengan dia meminta izin kepada
parttemya, sehingga jika dia suka, maka dia boleh mengambil
alih, dan jika dia tidak suka, mal<a dia boleh mengabaikann5n."

Apakah mereka meyakini, bahwa pemyataan Nabi $ ini
merupakan landasan hukum yang membenarkan bahwa tidak ada
hak sytfah kecuali dalam perkara rumah atau pohon kurma saja,

sementara jenis buah-buahan lainnya tidak ada hak Syufah?

Apabila mereka menjawab: Hadits yang lain menyampaikan
keterangan tambahan? Maka kami katakan: Hadits yang lain yang

kami miliki juga menyampaikan keterangan tambahan, i, ,O 
jt

'nL,$ " Segala jenis harta yang frdak dapat dibagi-bagl', dan tidak

ada perbedaan sama sekali.

Jadi, bagaimana hadits Jabir tersebut dapat dijadikan
landasan hukum yang hanya menetapkan hak syuf'ah dalam
perkara rumah dan pohon kurma saja, padahal para penEkut
madzhab Abu Hanifah, para pengikut ma&hab AsgrMalik dan
para pengrkut ma&hab AsySyafi'i yang menentang kami
mengenai hukum selain ketiga jenis barang tersebut, adalah orang-
orang yang memegangi qlyas sebagai sumber hukum yang sesuai
dengan keyakinan mereka.

Jadi, mengapa mereka tidak berusaha mengqiyaskannya
saja pada hukum tanah, pagar keliling perkebunan dan bangunan:
Seluruh hak milik lainnya sebab alasan kerugian dan menghindari
kerugian, sebagaimana mereka mengqiyaskan pada emas, perak,
gandum, jewawut, garam dan kurma; yaifu segala macam barang
lainnya?
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Apa faktor yang mendorong dilakukannya qiyas dalam

kasus tersebut, dan dalam kasus lainnya yang mana mereka

berusaha melakukan qiyas dalam kasus tersebut, sementara dalam

kasus ini (mereka) menolak qiyas tersebut.

Apalagi para pengikut madzhab Malik dan para pengikut

madzhab Asy-Syafi'i menetapkan hak syufah dalam perkara

maskawin dengan mengqiyaskannya pada jual beli? Mengapa

mereka tidak mengqiyaskan jual beli itu pada jual beli yang

lainnya? Ifu lebih tepat dibanding mengqiyaskan maskawin pada

jual beli?

Para pengikut madzhab Malik berpendapat qruf'ah boleh

dilakukan dalam hak milik berupa buah tanpa menyertakan pohon,

mengapa mereka tidak mengqiyaskan selain buah pada barang

yang tidak bergerak (properti), sebagaimana mereka mengqi5raskan

buah pada barang yang tidak bergerak, apalagi disertai pengakuan

Malih bahwa sepengetahuan dia tidak ada seorangpun sebelum-

nya lnng berpendapat demikian.

Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang menentang

hadits Jabir itu sendiri dalam hal, bahwa mereka membatalkan hak

s5ruf'ah baE seorang parkrer yang jika sang parbrer telah

menawarkan kepadanya unfuk mengambil alih sebagian hak milik

tersebut dengan nilai tukar yang diberikan unhrk menggantinSra,

lalu dia tidak pemah mau mengambil alihnya.

Bagaimana bisa seorang muslim dibenarkan mengambil

sepenggal hadits sebagai landasan hukum, apalagi dalam

memutuskan perkara yang tidak ada sepenggal dari hadits tersebut

yang menerangkannya, dan tidak menjadikannya sebagai landasan

hukum dalam perkara yang telah diterangkan secara tegas dalam
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hadits tersebut. -Kami berlindung kepada Allah dari pemyataan

seperti ini.-

Mengenai pemyataan yang dimuat dalam riwayat Abi

Salamah dari Jabir: " Sehingga ketil<a batas-babs ifu telah

dipastikan, dan pengalokasian barang yang diiual sudah diketaha
dengan plas, maka tidak ada hak s5ruf'ah.", maka ifu tdak
mengandung argumentasi yang mendukung pendapat mereka.

Karena, pemyataan ini tidak mengandung nash maupun

dalil yang menegaskan, bahwa pemyataan tersebut tidak ada

kecuali berhubungan erat dengan hak milik berupa tanah, jenis

bamng tak bergerak dan bangunan, bahkan batas-batas

kepemilikan barang itu dapat terjadi dalam segala jenis barang

yang dapat dibagi-bagi, seperti bahan makanan, hev,ran, fumbuh-

tumbuhan, dan segala jenis harta benda lainnya selain emas dan

perak. Bahkan pemberian batas pada segala jenis barang yang

tidak dapat dibagi-bagi ihr merupakan suatu keniscayaan.

Sebagaimana pemberian batas-batas yang harus dilakukan pada

bangunan, dan pada pagar keliling perkebunan, fidak ada per-

bedaan sarna sekali.

Penyebutan kata "Al Huduud' dan "Ath-thuruuQ' 6atas-
batas dan pengalokasian barang yang d$tral) oleh

Rasulullah $ memberitahukan hukum barang yang mernungkin-

kan untuk dibagi-bagi, sedangkan hukum bamng yang tidak dapat

dibagi+agi tetap sesuai dengan ukurannya.

Bagaimana pengertiannya tidak demikian, padahal bagian

awal hadits tersebut menrpakan keterangan Fng cukup untuk

memastikan, bahwa sytf'ah ifu merupakan hak yang wajib

dipenuhi berkenaan dengan segela jenis harta yang dapat dibagi-

bagi, dan berkenaan dengan segala jenis barang yang tidak dapat
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dibagi-bagi. Bagian awal hadits ini pengertiannya umum yang

mencakup semua jenis harta, baik harta yang mungkin dapat

dibagi-bagi, maupun harta yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi.

Di antara pemgertian yang tidak benar serta patut ditolak
adalah, bahwa melalui pemyataan tersebut Rasulullah S hanya

ingin memberitahukan hukum tanah saja, kemudian Rasulullah

menyampaikannya secara global. -Maha suci Allah dari pegertian

seperti ini.-

Padahal Rasulullah adalah orang yang diperintah untuk

menyampaikan penjelasan yang konkrit, tidak diperintah unfuk

menyampaikan penjelasan yang mengandung bias pemahaman.

Pengertian ini adalah perkara yang tidak akan terbayangkan dalam

akal orang yang berakal selain Rasulullah 4S. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

Jadi, pengertian yang menjadi pegangan mereka tidak

benar. Sesuai dengan kebiasaan mereka, bahkan sebagian mereka

bemni mengeluarkan pemyataan yang tidak benar. Misalnya, dia

mengklaim adanya ijma'yang memutuskan kewajiban s5ruf'ah atas

hak milik berupa tanah, dan pepohonan saja. Dan dia

mengklaim adanya ijma' yang memufuskan hilangnya hak syuf'ah

dalam hak milik selain ketiga jenis barang tersebut.

Sedangkan ijma' yang memutuskan kewajiban sytf'ah atas

hak milik berupa tanah berikut yang ada di atasnya seperti

bangunan dan pepohonan: Karni telah menyampaikan riunSnt

yang berbeda dengan ima'tersebut dari Al Hasan, hnu Sirin,

AMul Malik bin Ya'la, dan Utsman Al Batti, padahal mereka

adalah fuqaha serta tabi'in.
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Sementara ijma'yang memufuskan, bahwa tidak ada hak

sytf'ah yang bersangkutan dengan barang lain selain tanah, kami

telah menyebutkan riwayat yang mengandung pengertian umum

dari Umar dan Utsman, dan riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah dan

Atha', ini mempakan pendapat fuqaha kota Makkah.

Malik berpendapat syufah boleh dilakukan atas buah-

buahan yang dijual tanpa menjual pohonnya. Sepengetahuan

kami, tidak ada riwayat yang membatalkan hak syfah berkenaan

dengan barang lain selain tanah kecuali dari hnu Abbas, Syurraih,

dan hnu Al Musayryib. Riwayat mengenai pembatalan hak sytfah
itu tidak shahih diriwayatkan dari mereka. Diriwayatkan dari

Atha', nannun dia telah menarik kembali pemyataannya tersebut.

Dan diriwayatkan pula dari hrahim, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Al

Qatadah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Rabi'ah. Penarikan

kembali pemyataan dari mereka shahih.

Terkait dengan Ibnu Abbas, riwayat dari hnu Abbas yang

menerangkan pembatalan hak s5ntfah, Dirir,uayatkan dari

Muhammad bin Abdurrahman, dari Atha', dari hnu Abbas:

"Tidak ada akad sytfah atas he\^ran." Muhammad bin

Abdurrahman periwayat lrang tdak dikenal identitasnya. Di
samping ittr riwayat hnu Abbas tidak menjelaskan: "Tidak ada hak

sryf'ah atas selain hewan", sebagaimana hadits Utsman tidak

mengandung penjelasan tentang pembatalan hak sWf'ah dalrt

barang selain gandum dan pohon pejantan. Jadi, pegangan

mereka dengan riwayat hnu Abbas itu secaftr garis besar

dinlntakan batal.

Mengenai Ibnu AI Musayyib, pernbatalan hak sgf'ah itu
diriwayatkan dari Ibnu Sam'an, dia periwayat yang dikenal suka

berbohong. Pembatalan hak syuf'ah yang diriwagratkan dari
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Syuraih dari Jabir Al Ju'fi, dan riwayat yang diriwayatkan dari Jabir

Al Ju'fi ini sudah cukup.

Kami telah meriwayatkannya, yang diriwayatkan dari Sa'id

bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ubaidah,

Jarir dan Yunus. Ubaidah berkata dari hrahim. Jarir berkata dari

AsySya'bi. Mereka berdua berkata: Tidak ada hak sytfah kecuali

dalam perkara hak milik berupa rumah atau barang tak bergemk.

Yunus berkata dari Al Hasan: Tidak ada hak sytfah kecuali dalam

perkara hak milik berupa tanah.

&jumlah orang seperti mereka tidak dinyatakan iima'

kecuali oleh orang yang banyak berbohong serta sedikit

mempunyai sifat malu. Padahal kami telah menyampaikan

pendapat berbeda dari orang yrang telah kami sebutkan. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Malik telah menentang mereka semua, sebab dia

berpendapat sytf'ah boleh dilakukan atas hak milik berupa buah

tin, anggur, zaihrn dan jenis buah-buahan lainnya yang berada di

pohon. Padahal barang tersebut bukanlah mmah, barang tak

bergerak dan dan bukan pula tanah. Bahkan Ibnu Syubramah

berpendapat syuf'ahboleh dilakukan atas hak milik berupa air.

Pemyataan yang mengherankan dari para pengikut

madzhab Malik adalah, pendapat mereka yang menetapkan

bolehnya memaksa seorang parhrer agar turut menjual bersama

dengan partremya, padahal tidak ada sumber nash, hadits, qiyas

maupun hasil pemikimn logis yang menetapkan ketenfuan

tersebut. Kemudian menetapkan rekanan tersebut fidak

mempunyai hak syufah, padahal nash telah menerangkan

ketenfuan hak sytfah tersebut.
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Hal yang mengherankan yang lain dari mereka dan dari

para pengikut madzhab Abu Hanifah adalah pemyataan merekat

Hadits musnad sarna dengan hadits mursal, sampai-sampai

sebagian mereka berkata: Bahkan hadits mursal lebih kuat. Kami

telah sebutkan: Hadits mursal yang hasan sanadnya dari sekian

banyak hadits mursal telah menetapkan ketentuan hak syuf'ah

dalam perkara hak milik berupa budak perempuan dan khadim.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ja'far,

Syr'bah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari

hnu Abi Mulaikah, Nabi $ bersabda,

9t rr o o

eoui F e:a*, #t et-

"Dalam kepemilikan seorang budak lakilaki mengandung

hak sytfah, dan dalam segala jenis barang."

Sepengetahuan kami, tidak ada keterangan yang

terkandung dalam berbagai hadits mursal, yang terkuat daripada

hadits mural ini. L-alu mereka menentangngd, dan mereka tidak

mencacatinya kecuali sebab kdudukannya yang hanya hadits

mursal? Jadi, aturan mana, atau mana pendapat yang harus diikuti

bersamaan dengan sikap seperti ini? -Kami berlindung kepada

Allah dari tindakan pengabaian tersebut.-

Mengenai hilangnya hak seorang partrer; jika parhrer yang

bersangkutan telah menawarkan kepadanya agar mengambil alih

bagian hak miliknya, lalu dia tidak pemah mengambil alihkannya,

para pengikut madzhab Abu Hanifah selain Ath-Thahawi, para

pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab AsySyafi'i,
berkata: Haknya tidak gugur lantaran tindakan tersebut, bahkan
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dia masih mempunyai hak mengambil alih sesudah jual beli

tersebut terjadi.

Mereka berargumen dengan mengatakan: Hak sytfah
tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya

sesudah penawaran mengambil alih tersebut, tetapi hak sytf'ah itt
memiliki kekuatan hukum tetap yang menjadi haknya sesudah;ual

beli tersebut? Jadi, Undakannya yang tidak mengambil alih bagian

hak milik yang belum memiliki hukum tetap baginya sesudah

penawaran pengambil alihan ifu, maka hal tersebut udak

mempunyai implikasi hukum apapun. Haknya Udak gugur saat hak

tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka Udak

memiliki argumentasi sama sekali kecuali alasan ini.

Alasan ini tdak dapat dijadikan pegangan. Bagian awal

argumentasi tersebut pemyataan mereka: Hak sytfah belum

memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya sesudah

penawaran pengambilalihan bagian hak milik tersebut.

Pemyataan ini tidak benar. Karena, baik hak sryf'ah
maup,un selain hak sytfah adalah afuran agama yang seluruhnya

tidak bersifat mengikat (memiliki kekuatan hukum btap) kecuali

ketika Allah @ telah menetapkannya melalui lisan Rasul-NSn #.
Jika tidak demikian, maka suatu afuran yang tidak disampaikan

dengan mekanisme seperti ini bukanlah afuran agarna, padahal

Rasulullah $ adalah oftrng yang menetapkan hak pihak yang

melalarkan sytf'ah (Syafiil sebab adanya penawaran syfah
kepadanya sebelum jual beli tersebut terjadi, dan beliau

menggugurkan haknya akibat tindakan beliau yang tidak

mengambilnya se',r.rakfu tawaran itu diajukan kepadanya, dan beliau

sama sekali tidak menetapkan dia masih mempunyai hak swf'ah
sesudah jual beli tersebut.
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Terkecuali, pemilik bagian ifu tidak menawarkan hak

sgfah kepadanya sebelum jual beli tersebut terjadi, maka jika

demikian kenyataannya, maka dia masih tetap mempunyai hak

syfah sesudah jual beli tersebut terjadi. Namun jika Udak

demikian, maka dia tidak lagi rnempunyai hak sytfah. Inilah
hukum Allah yang disampaikan rnelalui lisan Rasul-Nya #.

Jadi, datangkan kepada kami riwayat dari
Rasulullah # y*S menerangkan, bahwa pengambil alihan bagian

hak milik tidak bersifat mengikat bagi pihak yang mau melakukan

sytf'ah kecuali hanya sesudah jual beli tersebut terjadi. Keterangan

ini adalah keterangan yang selamanya mereka tdak akan

menemukannya. Jadi, kerusakan pendapat mereka sudah ;elas,

karena bersumber dari penggalan-penggalan kata yang

dila,rmpulkan menjadi satu susunan kalimat.

Dari mana para pengikut ma&hab Abu Hanifah

mempunyai gagasan pemikiran, ketika mereka memperbolehkan

mengeluarkan zakat sebelum genap sahr tahun, dan juga sebelum

memasuki satu tahun. Para pengikut madzhab As5rMalik juga

demikian, memperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum genap

satu tahun kurang dua bulan. Para pengikut ma&hab Aslrsyafi'i
juga demikian, memperbolehkan rnengeluarkan zakat sebelum

genap satu tahun?

Dari mana para pengikut madzhab Malik mempunSai

gagasan pemikiran ketika mereka membenarkan ahli waris boleh

mengizinkan pemberi wasiat unhrk berwasiat lebih dari sepertiga

hartanya, padahal harta tersebut belum tentu menjadi hak milik
mereka sesudah pemberi wasiat itu meninggal, dan belum tentu
pula mereka mempunyai hak yang terkandung dalam harta

tersebut, tetapi mungkin saja pemberi wasiat ifu justor-r menjadi ahli
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orang yang

tanah.

waris mereka, atau mungkin juga pemberi wasiat itu memptrnyai

anak lagi, yang mengurangi perolehan warisan mereka?

Dari mana mereka mempunyai gagasan pemikiran ketika

mereka membenarkan perceraian sebelum adanya ikatan

perkawinan, dan pemerdekaan sebelum adanya hak pemilikan

budak tersebut. Tetapi mereka merasa bangga dengan berbagai

pemyataan yang bias ini. Oleh sebab ihl, Segolongan ulama

berpendapat: Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazaq; Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam bin Utaibah, mengenai dua

terlibat kepemilikan sebuah rumah atau sebidang

Seorang di antara mereka berkata pada pemilik yang lain:

Aku berkeinginan menjual, dan kami mempunyai hak sytf'ah,

maka belilah dariku. [-alu pemilik lain berkata padanya: Aku tidak

mempunyai keinginan unfuk membelinya, dan Aku mengizinkan-

mu unfuk menjualnya, lalu dia pun menjual. Kemudian pemohon

syfah tiba-tiba datang, lalu dia berkata, bahwa alat tukar bagian

yang dijual itu sudah ada, dan aku adalah orang yang paling

berhak.

Al Hakam berkata: Dia tidak mempunyai hak apapun

ketika dia sudah memberi izin. Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dengan

pendapat inilah, kami berpegangan; yaitu pendapat Abi Ubaid,

Ishaq, Al Hasan bin Hayry, salah sahr dari kedua pendapat Ahmad

dan segolongan ulama ahli hadits.

Apabila ada seseorang mengatakan: Hadits ini benar-benar

telah diriwayatkan dari Abi Az-Zubatr dari Jabir. Dan di dalam

hadits tersebut terdapat penjelasan: "Dia (pemilik ba7ian) frdak

dapat dibenarkan meniual' ?
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Kami menjawab: Dalam sanad hadits ini, Abu Az-Zuban

tidak pemah mendengar langsung dari Jabir, padahal dia memberi

pengakuan atas dirinya sendiri, bahwa hadits yang tidak pemah dia

sebutkan di dalamnya pemah mendengar langsung dari Jabir,

maka periwayat yang dia tidak pemah sebutkan namanya telah

menceritakan kepadanya hadits tersebut dari Jabir. Kemudian,

kalau pun hadits tersebut shahih, tentu bagian akhir hadits adalah

yang menentukan bagian awal hadits tersebut. ndak dapat

dibenarkan mengabaikan sesuafu yarry shahih diriwayatkan, yaifu
putusan hukum Rasulullah S.

Berikut ini hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Ishaq bin Rahawaih; Abdullah bin Idris

menceritakan kepada kami, Ibnu Jurarj mengabarkan kepada

kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Rasulullah $ menetapkan

al<ad sytf'ah di setiap perserikatan yang tidak dapat dibagi-bagi;

Rumah (Rab'ah), atau pagar keliling perkebunan. BaE seorang

pemilik tidak diperkenankan menjual kecuali parturemya

mengizinkan, sehingga jika dia mau, dia berhak menariknya, dan
jika dia mau, maka dia boleh membiarkannya, sehingga jika dia

telah menjualnya, sementara part'remya tidak mengizinkannya,

maka parkrer ifu lebih berhak mendapatkan bamng tersebut."

Jadi, Rasulullah # h*9ra menetapkannya sebagai orang

yang paling berhak sesudah terjadi jual beli yang tdak
diperkenankan. Sehingga, jelas hak mengambil alih atau membiar-

kannya sesudah jual beli tersebut diserahkan sepenuhnya kepada

pengambil al:}:. (syafii), jika dia tidak pernah mengizinkan sebelum

jual beli tersebut.

Jadi, apabila dia mau membatalkan jual beli tersebut, maka
jual beli tersebut batal. Dan apabila dia mengizinkan jual beli
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tersebut, maka sewakhr dia mengizinkan jual beli tersebut, jual beli

tersebut itu diperbolehkan. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

1595. Masalah: Kewenangan pengambil alihan

kepemilikan barang (syufah) tidak diberlakukan kecuali hanya

dalam jual beli. SWfah tidak diberlakukan dalam harta

perserikatan berupa maskawin, dalam ijarah, dalam hibah dan

perikatan lain selain yang telah disebutkan. Ini merupakan

pendapat segolongan ulama salaf.

Seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan

kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Hasan,

"Bahwasanya dia berpendapat tidak ada akad syufah dalam

perserikatan Maskawin. "

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna,

AMurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir,

dia berkata: Aku menerima kabar dari Asy-Sya'bi bahwa dia

berkata: Tidak ada akad syufahdalam perserikatan maskawin." Ini

pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan para pengikut

madzhabnya, Abi Sulaiman, para pengikut madzhab kami, dan Al-

Laits bin Sa'id.

Al Harits Al Akli, hnu Abi [-aila, hnu Sy.rbramah, Al

Hasan bin Hayy, Malik, dan AsySyafi'i juga berkata mengenai

maskawin dan syf'ah.

Mereka kemudian berbeda pendapat. Al Akli dan Asy-

Syafi'i berkata: sytf'ah mengambil alih maskawin yang sepadan.
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hnu Abi [-aila, Ibnu Syubramah, Al Hasan bin Hayy dan Malik

berkata: Dia berhak mengambil alihnya dengan nilai tukar yang

sama dengan bagian maskawin tersebut. Malik dan Asy-Syafi'i

menetapkan: Ketentuan sytfah ihr dalam ijarah.

Apabila timbul pertanyaan: Mengapa kalian tidak

mengambil kesimpulan menetapkan sgf'ah dalam seluruh

perserikatan yang telah disebutkan itu berdasarkan pengertian

urnurn dari sabda Rasulullah # dun putusan hukum beliau yang

menetapkan s5ruf'ah dalam segela jenis barang yang tidak dapat

dibagi-bagi?

Pertanyaan yang kalian kemukakan tidak dapat dibenarkan,

karena kata "swfah" bukanlah istilah kata yang sudah ada

sebelum Islam, tetapi sytfah menrpakan istilah kata yang

hanya dikenal dalam aturan syariat, orang arab sebelum Rasulullah

tidak pemah mengenal maknanya, sebagaimana tidak dikenalnya

istilah shalat, istilah zakat, istilah puasa, istilah kafarah,

istilah nusuk, dan istilah had, yang mana keseluruhan istilah

tersebut hanya dikenal dalam afuran agama, sampai-sampai

Rasulullah $ menjelaskannya kepada kita segala sesuatu Snng

tidak pemah diketahui sebelumnSa oleh orang arab seperti sifat

ruku', sujud, bacaan wajib dalam shalat, zakat harta lnng
diberikan, sesuafu yang harus dihindari di tengah puasa pada bulan

Ramadhan, dan istilah lain selain yang telah disebutkan ifu.

Demikian juga, istilah syfah adalah bagian dari bab ini,

yang tidak ada seorangpun mengerti apa yang dikehendaki dengan
sytf'ah ifu sampai dengan Rasulullah S menjelaskannya, dan

beliau menjelaskan bahwa sytfah ifu hanya ada dalam jual beli,

dan beliau tidak pemah menyebutkan sgf'ah di luar jual beli.

Sehingga ketentuan sytf'ah itu tidak boleh melampaui batas
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penjelasan Rasulullah S hingga ke berbagai dugaan yang tidak

benar.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengqiyaskan

maskawin dan ijarah pada jual beli? Maka kami menjawab, Qiyas

ini tidak benar, karena qiyas itu seluruhnya batal (rusak). Kalaupun

qiyas itu benar, tentu qiyas ini adalah inti daripada kerusakan itu

sendiri, karena maskawin dan ijarah tidak menyerupai jual beli

dalam satu dari berbagai hal yang menjadi persyaratan qiyas.

Qryas menumt mereka yang memeganginya adalah,

memberikan kepastian hukum akan suatu perkara sesuai dengan

hukum perkara yang menyamainya, padahal jual beli itu adalah

pemindahan hak kepemilikan barang yang dijual, dan iianh
bukanlah pemindahan hak kepemilikan barang yang disewakan,

tetapi hanya sebatas memberi kau.renangan mengambil bertagai

manfaat yang ada serta konkrit, dan maskawin bukanlah

pemindahan hak kepemilikan tubuh.

Tidak halal menjual sesuatu yang belum iadl liarah hanya

terjadi dalam perkara yang belum jadi, yaifu bertagai manfaat

tersebut, dan pemikahan boleh tanpa menyebutkan maskawin,

sedangkan jual beli tidak boleh tanpa menyebutkan harga.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka

mengenai pengambil alihan maskawin tersebut apakah menukar

dengan maskawin yang sama atau dengan nilai fukar bagian

tersebut? Inilah satu bukti konkrit, bahwa perbedaan pendapat itu

menrpakan hasil pemikiran 5nng rusak serta kontradiktif, 5nng

mana salah satu dari kedua pendapat itu tidak ada yang lebih

diunggulkan daripada yang lainnya.
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Dari mana mereka mempunyai gagasan qiyas ini senvakhr

mereka mengqiyaskan seluruh jenis harta benda lainnya pada

berbagai jenis hak milik berupa tanah dalam syf'alf Ini qiyas yang

lebih diunggulkan, andai qiyas tersebut benar sehari saja.

Apabila mereka menyebutkan hadits dari Nabi $ yang di

dalamnya terdapat keterangan, ij"lt +t2t f t e f,-S 
4A1 5;

jti "Barangsiapa membeli piutang yang menjadi tanggungan

seseorang, maka pihak yang mempunyai piutang lebih berhak
mendapatkannVd," penyebutan hadits ini tidaklah benar, karena

hadits ini diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan
identitasnya, dari Umar bin AMul Aziz, dmi Nabi $.

Kalaupun hadits ini shahih, mereka pun tidak dapat
mempergunakan hadits ini sebagai landasan hukum, karena hadits
ini juga menjelaskan tentang jual beli. Sehingga hadits tersebut
jusbnr malah menjadi landasan hukum yang melemahkan mereka
ketika mereka menolak akad sgf'ah atas barang lain selain barang
tak bergerak (properti).

1596. Masalah: Apabila ada seseorang yang tidak
pernah menawarkan kepada parhremSa unfuk mengambil alih
bagian hak milik bersama tersebut sebelum jual beli itu terjadi, lalu
hak sytf'ah telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat jual beli
tersebut, maka parkrer tersebut masih tetapi mempunyai hak
s5ruf'ah; baik dia mengetahui jual beli tersebut atau fidak
mengetahui, baik dia turut menghadiri proses jual beli tersebut atau
tidak furut menghadirinya, baik dia dapat mempersaksikan sebagai
bukti pengambilalihan bagian hak milik tersebut atau dia tidak
dapat mempersaksikan, sampai dengan dia mengambil alih
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kapanpun dia menghendaki, walaupun sudah delapan puluh tahun

atau lebih, atau dia mengeluarkan pemyataan mengenai

pengabaian haknya tersebut, sehingga haknya gugur ketika keluar

penyataan tersebut.

Hak parkrer tersebut tidak gugur akibat penawaran yang

dilakukan oleh selain parhremya atau oleh ufusan sang parbrer

kepadanya untuk mengambil alih bagian hak milik tersebut.

Perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama berkaitan

dengan ketentuan waktu pengambil alihan hak milik melalui

s5rufah.

Abu Hanifah berkata: Kapan dia mengetahui jual beli

tersebut, dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai hak

mengambil alih hak milik tersebut, lalu dia segera menunfut

haL,nya wakfu ihr juga, atau dia mempersaksikan, bahwa dia orang

yang akan mengambil hak sytfal>nya tersebut, maka dia

mempunyai hak syfah ih: selamanya.

Apabila sesudah mengetahui ifu semua, dia diam selama

beberapa tahun, maka jika dia tidak mempersaksikan, dan fidak

pula menuntut haknya tersebut, maka haknya ifu benar-benar

hilang.

Ulama pengikut Abu Hanifah; yaitu Muhammad bin Al

Hasan juga berpendapat demikian, hanya saja dia menambah

komentamya: Tindakan mempersaksikan, bahwa dia adalah

pemohon hak syfah tersebut, tidak mempunyai manfaat apapun

kectnli tindakannya mempersaksikan hal itu dilakukan di hadapan

orang yang termohon syufah tersebut, atau di hadapan baEan

hak milik yang ditr.rntut.
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Muhammad bin AI Hasan juga berpendapat: Sehingga

apabila sesudah tindakan mempersaksikan yang telah disebutkan

itu, dia diam selama safu bulan dengan tidak memohon hak
s5ruf'ah, maka hak sytfal>nya batal.

Sebagian tokoh pemikir para pengikut madzhab Abu
Hanifah berpendapat: Pemohon hak sytfah (Slnfiil, jika dia diam
dengan tidak mempersaksikan dan tidak pula memohon (hak

sytfbhl yang mempunyai masa khiyar seperti yang dimiliki oleh

wanita yang mempunyai hak khiyar. Inilah pendapat yang sesuai

dengan pendapat Abu Hanifah, Al Batti, hnu Syubramah,

Ubaidillah bin Al Hasan dan Al Auza'i berpendapat, kecuali

Ubaidillah yang menambahkan: Permohonan hak sgfah itu tidak
dapat ditangguhkan kecuali dalam waktu yang singkat.

Malik menyampaikan tiga pendapat yang berbeda:

Sesekali dia berpendapat: Apabila partner tersebut

menerima kabar jual beli, dan dia mempunyai hak melakukan

s5ruf'ah,lalu dia diam sembari tidak pemah menunfut hakn5ra dan
fidak pula mempersaksikan, maka dia tetap mempunyai hak
tersebut, dan dia mempunyai hak menunfut sryf'ah tersebut

selama belum meler,r,rati masa yang sangat lama tanpa memberi
batasan waktu penuntutan hak tersebut.

Dalam waktu lain dia berpendapat Apabila dia melakukan
penuntutan haknya dalam jangka wakhr, yang mana dia
mengetahui jual beli tersebut sampai dengan lima tahun, maka dia
dapat dibenarkan menuntut hak sytf'ah tersebut. Sementara jika

dia tidak pemah melakukan penuntutan haknya sampai melerruati

masa lima tahun, maka haknya ifu benar-benar hilang.
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AsySyafi'i berpendapat: Apabila dia mengabaikan

penunfutan haknya selama tiga hari, atau kurang dari tiga hari,

maka dia dapat dibenarkan menunfut haknya. Sementara jika dia

tidak pemah menunfut haknya sampai melewati masa tiga hari,

maka haknya benar-benar sudah hilang. Ini adalah pendapat

Sufuan Ats-Tsauri.

AsySyafi'i kemudian menganulir pendapatrya tersebut, dia

berkata: Apabila dia mengabaikan penuntutan haknya tanpa

disertai alasan yang menghalanginya unfuk melakukan funtutan

tersebut; baik dalam jangka waktu yang singkat atau pun jangka

wakfu yang lama, maka haknya ifu benar-benar sudah hilung.

Sementara jika dia mengabaikannya karena ada alasan tertenfu,

maka dia tetap mempunyai haknya tersebut; baik pengabaian itu

berlangsung sangat lama atau pun singkat. Ini adalah pendapat

Ma'mar.

Diriwayatkan dari Syuraih, dan juga diriwayatkan secara

shahih dari Asy-Sya'bi, dan diriwayatkan pula dari AsySya'bi,
'Bahwasanya dia mempunyai masa tangguh selama sehari."

Di antara ulama ada yang berpendapat seperti pendapat

kami, yaitu yang telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al
Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Humaid

Al Azraq, "Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menetapkan hak

syuf'ah sesudah sepuluh tahun lebih sejak penjualan."

Beberapa pendapat Malik sebagaimana yang telah

disebutkan, adalah pendapat yang mengandung pemyataan yang

amat rusak. Karena, pendapat Malik itu adakalanya berupa

pemberian batas waktu tanpa didukung dasar hukum, dan

adakalanya pemyataan yang mengandung pengertian umum tanpa
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pemberian batas waktu yang telah ditenfukan, sehingga seseorang

tidak akan mengerti kepastian hukum kapan haknya ifu akan

hilang dan tidak mengerti kapan haknya tidak hilang'

Padahal masa itu tidak akan disebut wakfu yang lama

kecuali jika dibandingkan dengan waktu yang lebih singkat

daripada masa tersebut. Waktu sehari akan terasa sangat lama

bagr orang yang sedang menjalani penyiksaan dalam sehari

tersebut. Sedangkan jika dibandingkan dengan sesaat dan seratus

tahun akan terasa singkat bila dibandingkan dengan umur dunia, di

samping itu pendapat Malik itu tidak pemah diketahui pemah

diriwayatkan dari seseorang sebelum beliau, dan tidak mendapat

dukungan dalil Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang lemah, pendapat

ulama salaf, dan maupun pemikimn yang mempunyai alasan yang

benar-

Demikian iuga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat

pertama dari kedua pendapat AsSrSyafi'i, dan pendapat AsySya'bi

mengenai pemberian batas waktu sehari. Jadi, kedua pendapat

tersebut merupakan dua pendapat yang mengandung pemyataan

yang sangat rusak. Karena, kedua pendapat adalah pemberian

batas waktu tanpa didukung dasar hukum.

Mengembalikan masalah penangguhan waktu penunfutan

hak sytf'ah kepada berbagai hadits yang menerangkan tentang

l<hiyar selama tiga hari tidak lebih diunggulkan daripada

mengembalikannya pada khiyar masa iddah. Jika suami mau,

maka dia bisa rujuk, dan jika dia mau, dia pun boleh menemskan

thalak tersebut, yaitu tiga bulan. Seluruh pendapat ini adalah

pendapat yang mengandung pengertian yang bias.

Demikian juga pendapat Muhammad bin Al Hasan dan

penenfuan batas wakhr funfutan hak sytf'ah selama satu bulan,
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dan dengan pembatasan hak menuntut sytfah dengan qnrat
misalnya, bahwa mempersaksikan ifu tidak bermanfaat kecuali di
hadapan pihak termohon sytfah atau di hadapan bagian hak milik
yang dijual.

Ini pendapat yang mengandung pemyataan yang nrsak,

cukuplah bagimu dengan tidak mengikutinya dan membuaLbuat

afuran agarna dengan jalan yang tidak benar.

Pendapat orang yang mengatakan: Partner tersebut

mempunyai jangka waktu mentrnfut sama seperti wanita lnng
diberi kebebasan memilih antara rujuk atau thalak, ini adalah

pendapat yang sangat meremehkan yang pemah didengar selama

ini, karena mempersamakan masa funfutan dengan ldr&n, iddah,

itu mempakan argumentasi unfuk memperkuat perkara 5ang batil

dengan alasan yang batil, untuk memperkuat yang kacau dengan

alasan yang kacau pula, dan tidak pernah terdengar perkataan

yang lebih bodoh daripada bertagai pendapat mengenai hukum

wanita yang memilil<r khiyar iddah.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i, Al Batti dan

orang yang sependapat dengan mereka mengenai batas masa

penunfutan hak syf'ah dengan qprat mempersaksikan, kemudian

sang parhrer diam dan tidak mengambil findakan apapun, ini

adalah pendapat tanpa bukfi dalil yang kuat, dan pemyataan yang

demikian ini adalah pendapat 1nng tidak benar.

Kami yakin, bahwa hak parkrer tersebut sifatrya mengikat

sesudah jual beli bagian hak milik bersama itu terjadi setelah

penjual tidak pemah memberitahukannya sebelum jual beli. Jadi,

apakah mempersaksikan hak parbrer tersebut masih diperlukan,

atau darimana mereka dapat menetapkan hak partrer itu dengan
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mempersaksikan dan sekaligus menggugurkan haknya sebab dia

mengabaikannya.

Ini pemyataan keliru yang amat buruk, dan juga termasuk

pemyataan meniadakan hak yang benar-benar sudah memiliki

kepastian hukum tetap berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Allah & terhadap partrer tersebut-

Mempersaksikan pengambil alihan itu tidak memperkuat hak

partner tersebut dan mengabaikannya ifu pun tidak

melemahkannya, sehingga pendapat Abu Hanifah ini tidak benar.

Tidak ada yang tersisa kecuali salah sahr dari kedua

pendapat Asy-Syafi'i dan Asy-Sya'bi. Setelah kami melakukan

pengkajian mengenai pendapat tersebut, kami sama sekali tidak

menemukan argumentasi yang memperkuat pendapat mereka

kecuali, bahwa sebagian orang yang suka menyembunyikan

kebenaran mengambil pendapat yang mengandung kebohongan,

palsu serta disandarkan kepada Rasulullah &, JW y5, i;;Llt

W\ d.'z;aLl2 " Sytf'ah itu bagaikan -n ** tali pengikat dan

sytf'ah menjadi hak orang yang mau mengambihya."

Ini adalah hadits yang mana kami telah meriwayatkannya,

yang bersumber Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar, dia

berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad

bin AMurrahman bin Al Bailamani menceritakan kepada kami,

dari ayahnya, dari AMullah bin Umar, dari Nabi $, beliau

bersaMa:
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" Tidak ada hak syfah bagi orang yang tidak hadir dan

tidak pula bagi seorang yang masih kanak-kanak. Syufah itu
bagaikan mengurai tali pengikat. Barangsiapa melepas

kepemilikan budak lnng dimilikinya, maka budak tersebut

bersbfus orang merdel<a, dan dia kembali menjadi kepunyaan

Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin terikat dengan segala

pers5nratan mereka selagi mereka sesuai dengan kebenaran-"

Adakah yang lebih mengherankan daripada findakan

mereka yang menentang selunrh isi hadits ini dan argumentasi

mereka dengan sebagian hadits ini, karena sebagiannya benar dan

sebagiannya tdak benar? Sungguh buruk sekali kesimpulan

pendapat seperti ini.

Pemyataan: "Dan sytf'ah manjadi hak orang J/arrg mau

mengambiln5m." Tidak ada keinginan bagl kami unfuk

mengutarakan sanadnya, ha.rya saja secara singkat sanadnya tidak

mengandung kebaikan. hnu Al Bailamani adalah periwayat ynng

dha'if, yang dikesampingkan, dan yang telah disepakati untuk

mengabaikannya.

Pemyataan "Menjadi hak orang yang mau mengambilnya

(waababahaal" pemyataan yang msak, tidak diperkenanan

menlrandarkan pemyataan semacarn ini kepada Rasulullah $,
karena pemyataan orang yang mengatakan: " dan s5ruf'ah menjadi

'*y
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hak orang yang mau mengambihya," ini memberikan kepastian

permohonan hak s5ruf'ah bagi partner itu harus berbarengan

dengan jual beli tersebut dan tidak sesudahnya, karena kata

" Muwaatsabali' adalah kata kerja dari dua pelaku sekaligus (saling

menyerobot hak miliknya), jadi tenfunya permohonannya itu harus

dilakukan berbarengan dengan jual beli tersebut tidak sesudahnya,

karena penundaan mengambil hak ifu tidak disebutkan dengan

" Muwaatsabah."

Pemyataan,"Sjrufah ifu bagaikan mengurai tali pengikat

(Nasythatil lqaal)," maknanya sudah jelas. Pemyataan ini tdak
mengandung argumentasi yang memperkuat mereka. Karena,

nasythatil lqaal maknanya Hillil lqaal (mengurai tali pengikat),

demikian juga dengan qrufah, karena sgfah ifu melepas

kepemilikan atas barang yang dijual dan sekaligus menetapkannya

menjadi hak kepunyaan orang lain.

Ali berkata: Allah $ benar-benar menetapkan hak sSnfii'

yang bersifat tetap, dan Allah menetapkan pihak pengambil alih ifu
melalui lisan Rasul-Nya # yang membenarkannya, sebagai pihak

yang paling berhak menuntut qatfah jika penjual tersebut tidak

memberitahukannya sebelum jual beli tersebut terjadi.

Jadi, setiap hak yang bersifat tetap berdasarkan afuran

Allah dan Rasul-Nya,#, tidak dapat ditiadakan selamanya kecuali

dengan nashlain yang datang kemudian dan meniadakannya.

Maka, apabila pembeli tersebut menggantungkan haknya

sampai dia memilih mengabil alih atau mengabaikan haknya, tentu

dia harus memilih salah satu dari dua perkara tersebut, dan hakim
pun harus memaksanya menenhrkan salah satu dari kedua perkara

tersebut, karena pembeli telah memberikan haknya, sehingga
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hakim tidak dapat dibenarkan menghilangkan haknya secara sia-

sia.

Karena, tindakan menghilangkan haknya itu merupakan

tindakan penyia-nyiaan harta tersebut, dan sang parhrer harus

mengambil haknya atau dia membiarkan hak milik bagian ifu
menjadi kepunyaan orang lain. Jika tidak demikian, maka hakim

adalah orang yang telah menutupi kebenaran serta orang yang

tidak berharap kebaikan bagi saudaranya yang seharusnya dia

dapat bersikap adil padanya. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Orang yang menolak untuk mengambil haknya dan dia

tdak pemah memberikannya, maka hilangnya hak menunfut

tersebut tidak secara otomastis meniadakan haknya itu, walaupun

dia diam seumur hidupnya. Tidak terjadi perbedaan pendapat di
antara mereka mengenai orang yang meng-ghashab harta benda,

atau dia mempunyai piutang, warisan atau hak apapun, maka

hilangnya hak menunfut itu Udak otomatis meniadakan hak

tersebut, dan dia tetap menguasai hak tersebut selamanga. Jadi,

dari mana sumbemya mereka mengecualikan hak syf'ah dan
seluruh hak lainnya berdasarkan sejumlah dalil yang rusak tersebut.

1597. Masalah: Apabila pihak s5nfti' mernilih untuk

mengambil haknya, maka pembeli tersebut wajib mengembalikan

semua penghasilannp. Segala bentuk transaksi yang telah

dilakukan terkait hak milik tersebut, seperti hibah, sedekah,

pemerdekaan, wakaf, pendirian bangunan, akad kitabah, atau

kesepakatan pembagian hak milik bersama, seluruhnya adalah

transal$i yang batil, dikembalikan serta dirusak selamanya, dan

semua bangunannya ifu pun harus dibebaskan dari posisinya.
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Pihak pengambil alih tidak dapat dibenarkan menuntut hak

lain selain yang telah disebutkan. Apalagi pihak lawan tersebut

adalah orang yang menghalangi haknya. Sebab, sejailnya pembeli

seperti ini adalah orang yang menyerobot milik orang lain

@hashiS, zhalim, melampaui batas, serta yang menghalangi hak

orang lain tanpa ada keraguan sedikitpun.

Apabila partner tersebut meninggalkan hak untuk

mengambil alih melalui sytf'ah tersebut, maka seluruh transaksi

yang telah disebutkan itu tetap berlanjut seperti semula dan

hukumnya pun sah, serta dia tidak wajib mengembalikan apapun,

dan penghasilan tersebut menjadi kepunyaannya.

Ketentuan ini berlaku jika proses pemberitahuan kepada

paryrer tersebut oleh pembeli dapat dilakukan, atau dapat

dilakukan oleh penjual sewaktu pembeli tersebut membeli-

Apabila proses pemberitahuan kepada parher tersebut

tidak dapat dilakukan oleh penjual karena ada udzur' apapun

udzumya, atau karena kesulitan menempuh perjalanan, maka

sytfah tersebut tetap menjadi hak partrer kapanpun dia

berkeinginan menuntutnya. Pembeli tidak diwajibkan

mengembalikan penghasilan seunktu sytfah itu tetap menjadi hak

parhrer tersebut, akan tetapi segala jenis tansaksi yang teriadi

belakangan setelah jual beli, yaitu tansaksi yang telah kami

sebutkan, harus dinyatakan msak, dan bangunannya pun harus

dibebaskan.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, sabda Nabi $ yang

telah kami sampaikan sebelum masalah ini, yaihr,

ltzo /. t.,ot 6z .o.o..1 tl, ,i,,.4!_/ a)9-,? Cf ,,*- )
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" ndaklah pafut bagi seseorang menjual sampai dengan dia

membei tahu parfiiemya" .

Tindakan penjualan yang dilakukan oleh seorang parhrer

sebelum memberitahu parhremya, tidak lepas dari salah safu di

antara ketiga model transaksi, dan tidak ada yang keempat:

Adakalanya jual beli tersebut merupakan ikatan yang batil,

walaupun pengambil alih mengesahkannya dengan cara

meninggalkan hak qrufah tersebut.

Jual beli ini merupakan ikatan yang batil, karena

seandainya jual beli itu hukumnya sah, maka tentunya dia wajib

mengembalikan penghasilan yang muncul dari barang yang dijual

tersebut dalam kondisi apapun; baik pengambilalih itu mengambil

atau meninggalkan haknya.

Padahal hadits tersebut menetapkan ketentuan lain selain

ketenfuan itu, bahkan hadits tersebut menetapkan ketenfuan,

bahwa parbrer itu adalah pihak gnng paling berhak, juga bahwa

partner itu jika dia memilih untuk meninggalkan haknya, maka dia

dapat dibenarkan meninggalkan haknya tersebut. Jadi, kalau jual

beli tersebut merupakan ikatan yang batal, maka tenfu perlu

ikatan jual beli yang lain, dan pembaruan perikatan ini
cara yang keliru.

Atau jual beli yang dilakukan oleh parffrer tersebut

men:pakan ikatan yang sah sampai dengan s5nfii'
membatalkannya dengan cara mengambil alih haknya. Jual beli

seperti ini juga termasuk ikatan yang batal lantaran saMa

Rasulullah &,'C!-1 "nduk patut". Di antara perikatan jual beli

yang sah tetapi batal adalah ikatan jual beli yang telah dikabarkan
oleh Rasulullah #, "Bahwasanya jual beli tersebut tidak patut."
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Atau jual beli tersebut belum memiliki kepastian hukum

(mauquf. Sehingga apabila pengambil alih itu mengambil hak

s5rufah tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli tersebut

diletakkan sebagai ikatan yang batal. Sementara jika dia memilih

meninggalkan haknya, maka dapat diketahui bahwa jual beli

tersebut diletakkan sebagai ikatan yang sah.

Inilah model ikatan jual beli yang sah, karena batalnya

kedua model perikatan jual beli yang disebutkan pertama. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah fu, " Parbter ifu adalah orang yang

lebih berhak mendapatkan bamng yang diiual." Jadi, kesimpulan

yang benar adalah, bahwa pembeli ifu mempunyai hak sesudah

hak pengambil alih (syafiil, sehingga kesimpulan pendapat kami

ihr benar. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kami akan bertanya kepada orang yang menentang

pendapat kami ini: Kapan pihak pengambil alih itu diposisikan

sebagai orang yang lebih berhak mendapatkan barang yang dijual;

apakah sewaktu dia memilih mengambil haknya atau ser,ruaktu dia

menganulir jual beli tersebut?

Apabila mereka menjawab: Sejak mulai memilih mengambil

haknya? Maka kami katakan: Jawaban ini fidak benar, karena
jawaban ini bertentangan dengan hukum Rasulullah $, sebab

Rasulullah menetapkannya sebagai orang yang lebih berhak

mendapatkannya servaktu jual beli itu terjadi. Sehingga ketika dia

diposisikan sebagai orang yang lebih berhak mendapatkannya

sewaktu jual beli itu terjadi, maka jika dia memilih mengambil,

maka dia benar-benar boleh mengambil haknya mulai sejak jual

beli itu terjadi.

Terkait permasalahan ketika pemberitahuan kepada parkrer

itu tdak dapat dilakukan oleh pihak penjual. Allah @ berfirman,
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'Allah tidak membebani seseorang melainkan

dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2):286).

Rasulullah $ bersabda,

,A,ai,r 6 L fiv ):, E ;i r;y
l/

" Tatkala aku men5ruruh kalian unfuk melalrukan suafu
perkan, lakukanlah perkara ifu semampu kalian."

Jadi, kesimpulan yang benar tanpa adanya keraguan

sedikitpun adalah, bahwa apabila ada seseorang yang tidak dapat

memberitahu partner tersebut dan tidak mempunyai kesanggupan

melalmkan pemberitahuan kepada parhrer tersebut, maka hak
partrer ifu benar-benar hilang, dan jual beli tersebut

diperkenankan baginya.

Karena, sabda Rasulullah $, tt;l- ,i; d, Ol '{a- )
S"-V " TidaWah patut bagi weorang menjual sampai dengan dia

membrtbhu parttem5n," memberi kepastian hukum bagi orang

png dapat melakukan pemberitahuan kepada parfrrer tersebut.

Sehingga dat', nash hadits ini dikeluarkan hukum bagi lnng tidak

dapat melakukan pemberitahuan kepada partremya tersebut.

Jadi, dia adalah orang yang bisa melakukan jual beli, tetapi

dia orang yang tidak sanggup melakukan pemberitahuan tersebut,

sehingga diperkenankan baginya melakukan sesuafu yang dapat
dilakukannya, dan gugur darinya untuk melakukan sesuatu yang

berada di luar kesanggupannya-
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Mengenai ketentuan ini, jika pihak pengambil alih itu
menunfut dan mengambil hak sytfbhrya, maka sewaktu terjadi

demikian, ikatan jual beli tersebut menjadi batal, sedangkan

sebelum ada tuntutan dari pengambil alih, maka jual beli tersebut

merupakan ikatan yang sah, sehingga jika ikatan jual beli itu
dinyatakan batal, maka penghasilan yang muncul dari barang yang

dijual tersebut pun menjadi kepunyaan pihak pengambil alih

(syafiil, karena penghasilan tersebut adalah penghasilan yang

muncul dari harta kepunyaannya.

Mengenai bangunan dan segala jenis barang lainnya yang

datang menyusul, hukum Rasulullah $, "Bahwasanya pengambil

alih adalah orang yang lebih berhak mendapatkannya," benar-

benar membatalkan hak guna pakai barang yang dijual tersebut.

Ahran tentang hak mendirikan bangunan tersebut hanya

dapat diberlakukan berkenaan dengan hak rnilik yang mana orang

lain selain pihak pengambil alih itu lebih berhak mendapatkannya

daripada pihak pengambil alih. Sehingga, batallah penerapan

ahran tentang hak mendirikan bangunan di atas hak milik, yang

mana Allah telah tetapkan menjadi hak kepunyaan orang lain. Ini

sesuai dengan firman Allah &,

W$*3L;517i
" Dan frdaHah seoftng membuat dos melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinSn sendiri," (Qs. Al An'aam

161 1641.

Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama

mengenai bangunan yang berdiri di atas lahan milik orang lain ini.
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Telah diriwaya&an dari jalur periwayatan AMurrazaq;

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ishaq Asy-
Syaibani, dari Asy-Sya'bi dan hnu Abi Laila, mereka berdua

berpendapat: Tatkala pembeli tersebut sudah mendirikan
bangunan kemudian pihak sSnfii' tiba-tiba datang menunfut
sesudah bangunan itu berdiri, maka pembeli berhak menunfut nilai
hrkar bangtrnan tersebut.

Hammad bin Abi Sulaiman berpendapat: Bangunannya

harus dibebaskan dari lahan miliknya. Dengan pendapat inilah,

Sufr7an Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan para pengikut

madzhabnya berpegangan. Dan dengan pendapat AsySya'bi
tersebut, Malik, Al Batti, Al Auza'i, AsySyafi'i dan Ahmad juga

berpegangan.

Tindakan membebaskan bangunan yang mengikat pembeli

tersebut hukumnya wajib sesuai dengan alasan yang telah kami
sebul*an. Alasan lainnya adalah, bahwa tidak dapat dibenarkan

bagi pembeli membiarkan bangunannya di atas pelataran tanah
milik orang lain. Hal ini sesuai dengan saMa Rasulullah $:

?t?"&" €t;1, *sic2 oy

"Sesungguhnjm ntnwa dan haXa benda kalian harus tebp
lalian lindungi."

Tindakan membebaskan bangunan yang mengikat pembeli

tersebut tidak otomatis melegalkan adanya tanggungan berkenaan

dengan pembelian barang yang tidak dikehendaki, yaitu bertagai
bangunan milik pihak yang membebaskannya dari pembelian

tersebut.

AlMuhalla - EI



Karena, nash hdak pemah menetapkan ketenfuan tersebut.

Sebab, pendirian bangunan di atas lahan kepunyaan orang lain ifu

adalah suatu kezhaliman yang mumi. Tidak ada perbedaan antara

apakah tindakan menghilangkan bangunan yang mengikat pembeli

itu sebagai resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang harus

membebaskan bangunan dari hak milik tersebut, atau membiarkan

seluruh bangunan kepunyaan orang yang membebaskan tersebut

menjadi hak milik pengambilalih.

Seluruh tindakan ifu merupakan perbuatan memakan harta

yang diharamkan dengan jalan yang batil. Bahkan setiap orang

yang mempunyai hak milik itu lebih berhak mendapatkan hak

miliknya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ali berkata: Allah & melalui lisan Rasul-

Nya g$ menetapkan aturan khiWr dalam jual beli dalam lima

kasus: Musharrah, dan orang yang mengadakan ikatan jual beli,

dan dia berkata, "Tidak ada penipuan,". Kedua kasus ikatan jual

beli ini khiyar-nya hanya tiga hari tiga malam saja. Penjual yang

dagangannya dihadang di tengah perjalanan, maka penjual ini

mempunyai hak khi5nr ketika mamasuki pasar, bukan sebelum

memasuki pasar. Orang yang menemukan cacat pada barang,

yang mana dia tidak pemah mendapatkan penjelasan mengenai

kecacatan tersebut, dan tdak mengajukan s5rarat bebas dari

kecacatan tersebut. Pihak yang berserikat yang mengadakan ikatan
jual beli dengan selain miftanya, dan dia tidak pemah mem-

beritahunya.

Mereka ifu mempunyai hak khiyar tanpa batas wakhr yang

ditentukan kecuali sampai dengan mereka mengeluarkan

pemyataan meninggalkan hak mereka: Kami menemukan pembeli

musharrah dan orang yang mengadakan ikatan jual beli yang
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disertai syarat tidak ada unsur penipuan; masa khiyartya habis

setelah genap tiga hari, mereka tidak lagi mempunyai hak khitnr
sesudah tiga hari ifu, dan pembelian tersebut sudah mengikat

mereka.

Jadi, tidak diragu lagi kesimpulannya adalah, bahwa ikatan
jual beli tersebut dinyatakan sebagai ikatan yang sah, sebab jika

ikatan itu dinyatakan sebagai ikatan yang rusak, tenfu ikatan

tersebut sarna sekali tidak akan bersifat mengikat kecuali dengan

pernbaruan ikatan yang lain.

Jika demikian kondisinya, maka ikatan jual beli ini benar-

benar sah sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan.

Alasan lainnya adalah, jika ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai

ikatan yang msak, maka tentu pembeli tersebut tidak diberi

kou.renangan khtyar untuk menemskan ikatan jual beli atau unfuk

menganulimya, bahkan ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai

ikatan png batal, dimana seseorang tidak bisa mengesahkann5ra.

Jadi, tidak ragu lagi bahwa ikatan jual beli ini dinyatakan

sebagai ikatan jual beli yang sah. Kemudian Allah S menetapkan

aturan pengembalian bagi pembeli tersebut jika dia menghendaki.

Jadi, tidak ragu lagi bahwa penghasilan lnrrg muncul dari barang

yang dijual itu menjadi milik pembeli; baik dia mengembalikan atau

menerima barang yang dijual tersebut, karena penghasilan tersebut

muncul dalam harta kepunSnannln.

Kami menemukan, bahwa apabila ada seorang pembeli

menghadang barang dagangan lalu dia membelinya, walaupun dia

orang 3ang dilarang untuk melalmkan perbuatan tersebut, nalnun

Allah S[ tidak pemah menetapkan hak khi5nrbagi penjual kecuali

sesudah dia masuk ke pasar, dan sebelum masuk ke pasar, Allah

tidak pemah menetapkan hak khi5nrbagnya.
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Jadi, tidak diragukan lagi bahwa ikatan jual beli ini

hukumnya sah, walaupun pembeli adalah orang yang dilarang

unfuk melakukan perbuatan menghadang barang dagangan

tersebut, namun dia tidak pemah dilarang unfuk melakukan

pembelian barang dagangan ifu. Karena, tindakan menghadang

barang dagangan itu berbeda dengan pembelian. Sebab,

penghadangan dan pembelian itu merupakan dua perbuatan, yang

mana salah satunya berbeda dengan perbuatan yang lainnya; salah

safunya dilarang, sementara perbuatan yang lainnya tidak pemah

dilarang, tetapi penjual tersebut diberi kewenangan khiyar unhrk

membatalkan ikatan jual beli tersebut atau melanjutkannya, dan

kalau ikatan jual beli ini dinyatakan sebagai ikatan yang rusak,

maka tenfu ikatan ini batal secara keseluruhan.

Berdasarkan ketenfuan tersebut, maka dapat dipastikan

bahwa penghasilan itu menjadi milik pembeli tersebut ser,uakfu

terjadi pembatalan jual beli oleh penjual tersebut atau memilih
melanjutkannya.

Kami juga menemukan, bahwa apabila ada seseorang

menemukan kecacatan, yang mana dia tidak pemah mendapatkan

penjelasan mengenai kecacatan tersebut, dan fidak pemah

mengajukan syarat bebas dari kecacatan, maka dia mempunyai

hak khiyu, untuk melanjutkan ikatan jual beli tersebut atau

membatalkannya. Jadi, kami dapat mengambil kesimpulan se@ra

meyakinkan, bahwa jual beli tersebut dinyatakan sebagai ikatan
yang sah. Sebab, jika jual beli tersebut dinptakan sebagai ikatan
yang rusak, maka tenfu tidak dapat dibenarkan melanjutkan jual

beli tersebut, sehingga juga dapat dipastikan, bahwa penghasilan

itu menjadi milik pembeli tersebut; baik dia membatalkan atau

menerima ikatan jual beli tersebut.
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Yang tersisa adalah persoalan pihak pengambil al:dr. {sya{iil;
kami menemukannya berbeda dengan seluruh ikatan jual beli yang

telah kami sebutkan. Karena, tidak ada nash yang menerangkan

pelarangan melakukan segala ikatan jual beli yang telah disebutkan

ifu, jtrsfur.r sebaliknya nash tersebut membenarkannya seperti

yang telah kami kemukakan sebelumnnya. Dalil
tersebnrt jelas membuktikan, bahwa seluruh ikatan jual beli itu
dinyatakan sebagai ikatan yang sah.

Kami pun menemukan, bahwa apabila seseorang

dimungkinkan dapat memberitahu partnemya, nash tersebut

menerangkan bahwa tidaklah pafut baginya melakukan penjualan

sampai dengan dia memberitahunya. Jadi, kalau tidak ditemukan
kecuali hanya pemyataan ini, maka tentu wajib dinyatakan, bahrara

ikatan jual beli tersebut batal, tetapi ketika Nabi S menetapkan

parhra ifu lebih berhak mendapatkan barang yang dijual, dan
beliau pun menetapkan bahwa parbner itu boleh memilih
mengambil alih atau mengabaikannya; maka dapat dipastikan,

bahwa hak partrrer itu perlu dilindungi, seperti keterangan Srang

telah kami sebutkan.

Jadi, apabila dia memilih mengambil alih barang png
dijual, maka kami benar-benar mengetahui secara yakin, bahua
ikatan jual beli itu tdak dapat dilanjutkan, bahkan findakan
pengarnbil alihan itu membatalkan ikatan jual beli tersebut.

Sehingga tidak ragu lagi, bahwa ikatan jual beli itu merupakan

ikatan yang msak, dan implikasi adalah, pembeli

terkena ka,vajiban mengembalikan penghasilan yang muncul dari
barang yang dijual tersebut.

Apabila s5nfti' memilih tidak mengambil alih haknya, maka

dia telah membenarkan ikatan jual beli tersebut, sehingga tidak
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diragukan lagi, bahwa ikatan jual beli itu merupakan ikatan yang

dapat dibenarkan.

Sementara seseorang yang tidak mungkin memberitahu

partnemya, maka tidak ada nashyang terkait kasus orang seperti

ini, dimana dia menyatakan, bahwa tidaklah patut baginya untuk

melakukan penjualan tersebut. Padahal Allah benar-benar

menghalalkan jual beli ifu, kecuali sang partner mempunyai hak

mengambil alih atau meninggalkan hak tersebut.

Jadi, jika partner itu mengambil alih barang yang dijual;

sehingga sewakfu ikatan jual beli itu terjadi, maka ikatan itu

menjadi batal, hal ini berlaku malah bukan sebelum ikatan jual beli

itu terjadi, sehingga implikasi hukumnya adalah bahwa penghasilan

yang munorl dari barang yang dijual dalam kasus ini menjadi hak

milik pembeli dengan alasan apapun. -Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

1598. Masalah: Swf'uh adalah hak yang harus

dipertahankan oleh orang badui arab, oleh orang yang tinggal

menetap di luar kota, oleh orang yang tidak ada di tempat

tinggalnya, oleh anak di bawah ulnur jika dia sudah da,r,rasa, oleh

orang gila jika dia sudah sembuh seperti semula, dan oleh kaftr

dzimmi, ini sesuai dengan pengertian umuln saMa Rasulullah S:

"Parbtemya adalah oftng yang lebih berhak mendapatkan

banng yang dijual tersebut "

i. ( t)" ,.:
y. rfl a)lr_P
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&jumlah orarlg dari kalangan ulama salaf berpendapat:

Tidak ada hak syuf'ah.

Asy-Sya'bi berkata: Tidak ada hak syuf'ah bagi orang yang

tidak bertempat tinggal di kota besar (Mishfi, dan tidak pula bagi

kahr dzimmi.

Ahmad bin Hanbal berkata: Tidak ada hak sytf'ah bagi
kahr dzimmi. An-Nakha'i berkata: Tidak ada hak sytf'ah bag
orang 5ang tidak ada di tempat tinggalnya bha'id. Al Harits AI
Akli dan Utsman Al Batfi juga berpendapat demikian, mereka

bahkan menambahkan: Kecuali bepergian dengan jarak yang

dekat. hnu Abi laila berkata: Tidak hak sytf'ah bagi anak di
bar,rah urnur.

Sepengetahuan kami, orang yang menolak kebenaran hak
syufah ifu tidak mempunyai landasan hukum sama sekali.

Jadi, apabila wali anak di bawah utnur atau orang gila itu
mengabaikan hak mengambil alih bamng yang dijual tersebut

dengan syufah; jika tindakan tersebut muncul berdasarkan
pertimbangan untuk kebaikan mereka, maka tindakan wali itu
bersifat mengikat mereka berdua, karena wali tersebut melakukan

suafu tindakan yang diperintahkan unfuk melakukannya, Vartr
tindakan yang diharapkan membawa kebaikan bagi mereka

dikemudian hari.

Apabila tindakan wali yang meninggalkan hak untuk
mengambil alih ifu tidak berdasarkan hasil pertimbangan kebaikan

bagi mereka, maka tindakan wali itu satna sekali tidak mengikat

mereka berdua. Dan mereka berdua tetap memiliki hak mengambil

alih barang yang dijual tersebut selamanya, karena wali tersebut
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telah melakukan suafu tindakan yang dilarang untuk
melakukannya, yaitu tindakan penipuan terhadap mereka.

1599. Masalah: Apabila dia menjual bagian hak milik
bersama itu dengan alat fukar berupa barang selain emas dan
perak atau dengan barang tak bergerak (properti) yang lain, maka
pengambil alih itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan alat tukar
yang sama, yaitu dengan barang tak bergerak (properti) atau
dengan alat fukar yang sama dengan barang selain emas dan
perak tersebut.

Jadi, apabila syalii' trdak dapat memenuhi kauajiban
tersebut, maka pihak termohon (pembeli) diberi ka;uenangan
memilih antara menunfuhrya membayar nilai fukar barang selain
emas dan perak tersebut atau properti, atau juga memilih unfuk
menyerahkan bagian hak milik bersama itu kepada pihak
pemohon syf'ah tersebut, dan menunfutnya mengembalikan alat
fukar yang sama dengan properti tersebut atau alat fukar yang
sarna dengan barang selain emas dan perak tersebut kapan saja
pemohon sgfah ifu mampu memenuhi kewajibannlra tersebut.

Karena, jual beli tersebut tdak diadakan kecuali dengan alat
tukar berupa barang selain emas dan perak atau properti. parbrer

tersebut tidak dapat dibenarkan mengambil alih bagian hak milik
bersama ifu kecuali dengan alat fukar yang mana penjual tersebut
suka menerimanya, baik dia telah menawarkan pengambil alihan
baEan hak milik tersebut sebelum dijual atau atau dia mengambil
ulit-lla sesudah di;ual. Ketentuan ini adalah hukum yang sama
sekali tidak ada pertedaan pendapat mengenainya.
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Jadi, tidak dapat dibenarkan memaksa penjual tersebut

agar menerima selain alat fukar yang hatinya merasa senang

menerimanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, apabila si s5mfii'tidak dapat memenuhi kewajibannya

kepada penjual tersebut, maka termohon syufah ifu dapat

dipastikan berhak mendapatkan alat tukar barang selain emas dan

perak atau properti yang telah diterima dan dia kesulitan untuk

memenuhinya. Allah S berfirman,

u3;\a3.&!rt

"Dan pada sesuafu tnng pafut dihormati, berlaku hukum

qishaash, "(Qs. Al Baqarah 121:1941.

Jadi, penjual berhak menunfut nilai tukar yang sepadan

dengan harta miliknya yang harus dilindungi. *{anya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1600. Masalah: Apabila ada seseorang menjual bagian

hak miliknya dengan alat bayar sampai jangka waktu tertentu,

maka pihak syafii' lebih berhak mendapatkannya dengan

penyerahan alat bayar tersebut sampai jangka waktu tersebut.

Malik berkata: Apabila pihak pengambil alih itu adalah

seorang yang mempunyai kemampuan membayar, maka dia dapat

mengambil alih bagian hak milik tersebut dengan penyerahan alat

bayar tersebut untuk jangka waktu tersebut. Demikian juga jika dia

seorang yang tidak mempunyai kemampuan membayar, lalu orang

lain yang mempunyai kemampuan membayar ifu menjaminnya.

Jika dia bukan orang yang tidak mempunyai kemampuan
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membalar, maka orang yang lain yang mempunyai kemampuan
memnbayar itu tidak boleh menjaminnya.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: Pemohon hak syuf,ah
tidak dapat dibenarkan mengambil alih kecuali dengan alat bayar
secara funai. Lalu jika dia menolak unfuk bayar, maka disampaikan
pada penjual tersebut, "Bersabarlah," lalu tatkala jangka waktu
yang telah ditentukan itu telah tiba, maka ambilah nilai tukar
bagian hak milik tersebut ser,r;akfu jangka waktu ifu telah tiba.

AIi berkata: Mereka berargumen dengan menyatakan:
bahwa penjual tersebut tidak suka pembayaran alat bayar ifu
dilakukan secara ditangguhkan oleh parhrer tersebut, padahal
terkadang dia tidak mengalami kesulitan hidup sebelum jangka
waktu pembayaran tiba.

Argumentasi ini tidak dapat dijadikan pegangan, dan kami
bertanya kepada mereka: Jika penjual itu tidak suka pembayaran
alat bayar ifu secara ditangguhkan oleh partner tersebut, lalu apa
alasan selanjut, ya? Darimana sumber yang menegaskan karajiban
memperhatikan suka dan bencinya penjual tersebut? Demikian
juga, dia tidak suka mengadakan ikatan jual beli dengannya,
padahal orang yang penjual itu menjual kepadanya juga terkadang
kesulitan unfuk membayar. sebab, rezel<r ifu terbagi-bagi sesuai
dengan porsinya masing-masing.

Sabda Rasulullah #, 
tUi U"?O " parbter itu adalah oftng

yang lebih berhak mendapatkann5n," menetapkan afuran bahwa
parbrer ifu mempunyai hak mengambil alih sesuai dengan alat
bayar yang dia pakai unfuk menjual barang itu secara keseluruhan,
dan dia mempunyai hak istimer,r.ra dibanding pembeli tersebut
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hanya berkenaan dengan barang yang telah dibeli oleh pembeli

saja. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik--

1601. Masalah: Apabila ada seorang parhrer setelah

dirin5a melakukan penjualan namun belum memberitahu sang

bagian miliknya kepada partner yang sekaligus penjual tersebut,

atau kepada pihak pembeli yang membeli bagian hak dari parbner

yang sekaligus penjual tersebut, atau kepada pihak lain; baik dia

mengetahui, bahwa dia mempunyai hak qruf'ah atau sama sekali

tidak mengetahuinya, baik dia mengetahui jual beli tersebut atau

sarna sekali tidak mengetahui. Maka, sytfah yang menjadi haknya

itu tetap sebagaimana adanya-

Karena, syfah itu merupakan hak yang Allah tetapkan

menjadi hak partner tersebut. Akibat hukumnya adalah, penjualan

hartanya ifu tidak menggugurkan haknya tersebut dari dirinya, dan

tidak pula faktor lain selain penjualan hartanya tersebut. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L6O2- Masalah: Apabila ada seseorang yang

mempunyai hak sytfah, sementara dia tidak mempunyai harta,

maka dia tidak wajib diberi tangguh unhrk mengambil alih bagian

tersebut, tetapi bagian hak milik itu dijual atas nama dirinya. lalu
jika bagian hak milik yang dijual itu cukup untuk mengganti alat

bayar tersebut secara utuh, maka proses jual beli dengan cara

sgf'ah itu sudah selesai.

Apabila ada sisa dari hasil penjualan bagian hak milik

tersebut, maka ihr diserahkan kepada partrer yang mempunyai

hak syfah. Apabila hasil penjualan bagian hak milik itu tidak
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orkup unfuk mengganti alat bayar tersebut, maka dia dituntut

membayar kekurangan yang tersisa, dan dia diberi tangguh unfuk

melunasi pembayaran kekurangan harga tersebut sampai

kondisinya lapang. Hal itu karena dia adalah orang yang

mempunyai harta berupa bagian hak milik tersebut yang dapat

dipastikan menjadi miliknya.

Apabila ada seseorang yang mana dia mempunyai harta,

maka dia bukanlah orang yang tidak mempunyai kemampuan

membayar, tetapi hartanya boleh dilual untuk menufupi utang yang

menjadi ker,vajibannya. lalu apabila hasil penjualan harta itu tidak

cukup untuk menuhrpi utangnya; ketika dalam kondisi demikian,

maka dia adalah orang yang Udak mempunyai kemampuan

membayar kekurangan yang tersisa, sehingga ketika dalam kondisi

demikian, dia diberi tangguh sampai kondisinya lapang,
sebagaimana perintah Allah &.

Sekelompok ulama berkata: Haknya menyangkut sytfah
itu batal. Pendapat ini tidak benar, karena pendapat ini sama saja

dengan menghilangkan haknya yang mana Allah & telah

menetapkannya sebagai orang yang lebih berhak mendapatkannya

dari kekuasaan pembeli tersebut, tanpa disertai bukti dalil yang

kuat. Tindakan seperti ini tdak dapat dibenarkan. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L603- Masalah: Apabila s5mfii'meninggal dunia sebelum

dia menyatakan, "Aku berkeinginan mengambil hak s5ruf'alrku."
Maka haknya benar-benar batal, dan hak mengambil alih dengan

syfah itu sama sekali fidak dimilih oleh para ahli warisnya.
Karena, Allah & hu.f menetapkan hak sytfahitu bagi pemohon

hak sytf'ah saja dan bukan bagi selain dirinya, dimana hak khi5ar
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tersebut tidak dapat diwariskan. Ini pendapat Muhammad bin

Sirin.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Fudhail, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata:

Kami pemah mendengar, bahwa syuf'ah tidak boleh dijual, tidak

boleh dihibahkan, fidak dapat diwariskan, dan tidak dapat

dipinjamkan. Syufbh itu tetap menjadi milik orang yang

mempunyai hak syfah, dan telah dinyatakan menjadi miliknya.

Abdurrazaq berkata: Ini merupakan pendapat Sufiyan Ats-

Tsauri.

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan bin

Uyainah, Al Hasan bin Ha36r, Ahmad, Ishaq, Abi Sulaiman, dan

para pengikut madzhab mereka.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata: Sytf'ah menjadi hak para

ahli warisnya. Mereka menyampaikan argumen dengan

menyatakan: Hak sytf'ah dapat diwarisi sebagaimana permaafan

dalam tuntutan nyawa atau qishash yang juga dapat diwarisi.

Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai pegangan apaptln

dalam pendapat tersebut, atau mereka tidak mempunyai keinginan

mengenai pendapat ini, keqrali hanya sekedar menyampaikan

pem5ntaan ini saja. Pendapat ini tidak benar, karena pendapat ini

hanyalah pemyataan yang tidak didukung dengan dalil yang kuat.

Di samping itu, pemyataan mereka itu merupakan argumentasi

yang memperkuat pendapat yang salah dan dengan alasan yang

salah.

Pendapat mereka, "Permaafan dan qishash itu dua perkara

yang dapat diwarisi," ini merupakan pendapat yang keliru. Justru

kedua perkara tersebut menjadi hak orang yang Allah & telah
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tetapkan menjadi haknya, yaihr para wali korban dari pihak laki-
laki. Di samping itu, Allah S hanya menetapkan afuran warisan

ifu berkenaan dengan harta kekayaan, dan bukan berkenaan

dengan perkara yang bukan harta.

Jika benar khiyarifu dapat diwariskan, maka tenfu menurut
mereka, khiyartersebut dapat diwarisi dalam kasus seseorang yang

menetapkan unsan istrinya di tangan orang tertenfu, dan dia

memberinya kebebasan memilih untuk menceraikannya atau
menetapkannya sebagai istri, lalu orang yang diberi ketr,renangan

itu meninggal dunia, maka berdasarkan pendapat mereka, sudah

tentu para ahli warisnya ifu dapat mer,ruarisi khiyaryarrg ditetapkan
sebagai haknya, padahal mereka tidak menyampaikan pendapat

ini.

Kami juga bertanya kepada mereka: Bagi siapa mereka
memberikan kewenangan kepada ahli waris ifu unfuk mengambil
hak sytfah; bagi mayit atau bagi diri mereka sendiri? Apabila
mereka menjawab: Bagi mayit? Kami menjawab: Jawaban ini tdak
benar, karena mayt itu tidak lagi memiliki kekuasaan apapun.

Namun apabila mereka menjawab: Syf'ah itu menjadi hak
diri mereka. Kami menjar,vab: Jawaban ini pun tidak benar.
Karena, perserikatan mereka hanya baru terjalin sesudah jual beli
tersebut terjadi, sehingga swf'ah ifu tdak ada. Posisi para ahli
waris bukanlah seperti pihak yang berserikat set,traktu jual beli ifu
terjadi, sehingga mereka pun tidak mempunyai hak menunfut
syfah.

Jawaban ini adalah jawaban yang menjadi pusat kontradiktif
di antara para pengikut ma&hab Malik, dan mereka yang
menentang pendapat jumhur ulama, karena mereka berpendapat:
bahwa salah seorang di antara para ahli waris korban, yang
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mempulyai hak memberi permaafan atau qishash, jika dia mati

dan meninggalkan seorang istri dan beberapa anak perempuan,

maka para istri dan beberapa anak perempuannya itu tidak bisa

mer,rnrisi khiyaryang menjadi hak mayit tersebut.

Ini adalah jawaban yang merupakan pusat terjadinya

konbadiktif di antara para pengikut madzhab Abu Hanifah, karena

mereka berpendapat Hak permaafan dan qishash ifu dapat

diwaris, tetapi mereka tidak berpendapat, bahwa khiwr dalam

kasus ini juga dapat diwaris.

Ketika kabar mengenai jual beli tersebut telah sampai

kepada sang parher, lalu dia berkata, "Aku adalah orang yang

hendak menuntut sgruf'ah." Kemudian dia meninggal dunia, maka

sytfah benar-benar menjadi haknya, dan sytf'ah i,t.t menjadi

warisan yang ditinggalkannya pada saat dia meninggal dunia,

dimana para ahli warisnya berhak menuntutnya. Karena, sytf'ah
ifu pada saat parffrer itu meninggal dunia merupakan harta yang

benar-benar telah sempuma menjadi hak miliknya.

Penuntutan di hadapan hakim pun tidak memiliki arti

penting sarna sekali, dan begitu pula pufusan hukum hakim.

Karena, Allah & tidak pemah menetapkan afuran tersebut,

bahkan tidak pula Rasul-Nya. Akan tetapi hakim itu dipilih hanya

unfuk memaksa pihak yang menolak dalam memenuhi hak

tersebut, tidak lebih dari ifu. Kalau saja pihak yang bersengketa ifu

telah menyelesaikan hak-hak tersebut di antara mereka, maka

hakim fidak lagi diperlukan. -HanF kepada Allah lah kami

memohon taufik.-
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1604- Masalah: Barangsiapa menjual bagian hak milik
perserikatan atau barang yang ikut dalam bagian hak milik tersebut
dengan akad tunggal, Tiba-tiba pemohon hak sytf'ah itu datang
sembari menunhrt s5ruf'ah, maka dia tidak dapat dibenarkan
kecuali mengambil alih seluruh barang tersebut atau meninggalkan
seluruhnya. Ini pendapat Utsman Al Batti, Siwar bin AMullah dan
Ubaidillah bin Al Hasan yang keduanya menjabat sebagai Qadhi.

Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dari
Khamilah. Abu Hanifah dalam pendapat yang masyhur
diriwayatkan darinya, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Syrbramah
dan Asy-Syafi'i berkata: Pemohon hak syuf'ahitu boleh mengambil
alih bagian hak milik perserikatan dengan membayar bagian yang
menjadi miliknya dari harga tersebut. Mereka berargumen: Tidak
ikut ke dalam sytf'ah sesuafu yang akad sytfah tidak terkandung
di dalamnya, dan sytfah tersebut tidak dipuhrskan dalam suafu

barang yang mengandung hak sytf'ah lain berdasarkan nash.

Ali berkata: pemohon hak s5ntfah (syafii) sesudah jual beli
itu terjadi tidak mempunyai kecuali sesuatu yang menjadi haknya,
ketika penjual tersebut memberitahunln sebelum proses jual beli
itu disepakati. Nash dan ijma' ulama yang meyakinkan telah
menjelaskan, bahwa tidaklah keluar dari kepemilikan penjual ifu
kecuali sesuafu yang penjual ifu rela mengeluarkan dari
kepemilikannya.

Allah S berfirman,
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"Janganlah kamu alin7 memakan harta sesamalnu dengan

jatan tpng batil, kecuali dengan ialan pemiagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Padahal penjual tersebut tidak pemah suka hanya menjual

bagian hak milik perserikatan ifu tanpa menjual barang tersebut,

sehingga tidak bisa dibenarkan memaksanya agar menjual sesuafu

yang dia fidak rela menjualnya, tanpa dilandasi nash yang

membenarkan perbuatan tersebut.

Kalau penjual itu telah menawarkan pengambil alihan

bagian hak milik tersebut kepada pemohon syuf'ah sebelum jual

beli ifu disepakati, maka parbrer tersebut tidak mempunyai hak

kecuali mengambil alih seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya,

ini berdasarkan ijma'mereka bersama kami.

Demikian juga, jika si pemohon hak ryntfah itu turut hadir

ser,ryaktu jual beli tersebut disepakati. Padahal Rasulullah # fidak

pemah menetapkan hak baginyn sesudah jual beli itu disepakati

selain pemohon hak sytf'ah itu yang berupa sesuatu yang menjadi

halmsn andai dia mengambil alihnya saat penjual itu telah

menaunrkan pengambil alihan hak tersebut kepadanya sebelum

jual beli itu disepakati.

Ketika penawaran pengambil alihan bagian hak milik itu

sudah dilakukan sebelum jual beli itu disepakati, maka pemohon

hak sryfah tidak lagi mempunyai hak membagi-bagi sesuatu

(objek jual beli), yang mana penjual tersebut tidak berkeinginan
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membagi-baginya, tetapi dia hanya mempunyai hak sesuatu yang

menjadi haknya ketika penawaran pengambilalihan bagian hak
milik itu sudah dilakukan sebelum jual beli, dan tidak lebih. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di samping itu, tidaklah dapat dibenarkan pembeli tersebut
hanya terikat dengan sebagian akad, yang mana dia satna sekali
tdak menlmkai pembagian akad tersebut. Tidak pula dapat
dibenarkan meniadakan jual beli yang telah dinyatakan sebagai

ikatan yang sah dari penjual tersebut, kecuali berdasarkan nash
yang membenarkannya. Dan nyatanya Udak ada nash yang

menerangkan sesuafu di antara perkara yang telah disebutkan itu.

Jadi, pendapat tersebut selunrhnya tidak benar. Sehingga
jika pembeli tersebut setuju dengan penyerahan bagian hak milik
perserikatan saja; maka menunrt sebuah pendapat, pemohon hak
sytfah itu tidak mempunyai hak selain yang telah disukai oleh
pembeli tersebut, karena kesukaan pembeli tersebut sama seperti
kesukaan penjual mengenai penyerahan bagian hak milik
perserikatan ifu ser,vaktu menyampaikan pemberitahuan.

Yang patut diladikan pegangan menurut kami adalah,
bahwa parkrer itu adalah orang grang lebih berhak mengadakan
semua jenis akad di saat dia berkeinginan mengadakan semua jenis

akad tersebut, karena jual beli tersebut merupakan jenis bansaksi
funggal dan ikatan tunggal, yang mana jika transaksi tersebut ifu
sah, maka sah juga seluruh transaksi yang dilakukan. Namun, jika
msak, maka rusaklah seluruhnya, dan tidaklah mungkin membagi-
bagi ikatan yang funggal dengan menyatakan sebagiannya sah dan
sebagian lainnya rusak kecuali berdasarkan nash yang
membenarkan pembagian ikatan tunggal tersebut.
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1605- Masalah: Apabila ada seseorang mempunyai

beberapa orang mitra perserikatan, lalu dia menjual kepada salah

seorang di antara mereka, maka pihak yang berserikat ihl

mempunyai hak musyarakah dengannya dalam kepemilikan bagian

hak milik bersama yang dijual tersebut, dan salah seorang di antara

mereka yang berstatus pembeli tetap berhak mendapatkan bagian

yang menjadi hak miliknya, yaitu bagian yang dia telah beli, hal ini

berlaku sama seperti pada salah seorang di antara mereka, karena

si pembeli ihr adalah pihak 5nng berserikat, dan mereka adalah

pihak yang berserikat, sehingga dia adalah orang yang ikut masuk

bersama mereka ke dalam sabda Rasulullah 6S,

" Parbtem5n ifu adalah orang yang lebih berhak," .

Seseorang berpendapat: Pembeli tersebut Udak berhak

mendapatkan bagian apapun. Pendapat ini berbeda dengan nasrl

tersebut seperti nash yangtelah kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abi

Sulaim; dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata: Tatkala dia menjual

kepada salah seorang di antara pihak yang bermitra dengannya,

maka pihak yang lain di antara mereka yang bermitra tidak

memptrnyai hak syfah. Demikian juga diriwayatkan dari Al Hasan

dan Utsman Al Batti.

Ali berkata: Pendapat ini juga berbeda dengan aasrl hadits

tersebut.

t/.lzOzl.l/o/-.
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1606. Masalah: Jadi, kalau sebagian di antara pihak
yang bermitra ifu dinyatakan tidak hadir, lalu salah seorang di
antara mereka yang bermitra melakukan pembelian, maka

demikian pihak yang berserikat itu mempunyai hak mus5nrakah

dengannya dalam kepemilikan bagian hak milik bersama yang

dijual tersebut.

Orang yang hadir tidak dapat dibenarkan mengatakan,
"Aku tidak akan mengambil alih kecuali bagian yang menjadi hak

milikku." Karena, penjual tersebut tidak suka menjual sebagian dari

barang yang dijual itu tanpa menjual sebagian yang lainnya, ini
seperti keterangan yang baru saja kami sebutkan dalam membahas

masalah orang yang menjual bagian hak milik bersama dan barang

yang lain.

Kalau seorang mitra perserikatan itu menjual kepada pihak
lain yang bukan mitra perserikatan, dan tiba-tiba salah seorang di
antara pihak yang bermitra dengan penjual ih,r hadir, maka dia
tidak dapat dibenarkan mengambil alih kecuali hanya bagian yang

menjadi hak miliknya, ini menumt pendapat sekelompok ulama.

Sedangkan pendapat yang menjadi pegangan kami adalah,

bahwa dia tdak dapat dibenarkan kecuali mengambil alih
seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya. Karena, dia tidak
mempunyai hak sewakfu pemberitahuan ifu disampaikan kec-uali

hak yang telah disebutkan itu. Sebab, dia adalah orang yang Iebih
berhak mendapatkan sasuahr yang menjadi haknya ifu hanya
seru,raktu pemberitahuan itu disampaikan. -Hanya kepada Allah lah
kami memohon taufik.-
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L6O7 - Masalah: Apabila dua orang atau lebih menjual

kepada pembeli tunggal, atau juga pembeli yang lebih dari

seorang, atau penjual funggal menjual kepada dua orang pembeli

atau lebih, maka seorang pihak yang bermitra dibenarkan

mengambil alih bagian manapun yang dia kehendaki, dan

meninggalkan bagian manapun yang dia kehendaki bahkan dia

pun boleh mengambil alih semuanya. Karena semuanya adalah

segala ikatan yang berbeda sahr sarna lainnya, walaupun diadakan

secaftr bersamaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

WSt*b87i
"Dan frdaklah seorang membuat dosa mekinlan

kemudhamtann5n kembali kepada dirinya sendirii' (Qs. Al An'aam

[6]: 164).

Jadi, akad yang dilakukan oleh Taid berbeda dengan akad

yang dilakukan oleh Amru.

Kalau penjual tersebut telah mendapatkan alat bayar yang

diberikan oleh salah seorang di antara kedua pembeli tersebut, lalu

akadnya batal, maka pembatalan akadnya tersebut tidak mencedrai

akad yang bersangkutan dengan bagian kepunyaan selain penjual

tersebut, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. Ini

pulalah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, dan AqrSyafi'i.

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1608. Masalah: Apabila ditemukan beberapa orang

yang bermitra dalam kepemilikan suatu barang, yang mana

sebagian mereka memperolehnya melalui warisan, sebagian

mereka memperolehnya melalui jual beli, dan sebagian mereka
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memperolehnya melalui hibah. Di tengah-tengah mereka ada
beberapa saudara laki-laki yang berhak mendapatkan warisan ayah
mereka, yang mana ayah mereka mendapatkan warisannya
bersama-sama dengan paman-parnan, lalu salah seorang di antara
mereka menjual bagian miliknya, maka semuanya adalah orang-
orang yang berhak mengambil alih dengan sgfah sesuai dengan
jumlah kepala mereka.

seorang saudara laki-laki tidak lebih berhak mendapatkan
bagian hak milik kepunyaan sudaranya daripada pamannya, dia
tidak lebih berhak daripada ishi ayahnya, dia tidak lebih berhak
daripada iski kakeknya, dan dia udak pula lebih berhak daripada
partner yang tidak mempunyai hubungan kerabat. sebab,
Rasulullah $ bersabdtr,

" Parbt emya i tu le bih berh ak (mendapatkannya),,.

Keterangan yang telah disebutkan itu pendapat Abu
Hanifah dan AsySyafi'i.

Malik berkata: Jika diternukan beberapa ahri waris seperti
beberapa saudara laki-laki seibu, beberapa ishi, beberapa anak
perempuan, beberapa saudara perempuan, dan ahli waris
ashabah,lalu salah seorang dari saudara laki-laki seibu ifu menjual
bagiannya, maka seluruh saudara seibu yang lainnya pun lebih
berhak menuntut sgf'ahdaripada seluruh ahli waris rainnp.

Demikian juga, jika salah seorang dari beberapa isfui
menjual bagiannya, maka seluruh isfui yang rainnya ifu pun lebih
berhak menunfut swf'ah daripada ahli waris lainnya. Demikian
juga, iika salah seorang dari beberapa anak perempuan ifu menjual

i,1tLo.'y.el oS.l_r:,
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bagiannya, maka seluruh anak perempuarl yang lainnya pun lebih

berhak menuntut sjruf'ah daripada ahli waris lainnya.

Demikian juga jika salah seorang dari beberapa saudara

perempuan mayit menjual bagiannya, maka seluruh saudara

perempuan mayit lainnya pun lebih berhak menunfut syufah

daripada ahli waris lainnya. Malik kemudian membatalkan

pendapatrya sendiri, dia berkata: Kalau salah seorang dari ahli

waris ashabah menjualbagiannya, maka seluruh ahli waris ashabah

yang lain tidak berhak menunntt syf'ah tersebut, bahkan ahli

waris seperti beberapa anak perempuan, beberapa istri, beberapa

saudara perempuan mayit, dan beberapa saudara laki-laki seibu,

berhak mengambil syufah bersama-sama dengan ahli waris

ashabah yang lain.

Malik berkata: Apabila beberapa anak perempuan dari

seseorcmg membeli bagian hak milik perserikatan, beberapa

saudarinya membeli bagian hak milik yang lain, dan beberapa

orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat membeli

bagan yang ketiga dari orang tasebut, lalu salah seorang dari

beberapa anak perempuan, atau salah seorang dari beberapa

saudarinya menjual bagiannp, maka beberapa saudari dari

perempuan yang menjual itu udak lebih berhak menuntut syufah

daripada bibinya, dan tidak pula lebih berhak daripada mitra lain

yang bukan kerabat.

Malik berkata: Apabila ditemukan beberapa ahli waris dan

beberapa pembeli yang bermiba dalam kepemilikan suatu barang,

lalu salah seorang dari ahli waris itu menjual bagiannya, maka

mitra 5rang bukan kerabat ifu berhak menuntut syuf'ah dalam

kepemilikan bagian yang dijual tersebut bersama-sama dengan

seluruh ahli waris lainnya.
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Pendapat Malik ini merupakan pemyataan yang tidak perlu
bersusah payah unfuk membuktikan kemsakannya, karena
pendapat ini mengandung konhadiktif yang amat buruk dan
sangat jelas kerusakannya. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

1609. Masalah: Barangsiapa menjual bagian hak milik
perserikatan, sedang dia mempunyai beberapa orang yang

bermitra dengannya dalam pemilikan bagian tersebut, Misalnya;

seorang mitra memiliki serafus bagian, mitra yang lain memiliki
dua puluh bagian, dan mitra yang lainnya memiliki sepersepuluh

dari sepersepuluh bagian, atau lebih sedikit atau lebih banyak;
maka seluruh pihak yang bermitra ifu mempunyai hak yang sama
dalam mengambil alih bagian hak milik tersebut dengan cara

sgfah. Mereka harus membagi bagian hak milik Srang mereka
ambil alih itu secara merata. Pertedaan jumlah porsi kepunyaan
mereka tidak memiliki pengaruh apapun.

Keterangan yang telah disebutkan ifu merupakan pendapat
hrahim An-Nakha'i, AsySya'bi, Al Hasan Al Bashri, hnu Abi
laila, Ibnu Syubramah, Sufuan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para
pengikut ma&habnya, Syarik, Al Hasan bin Hagry, Utsman AI
Batti, Abdullah bin Al Hasan, Abi Sulaiman dan pendapat yang

masyhur dari dua pendapat AsSrSSafi'i.

Diriwa5atkan kepada kami dari jalur perir,rnyatan Sa'id bin
Manshur; Husyaim menceritakan kepada karni, dari Ubaidah dan
Asy'ats. Ubaidah berkata dari lbrahim, dan Asy'ats berkata dari
AqlSp'bi, mereka berdua berkata: Sytfah disesuaikan dengan
jumlah kepala pihak yang bermitra.
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Husyaim berkata: Sesuai dengan pendapat Asy-Sya'bi ini,

Ibnu Abi lailai dan Ibnu Syubramah memutuskan. Ulama yang lain

berkata: Syufah disesuaikan dengan besaran jumlah porsi bagian

tersebut. Ini merupakan pendapat Atha' dan hnu Sirin. Pendapat

ini juga diriwayatkan dari Al Hasan.

Sesuai dengan pendapat ini pula, Malik, Siwar bin

AMullah, Ishaq, Abu Ubaid berpendapat.

Ali berkata: Sabda Rasulullah $: "Parhtem3n," menunfut

pemerataan di antara semua pihak yang bermitra.

Kalau benar dalam pengambilalihan bagian dengan syfah
itu ada perbedaan hak syf'ah sesuai dengan jumlah porsi, maka
tentu Rasulullah S sudah menjelaskannya, dan beliau tidak pemah

menetapkan afuran tersebut: Sehingga perbedaan jumlah porsi ifu
batal.

Mereka tidak berbeda pendapat mengenai masalah; jika

ada seseorang yang berwasiat kepada para ahli waris si fulan,

mereka dalam wasiat ihr kedudukannya sama, dan mereka tidak

membagi-ba$nya sesuai dengan jumlah bagian dari warisan

tersebut. Tetapi mereka berhak mendapatkan wasiat itu sebab

kedudukan mereka sebagai ahli waris tersebut.
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1610. Masalah: Tidak ada akad sgfah kecuali setelah
sempumanya jual beli tersebut dengan cara berpisah meninggalkan
majelis akad atau menentukan khiyar, karena transaksi tersebut
tidak dianggap jual beli yang sifatnya mengikat sebelum jual beli itu
sempuma. Ini merupakan pendapat semua orang yang mengata-
kan, bahwa jual beli yang sifaturya mengikat itu diakibatkan
berpisahnya badan.

1611. Masalah: Syufah adalah hak yang sifatrya tetap,
walaupun beberapa bagian hak milik perserikatan itu dapat
dipecah menjadi beberapa bagian yang terpisah, selama jalan

menuju beberapa bagian hak milik perserikatan ifu hanya safu
serta itu termasuk hak milik pribadi; baik jalan tersebut merupakan
jalan umum atau bukan jalan umum, yang menjadi kepunyaan
mereka.

Jadi, apabila jalan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa
bagian yang jelas, atau jalan tersebut merupakan jalan umum yang
bukan hak milik milik pribadi mereka, maka tidak ada hak syuf'ah
jika kondisi jalan itu demikian, baik kondisi jalan itu berhimpitan
safu sama lainnya atau sama sekali tidak saling berhimpitan.

Dasar hukum masalah tersebut adalah, saMa Rasulullah $,'*'\i bfui .*?rlrilt'dsj rit;

" Ketika batas-batas itu telah dipastikan (dibugi+ugi
sehingga masing-masing bagian yang telah diukur menjadi jelas),

dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan plas,
maka tidak ada hak qrufah."
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Jadi, Rasulullah # tidak memberi kepastian hak sytf'ah

kecrrali dengan terpenuhinya dua persyaratan sekaligus, yaifu

kepastian batas kepemilikan bagian dan tempat pengalokasian

barang sudah diketahui dengan jelas, yang mana tidak hanya

terpenuhi salah satunya tanpa terpenuhinya syarat yang lainnya.

Pembagian yang rusak sebelum berlangsungnya jual beli

tersebut tidak memberi kepastian hak sytfah, karena sytf'ah
bukanlah pembagian. Pembagian yang sah sesudah berlangsung-

nya jual beli tersebut tidak memberi kepastian hak syuf'ah, karena

hak milik bagian ifu telah berkekuatan hukum tetap sebelum

diberlakukannya hak sytf'ah.

Abu Hanifah dan Sufuan Ats-Tsauri berpendapat: Sytf'ah
tetap dimiliki oleh sang parkrer, sehingga jika dia mengabaikan

haknya atau dia sama sekali tidak mempunyai seorang yang

bermita dengannya, maka syf'ah itu menjadi hak pihak 1lang

bermifua dengannya dalam pemilikan jalan tersebut.

Apabila lahan tanah atau rumah nyatanya telah dipecah

menjadi beberapa bagian yang terpisah, maka partrrer tersebut

bisa meninggalkan hak syf'ah atau dia tidak mempunyai seorang

yang bermiba dengannya, maka syfah lalu menjadi hak tetangga

yang berhimpitan dengannya.

Apabila pembagian hak milik ih: nyatanya telah dilakukan

dengan ukumn yang jelas, sementara jalan menuju bagian hak

milik itu berbeda dengan jalan Snng menjadi akses menuju bagian

hak milik yang lainnya, maka tidak ada hak syufah bagi tetangga

yang tidak berhimpitan dengannya.
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Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Auza'i, dan

Al-Laits bin Sa'ad berpendapat Tidak ada hak syufah kecuali bagi

mitra yang tidak menunfut pemecahan bagian hak miliknya saja.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: S5ruf'ah menjadi

hak setiap orang yang bertetangga. Kemudian mereka

menyampaikan pendapat yang beragam. Setiap pendapat yang

disampaikan itu didukung oleh sebuah atsar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazaq; dari hnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,

bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: Ketika lahan tanah itu
sudah dipecah menjadi beberapa bagian yang jelas, dan dengan

pembagian itu masing-masing bagian lahan tanah lrang telah

diukur menjadi jelas, maka tidak ada hak sytfbh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Malik,
dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm,

dari ayahnya, dari Aban bin Utsman dari ayahnya, "Ketika bagian-

bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, maka tidak ada hak

s5ruf'ah-"

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari hrahim bin Maisarah,

bahwasanya Umar bin Abdul AzD berkata: Ketika bagian-bagian

yang telah diukur itu telah dibagi dengan jelas, maka tidak ada hak

s5ruf'ah."

Diriwayatkan dari hnu Al Musalyib, dan Sulaiman bin
Yasar, "Hak sytfah yang dapat diberlakukan dalam aset properti
berupa tanah dan bangunan mmah, dan sytfah ifu tidak
diberlakukan kecuali diantara pihak yang bermitra. Setiap mitra ini
tetap berhak menuntut syufah berikut pembagiannya jika jalan

tersebut tetap menjadi hak milik pribadi yang tidak dapat dipecah
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menjadi beberapa bagian. Karena, bagian-bagian yang telah diukur

itu tidak dapat dibagi sesudah adanya tuntutan syufah tersebut,

padahal pembagian itu belum selesai secara sempurna."

Telah diriwayatkan pula dengan shahih dari Yahya bin Sa'id

Al Anshari, Abu Az-Zinad dan Rabi'ah, pendapat yang pen-

jelasannya sempa dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami dari Sufuan bin Uyainah,

hrahim bin Maisarah menceritakan kepada kami, Amru bin Asy
Syarid menceritakan kepada kami, "Bahwasanya dia turut hadir

bersama Al Miswar bin Makhramah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan

Abi Rafi'.

Abu Rafi' lantas berkata pada AI Mswar, "Mengapa kamu

tidak menyuruh orang ini, yaitu Sa'ad (unhrk membeli), sehingga

dia membeli dariku dua unit rumah yang berada di

perumahannya." Sa'ad lalu berkata padanya, "Demi Allah, aku

fidak akan membebanimu tambahan harga melebihi empat rafus

dinar yang pembayarannlra dilakukan dengan cara dicicil." Abu

Rafi' pun lantas berkata, "Jika aku menolak kedua unit kamar ifu

dijual seharga lima ratus dinar dibayar funai, tetapi kalau saja aku

tidak pemah mendengar Rasulullah #t bersabda, 'Tetangga itu
oftng yang lebih berhak mendapatkan hak sytfali, maka aku

Udak akan menjual kepadamu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid

Al Ha&&a' , dari Iyas bin Mu'awiyah, "Bahwasanya dia

memufuskan hak sgf'ah berdasarkan hubungan bertetangga

sampai dengan surat Umar bin AMul Aziz datang kepadanya Snng

menqaskan, bahwa dia tidak boleh memutuskan hak syfah
berdasarkan hubungan bertetangga kecuali objek jual beli yang
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berada di bawah kepemilikan dua tetangga yang berbaur, atau

perumahan tertutup yang hanya memiliki satu pintu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; hnu
Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Az-Zubair bin

Musa mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, dia

berkata, "Ketika lahan tanah itu telah dipecah menjadi beberapa

bagian, sehingga dengan pembagian ifu masing-masing bagian

yang telah diukur menjadi jelas, dan tempat pengalokasian barang

sudah diketahui dengan jelas, maka tidak ada hak sytf'ah."

Seluruh Keterangan ini merupakan pendapat yang sesuai

dengan pendapat kami. Karena, mereka seluruhnya tidak

menentang pendapat Abi Rafi' yang memberlakukan sytfah
dalam barang yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian ketika

jalan tersebut hanya satu serta menjadi hak milik pribadi.

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin

Dinar, dari Abu Bakr bin Hafsh, Sytraih berkata: "(Jmar bin Abdul

Aziz berkirim surat kepadaku, berupa puhrsan hak sgf'ah bagi

seorang yang bertetangga." Sebagian ulama menambahkan

redaksi, "Yang berhimpitan safu sama lainnya-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari ayahnya,

"Bahwasanya Amru bin Hwaits memutuskan hak sytfah lantaran

hubungan bertetangga. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan, dari

Al Hasan, dari Amru bin Fudhail bin Amru, dari hrahim An-

Nakha'i, dia berkata, "Orang yang berbaur lebih berhak men-
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dapatkan hak syuf'ah daripada orang yang bertetangga, dan orang

yang bertetangga lebih berhak mendapatkan hak sytfah daripada

selain orang yang bertetangga." Pendapat ini sesuai dengan

pendapat Abu Hanifah.

Kami telah meriwayatkan pendapat yang serupa dari

Qatadah, Al Hasan, dan Hammad. Mereka semua berkata, "Tidak

ada hak sytfah bagi tetangga yang tidak berhimpitan hak

milikn5a, dan terpisah dengan jalan yang bukan milik pribadi.

Kami telah meriwayatkan dari Thawus, "Bahwasanya telah

disampaikan padanya pendapat Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika

lahan tanah milik bersama itu telah dipecah menjadi beberapa

bagian yang jelas, maka tidak ada lagi hak syufah. [-alu Thawus

berkata: Tidak, orang yang bertetangga itu lebih berhak mendapat-

kannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm, Yahya

bin Muhammad menceritakan kepada kami, hnu Askar

menceritakan kepada kami, dari Abdurrazaq, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkomentar

mengenai seorang yang bertetangga, "Tetangga pertama yang

berlejer dengan jarak yang lebih dekat, lalu tetangga pertama lnng
berteter dengan jarak yang agak dekat, dan setemsnya, yaifu

mengenai qntfah."

Al Hasan bin Hayy berkata, " S5rufah menjadi hak seorang

yang bertetangga sesudah seseorang pihak yang bermitra dengan

penjual."

Sekelompok ulama berkata: Seorang yang bertetangga

yang berhak mendapatkan hak syf'ah adalah empat puluh rumah

yang mengitari rumah (penjual) tersebut.
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Sekelompok ulama lainnya berkata: Tetangga dari setiap

arah dari segala arah di mana rumah ihr berada, yaifu empat puluh

rumah dari segala arah.

Sekelompok ulama lainnya berkata: Seorang yang

bertetangga adalah setiap orang yang berturut mengerjakan shalat

Shubuh dengannya di masjid tersebut.

Sekelompok ulama lainnya juga ada yang berkata:

Penduduk sebuah kota besar seluruhnya adalah pihak yang

bertetangga.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; Ahmad

bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, Abu Al lizar menceritakan kepada

kami, "Aku pemah mendengar Abu Qilabah berkata, "Mereka

yang berstatus tetangga adalah einpat puluh rumah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; Ahmad
bin Farj menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali Al Jahdhami

menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah menceritakan

kepada kami, dari Ishaq bin Fa'id, "Muhammad bin Ali bin Al
Husain bin Ali pemah ditanya, "Siapakah orang yang bertetangga

dengan seorang lelaki?" Dia menjawab, "Orang yang berturut
dengannya mengerjakan shalat Shubuh."

Penyebutan mengenai nama siapa yang menyampaikan

pendapat itu sebenamya sampai saat ini belum meyakinkan hati
kami, tetapi mereka semuanya ulama Madinah. Hanya saja

pendapat tersebut adalah pendapat yang sungguh-sungguh

disampaikan.
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Ali berkata: orang yang membuat batasan empat puluh

rumah, shalat Shubuh berjamaah di masjid, atau penduduk sebuah

kota, sesungguhnya mereka berpegangan dengan hadits, 
t6;i'pt

$t "Suor*g yang ifu tebih berhak mendapatkan

hak syfahn5n " Hanya saja membuat batasan empat puluh rumah

dan shalat Shubuh tidak memiliki alasan yang kuat.

Kami telah melakukan kajian mengenai hadits yang

dijadikan pegangan unfuk memperkuat pendapat mereka, temyata

kami menemukan keterangan yang baru saja kami sebutkan, yaitu

hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Amru bin Asy-

Syarid, dari Abi Rafi'.

Sedangkan keterangan yang kami telah meriwayatkannya,

yaitu yang diriwayatkan dari lalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib,
Muhammad bin Abdul Aziz N Marwazi menceritakan kepada

kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, dari Husain,

dari Abi Az-Zuban, dari Jabir adalah, "Rasulullah $ memufuskan

hak syf'ah dan bertetangga."

Sedangkan keterangan yang diriwayatkan dari ialur
periwayatan hnu Abi Syaibah; Abdah bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami, dari
Atha', dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,4f,b ik ril ytG ,":,
Qy ok'obgW-t+t)

'seonng Wng bertetangga itu pOn O*n"* mendapatl<an

syfah dengan tetangganya, ketika jalan mereka ifu tunggal, mal<a

'*i )Gtr
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dia berhak menunggu pengambilalihan hak milik dengan sytfah
itu, walaupun dia tetangga yang tidak ada di tempat"

Demikian juga, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Abu Daud, dari Ahmad bin Hanbal, dari Husyaim,
dari Abdul Malik, dari Atha', dari Jabir. Dan diriwayatkan pula
dari jalur periwayatan Ibnu Aiman, Muhammad bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan

kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, AMul Malik
bin Abi Sulaiman Al Arzami menceritakan kepada kami, dari
Atha', dari Jabir, dia berkata, "Aku pemah membeli sebidang
tanah yang bersebelahan dengan tanah kepunyaan seseorang. Dia
lantas berkata, "Aku lebih berhak mendapatkannya." lalu kami
mengajukan persengketaan itu kepada Rasulullah #. Ak berkata,
"Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai hak menggunakan jalan

di atas lahan tanah kepunyaanku, dan tidak mempunyai hak

apapun?" Rasulullah $ bersaMu, )t4u;Xi ;rtit qr'"rr('$ "Diu

lebih berhak mendapatkannyd, jadi beliau memutuskan
(memberikan hak sytf'ah) padanya sebab hubungan bertetangga."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Aiman;
Ahmad bin Muhammad Al Burti Al Qadhi menceritakan kepada
kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufuan
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur yaitu hnu Al
Mu'tamir, dari Al Hakam, dari seseorang yang mendengar Ali dan
hnu Mas'ud, mereka semua berkata: "Rasulullah S memutuskan

hak sytfbh sebab hubungan bertetangga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah,
dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, Rasulullah S bersabda,
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,f":\U,
" Seorang tetangga rumah lebih berhak mendapatl<an

rumah dan tanah." yaitu dalam al<ad sytfah-

Diriwayatkan dari hnu Aiman; Ahmad bin Zuhair bin Hart
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hubbab menceritakan

kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Sa'id

bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, Rasululah S bersabda,

).2

Jt-*

" Tebngga rumah lebih berhak mendapatkan rumah

tersebut"

Ahmad bin Hubbab berkata: Isa telah menyampaikan sanad

yang keliru mengenai hadits ini, yang benar hadits tersebut adalah

hadits mauqufpada Al Hasan.

Diriwayatkan dari Qasim bin Ashbagh, Muhammad bin

Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Siwar

menceritakan kepada kami, Abu Al Ma'la menceritakan kepada

kami, Aytb bin Utbah Al Yamami menceritakan kepada kami, dari

Al Fadhl, dari Qatadah, dari Abdullah bin Al Amru bin Al Ash,

bahwa Rasulullah $ bersabda,

.*,i;a?i)ctr
"seorang yang bertetanggait, pOn O.rnu* mendaptl<an

banng yang berdekatan dengan bnah kepunSnannSn."

/!rr'6i rtlttr)c

)\t'*i rritlt
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari
Abi Usamah, dari Al Husain AI Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib,

dari Amru bin Asy-Syarid bin Suwaid, dari ayahnya, aku berkata,
"Wahai Rasulullah, ada sebidang tanah, yang tidak ada

seorangpun dapat dibenarkan menuntut pernbagian dan tidak pula
perserikatan dalam kepemilikan tanah tersebut kecuali hubungan
bertetangga? Rasululluh # bersaMa,

.ik v A*ab,'*i)Gtt
" seorang yang ifu' ; berhak mendapatkan

barang yang berdekatan apapun barangn5n-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; Yusuf
bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Bakar
Al Miqdami menceritakan kepada kami, dari Dalal binti Abi Al Adl,
dari Ash-Shahfaq: 'Dari Aisyah Ummul Mukminin, aku bertanya,

"Wahai Rasulullah, apa hak bertetangga?" Beliau menjawab , O-i$1

tll,t5 " htpat puluh ntmah."

Diriwagratkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari
Sufuan, dari Hisyam bin Al Mughirah Ats-Tsaqafi, dia berkata: Aku
pemah mendengar Asy-Sya'bi berkata: Nabi $ bersaMa,

"a Jri )at) rL;ir 'u

.*e.ll
" Pemohon syufah lebih berhak mendapatkan bagian

barang yang dijual daripada seorang yang bertebngga, dan
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seorang yang bertetangga dekat lebih berhak daripada tetangga

yang jauh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur,

Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada
kami, dari Al Hasan, "Bahwasanya Rasulullah $ memufuskan hak

sytfah lantaran hubungan bertetangga. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu
Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafii',
dari hnu Abi Mulaikah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

y;i:r" ,)rf e;]rtt
'seorans yans bermita (d.r;"]"r*, ,u* bqhak

mendaptkan qrufahn5n."

Ini adalah seluruh keterangan yang mendukung pendapat

mereka, yaifu keterangan yang menjadi pegangan mereka, kami
telah membahas secara mendalam keterangan yang mendukung

pendapat mereka, dan sepengetahuan kami, mereka sama sekali

tidak memiliki keterangan pendukung selain keterangan ini, dan

sebelum menyampaikan segala sesuafu, keterangan tersebut

seluruhnya bagian awal hingga bagian akhir menentang pendapat

Abu Hanifah.

Karena, keterangan Snng diriwayatkan dari bertagai hadits

yang telah kami sampaikan itu tidak mengandung penjelasan

kecuali, adakalanya seoftmg yang bertetangga ifu lebih berhak,

sesuai dengan pengertian urnurn sejumlah hadits tersebut.

Sehrngga keterangan berbagai hadits tersebut menjadi landasan

hukum yang memperkuat orang yang berpendapat, bahwa sryf'ah
ifu menjadi hak setiap orang yang bertetangga.
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Padahal mereka berpendapat tidak semua tetangga itu
memiliki hak syuf'ah, tetapi hanya tetangga yang hak miliknya

berhimpitan saja dengan penjual, atau hanya bagi orang yang

jalanan kedua pihak itu hanya satu serta menjadi hak milik pribadi

(bukan jalan umum) dan adakalanya juga hanya ada satu jalan saja.

Kami tidak menolak kebenaran pengertian ini, akan tetapi

diriwayatkan dari selain keterangan berbagai hadits yang telah

disampaikan. Jadi, kesimpulan hukum para pengikut madzhab

Abu Hanifah secara garis besar terbantah dengan berbagai

keterangan hadits ini. Walhasil, pendapat mereka fidak ada

kesesuaian dengan keterangan yang diriwayatkan dari berbagai

hadits tersebut.

Kami kemudian melakukan kujiun apakah berbagai hadits

yang telah disebutkan itu mengandung argumentasi yang

memperkuat orang yang berpendapat sgfah menjadi hak setiap

orang yang bertetangga (dengan penjual):

Kami memulai melakukan kajian mengenai hadits yang

diriwayatkan dari Abi Az-Zubar, dari Jabir. Temyata kami

menemukannya, bahwa hadits tersebut fidak mengandung

argumentasi yang memperkuat mereka, karena dua alasan:

Perbma, bahwa setiap hadits yang mana dalam sanadnya

terdapat Abu Az-Zubair, maka dia ini tidak pemah menyebutkan

mendengar langsung dari Jabir, dan tidak pula menyebutkan) Al
l-aits telah meriwayatkannya darinya, maka Abu Az-Zubair tidak
pemah mendengamya dari Jabir, tetapi dia tidak mengetahui dari

siapa, dia memberi pengakuan tersebut yang melemahkan dirinya,

sehingga hadits tersebut pun gugur.
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Kdua, Kami kalau membenarkan Jabir rg menceritakan

hadits ini, tentu hadits ini tdak mengandung argumentasi yang
memperkuat pendapat mereka. Karena nasrS hadits tersebut ialah,
"Bahwasanya Nabi $ memutuskan hak sgfah dan hubungan

bertetangga-"

Mengenai s5rufah, kami telah ketahui apa ifu s5ruf'ah yang
diriwayatkan dari berbagai keterangan hadits yang lain. sedangkan
soal hubungan bertetangga, maka kami sama sekali tidak mengerti
apa ifu hubungan bertetangga yang diriwayatkan dari hadits ini.

Barangsiapa menafsirkan ucapan Rasulullah $, lang
timbul dari pemikirannya, dengan pemyataan yang tidak sesuai
dengan funtutan makna yang dikehendaki oleh redaksinya, maka
dia adalah orang yang berbohong dengan mengatasnamakan
Rasulullah $, serta orang lnng mengklaim suatu kebenaran atas

nama Rasulullah Snng beliau tidak pemah sampaikan.

Pemyataan seseorang: "Beliau memufuskan (berdasarkan)

hubungan bertetangga," tidak mengandung dalil yang menegaskan
tentang berbagai afuran yang berkaitan dengan sytfah. Tetapi
pemyataan ifu mungkin perbuatan baik yang menjadi hak tetangga
karena adanya hubungan bertetangga. Interpretasi ini lebih konkrit,
sebab kebenaran tentang ker,vajiban berbuat baik terhadap
tetangga ifu sesuai dengan Al Qur'an, dan Sunnah yang shahih,
sehingga pegangan mereka dengan hadits ini gugur.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Atha'
yang dirir,rnyatkan dari Jabir. Kami menemukannya diriwa5atkan
dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yaitu orang
yang berbicara pertama kali mengenai hadits ini. Syu'bah dan
ulama ahli hadits lainnya men5ratakan hadits tersebut hadits yang
dha'if.
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Kalau pun benar hadits rru shahih, tenfu hadits tersebut
menjadi landasan hukum yang memperkuat pendapat kami,
karena keterangan hadits tersebut pengertiannya sesuai dengan
pendapat kami. Akan tetapi, kami tidak berargumentasi dengan
keterangan yang kami tidak nilai bahwa keterangan hadits tersebut
shahih, walaupun pengertiannya ifu sesuai dengan pendapat kami.

Tidak seperti sikap yang dilakukan oleh orang yang tidak
mempunyai rasa takut kepada Allah &. Dia selalu berargumentasi
dengan keterangan hadits yang sesuai dengan pendapatnya,
walaupun hadits tersebut dha'if atau shahih, dan dia menolak
hadits dha'if dan hadits shahih jika pengertiannya tidak sesuai
dengan pendapat yang diikutinya.

Kami kemudian melakukan kajiu., terhadap hadits ketiga.
Kami menemukannya juga diriwaptkan dari riwayat Abdul Malik
bin Abi Sulaiman, yang mempakan periwayat yang dha'if.

Kemudian riwayat AMah dan Ahmad, yang diriwayatkan
dari Husyaim, dari Al Arzami, muncul dengan tambahan redaksi,
yang mana sulaiman bin Daud tidak pemah menyebutkannya,
yaifu tambahan redaksi, "Jalan (menuju hak mirik mereka)
tunggal."

Kalau pun benar riwapt AI Arzami itu shahih, tenfu
memegangi redaksi tambahan dari dua orang yang adil ifu lebih
diprioritaskan. Pemyataan Jabir: "Dia tidak memiliki jalan di atas
lahan tanah kepunyaanku," kami tidak menentang pemyataan ini
jika jalan mereka itu sama (ttnggal). sebab, jalan yang menjadi
perhatian hadits ini adalah jalan menuju lahan tanah tersebut,
bukan jalan yang berada di permukaan tanah tersebut.
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Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadie Ali, dan

hnu Mas'ud. Kami menemukannya berupa hadits munqathi'.
Karena, Al Hakam tidak pernah berjumpa dengan mereka, dan Al
Hakam fidak pemah menyebutkan nama periwayat yang

meriranyatkannya dari Ali dan hnu Mas'ud, Sehingga hadits

tersebut batal dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Kalau pun benar hadits tersebut shahih, maka hadits

tersebut itu sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan
pendapat mereka. Karena, hadits ini hanya mengandung
keterangan: "Bahwasanya Rasululluh # memufuskan berdasarkan

hubungan bertetangga." Ini sama sekali tidak mengandung dalil
yang menegaskan syfah.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits

Samurah- Kami menemukannya, temyata hadits ini sama sekali

Udak mengandung argumentasi yang memperkuat

mereka, karena Al Hasan tidak pemah mendengar dari Samurah

kecrrali, hanya hadits tentang aqiqah, sehingga keterkaitan mereka

dengan hadits ini batal.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Anas.

Kami menemukann5a, temyata nasrl hadits ini: " Tetangga rumah
lebih berhak mendaptkan rumah tersebut" Hadits ini besar

kemungkinan menjadi argumentasi yang memperkuat pendapat

oftmg yang menetapkan sSafah bag setiap orang lpng
bertetangga andai saja tidak ada keterangan yang akan kami

sebutkan, lraifu ketika kami menyempumakan pembahasan

mengenai sejumlah keterangan hadits ini.

Mengenai hadits ini, kami tidak meyakini bahwa Isa bin
Yunus mendengar langsung dari hnu Abi Arubah kectrali sesudah

dia membaurkan sanad hadits tersebut dengan yang lainryn.
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Cukuplah bagimu, bahwa orang yang meriwayatkannya dari Isa

bin Yunus menyebutkan, bahwa dia telah melakukan kekeliruan

dalam menyampaikan sanad hadits ini. Di samping itu, hadits ini
sama sekali tidak pemah menyinggung sgf'ah.

Menyampaikan interpretasi hadits seperti peramal itu tidak
dapat dibenarkan. Mungkin maksud hadits tersebut adalah, bahwa

tetangga rumah itu lebih berhak mendapatkan perlakukan baik dari
pemilik rumah dan pemberian dari mereka.

Interpretasi ini lebih baik dan lebih tepat dijadikan

pegangan, karena Al Qur'an benar-benar menerangkan hal
tersebut. Allah S berfirman,

${rrG{r't {tfriy,;tQG
" Tetangga yang dekat dan tebngga tnng jauh," (Qs. An-

Nisaa' [4]:36).

Rasulullah # pun berpesan dan menyrruh berbuat baik

terhadap tetangga. Jadi, interpretasi yang menjadi pegangan

mereka yang menyatakan, bahwa beliau ingin menjelaskan hak
syfah ifu tidak benar. Pemyataan mereka ini hanya perkiraan
yang belum jelas dan juga hanya dugaan belaka, padahal dugaan

ifu pemyataan yang banyak mengandung kesalahan dan jarang

dapat tertukti.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Abdullah
bin Amru bin Al Ash. Kami menemukannya berupa hadits yang

sanadnya sangat lemah. Karena hadits ini diriwayatkan dari Ayub
bin Utbah Al Yamami, dia periwayat yarg dha'if Kemudian hadits
tersebut diriwayatkan dari Al Fudhal. Jika Al Fudhal ihr adalah Ibnu
Dalham, maka dia periwayat yang cacat. Sedangkan bila selain
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Ibnu Dalham, maka dia periwayat yang tidak diketahui

identitasnya. Kemudian Qatadah sarna sekali tidak pemah

mendengar satu kata pun dari Abdullah bin Amru, dan dia tidak

pemah berkumpul bersama-sama dengan Abdullah bin Amru.

Sehingga hadits ini tidak benar dari segala sisi, yaifu sanad

maupun matannya.

Kalau pun benar hadits 'ni shahih, hadits ini juga tidak

mengandung penjelasan kecuali, " Tetangga ifu lebih berhak

mendapatkan barang yang berdekatan dengan tanah

kepw5nanrym." Jadi, komentar mengenai hadits ini sama seperti

komentar mengenai hadits Anas.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Aisyah.

Kami menemukannya temyata selunfinya hadits amat sangat

lemah, karena diriwayatkan dari Dalal binti Abi Al Midall, dan tidak

diketahui siapa perempuan tersebut, dari seorang periwayat yang

tidak diketahui siapakah dia. Di samping itu, hadits juga tidak

mengandung penjelasan, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan

syfah.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, yaitu lnng
menSampaikan interpretasi seperti peramal mengenai sejurnlah

hadits yang telah kami sebutkan harus berpegang pada beragam

hadits tersebut. Karena, pendapat mereka sama seperti hadits-

hadits tersebut, tidak ada perbedaan sarna sekali, yaifu perkiraan

yang dilandasi dengan perkiraan lainnya.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Asy
Sya'bi. Kami menemukannya temyata sarna sekali tidak dapat

dijadikan pegangan, karena hadits tersebut sanadnya munqathi'.

Kemudian hadits tersebut diriwayatkan dari Hisyam bin Al
Mughirah Ats-Tsaqafi, dia mempakan periwayat yang dha'if.
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Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Al

Hasan. Kami menemukannya temyata hadits tersebut sanadnya

mursal. Di samping itu, hadits ini tidak mengandung penjelasan,

kecuali bahwa Rasulullah $ memutuskan berdasarkan hubungan

bertetangga. Hadits ini sama sekali tidak mengandung jejak yang

ditinggalkan, jejak yang samar, maupun indikasi yang

menerangkan tentang sytfah- Ini sama seperti komentar yang

telah kami sebutkan sebelum penjelasan hadits ini.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits hnu Abi
Mulaikah. Kami menemukannya temyata hadits ini sanadnya juga

mursal. Di samping itu, hadits ini Udak mengandung penjelasan

kecuali, " ParbTer ifu lebih berhak mendapatkan barang yang

berdekatan dengannya." Kami Udak menolak kebenaran

penjelasan ini, bahkan kami berpendapat sesuai dengan hadits ini.

Kami kemudian melakukan kajian terhadap hadits Amru bin

Asy-Syarid, dari Abi Rafi', dari ayahnya. Kami menemukannya

temyata mereka tidak mempunyai keterkaitan dengan hadits ini.

Karena, hadits ini tidak mengandung penjelasan kecuali "Seorang

yang bertetangga lebih berhak mendapatkan barang yang

berdampingan dan berdekatan dengannya," dan hadits ini tdak
mengandung penjelasan maupun jejak nyata tentang sryfah.

Hamam telah menceritakan kepada kami, Abbas bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik
bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zr:hair
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain
menceritakan kepada kami, AMullah bin Abdurrahman bin Ya'la
bin Ka'ab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
pemah mendengar Amru bin AsySyarid menceritakan hadits dari
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Asy-Syarid, dari Nabi s, beliau bersabda, ;i:-. ;t?t 'rPi L;St

" Seseorang itu lebih berhak dan lebih pafut

mendapatkan barang yang berdekatan dengannya."

Aku bertanya pada Amnt, "Apa ifu shabquhd?" Dia

menjawab, "S5ruf'ah." Aku bertanya, "Orang-orang menduga

bahwa syai'ah ifu adalah hubungan bertetangga." Amru berkata,

"Orang-orang mengatakan demikian.

Periwayat hadits tersebut, yaifu Amru bin Syarid, dia

berpendapat tidak ada hak sgfah lantaran hubungan bertetangga.

Dia tidak meyakini redaksi hadits yang diriwayatkannya memberi

kepastian hak syf'ah berdasarkan hubungan bertetangga tersebut.

Jadi, seluruh pemyataan yang disampaikan oleh mereka

berdasarkan hadits ini tidak lah benar.

Kalau pun benar hadits-hadits ini shahih dan memberikan

penjelasan yang konkrit, bahwa syufah ifu menjadi hak omng

yang bertetangga, maka tenhr hukum, pemyataan dan kepufusan

Rasulullah *, z;i5 X A9:, tu'-*i 3;Gjr '*: ti$ "sehnsse

ketil<a masing-masing bagian yang telah diukur itu menjadi jeks,

dan pengalokasian tempat barang tnng dijual sudah diketahui,

mal<a tidak ada hak syufah," ini memberi kepastian hul$m
mengenai hak sytf'ah bagi tetangga tersebut seluruhnln, dan

kemusykilan itu hilang.

Bagaimana tidak demikian, padahal tidak ada penjelasan

yang terkandung dalam satu dari sekian banyak hadits tersebut

seperti komentar yang telah kami sebutkan, dan mayoritas

sejumlah hadits itu tidak shahih. Dan seharusnya tidak perlu

berkonsenkasi pada sejumlah hadits tersebut, karena kelemahan
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bertagai sumber periwayatannya. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Di antara pemyataan yang tergolong berani dari para ulama

belakangan ini pada masa mereka dan beragam kebiasaan buruk

mereka, padahal kebenaran itu haryra kepunyaan Allah Ta'ala,

yaitu komentar sebagian mereka mengenai hadits yang terbukti

diriwayatkan dari Rasulullah #, yaitu sabda beliau: '*: lili
t .. c'err3 6 A.}ji, U?t i2i;"',lt " sehingga ketika masing-masing

bagian yang telah diukur itu menjadi plas, dan pengalol<asian

tempat barang yang diiual sudah dikebhui, maka tidak ada hak
s3ruf'ah.", mereka menyatakan bahwa redaksi ini bukanlah ucapan

Nabi $.
Darimana sumbemya mereka menemukan komentar

seperti ini? Siapa yang mengabarkan kepada mereka mengenai

komentar ini? Kaum tersebut benar-benar telah diberi oleh Allah

kemudahan untuk melakukan kebohongan dalam agama dengan

bagian yang sempuran. -Kami berlindung kepada Allah & dari

pemberian seperti ini.-

Mereka berkomentar mengenai hadits telah diriwayatkan

dari Abu Daud; Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan

kepada kami, Al Hasan bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami,

Ibnu Idris yaihr Abdullah menceritakan kepada kami, dari hnu
Juraij, dari Ibnu Syibah, dari Abi Salamah bin AMurrahman, atau

dari Sa'id bin Al Musa1ryib, atau dari para tabi'in semuanla, dari
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

t / o. 1.o...w ^,& >a'-'* ) t:r\i .-J 6y
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" Ketika lahan tanah itu telah dipecah menjadi beberapa

bagian, dan (dengan pembagian itu) masing-masing bagian yang

telah diukur itu menjadi jelas batasnya, maka tidak ada hak sytf'ah
yang bersangkutan dengan tanah tersebut."

Mereka berkomentar: Benar tidak ada hak sytfah, tetapi

pemecahan menjadi beberapa bagian maupun pembatasan bagran

dengan ukuran yang jelas itu bukanlah faktor yang menetapkan

adanSa hak sgfah yang bersangkutan dengan tanah tersebut,

tetapi faktor yang menetapkan hak syuf'ah adalah jual beli bagian

hak milik bersama tersebut. Komentar ini adalah bukti yang kuat

yang membuktikan ketiadaan rasa malu dari diri orang yang

mengatakannya.

Allah benar-benar melindung Rasul-Nlra dari pemSataan

yang lemah dan pemyataan yang Udak berguna. Setiap orang yang

mempunyai infuisi yang sempurna benar-benar mengetahui se@ra

meyakinkan, bahwa hak s5ruf'ah itu fidak memiliki ruang untuk

masuk ke dalam pernbagian tersebut. Jadi, bagaimana bisa hak

syf'ah itu berkaitan dengan lahan tanah yang telah dipecah

menjadi beberapa bagan Snng jelas? Apakah kamu berpendapat

salah seorang di antara mereka berdua boleh mengambil alih harta

kepunlnan parbremya secam paksa? Ini tidak mungkin.

Bagaimana bisa pengambil alihan secara paksa harta

kepunyaan orang lain itu dapat terjadi, padahal hadits tersebut

adalah hadits musnad, yang sekali tempo para periwayat 5nng
tepercaya menuhrkan redaksi hadits ini dari Rasulullah &, d*
pada kesempatan yang lain, mereka menghubungkannya pada

redaksi yang lain kepunyaan Rasulullah $.
Seperti hadits yang kami telah diriwayatkan dari jalur

periwayatan Qasim bin Ashbagh, Ubaidillah bin Muhammad Al
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umari menceritakan kepada kami, Abu hrahim yahya bin Abi
Qatilah AI Madani menceritakan kepada kami, Malik menceritakan
kepada kami, dan Az-Zthri, dari Sa'id bin Al Musa5iyib dan Abi
salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah S bersabda,

t ot

[-L al;et,'lrixjr ".>L tiy"e;,
/o
-. .l-

.Ar-Q-i

" S5rufah itu diberlakukan atas barang gng belum
menjadi beberapa bagian, sehingga ketit<a bagian-

bagian yang telah diukur itu menjadi jelas, maka tidak ada hak
s5ruf'ah."

Jadi, kerusakan berbagai pendapat yang telah disebutkan
itu terlihat secara konkrit, dan pendapat yang paling mengandung
kerusakan di antara sejumlah pendapat tersebut adalah pendapat
Abu Hanifah. Karena dia menentang semua hadits tersebut. Dia
tidak pemah berpegangan; baik dengan hadits shahih, riwayat
Snng lemah, maupun pendapat sahabat. Bahkan dia menentang
seluruh riwayat llang datang dari seorang sahabat mengenai
syi'ah tersebut- Karena, riwayat dari para sahabat, seperti riuayat
yang telah kami kemukakan dari umar dan utsman, bahwa
bagian-bagian yang telah diuhr dengan jelas ifu memutus hak
sgfah.

Riwayat dari Umar tentang hak syuf'ah bagi seorang yang
bertetangga, dan sebagian ahli hadits menambahkan "5nng
berhimpitan (dengan penjual)", tetapi redaksi ini fidak dikenal
se@ra txnurn. Bahkan kalau pun benar redaksi im shahih, telah
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datang keterangan yang bersifat umum dari Umar, berupa redaksi,

"Bagr seorang yang bertetangga," redaksi ini menambah

pemahaman lebih dibanding kata "yang berhimpitan (Al

Mulaaziql."

Diriwayatkan dari Sa'id dan Abi Rafi', namun mereka tidak

pemah menyebutkan, bahwa hak sytfah dapat diberikan pada

seorang yang bertetangga yang mana di antara mereka (penjual

dan tetangga) itu ada jalan yang bukan milik pribadi. Penjelasan

tersebut tidak pula diriwayatkan dari Amru bin Huraits dan tidak

pula dari seomng di antara para sahabat.

Sementara pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, mereka

berpegangan dengan hadits ini dan hadits yang serupa lainnya,

yaitu hadits yang mengandung penjelasan; "Sehingga ketika

bagian-bagian tlang telah diukw itu meniadi plas, dan

pengalokasian tempat yang dijual itu sudah diketahui dengan ielas,

maka tidak ada hak s5ruf'ah."

Hadits ini menjadi penjelasan tambahan yang tidak dapat

dibenarkan seseorang mengabaikannya. Tambahan penjelasan

yang disampaikan oleh seorang yang adil memeganginya

huktrmnya wajib.

Disamping ifu, karena saMa Rasulullah ffi: "Ketika lahan

tanah ifu telah dipecah menjadi beberapa bagian, mal<a tidak ada

hak sWf ah." Ini memberikan kepastian kebenaran pendapat kami,

dan bukan pendapat mereka.

Sehingga kalaupun tambahan penjelasan oleh Ma'mar ifu

tidak pemah muncul, sebab sekalipun lahan tanah dan rumah ifu

dipecahkan menjadi beberapa bagian, tetapi jalan menuju lahan

tanah dan rumah itu merupakan jalan pribadi yang menjadi
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kepunyaan pemiliknya, sehingga mereka fidak pemah
memecahnya menjadi beberapa bagian. Oleh sebab itu, tanah
tersebut tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagan sesudah

mereka tidak lagi membagi jalan tersebut. Tetapi sebagian tanah
itu dipecah menjadi bebempa bagian dan juga sebagian tanah lain
yang telah diukur dengan batas yang jelas. Nabi $ sama sekali

tidak pemah membatalkan hak sytf'ah lantaran pemecahan

sebagian tanah menjadi beberapa bagian, akan tetapi beliau

membatalkan hak syfah lantaran sebab pemecahan tanah secara

keseluruhan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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KITAB SATAM

L6L2- Masalah: Abu Muhammad AIi bin Ahmad bin
Sa'id bin Hazm rg berkata: Akad salam bukanlah jual beli, karena

pembuatan istilah yang bersangkutan dengan urusan agama tidak
dimiliki kecuali oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya $.

Sesungguhnya Rasulullah $ hanya menyebutkannya

dengan istilah salaf, tasliit atau slam. Jual beli boleh dilakukan

dengan mata uang dinar dan dirham secaftr funai dan
penyerahannya boleh dilakukan kemudian untuk jangka wakfu
yang tidak ditentukan dan sampai kondisinya lapangan.

Akad sakm tidak boleh dilakukan kecuali harus untuk
jangka waktu yang ditentukan. Jual beli setiap barang yang dimiliki
secarl penuh hukumnya boleh, selama tidak ada nasri yang

melarang jual beli barang tersebut. Tidak boleh melakukan akad

salam kecuali, barang yang ditakar dan ditimbang. Tidak boleh

melakukan akad salam berupa hannn, barang yang diukur
meteran, atau barang dengan sahran bilangan, dan tidak boleh
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pula melakukan akad salam berupa barang lain kecuali barang

yang telah kami sebutkan.

Jual beli barang yang belum dimiliki hukumnya tidak boleh.

Akad salam barang yang belum dimiliki hukumnya diperbolehkan.

Jual beli tidak boleh dilakukan sama sekali kecuali barang yang

bentuknya telah diketahui. Melakukan akad salam pada barang

yang bentuknya telah diketahui itu tidak diperbolehkan.

Landasan akad salam adalah, hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Syaiban

bin Farukh, Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Yahya dan Abu Bakar berkata dari
Ibnu Aliyah, hadits ini dalam kitabku diriwayatkan dari hnu Nami,

sedang dalam kitab kepunyaan selainku diriwayatkan dari Ibnu

Uyainah.

Syaiban berkata: Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri
menceritakan kepada kami. Kemudian Abdul Warits dan periwayat
yang lain bertemu, keduanya meriwayatkan dari hnu Abi Najih,

AMullah bin Katsir menceritakan kepadaku, dari Abi Al Minhal,
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah #& bersaMa,

JzO

)b ittll ,V; vt Lfr-)';-bLi;

"Barangsiapa melakukan salaf 6alam), hendaknjn dia
jangan melakukan salaf kecuali dengan takaran yang jelas dan
timbangan yang jelas."
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Jadi, hadits ini menjelaskan larangan melakukan salaf darr

mengharamkannya kecuali barang yang diukur dengan takaran

atau barang yang diukur dengan timbangan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Sufyan bin

Uyainah menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Najih, dari

AMullah bin Katsir, dari Abi Al Minhal, dari hnu Abbas,

Rasulullah S bersabda,

j z ol lz / /

ilil i# l-s.r9 L;'!"""i; tiL'&LiA
4 // 

olo, ,, { z !.(P ;*1 ,)L iru,.
" Barangsiapa melakukan slaf 6alam/ hendakn5n dia

melakukan dengan takann yang jelas dan timbangan yang jelas,

untuk jangka waktu yang diketahui."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki', Sufuan Ats-
Tsawi menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Abi Najih,

dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari hnu Abbas,

Rasulullah $ bersaMa,

, , / o/ / .g 10 z . O /. O 10 z tg-/ . O rO ,,r. / tO I O /

?";);7 fu) iF J5 ,t: il..*,, &1 uz 2 z - 
olo' 2 '-?-P,tr\ Jt

"Barangsiapa melakukan salam, hendaknya dia melalrukan

dengan tal<aran gang jelas dan timbangan yang jelas, unfuk jangka

waktu yang diketahui."
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Jadi, hadits ini mengandung penjelasan yang menetapkan
jangka waktu yang diketahui.

Larangan Nabi $ tentang jual beli yang mengandung

gharar, dan tentang jual beli sesuafu yang belum dimiliki, benar-
benar shahih diriwayatkan dari Rasulullah. Sehingga pendapat
yang telah kami sampaikan ifu benar-benar sesuai dengan nash. -
Segala puji milik Allah &.-

Al Auza'i, jumhur pengikut madzhab Abu Hanifah, para
pengikut madzhab Malik, dan para pengikut madzhab kami yaifu
madzhab Zhahiri, membedakan antara jualbeli dan salam.

hnu Al Qashar berkata: Ikatan yang mempergunakan
pemyataan jual beli, boleh dilalnrkan secara tunai. Ikatan yang

mempergunakan pemyataarr salam, tidak boleh dilakukan kecuali
dengan menetapkan jangka wakhr.

Al Auza'i berkata: Perikatan yang jangka waktunya tiga hari
atau kurang, maka ikatan itu merupakan jual beli. Sedangkan
ikatan yang jangka waktunyra lebih dari tiga hari, maka ikatan itu
merupakan salam.

Al Qumi, yang merupakan tokoh para pengikut madzhab
Abu Hanifah, berkata: Akad salambukanlah jual beli.

Keterangan yang telah kami sebutkan itu mengandung
perbedaan pendapat, kami akan menyebutkan sebagian di antara
perbedaan pendapat yang mana Allah & telah beri kemudahan

untuk menjelaskannya.

Sekelompok ulama menghukumi makruh melakukan salam
secara keseluruhan; ini seperti keterangan yang telah kami
riwayatkan, dari Muhammad bin Al Mutsanna, Amru bin Ashim Al
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Kalabi menceritakan kepada kami, Hamam bin Yahya

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami,

dari Abi Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud, "Bahwa dia

menghukumi makruh melakukan akad salam seluruhnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Mu'adz bin Mu'adz mencentarkan kepada kami, dari AMullah bin

Aun, dia berkata: Mereka menufurkan Al tnah di hadapan

Muhammad bin Sirin. Dia berkata: Aku telah menceritakan bahwa

Ibnu Abbas selalu berkata: Ua.,g dirham itu ditukar dengan uang

dirham yang lain dan di antara penyerahan kedua uang dirham ihr

ada jangka waktu Uariirahl.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Hafsh menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam,

dari Masruq, dia berkata: Al Inah hukumnya haram.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari

Ar-Rabi' bin Shabiih, dari Al Hasan, dan hnu Sirin, "Bahwa

mereka menghukumi makruh melakukan Al Inah, dan ikatan gnng

orang-oftmg turut terlibat di dalamnya adalah Al Inahtersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah, Al

Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Abi Jinab, dan

Zaid bin Mardanibah, mereka berkata: "(Jmar bin Abdul Aziz

berkirim surat kepada Abul Hamid: Apabila ada seseorang yang

menyampaikan pertanyaan kepadamu tentang Al Inah, maka

sesungguhnya Al Inah itu adalah ikatan yang menyerupai riba."

Al Inah itu pada hakikahya adalah salam ihr sendiri, atau

jual beli barang untuk jangka waktu yang telah ditetapkan

berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perbedaan pendapat
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mengenai hukum jual beli seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah

pertedaan pendapat mengenai al<ad salam.

Ali berkata: Tidak ada dalil yang terkandung dalam diri
seseorang yang sebanding dengan Rasulullah $.

Malik dan Abu Hanilah memperbolehkan melakukan salam

berupa barang yang diukur dengan satuan bilangan, dan barang

yang diukur dengan meteran, yaitu segala jenis tekstil, tanpa

menyebutkan timbangannya, dan melarang melakukan salaf secara

tunai.

Kesimpulan ini adalah sesuatu yang ganjil dari pendapat
mereka berdua. Karena, jika benar pemyataan Rasulullah S:
" unfuk jangka wakfu yang diketahui," ifu mengandung pengertian
yang melarang untuk melakukan al<ad salam secara funai, maka

tenfu perintah meninggalkan salaf yang disebutkan oleh
Rasulullah # itu dikecualikan dengan takaran yang jelas, atau

timbangan yang jelas, ini adalah perintah yang sangat kuat dalam
pengharaman dan lebih kukuh dalam hal larangan melakukan akad
salarn dengan selain takaran atau timbangan.

Apabila mengqiyaskan bamng yang ditakar, barang yang
ditimbang, barang yang diuhrr dengan metemn, dan barang yang

diukur dengan safuan bilangan ifu diperkenankan, maka tenfu
mengqiyaskan hukum bolehnya bansaksi salarn secara funai pada

bolehnya salan untuk jangka waktu itu lebih diprioritaskan. Jadi,
kerusakan pendapat Malik dan Abu Hanifah ini terlihat dengan
jelas disertai bukti yang meyakinkan, dan tidak ada keraguan di
dalamnya.

Justm, larangan melakukan akad salafdengan selain barang
yang diukur dengan takaran dan timbangan itu lebih tegas dan
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konkrit. Karena, larangan itu muncul dengan pemyataan larangan.

Padahal tidak boleh melakukan qiyas menumt mereka yang

bergelut di dalamnya jika qiyas itu bertentangan dengan nashyang

ada.

Asy-Syafi'i membenarkan akad salam secara tunai dengan

mengqiyaskan pada hukum asal salam itu sendiri, yaifu bolehnya

melalnrkan akad salan untuk jangka waktu yang sudah diketahui.

Dia pun lalu membenarkan akad salam dengan segala jenis barang

dengan mengqiyaskan pada barang yang diukur dengan takamn

dan timbangan.

Jadi, penentangan terhadap hadits tersebut tersusun dalam

semua komentar yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i. Padahal dia

termasuk orang yang sudah biasa mempergunakan dalil qiyas di

antara, narnun dia adalah orang yang terburuk melakukan ke
keliruan di antara mereka.

Apabila dikatakan: Akad salam adalah jual beli yang

dikecualikan dari kelompok jual beli barang yang belum dimilik?

Maka kami katakan: Pendapat ini tidak benar, karena pendapat

tersebut merupakan pemyataan tanpa dalil, dan tdaklah setiap

harta yang difukar dengan harta yang lain itu dinamakan jual beli.

Akad salam lnl merupakan akad pinjaman lAl Qardh, lraitu
prnjaman dana dengan kewajiban mengembalikan dana yang lain,

dan akad salam itu bukanlah jual beli, tanpa ada perbedaan

pendapat.

Abu Hanifah tidak membenarkan akad salam berupa

hewan, sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i membenarkannya..

Sepengetahuan kami, pembatasan larangan melakukan al<ad salam

pada he'.r.ran, tanpa adanya larangan melakukan akad salam selain

pada barang yang mereka bolehkan, yaihr selain barang yang
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diukur dengan takaran dan timbangan; maka ifu sama sekali tidak
memiliki landasan hukum yang kuat, kecuali sebagian mereka
mengambil kesimpulan yang bias dalam pemahaman dengan
menyatakan, bahwa telah diriwayatkan dari umar, dia berkata:
"Yang termasuk riba adalah perkara yang hampir tidak samar
seperti akad salam dengan ukuran umur (hewan).,,

Mereka berkata: Umar adalah ulama yang dapat diladikan
pegangan dalam soal bahasa. Dia tidak menyampaikan pendapat
semacam ini kecuali ini adalah hal tauqifi.

Kami katakan pada sebagian mereka: pendapat ini tidak
diriwayatkan dengan sanad yang shahihdari umar. Kemudian jika
pendapat ini benar diriwayatkan dari Umar, tenfu pendapat umar
ini malah menjadi dalilyang melemahkan pendapat kalian.

Karena keterangan ini mengandung penjelasan, bahwa dia
melarang jual beli buah-buahan, saat buah-buahan ifu hampir
dipetik (mughdhafahl, dan kondisinya belum matang sesudah
dipetik. Padahal kalian membenarkan jual beli buah-buahan
tersebut sebelum matang dengan slnrat memetikannya- Jadi,
sesekali pendapat umar menjadi pegangan, dan pada kesempatan
lain pendapatnya Umar ifu pun tidak dijadikan pegangan.

Kami telah meriwayatkan, yang bersumber diriunyatkan
dari jalur periwayatan lbnu Abi syaibah, hnu Abi za'idah, dari
waki', dari Ma'mar, dari AI easim bin Abdurrahman, dia berkata:
umar berkata: "Yang termasuk riba adalah jual beli buah-buahan
yang hampir dipetik, tetapi belum matang.,,

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu
Awanah menceritakan kepada kami, dari hnu Bis5r, dari sa,id bin
Jubair, dia berkata: Aku bertanya kepada hnu umar tentang
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jaminan (rahn) dalam akad salafr Dia menjawab: Itu adalah riba

yang menjadi resiko yang harus ditanggung. Padahal mereka

membenarkan adanya jaminan dalam akad salaf. Pendapat hnu

Umar mengenai jaminan dalam akad salaf, bahwa jaminan dalam

akad salafihr merupakan riba, yang diriwayatkan dengan sumber

yang lebih diunggulkan, bukanlah landasan hukum yang

menguatkan, bahwa jaminan dalam akad salafitu merupakan riba.

Suahr perkara yang dikehendaki oleh Allah, maka pastilah

terwujud.

Para pengikut madzhab Malik dan para pengikut madzhab

Asy-Syafi'l berargumentasi dengan keterangan yang diriwayatkan

dari jalur periwayatan AMullah bin Amru bin Al Ash, "Bahwa dia

biasa membeli unta jantan dengan dua ekor unta betina muda

serta tiga ekor trnta betina muda unfuk jangka waktu tibanya unta

zakat dengan sepengetahuan Rasulullah 6$ dan dengan perintah

beliau."

Ini hadits yang sanadnya amat sangat lemah. Hadits ini

telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq.

Sekali tempo dia meriwayatkannya dari Abi Sufuan, padahal tidak

diketahui siapa itu Abi Sufuan, pada kesempatan lain ini

diriwayatkan dari Muslim bin Katsir, padahal tidak diketahui siapa

itu Muslim bin Katsir, pada kesempatan lainnya diriwayatkan dari

Amru bin Dinar Ad-Dainuri, padahal tidak diketahui siapakah

sosoknya, dan pada kesempatan lainnya diriwayatkan dari Amru

bin Htraisy Az-Zubaidi, padahal tidak diketahui siapakah

sosoknya.

Sekali tempo Muhammad bin Ishaq membalik sanad

tersebut. Dia meletakkan periwayat pertama menjadi yang

terakhir, dan periwayat yang terakhir menjadi yang pertama;
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misalnya dia meriwayatkannya dari Yazid bin Abu Habib, dari
Muslim, dari Jubair, dari Abi Sufuan, dari Amru bin Huraisy.
Sanad hadits yang semacam ini, maka tidak akan ada yang tertarik
unfuk memeganginya kecuali orang yang secara terang-terangan
berpegang pada riwayat yang tidak benar, atau bahkan dia itu
orang bodoh yang buta.

Kalau pun benar hadits im shahih, tenfu ifu malah menjadi
dalil yang melemahkan pendapat para pengikut ma&hab Malik
dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, karena kesepakatan
jangka waktu akad salam itu sampai zakat dikeluarkan, menurut
mereka ifu fidak dibolehkan. Jadi, mereka benar-benar menentang
hadits tersebut. Kedatangan unta zakat pada masa hidup
Rasulullah # ifu sangat beragam (wakfunya), antara lain ada yang

kedatangannya waktunya kurang dari sehari, seperti Baliy dan
Juhainah, dan ada yang menghabiskan waktu lebih dua puluh hari
seperti unta zakat yang datang dari Tamim dan Thayyi'.

Di samping itu, para pengikut ma&hab Malik Udak

membenarkan melakukan akad alam unta dengan unta kectrali
dengan syarat unta tersebut mengandung keragaman dalam hal
kemampuan menempuh perjalanan dan keunggulan yang jelas

dibanding sejenisnya. Padahal s5nrat ini tidak pemah disebutkan
dalam hadits ini.

Apabila mereka mengatakan: Kami menafsirkannya seperti
ini? Maka Kami katakan: Jika kalian melakukan penafsiran seperti
itu, maka kalian benar-benar telah melakukan kebohongan dan
menambahkan ke dalam hadits itu penjelasan yang tidak
terkandung dalam hadits tersebut, dan juga penjelasan yang tidak
pernah diriwayatkan sama sekali dalam satu dari sekian banyak
hadits yang diriunyatkan.

@l - Al Muhana



Para pengikut ma&hab Malik yang biasa berargumentasi

dengan keterangan yang rusak, seperti harusnya berunrdhu karena

tertawa terbahak-bahak dalam shalat, dan wudhu dengan

mempergunal<an khame4 harus memegangi hadits ini, karena

hadits ini sama dengan keterangan yang rusak tersebut. Sebagian

mereka berkata: Hadits tersebut tanpa sepengetahuan Nabi $-
Maka kami katakan: Pemyataan ini adalah sesuatu yang

ganjil, pendapat Umar, "Termasuk riba adalah akad salam dengan

ukuran umur." Hal ini disandarkan kepada Nabi €& berdasarkan

perkiraan yang salah. sedangkan hadits ini tanpa sepengetahuan

Nabi $, di dalam nasrl hadits tersebut disebutkan: "Rasulullah #ts

menygruhku untuk memungut unta zakat, lalu aku membeli unta

jantan dengan dua ekor onta betina muda dan tiga ekor unta

betina muda untuk jangka wakfu, yaitu tibanya unta zakat. [-alu

tatkala unta zakat itu telah tiba, Rasulullah # pun membayamya-

Sungguh buruk sekali pendapat ini lantaran tidak mempunyai rasa

malu sedikit pun."

Janganlah kalian mencampuradukkan dengan keterangan

yang telah diriwayatkan, yaitu Rasululluh # mempunyai tang-

gungan unta jantan muda, lalu beliau membayamya. Sebab, tidak

diragukan lagi, bahwa pertuatan Nabi itu adalah akad pinjaman,

seperti keterangan yang telah disebutkan dalam pembahasan

qardhdari buku ini.

Demikian juga, "Perbuatan Nabi $ membeli budak laki-laki

yang mengungsi kepada beliau dengan alat bayar berupa dua

budak laki-laki, dan membeli shaliyah ummul Mukminin dengan

tujuh orang budak laki-laki." Sebab, setiap barang yang dibeli

tersebut diserahkan secara funai.
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Para pengikut madzhab Malik yang berargumentasi dengan
hadits Al Hajaj bin Artha'ah yang menerangkan, bahwa umrah ihr
ibadah sunnah, dan juga dengan berbagai hadits mursal dart
sejumlah keterangan lain yang rusak, harus berpendapat, bahwa
berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan
Ahmad bin Syu'aib, Amru bin AIi menceritakan kepada kami,
Yahya bin Sa'id Al Qathan, Yazid bin Zwai', dan Khalid bin AI
Harits menceritakan kepada kami, seluruhnya berkata: Sa'id bin
Abi Arubah menceritakan kepada kami, dari eatadah, dari Al
Hasan, dari samurah bin Judub, "Rasulullah # melarang juar beli

heu.ran dengan hewan secara tidak tunai."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; hnu
Abi Za'idah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin
Artha'ah, dan Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

,U*
"Hewan, yang mana dua ekor difukar dengan seekor tidak

ada masalah selama dilakukan semh terima secara funai, dan tidak
ada kebail<an sarna sekali dalam melakukan jual beli hewan
tersebut secara tidak funai."

Diriwayatkan dari AMurrazaq, Ma'mar menceritakan
kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah sahabat hnu
Abbas, dia berkata: "Rasulullah S melarang jual beli hewan
dengan hewan yang dilakukan secara tidak tunai."

? \) )".r:^;- y)Jli \ *t4rti;r LtrTr
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Ini adalah hadits mursal yarrg terbaik sanadnya, tetapi para

pengikut madzhab Malik menentangnya secara keseluruhan.

Mereka membenarkan selunfi jual beli hewan dengan hewan dari

jenis yang lain yang dilakukan secara tidak tunai. Mereka

membenarkan jual beli jenis herr,ran yang sama selama sifat-sifatnya

ihr berbeda, mereka membenarkan ini berdasarkan argumentasi

yang bermacam-macam dan tidak masuk akal-

Para pengikut madzhab Abu Hanifah telah lalai mengambil

kesimpulan: bahwa sabda Nabi $, a;,stLfit ,; islt " hkat itu

hanSn diberlalrukan pada hewan temak yang menggembala sendiri

(tanpa diben pakan)'adalah dalil yang menerangkan bahwa selain

her,van temak yang menggembala sendiri itu tidak dikenakan

kalajiban zakat.

Mengapa mereka tidak mengatakan dalam kasus ini:

Pelarangan Rasulullah tentang jual beli hewan dengan hanran

secara tidak funai, adalah dalil yang menerangkan bolehnya jual

beli barang selain emas dan perak dengan hs,rran secara tidak

hlnai, akan tetapi mereka memang kaum yang tidak mengerti

hukum fikih.

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah membenarkan

mukatabah dengan pelayan yang masih muda, membaSrar

maskawin berupa pelayan yang masih muda yang diserahkan

kemudian. Tetapi mereka menolak melalarkan al<ad salam dengan

pelayan yang masih muda.

Mereka berkata: Hal-hal dalam pemikahan itu diper-

bolehkan berbeda dengan bertagai jenis jual beli? Maka kami

katakan: Pencurian hukumnya berteda dengan hukum

pemikahan, padahal kalian benar-benar membagi-bagi sesuatu
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yang menjadi maskawin ifu sesuai dengan besaran harta yang
dalam pencurian harta itu tangan boleh dipotong. Tidak ada dalam
hukum ifu kecuali hukum ifu berbeda dengan seluruh hukum
lainnya. Kemudian perbedaan hukum itu pun tidak lantas
mencegah kalian unfuk mengqiyaskan sebagian hukum tersebut
dengan sebagian hukum yang lain jika kalian menginginkan.

Di antara ulama yang memiriki pendapat serupa dengan
pendapat kami, telah diriwayatkan dari mereka; seperti keterangan
yang telah diriwayatkan dari jalw periwayatan syu'bah, dari Al
Aswad bin Qais, bahwa dia mendengar Nabih Al Anzi
meriwayatkan dari Abi sa'id AI Khudri, dia berkata: ,.Akad 

salam
boleh dilakukan dengan ukuran standar harga pasar, akan tetapi
tambahi sejumlah dirham atau dinar kamu unfuk jangka waktu
yang diketahui dan takaran yang jelas.,,

Diriwayatkan dari jalur periwayatan sufyan Ats-Tsauri, dari
Al Aswad bin Qais, dari Nabih, dari Abi Sa'id, diriwayatkan pula
keterangan yang sama dengan riwayat Syr,bah.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna,
Muhammad bin Muhabbib menceritakan kepada kami, su[,.an Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abi Hayyan At-Taimi, dari

seseorang, dari Ibnu Abbas, ayat ifi; ;i,-A F: Oti*r1.-:f tiy
"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai wakfu tertentu, " (es. Al Baqarah [2]: 2g21, turun
berkenaan dengan salaf dengan takaran yang jeras, dan unfuk
jangka waktu yang diketahui.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan waki', Isa Al Hanath
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ,.Aku pemah
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mendengar hnu Umar berkata: Takaran yang jelas, untuk jangka

waktu Snng diketahui.

Diriwayatkan dari hnu Umar: Akad salam diperbolehkan

dengan Karaabis, yaitu kain kapas, dan sutera.

Diriwayatkan dari hnu Abbas: Akad salam dengan

Sabaa '14 yaitu kain leni." seluruh barang yang telah disebutkan itu

dapat diukur dengan timbangan.

Sepengetahuan kami, fidak diriwayatkan dari seorang

sahabatpun riwayat yang membenarkan akad salam secara hrnai,

dengan selain barang yang diukur dengan takaran maupun

timbangan kecuali riwayat yang masih diperdebatkan di antara

mereka, yaitu akad salam berupa hewan. Jadi, telah terjadi

perbedaan pendapat mengenai akad salam her,r,ran yang

diriwayatkan dari Ali, hnu Mas'ud, dan hnu Umar.

Kami juga telah meriwayatkan keterangan yang

memperbolehkan alad salam her,van dari Ibnu Abbas berdasarkan

kesimpulan dalil, dan bukan berdasarkan nash.

Kami telah meriwayatkan larangan melakukan alad salam

her,rnn dari Umar, Hu&aifah, Abdurrahman bin Samtrah, dengan

sanad yang shahih, dan dari para sahabat yang lain- -HanF

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1613. Masalah: Jangka waktu dalam akad salam adalah

waktu yang dapat dinyatakan dengan istilah jangka waktu,

sebagaimana perintah Rasulullah $. Beliau tidak membuat

batasan jangka waktu dari jangka waktu 5ang ada,
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\5$,;{r'
" Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 54).

@ 6;U$t;or@-6A* A6
" Dan tiadalah yang diucapkannya ifu (Al-Quran) menurut

kemauan hawa nafsunla." " Ucapannya ifu tiada lain hanyalah

wahyt yang (kepadanya)." (Qs. An-Najm [53]: 34).

-itel,i;i;qwg
"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

telah diturunkan kepada mereka, "(Qs. An-Nahl 176l:441.

Jadi, jangka waktu pemesanan ifu adalah safu jam dan yang

lebih dari itu.

Sebagian para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata:
Jangka waktu dalam akad salam itu tidak kurang dari setengah
hari. Sebagian mereka berkata: Jangka waktu dalam akad salam
tidak kurang dari tiga hari. Ini pembuatan batas waktu yang fasid,

karena pembatasan waktu itu tidak disertai dalil sama sekali.

Para pengikut madzhab Malik berkata: Jangka waktu akad
salam selama dua hari atau kurang hukumnya makruh. Sa'id bin
Al Musa5ryab berkata: Jangka waktu dalam al<ad atam adalah
jangka waktu yang mana harga pasar mengalami perubahan.

Pendapat ini amat sangat lemah, karena pembatasan tersebut
adalah pembatasan tanpa adanya dalil. Kemudian harga pasar itu
terkadang berubah pada hari itu juga, dan terkadang tidak pemah
berubah dalam jangka waktu beberapa bulan.
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Kedua pendapat ma&hab mereka itu, sepengetahuan kami

tidak ada seorangpun sebelum mereka yang lebih dahulu membuat

batasan tersebut dalam aturan Allah &. Al laits berkata: Lima

belas hari.

L6L4. Masalah: Alat bayar dalam akad salam tidak

boleh dibayarkan kecuali dengan cara diserahkan pada saat

kontrak disepakati. Jadi, apabila kedua pihak yang mengadakan

akad slam ifu berpisah sebelum pembayaran semua alat bayar

selesai dilakukan, maka kontak salarn itu batal. Karena,

"Rasulullah $ menyrruh melakukan salaf lsalanll dengan takaran

yang jelas atau timbangan yang jelas, untuk jangka wakhr png
diketahui."

At-Tasliif menurut bahasa yang dipergunakan oleh

Rasulullah $ dalam memerintahkan kita, maksudnya adalah

pembayaran dalam rangka pemesanan suafu barang. Jadi,

Bamngsiapa tidak lebih dahulu melakukan penyerahan alat bapr
dalam al<ad salam, maka dia tidak dapat memesan barang apapun-

Akan tetapi hal ifu disebut janji unhrk memesan barang.

Kalau pembeli menyemhkan sebagian alat ba5nr, dan tidak

menyerahkan sebagian alat bayar lainnSn; baik sebagian angkanya

itu lebih besar atau lebih kecil daripada sebagian alat bayar yang

telah diserahkan, tetapi akad alam ifu merupakan akad tunggal

dan ikatan yang tunggal. Dan setiap ikatan hrnggal yang

mengandung sifat akad yang fasid dan sifat akad yang dibolehkan,

maka seluruh ikatan itu fasid.

Karena ikatan yang tunggal itu tidak dapat dipecah menjadi

beberapa bagian, dan sikap saling ridha tidak akan pemah terjadi
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pada saat kontrak disepakati kecuali dengan menyerahkan semua
alat bayar, dan bukan hanya menyerahkan sebagian alat bayar,
tidak menyerahkan sebagian alat bayar lainnya.

Jadi, kesepakatan mengenai akad yang mereka lakukan
tanpa adanya saling ridha ifu fidak terealisir, sebab kesepakatan
malah menjadi tindakan memakan harta orang lain dengan jalan
yang batil, dan bukan dilakukan suka sama suka.

Akad salam, walaupun bukan jual beli, namun dia adalah
transaksi tidak tunai hingga wakfu tertenfu yang mereka lakukan,
dan juga berupa perdagangan, sehingga salam tidak boleh kecuali
dilakukan dengan saling ridha. pendapat kami ini adalah pendapat
Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu sgrbmmah, Ahmad, AsySyafi'i, Abi
Sulaiman, dan para pengikut ma&hab mereka.

Abu Hanifah berkatar Akad salam yang berkaitan dengan
sebagian alat bayar yang telah diserahkan hukumnya sah,
sedangkan yang berkaitan dengan sebagian alat bayar yang belum
diserahkan, maka hukumnya batal.

Malik berkata: Apabila penyerahan alat bayar itu ditunda
safu atau dua hari, maka kontrak salam hukumnya boleh,
sedangkan Apabila ditunda lebih dari dua hari atau dengan jangka
wakfu tertentu, maka seluruh kontrak salam tersebut hukumnya
batal.

Kedua pendapat ini dua pendapat yang fasid, seperti
keterangan yang telah kami sebutkan, apalagi pendapat Malik, di
samping fasid, pendapat Malik ifu juga merupakan pendapat yang
kontradiktif dengan pengertian akad salam. -Hanya kepada Allah
lah kami memohon taufik.-
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1615. Masalah: Apabila penjual menemukan kecacatan

pada alat bayar yang telah diserahkan, maka jika dia mengajukan

syarat bersih dari kecacatan, maka kontrak salam batal; karena alat

bayar yang diserahkan itu berbeda dengan alat bayar yang telah

disepakati pada saat kontrak salam dilakukan. Sehingga akad

salam ifu berubah statusnya menjadi akad salam yang alat

pembayarannya sama sekali belum diserahkan.

Apabila penjual itu tidak pemah mengajukan syarat bersih

dari kecacatan, maka dia adalah pihak yang diberi kewenangan

memilih menahan alat bayar yang telah diterima, dan dia tidak

boleh menunhrt alat bayar kecuali alat bayar yang bercacat

tersebut, atau mengembalikan alat bayar yang bercacat tersebut,

dan kontak salam itu dibatalkan.

Karena, jika dia memilih mengembalikan alat bayar grang

bercacat, maka al<ad salam ifu statusnya berubah menjadi akad

salam yang alat bayamya belum diserahkan secara penuh,

sehingga akad salam tersebut adalah ikatan yang batal. Ini

mempakan pendapat AsySyafi'i.

Abu Hanifah berkata: Dia boleh meminta ganti alat bayar

yang mengandung campuran dan berkualitas rendah (ha'il, darr

dia boleh membatalkan sebagian kontak sesuai dengan besamn

jumlah alat bayar yang ditemukan dan tidak berharga (suttuQ, darr

alat bayar yang tersisa ifu dinyatakan sah.

Malik berkata: Penjual dapat meminta ganti seluruh alat

bayar tersebut. Bantahan mengenai pemyataan ini sama seperti

bantahan sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali-
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l6L6- Masalah: Bagi kedua pihak yang mengadakan
akad salarn, tidak diperbolehkan menenfukan syarat dalam akad
salam tentang penyerahan barang di tempat tertenfu. Apabira
mereka melakukan penentuan syarat tersebut, maka seluruh
kontrak salam fasid setiap kali kami telah mengatakan, atau kami
akan selalu mengatakan, bahwa ikatan ifu fasil maka perikatan ifu
harus dinyatakan batal, serta dihukumi sarrra seperti hukum
ghashab.

l-andasan hukum tersebut adarah, bahwa syarat penyerahan
barang di tempat tertentu ifu adarah syarat yang tidak diafur dalam
AI Qur'an. Rasulullah $ bersabda,

"setiap syarat yang frdak (diatur) daram Kitaburah, maka
syarat tercebut merupakan sesuafu yang batil vttalaupun ada
serafus s5/ant"

Tetapi hak salam ada di tangan penerima pesanan barang
atau penjual. Jadi, jikalau dia berjumpa dengannya ketika sudah
tiba masa penyerahan barang ifu, maka pemberi boleh
menuntuhrya unfuk menyerahkan hak pemberi kepadanya. Jika
penerima pesanan ifu udak ada ketika sudah tiba masa
penyerahan barang, maka hakim mengadilinya dengan mengambil
dari hartanya apabita dia ditemukan memiliki harta, ini sesuai
dengan firman Allah &,

)z . 2. O,.y? asv ot{

\A;1 -dL5L,i1 W 6.{yU ^i't 
y
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'Sesungguhnya Allah menyruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, " (Qs. An-Nisaa' [4]:

58).

Jadi, penerima pesanan (penjual) adalah orang yang disuruh

menpmpaikan amanatnya jikalau amanat itu sudah wajib

diserahkan oleh penerima pesanan tersebut, dan pembeli

memintanya.

Pendapat yang masyhur dari hnu Al Qasim adalah, bahwa

akad slam tersebut batal jika tempat penyerahan barang itu tidak

pemah disebutkan."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Barang membuhrhkan

biaya pemwatan dan muatan, maka al<ad salam hukumnya batal

jika tempat penyerahan barang tdak pemah ditentukan

berdasarkan kesepakatan. Sementara barang yang tdak
membufuhkan muatan dan Udak pula biaya perawatan, salam

hukumnya boleh, walaupun tempat penyerahan barang itu Udak

pemah ditenhfian berdasarkan kesepakatan."

Ini semua kesimpulan pendapat SEng tidak didukung dalil

membenarkannln. Jadi, kesimpulan pendapat tersebut

l6L7 - Masalah: Penetapan qnmt adanya pihak

penangguns Uefiii dalam akad salam, menyebabkan akad salan

tersebut manjadi hsid. Karena, syarat adanln pihak penanggung

itu adalah slrarat yang tidak diatur dalam kabullah, sehingga

slrarat tersebut adalah sesuatu Srang batal.

yang

lemah.
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Penetapan syarat jaminan dalam akad salam, hukumnya

boleh, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam

pembahasan Rahn, jadi aku tidak perlu mengulangnya kembali. Di
antara ulama yang membatalkan akad salam lantaran adanya

penetapan syarat jaminan ini adalah Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair,

dan ulama lainnya-

1618. Masalah: Akad salam hukumnya boleh berupa

dinar dan dirham jika dipesan dalam benfuk barang, karena dinar

dan dirham itu dapat diukur dengan timbangan yang jelas. Jadi,

salam tersebut diperkenankan sesuai dengan nash sabda

Rasulullah $. Sementara Malik melarang melakukan a}lad salam

tersebut. Sepengetahuan kami, dia tidak mempunyai landasan

hukum sama sekali.

Di antara akad sakm yang boleh dilah.rkan adalah,

menyerahkan alat bayar berupa herr.ran yang boleh dimiliki dan

dipindahkan hak kepemilikannya, walaupun tidak boleh dijualnya,

atau boleh juga menjualnya, unfuk memesan daging dari jenis

hewan yang sama apabila halal memakan dagingnya, atau unfuk
memesan daging dari jenis her,van yang berbeda, seperti

menyerahkan alat bayar berupa budak laki-laki, budak perempuan,

anjing, kucing, gibas, kambing kacang jantan, unta, sapi, kUang,

ayam jago, atau alat bayar lain selain yang telah disebutkan, unfuk
memesan dag,r,g kambing gibas, daging kerbau, dagrrg kambing

kacang jantan atau daging jenis her,r,ran lainnya. Karena seluruhnya

adalah salaf (akad salam) dengan timbangan yang jelas untuk
jangka waktu yang diketahui.
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Tidak diperbolehkan melakukan salam berupa heu/an,

karena her,rnn tidak dapat diukur dengan takaran dan tidak pula

dengan timbangan yang jelas.

Boleh menyerahkan alat bayar berupa gandum untuk

memesan tepung gandum, dan alat bayar berupa tepung gandum

unfuk memesan gandum, dengan syarat menambahkan sebagian

atas sebagian yang lain (secara tafaadhull, dan bagaimana cara

yang mereka sukai. Demikian juga, menyerahkan alat bayar

berupa minyak untuk memesan buah Zaitun, dan alat bayar

berupa buah Zaifun untuk memesan minyak, alat bayar berupa

susu unfuk memesan susu, dan segala jenis barang lainnya, kecuali

barang yang telah kami terangkan dalam pembahasan riba.

Yaifu alat bayar berupa emas unfuk memesan perak, atau

perak unfuk memesan emas, karena akad salam tersebut sarna

sekali tidak dibolehkan. Atau (alat bayar) bempa kurma, jalawut,
gandum, dan garam, tidak diperbolehkan menyererhkan alat bayar
jenis makanan dari semua jenis makanan tersebut, baik untuk
manesan jenis makanan yang sama maupun unfuk memesan jenis

makanan yang berbeda dari makanan tersebut.

Semua jenis makanan tersebut boleh diserahkan sebagai

alat bapr unfuk memesan bamng selain makanan tersebut. Yaifu
sernua barang yang dapat diukur dengan takaran dan timbangan,

kectrali benih tanaman apaflm jenisnya, fidak boleh

menyemhkannya sebagai alat bayar unh.rk memesan tanaman

gandum, kecuali anggur basah dan anggur kering. Tidak

dipe$olehkan pula menyerahkan salah satunya sebagai alat bayar

unfuk memesan jenis yang lain dengan takaran, tetapi

diperbolehkan menyerahkan setiap jenis dari anggur basah dan

anggur kering sebagai alat bapr unfuk memesan jenis yang lain
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dengan timbangan, ini sesuai dengan alasan yang telah kami
terangkan dalam pembahasan riba, sehingga tidak perlu
mengulangnya kembali.

Di antara pemyataan yang menghimpun seluruh masalah
salan tersebut adalah, sabda Rasulullah S,

;t iF tu \:t i'tr1 lY e:-'il;,"{,llz'

.?:jz;;l
"Hendakn5n dia melalrukan salaf (salam) dengan bkaran

gng jelas abu timbangan yang Jeks, unfuk jangl<a waktu yang
diketahui."

Jadi, Rasulullah $ tdak pernah mengecualikan barang
apapun dat'. salam tersebut selain semua jenis barang yang telah
disebu&an.

@r;;"o,qi;r@-6A* Uq
"Dan tiadalah yang diucapl<annjn itu (Al etr'an) menurut

kemauan hawa nafsurym. ucapanryn ifu fiada lain hangrah wahyt
tnng diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm t53l: 34).

" Padahal SesungguhnSra Allah telah menjelaskan kepda
kanu apa yang diharatnkan-Nya absm4" (es. AI An,aam [6]:
11e),

#'i;e F:{;6
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\5,$t Lt f-t',t)Y' <i.\i't
" Dan frdaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

dYtlYqWq
"Agar kamu menenngkan puda umat manusia apa yang

Tetah diturunkan kepada mereka, "(Qs. An-Nahl [16]: 44)'

&r"{l l;siiii
"Pada hai Ini telah Kusempumakan unfuk kamu

agarraInu," (Qs. Al Maa'idah [Slt 3).

Jadi, Barangsiapa mengharamkan sesuahl, yang

Rasulullah # tidak pemah jelaskan pengharamkannya, maka dia

benar-benar telah membuat ahran agama yang Allah tidak pemah

izinkan. Barangsiapa menyampaikan atas nama Rasulullah $
sesuahr yang tidak pemah disampaikan oleh beliau, atau

menSnndarkannSn kepada beliau, maka sesunggUhn5n dia benar-

benar menyampaikan kebohongan atas nama Rasulullah.

Rasulullah $ bersabda,

. )6t; ;:fi l:#t $ze,,r' a k a
'Barangsiapa dengan sengaia ^)r*-ru*un 

kebohongan

atas namaku, hendakn5n dia berciapsiap menempati dudulm5n di

neraka."

Mereka yang menentang kami berteda pendapat' Abu

Hanifah membenarkan penyerahan alat bayar semua jenis barang
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yang dapat diukur dengan takaran unfuk memesan semua jenis

barang yang dapat diukur dengan timbangan. Dia dan Sufuan Ats-
Tsauri membenarkan penyerahan alat bayar berupa tanaman
gandum untuk memesan jenis daging, dan alat bayar berupa jenis

daging untuk memesan tanaman gandum.

Malik membenarkan penyerahan alat bayar berupa besi

r.rrtuk memesan tembaga. Sedangkan Abu Hanifah
mengharaml<art salam tersebut, dan dia menetapkannya sebagai

riba,

@ (,,?^tiI# r.$'f;) i't * *,t i'K 1i

"Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tenfulah
mereka mendapat pertentangan gng barypk di dalamnya." (es.
An-Nisaa' 141 82).

Asy-Syafi'i membenarkan penyerahan alat bayar berupa
uang selain emas dan perak (fuluuct unfuk memesan uang selain
emas dan perak. Sufyan Ats-Tsauri membenarkan penyerahan alat
bayar berupa roti untuk memesan tepung dari jenis yang sama.

Pasal

Kami mencoba meluruskan landasan hukum yang menjadi
pegangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i dalam memperboleh-
kan salam secara tunai yang dibayar kemudian, unfuk jangka

waktu yang tidak diketahui. Kedua hadits berikut ini:
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Hadits Perbma, Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan

Al Bazzar, dia berkata, AI Hasan bin Ahmad bin Abi qnr'aib Al

Harani menceritakan kepada kami, dari Muhammad hnu lshaq,

dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari urwah bin Az-

Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Rasulullah ei
membeli trnta yang layak disembelih Uazul dari orang badui arab

dengan satu wasaq kurma dakhimh, yaifu jenis kurma terbaik

Madinah (ajwahl. [-alu Rasulullah #b membawa unta itu ke

rumahnya. Beliau lantas mencari kurma tersebut, tetapi beliau

tidak menemukannya. Beliau lalu berkata pada orang badui

tersebut, aj',ii; ,i-eh, ;i'U ,.t-lt:::* * ffit tit lUt * U

,iY 'nn l6.",ijirl ,rrrb 'i, " **n iu-ou Nlah, sesunssuhng

kami membeli darimu unta iazur dengan satu wasaq kurma

dakhinh, kami melihat bahwa kurma itu ada pada kami, lalu kami

menarin5n, temyab kami tidak menemukannya?

Orang badui itu berkata: Aduh tuan telah menrsak

kesepakatan dan tidak memenuhi kalajiban! Beberapa sahabat

yang hadir lalu menghardikn5n, mereka berkata: Apakah kamu

mengucapkan perkataan ini pada Rasulullah sB?

Rasulullah,ps bersabda, lA 'o'Jt 96. 'ttli i?5

" Tinggalkan dia, karena saungguhnya pemilik kebenamn

mempunyai hak berpendapat" Kemudian beliau mengulang

ucapan tersebut untuk kali kedua, seperti pemyataan yang telah

kami sampaikan. Orang badui itu berkata: Aduh tuan telah

menrsak kesepakatan dan tidak memenuhi kewajiban!

Aisyah berkata: Tatkala orang badui itu f,dak iuga

memahami ucapan beliau, Rasulullah $ mengirim surat kepada
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Ummi Hakim: \'et+ii t3:t4 o& ,? ,.-g'ilt f 'U t':"i u,f ii
,Berikan kami pinjaman safu wasaq kurma dakhirah, sampai

kurma itu dimitiki kami, sehingga (dengan kurma itu) kami akan

membayarmu?'

Ummi Hakim berkata: Kirimkan seorang ufusan yang

datang sembari membawanya. Lalu beliau berkata pada orang

badui tersebut: Ikuttah pergt bersamanya, sampai dengan dia

membayarmr..r." Al Bazzar telah menyebutkan redaksi yang tersisa

dari hadits tersebut.

Hadits ini tidak mengandung argumentasi yang mem-

perkuat pendapat mereka, bahkan ini melemahkan madzhab

mereka dan madzhab kami. Karena, jual beli tersebut belum selesai

setelah kesepakatan itu diambil antara Nabi s dan orang badui

tersebut; karena mereka belum berpisah dengan meninggalkan

majlis akad.

Demikian nash hadits tersebut, dan kesimpulan hukum

tersebut diterangkan oleh perkataan Nabi S pada orang badui

tersebut, " sesungguhnya kami membeli darimu unta iazw dengan

safu wasaq kurma dakhirah, kami melihat bahova kwma ifu ada

Fda kami, lalu kami menarin5n, temyata kami frdak

menemukannya?," dan pemyataan Aisyah dalam hadits hi,
"Tatkala orang badui itu fidak juga memahami ucapan beliau,

beliau mengajukan pinjaman pada Ummi Hakim.",

Jadi, tidak ragu lagi, bahwa Nabi S ketika menyampaikan

pemyataan seperti ini, beliau tetap melanjutkan akad jual beli yang

waktunya dibatasi bersama orang badui tersebut. Jual beli itu

dianggap sempuma dengan adanya alat bayar, dan benfuk

penerimaan alat bayar oleh orang badui tersebut.
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Hadits ini adalah argumentasi yang melemahkan para

pengiktrt madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab

Malik. Karena mereka berpendapat, bahwa jual beli tersebut sudah

sempurna sebelum meninggalkan majelis akad.

Mereka tidak dapat dibenarkan mengatakan, bahwa hadits

ini dihapus dengan penyebutan jangka waktu dalam akad salam.

Karena, penyebutan jangka waktu dalam akad salam itu terjadi

pada masa awal hiiarah ke Madinah; hal tersebut seperti hadits

yang kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari;

Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Sufuan bin

Uyainah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih mengabarkan

kepadaku, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari hnu
Abbas, dia berkata: Rasulullah $ Uba di Madinah pada saat

mereka melakukan akad salam kurma selama dua dan tiga tahun,

lalu beliau bersabda,

. 7o '* o .
,-iLl*.rl d

lz

iF; l-slt

o c.ro ti: o..

't 4 e6;' e
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.irv S;i JL ira gl,)
'Barangsiapa melakukan akad salam, hendaknSn dia

melalukan dengan takann yang jelas dan timbangan yang ielas,

untukiangka waktu yang diketahui."

Hadits Aisyah ini disampaikan sesudah hadits tersebut.

Apabila dikatakan: Ucapan Nabi S, "'1c,J, 

-4';t$ 
f;tt

)tii " Tinggalkan dia, karena pemilik kebenaran

mempungmi hak berpendapat" Ini adalah dalil yang menerangkan,

bahwa jual beli tersebut telah selesai disepakati di antara mereka.
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Kami menjawab: Karena Nabi S tidak pemah me-

ngatakan, "Bahwa orang badui ini adalah pemilik kebenaran,,,
tetapi beliau hanya mengabarkan bahwa pemilik kebenaran itu
mempunyai hak berpendapat. Dan yang benar adalah demikian.
Maha suci Allah, orang badui ifu pemilik kebenaran, padahal dia
memiliki sifat ingkar janji dan tidak memenuhi keurajiban kepada
Nabi $.

Hadits Kedua: Telah dirir,uayatkan kepada kami dari jarur
periwayatan Ibnu Abi syaibah; AMullah bin Numair menceritakan
kepada kami, Yazid bin Ziyad bin Abi Al Ja'di menceritakan
kepada kami, Abu shakhrah; Jami' bin syadad menceritakan
kepada kami, dari Thariq bin Abdullah Al Muharibi: dia berkata:
Aku pemah melihat Rasulullah $ sebanyak dua kali. Sekali di
pasar Dzil Majaz, pada saat beliau menyem dengan suara yang
amat keras:

" Wahai manusia ucapkanlah: I-aailaahaillalaah, maka
kalian al<an mendapatkan kebahagian."

Sementara itu Abu Lahab mengikutinya dari belakang
sembari membawa batu, dia melukai kedua telapak kaki dan kedua
mata kaki beliau hingga berdarah. Tatkala Islam sudah mulai
terlihat kuat, beliau mendatangi Madinah, kami menyambut dari
fu-Rabadzah, hingga kami berhenti di dekat Madinah, dan kami
ditemani istri kami. Tiba-tiba seorcrng lelaki menghampiri kami, lalu
dia mengucapkan salam kepada kami, lalu kami pun menjawab
salamnya.

6t6-:'"
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Kami membawa unta, lalu beliau bertanya: "Apakah kalian

mau menjual unta jamal ini?" Kami mengiyakannya- Dia bertanya,

"Dengan harga berapa?" Kami menjawab, "Dengan harga sekian,

dan sekian srSa' kurma," beliau berkata, "Aku benar-benar

membelinya," lalu memegang kepala unta tersebut sewakhr beliau

masuk Madinah.

Kami pun lalu saling menyalahkan, dan kami berkata,

"Kalian telah menyerahkan unta jamal kalian kepada seorang lelaki

yang kalian tidak kenali?"

Isfuiku berkata, "Janganlah kalian saling menyalahkan

(mengecam), sungguh aku melihat raut wajah, yang tidak pah.rt

membatalkan kesepakatan dengan kalian, aku tidak pemah

melihat wajah yang lebih menyempai rembulan pada malam bulan

ptrnama daripada wajahnya. "

Tatkala waktu sore telah tiba, seorang lelaki menemui kami,

dia lalu berkata, "Aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian, dan

beliau meny:ruh kalian, 'Makanlah kalian sampai kenyang, dan

lakukan penakaran sampai hak kalian terpenuhi'."

Keesokan harinya, kami masuk Madinah, temyata

Rasulullah sedang berdiri di atas mimbar, sembari menasehati

manusia. Dia menufurkan redaksi 5nng tersisa dari hadits tersebut.

Ali berkata: Hadits ini tidak mengandung argumentasi yang

memperkuat pendapat mereka, karena dua alasan:

Pertama, bahwa hadits tersebut tidak mengandung dalil

yang menerangkan, bahwa orang yang membeli unta ifu adalah

Rasulullah $, dan tidak pula mengandung dalil yang

menerangkan, bahwa Rasulullah mengetahui sifat pembelian sang

pembeli tersebut.
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Kesimpulan yang lebih diunggulkan bahwa orang selain

Rasulullah itulah pihak pembeli unta jamal tersebut, dengan bukti
ucapan Thariq, bahwa dia pemah melihat Rasulullah $ sebanyak

dua kali, sekali di pasar Dzil Majaz dan sekali pada saat beliau

berdiri di atas mimbar sembari berkhutbah.

Kalau benar Nabi S adalah orang yang membeli unta jamal

tersebut, tenfu dia melihatnya sebanyak tiga kali. Kesimpulan ini

bertentangan dengan hadits tersebut. Jadi, tidak diragukan lagi,

bahwa pembeli unta jamal ihr adalah orang lain selain Rasulullah,

dan tidak ada landasan hukum yang terkandung dalam perbuatan

orang lain selain Rasulullah.

Di kalangan para sahabat Nabi S dikenal unta jamal yang

memiliki kecepatan berlari di atas rata-rata (Al Baanl, Waamah
dan Mu'amalah alpmiilah. Sahabat Bilal pemah membeli satu sria'
kurma dengan dua sia' kurma. Keistimer,vaan seorang dari
kalangan sahabat dipastikan tidak dapat mengunggulinya Abu
Bakar dan Umar. Selain ifu, pembeli unta jamal ihr memohon agar
Rasulullah S membayar harga unta jamal itu kepada kaum

tersebut, lalu beliau pun melakukan permohonan tersebut.

Kedua, Jika saja benar, bahwa Rasulullah # itu adalah

pembeli unta jamal tersebut, atau Rasulullah mengetahui perkara
pembelian unta jamal tersebut, lalu beliau tidak mengingkarinya,

maka tentu hadits hnu Abbas yang menetapkan adanya jangka

waktu tersebut merupakan hadits yang mengandung keterangan

lebih dibanding hadits tersebut, yaihr dengan tambahan keterangan
yang harus digabungkan ke dalam hadits tersebut, dan tidak dapat
dibenarkan mengabaikannya.

Jadi, pegangan mereka dengan kedua hadits ini batal.

Hendaknya orang yang membaca kitab kami ini mengetahui,
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bahwa kedua hadits tersebut merupakan dua hadits shahih, yarg

tidak ada kecacatan di dalamnya, hanya saja kesimpulan mengenai

kedua hadits tersebut adalah seperti kesimpulan yang telah kami

sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik'-

t6t9- Masalah: Barangsiapa melakukan akad salan

berupa dua jenis barang, tetapi dia tidak pemah menjelaskan

ukuran setiap jenis dari kedua jenis barang tersebut, maka akad

salamtersebut merupakan kontrak yang batal, dan harus dirusak

kesepakatannya. Misalnya dia melakukan al<ad salam berupa dua

qaftz gandum dan jewawut; karena dia tidak mengetahui bempa

ukuran gandum dari dua qafiz tersebut, atau berapa ukwan

jewawut dari dua qafizlersebut-

Tidak boleh memastikan, bahwa kedua jenis barang itu

masing-masing separuh. Karena fidak ada bukt lang

menerangkan kepastian ukuran tersebut. -Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

Apabila dua orang memesan pada sahr orang, maka salam

tersebut hukumnya boleh. Dan salatn tersebut dibagi di antara

mereka sesuai dengan besamn porsi milik mereka berdua terkait

dengan alat bayar yang mereka serahkan. Karena barang 5nng

dipesan oleh mereka itu tiada lain adalah disesuaikan dengan

perimbangan harga barang tersebut, tanpa ada perbedaan

pendapat sedikitpun.

Kalau satu orang memesan pada dua orang penjual dengan

kontrak funggal, maka mereka berdua mempunyai hak yang salna

menyangkut alat bayar yang telah mereka terima. Karena,
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keduanya adalah dua pihak yang bermitra dalam pemilikan alat

bayar tersebut, dan mereka menerimanya bersama-sarna.

Jadi, tidak diperbolehkan bagi seorang di antara mereka

berdua mendapatkan lebih banyak dibanding yang lainnya dalam
kepemilikan alat bayar tersebut, kecuali dijelaskan pada wakfu
akad disepakati, bahwa orang ini berhak mendapatkan sepertiga

alat bayar tersebut, dan orang ini berhak mendapatkan dua pertiga

alat bayar tersebut, atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat
mereka. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1620- Masalah: Hams menjelaskan bgrang yang

dipesan dengan ciri-ciri yang dapat dijelaskan spesifikasinya.

Karena jika pemesan tidak melakukan ketenfuan tentang barang

tersebut, maka yang terjadi adalah perdagangan yang tidak
dilakukan dengan saling ridha.

Sebab, pemesan tidak mengetahui alat bayar yang akan
diserahkan kepada penerima pesanan, dan penerima pesanan pun
tidak mengetahui barang yang berhak diterima oleh pemesan dari
penerima pesanan tersebut. Jadi, salan tersebut merupakan
tindakan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Saling
ridha itu tidak boleh dilakukan dan tidak mungkin bisa terlaksana
kecuali dengan ukuran yang jelas. -Hanya kepada Allah, kami
berpegangan.-

162L. Masalah: Akad salam boleh dilakukan pada
barang yang belum tersedia sewakfu akad salam disepakati, dan
juga pada barang yang telah tersedia, serta akad ifu pula
diperbolehkan kepada orang penerima pesanan yang belum
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memiliki barangnya, atau kepada penerima pesanan yang sudah

memiliki barang tersebut. Tidak diperbolehkan melakukan akad

salamberupa barang yang tidak tersedia pada waktu penyerahan.

l-andasan hukum tersebut adalah, bahwa Rasulullah $
menyuruh melakukan akad salam, seperti hadits yang telah kami

sebutkan, yaitu beliau menjelaskan harus dengan takaran dan

dengan timbangan, serta untuk jangka waktu yang diketahui-

Jadi, lika benar akad salam suatu barang itu tidak boleh

kecuali pada waktu barang telah tersedia atau kepada penjual yang

sudah memiliki barang yang dipesan pada wakhr akad salam,

maka tentu Nabi f& tidak akan lalai unh-rk menjelaskan ketenhran

tersebut, sehingga beliau menyerahkan kita unhrk berpegangan

pada selain Nabi. Maha suci Allah dari ketentuan tersebut.

@.61-|;rlj,rf@-6A* A6
"Dan tiadalah t/ang diucapkanrym ifu ru Qur'an) menurut

kemauan hawa nafsunya. (Jcapannya ifu tiada lain hanyalah wahry

yang diwahykan " (Qs. An-Najm [53]' 34).

\r'$rifr-,
" Dan tidailah Tuhanmu lupa." (Qs- Maryam [19]: 64)-

Akad salam barang yang tidak tersedia pada waktu

penyerahan, maka salarn tersebut adalah pembebanan melakukan

sesuatu yang tidak dapat disanggupi. Akad salam seperti ini adalah

sesuatu yang batil, Allah & berfirman,

"@$Y-eifi-&<
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"Allah frdak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan ." (Qs. Al Baqarah 12l:286).

Jadi, akad salam seperti ifu adalah ikatan yang bergantung
pada syarat yang batal, sehingga al<ad salamtersebut adalah ikatan
yang batal.

Pemyataan kami mengenai ketenhran barang ini adalah
pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abi
Sulaiman. Sementara yang tidak memperbolehkan akad salam
suatu barang yang belum tersedia pada waktu akad salam
disepakati antara lain adalah, sufyan Ats-Tsauri, Ar Auza'i dan
Abu Hanifah.

Abu Hanifah menambahkan, dia berpendapat: Tidak
diperbolehkan melakukan akad salam kecuali berkenaan dengan
barang yang tersedia sejak al<ad satam tersebut disepakati sampai
pada wakfu penyerahan, yaifu barang tidak hilang kepemilikannya
dalam jangka waktu tersebut walaupun sebentar. Sepengetahuan
kami, pendapat ini tidak pemah diriwayatkan dari seorangpun
sebelum Abu Hanifah.

Al Hasan bin Hayy berkata: Tidak boleh melakukan akad
salam suatu barang yang akan hilang kepemilikannya walaupun
dalam waktu yang sebentar dari setahun. pendapat ini diketahui
tidak diriwayatkan dari seorangpun sebelumnya.

Mereka yang menolak ketenfuan akad salam ini
berargumentasi dengan larangan Rasulullah tentang jual beli bulir
tanaman sampai bijinya mengeras, dan jual beli buah-buahan
sampai layak konsumsi.

larangan Rasulullah ini tidak mengandung argumentasi
yang memperkuat pendapat mereka. Kesimpulan tersebut
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bermula, bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang

larangan Rasulullah lantaran mereka memperbolehkan al<ad salam

berupa gandum dan jawawut, padahal kedua jenis barang itu

sesudah akad salam disepakati masih berbentuk bulir, yang belum

mengeras.

Mengenai jual beli buah-buahan sebelum layak konsumsi,

maka ini tidak mengandung argumentasi yang memperkuat

pendapat mereka, karena salam menurut pengikut madzhab Abu

Hanifah dan menurut madzhab kami bukanlah jual beli. Jadi,

pegangan mereka dengan larangan Rasulullah tersebut secara

keseluruhan dinyatakan batal.

Jika pun benar al<ad salam ihr adalah jual beli, tenhr akad

salam tersebut tidak boleh dilakukan. Karena, Nabi melarang jual

beli barang yang belum dimiliki. Tidak boleh juga melakukan jual

beli barang yang dimilikinya pada waktu salam disepakati.

Apabila mereka mengecualikan akad salam dari jual beli

barang yang belum dimiliki. Maka kami katakan: Mereka harus

mengecualikannya dari sejumlah jual beli buah-buah sebelum lalnk

konsumsi. Jika tidak demikian, maka kalian membuat kepufusan

hukum yang batil.

Mereka mencampuradukkan dengan hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari ialur periwayatan Abu Daud;

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari seseorang

kehrrunan Najran, dari lbnu Umar, Rasulullah d$ bersaMa,

,t : 'z z ).oz 6z 19 6t, ,o 
).t" 
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"Janganlah kalian melakukan salam (buah) pohon kurma
sampai dengan layak konsumsi."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al
Burti AI Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah
menceritakan kepada kami, Sufun Ats-Tsauri menceritakan
kepada kami, dari Abi Ishaq, dari An-Najrani, dari hnu Umar, dari
Nabi $: "Bahwa beliau melarang melakukan salaf (akad salaml

buah pohon kurma sampai layak konsumsi."

An-Najrani adalah periwayat yang ganjil, yang mana hadits
An-Najrani ini tidak sepatuhya membuat mereka melampaui
batas. Di samping itu, hadits tersebut tidak mengandung
penjelasan kecuali hanya buah pohon kurma.

Apabila mereka mengatakan: Kami mengkiaskan pada
buah pohon kurma tersebut? Maka kami menjawab: Mengapa
kalian tidak mengkiaskan selain hewan temak yang menggembala
sendiri pada hewan temak yang menggembala sendiri, di samping
ifu hadits tersebut tidak mengandung penjelasan seperti pendapat
mereka, yaifu ketentuan harus tems-menerus tersedianya barang
yang dipesan sampai pada wakfu penyerahan.

Mengenai akad salam kepada orang (penjual) yang mana
barang yang dipesan itu belum dimilikinya: Terah diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi syaibah; hnu Abi
Zaa'idah menceritakan kepada kami, dari yahya bin Sa,id Al
Anshari, dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar ketika ditanya tentang
seseorang yang membeli sesuafu barang unfuk jangka waktu
tertenfu, padahal barang tersebut belum dimilikinya sejak awal, dia
berpendapat tidak ada masalah dengan pembelian barang tersebut.
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hnu Al Musayyab, Ikrimah, Thawus, dan Ibnu Sirin

menghukumi makruh. Jadi, seluruh landasan hukum yaitu

sejumlah atsaryangmenjadi pegangan mereka itu batal.

Mereka menyebutkan mengenai ketentuan larangan salam

kepada orang yang mana barang yang dipesan itu belum

dimilikinya, yang diriwayatkan dari orang selain Rasulullah $,
yaitu keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Al Bukhari; Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan

kepada kami, Syr'bah bin Amru yaitu hnu Murah menceritakan

kepada kami, dari Abi Al Bukhturi, dia berkata: Aku pemah

bertanya kepada hnu Umar tentang salam pohon kurma? Dia

menjawab, 'Rasulullah melarang jual beli (buah) pohon kurma

sampai dengan layak konsumsi."

Aku bertanya kepada hnu Abbas tentang salam pohon

kurma? Dia menjawab, "Rasulullah #B melarang melakukan iual

beli buah pohon kurma sampai layak dikonsumsi."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, Muhammad bin Basyar

menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami,

S5nr'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murah, dari

Abu Al Bukhttri: Aku bertanya pada hnu Umar tentang sahm

pohon kurma? Lalu dia menjawab, "(Jmar melarang melakukan

jual beli buah kurma sampai layak konsumsi."

Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari hnu Umar: "Tidak

ada masalah bagi seseorang melakukan salam berupa bahan

makanan yang dapat dijelaskan spesifikasinya, unhrk jangka wakhr

yang ditenfukan sesuai dengan kesepakatan, selama akad salam itr"r

bukan berupa tanaman yang belum layak konsumsi, atau buah

yang belum layak konsumsi."
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Diriwayatkan dari Abi Tsaur, Ma'la menceritakan kepada
kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Thariq
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin AI Musagryab, dia
berkata: Umar berkata, "Jangan kalian melakukan salarn segala
jenis barang yang masih kecil sampai dengan barang itu besar."
Mereka menyebutkan hukum makruh melakukan salam tersebut
dari AlAswad, dan lbrahim.

AIi berkata: Tidak ada landasan hukum yang dijadikan
pegangan pada diri seseorang selain Rasulullah $. Bagaimana

tidak, kesimpulan yang nampak dari pemyataan Umar dan
putranya, serta Ibnu Abbas: bahwa mereka melarang melakukan
salam ifu khusus bagi orang yang melakukan salan tanaman
tertenfu atau buah pohon kurma tertenfu. Nash berbagai
keterangan ini diriwayatkan dari hnu Abbas dan hnu Umar:
Bahwasanya mereka berpendapat salam adalah jual beli,
sementara para pengikut ma&hab Abu Hanifah tidak berpendapat
salam adalah jual beli.

Di antara kesalahan tersebut adalah memposisikan
pendapat mereka berdua sebagai landasan hukum untuk memberi
kepastian suafu perkara, yang tidak dapat dijadikan landasan

hukum untuk memberi kepastian perkara yang lain. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1622. Masalah: Apabila seorang penjual menerima
pesanan barang, lalu dia menyia-nyiakan penyerahannya, atau dia
melakukan kesibukan yang lain, sampai dengan waktu penyerahan
ifu berlalu, dan barang tidak tersedia, maka pembeli memiliki dua
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pilihan, menunggu sampai barang tersedia, atau menuntut barang

dengan nilai tukar yang sama dengan barang tersebut jika itu

tersedia pada waktu itu dari jenis barang apapun' selama mereka

berdua saling suka melakukannYa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

"3;\i3- Ls$s

"Dan pada sesuafu yang pafut dihormati, berlaku hukum

qishaash." (Qs. Al Baqarah l2l t941.

Sesuatu yang pahrt dihormati dari hak pemilik salam *.at

dia tidak sanggup menyediakan barang tertenfu yang menjadi

haknyra, adalah sama seperti sesuafu yang pafut dihormati dari

barang sejenis yang patut dihormati. Kami telah menyebutkannya

dalam pembahasan jual beli.

L623. Masalah: Tdak boleh melakukan pembatalan

al<ad salam, karena pembatalan akad ihr adalah jual beli (hrkar

menukar) yang sah, ini sesuai dengan penjelasan yang telah kami

terangkan sebelum masalah ini. Telah diriwayatkan secara shahih
,'Nabi $ melarang melakukan jual beli barang yang belum diserah

terimakan, dan melarang jual beli barang yang tidak ada." Karena,

jual beli barang tersebut memilfi unsur gharar. Tetapi jika dia

membebaskannya dari segala hrntutan yang dia kehendaki, maka

pembebasan ihr adalah perbuatan yang baik. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik--
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L624. Masalah: Pelurusan berbagai jenis jual beli:

Apabila ada seseorang membeli tanah, maka tanah berserta

seluruh aset yang ada di atas tanah tersebut, seperti banguan yang

sudah tidak berfungsi atau pohon yang masih ada, menjadi

kepunyaannya.

Demikian juga, apabila ada seseorang membeli rumah,

maka semua bangunannya ifu menjadi kepunyaannya, begifu juga

seluruh material yang terpasang pada rumah tersebut, seperti

pintu, tangga dan lain sebagainya.

Ketentuan hukum jual beli ini adalah ima' yang

meyakinkan. Dan banyak orang secara kontinyr mengadakan jual

beli rumah dan tanah sejak masa hidup Rasulullah S dengan cam

demikian. Tidak ada seharipun terlewati dari praktek jual beli

rumah dan tanah seperti ini.

Barang yang diletakkan di dalam rumah selain bangunan

seperti sejumlah daun pintu, tangga, batu bata, jendela, balok kayu

dan barang lainnya, tidak menjadi milik pembeli. Dan pembeli

tidak memiliki tanaman yang dicabut dan tidak tumbuh kembali,

bahkan tanaman tersebut tetap kepunyaan penjualnya. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila ada seseorang membeli beberapa material

bangunan atau pohon tanpa membeli tanahnya, maka seluruh

barang tersebut harus diambil dan tidak boleh dibiarkan. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.- Pembahasan salam telah
selesai.
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KITAB HIBAH

L625- Masalah: Tidak boleh dihibahkan kecuali barang

yang jelas wujudnya, diketahui jumlahnya, ciri-ciri yang spesifik,

dan nilai fukamya. Jika ketentuan ini udak terpenuhi, maka hibah

tersebut adalah pemberian batal yang harus dikembalikan-

Demikian juga, hibah barang yang belum tercipta sesudah

proses hibah itu dilakukan, ini seperti orang yang menghibahkan

anak budak perempuan kepunyaannya yang akan lahir, kambing,

atau seluruh jenis hewan lain yang menjadi kepun5raannya. Atau

menghibahkan buah yang dihasilkan pohon kepunyaannya selama

sah.r musim. Demfian juga dengan seluruh jenis barang lain 5nng

belum tercipta, karena barang yang belum diketahui wujudnya,

maka ihr bukanlah suatu barang.

Kalau benar sesuatu yang belum diketahui wujudnya ihr

adalah suatu barang, maka tentu Allah $ terus-menems bersama

dengan segala jenis barang tersebut. Keyakinan seperti ini adalah

suafu kekufuran dari orang yang mengatakannya.
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Hibah, sedekah, dan pemberian (hadiah), masing-masing

dari perbuatan tersebut menuntut adanya wujud barang yang

dihibahkan dan disedekahkan, sehingga apabila ada seseorang

memberikan barang yang belum diketahui wujudnya, atau

bersedekah barang yang belum diketahui wujudnya, maka dia

belum memberikan barang apapun, tidak menghibahkan barang

apapun, dan tidak bersedekah barang apapun.

Apabila dia tidak pemah mengerjakan seluruh ketentuan

hibah yang telah kami sebutkan, maka tidak ada aturan hukum

apapun mengikatkannya. Allah & benar-benar mengharamkan

melalui lisan Rasul-Nya $ harta benda kepunyaan orang lain

kecuali dengan disertai kelapangan hati mereka.

Tidak diperbolehkan memastikan kelapangan hati

seseorang atas pemberian sesuatu barang yang ciri-cirinSn tidak

diketahui secara spesifik, dan tidak pula diketahui apa wujudnya,

tidak pula diketahui seberapa besar jumlahnya, dan tidak pula

diketahui nilai tukamya.

Terkadang hati seseorang merasa sangat lapang

menyerahkan suafu barang dan menjualnya. Kalau ciri-ciri dan

besarannya itu diketahui secara spesifik, tetapi Udak diketahui nilai

tukamya, maka hatinya prn tidak akan pemah merasa lapang

mernberikannya.

Pemberian hak milik barang ini adalah benfuk perbuatan

memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, jadi hukumnya

haram, serta tidak halal.

Demikian juga, apabila ada seseorang memberikan atau

menyedekahkan sebanyak safu dirham dari sejumlah dirham ini,

sebanyak satu ithl dari tepung ini, atau sebanyak sahr sha' dan
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gandum ini, maka seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan

yang batil, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Karena, sedekah maupun hibahnya itu tidak dihrjukan secara

spesifik pada barang yang diulmr dengan takaran tertentu, tidak

pula pada barang yang diukur dengan timbangan tertenfu, dan

tidak pula pada barang yang diukur dengan satuan bilangan

tertentu. Sehingga dia belum menghibahkan dan belum

bersedekah.

Demikian juga, hibah, sedekah dan pemberian itu tidak

diboleh diberikan kepada orang yang tidak diketahui, dan udak

pula kepada orang yang belum ada (belum tercipta), ini sesuai

dengan alasan yang telah kami sebutkan-

Masalah wakaf (Al Hablt' berbeda dengan ini semua,

karena ada nash yang menerangkannya secara khusus mengenai

wakaf ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pengqiyasan hukum hibah dengan hukum wakaf adalah

sesuafu yang batil. Yang mana setiap perkara itu memiliki afuran

hukum sendiri yang khusus berkenaan dengan perkara tersebtrt

berdasarkan nash-

Apabila mereka menyebutkan hadits, yang telah

diriwaSntkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair

bin Hart menceritakan kepada kami, hnu Aliyah menceritakan

kepada kami, dari Abdul Aziz bin shuhaib, dari Anas bin Malik,

bahwa Dihyah berkata pada Rasulullah #i, "Wahai Rasulullah,

berikan aku budak perempuan muda dari tahanan tersebut?"

Rasulullah bersabda, 4rV '# 
*h\r'psvg, dan ambil budak

perempuan muda,"

Alguhalla - EI



Dihyah lalu mengambil Shafiyah binti Huyyay. Tiba-tiba
seorang sahabat datang, lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah engkau memberikan putri Huyyay tokoh panutan

Quraizhah dan Nadhir kepada Dihyah, dia tidak patut kecuali
menjadi milikmu.

Rasulullah bersabda, "Panggilah dia dengan membawa
Shafiyah." Anas bin Malik berkata: Dihyah lalu datang membawa
Shafiyah. [-alu tatkala beliau $ memandang pada shafiyah, beliau

berkata pada Dihyah, "Ambil budak perempuan muda dari
tahanan tersebut kecuali shafiyah' - dan beliau memerdekakan
serta menikahinya."

Hadits ini adalah bukti yang sangat kuat mendukung
pendapat kami, karena pemberian ifu kalau benar telah bersifat
mengikat, tentu Rasulullah # tidak dapat dibenarkan menarik
kembali pemberian tersebut, dan beliau terlindung dari perbuatan
ifu, tidak ada pemmpamaan yang buruk pada diri Rasulullah.
Beliau pemah i$ bersabda,

e rs.es * G t,i' ,:_ill [r g A-z

* e!;J<iK ,t-z

" Tidak ada pada kami pennnpamaan tnng buruk. Onng
tnng meminta kembali hibahnya, bagaikan orang yang menelan
kembali muntahan, juga bagait<an anjing yang menelan kembali air
lium9n."

Mengenai pengambilan Shafiyah, penyelesaian status
kepemilikan Shafiyah, dan kesempumaan pemberian beliau S
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pada Dihyah, itu terjadi pada waktu beliau $ mengerti wujud

Shafiyah, ciri-cirinya, atau ukurannya, dan siapa Shafiyah itu?

Apabila dikatakan: Telah diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Tsabit, dari Anas,

"Bahwasanya Nabi $ membeli Shafiyah dari Dihyah, dan

shafiyah benar-benar jatuh ke dalam bagian miliknya, dengan

tujuh orang budak laki-lah."

Maka kami katakan: Kedua hadits dari Anas ifu shahih, dart

susunan katanya jelas. Perkataan Anas: "Bahwa Shafiyah benar-

benar jahrh ke dalam bagian miliknya," maksudnya adalah Dihyah

mengambilnya pada waktu dia meminta kepada Nabi S seomng

budak perempuan muda dari tahanan perang Khaibar tersebut?

[-alu Rasulullah berkata padanya: " Pergt dan ambil budak

perempuan muda."

Tanpa adanya keraguan sedikitpun, bahwa orang lnrlg

mengambil suatu barang untuk dirinya dengan cara yang legal,

maka barang tersebut benar-benar jatuh ke dalam bagian miliknya.

Perkataan Anas: "Beliau $ membelinya dengan h{uh orang

budak laki-laki." Diarahkan pada salah satu dari dua interpretasi

berikut:

Pertama, Rasulullah $ mengambil Shafiyah dengan

memberi nilai hrkar kepada Dihyah. Anas menyebut pertuatan

tersebut sebagai pembelian (Syina ).

Kedua, DihSnh pada waktu datang menemui Nabi $
dengan membawa Shafiyah, beliau berkata padanya: "Ambil selain

Shafigrah," yang mana Dihyah benar-benar meminta Shafiph

kepada beliau. Maka Shafiyah pun benar-benar menjadi miliknln,

dan jatuhnya shafiyah ke dalam bagian milik Dihyah itu legal,

AlMuhatta - @l



kemudian Nabi membeli shafiyyah darinya dengan tujuh orang
budak laki-laki.

Tidak ada keraguan sedikitpun di dalam kebenaran kedua
hadits tersebut, dan tidak mungkin menggabungkan kedua hadits
tersebut lantaran kebenaran kedua hadits tersebut, kecuali seperti
keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sesuafu yang
tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, maka tidak ada
keraguan pula di dalam kepemilikan suatu perkara yang tidak
dapat dibenarkan kecuali dengan membelinya. -Kepada Alluh &
kami berpegangan.-

Apabila mereka menyebutkan: Sabda Rasulullah I puda
Jabir: "Kalau harta dai Bahrain benar-benar tiba, aku memberikan
kepadanu sekian, sekian dan sel<ian harta." Maka kami katakan:
Ini adalah janji dan bukan pemberian, dan nyatanya Abu
Bakar egg benar-benar merealisasikan janji ini sesudah
Rasulullah $ meninggal dunia.

Mereka tidak berbeda pendapat mengenai masalah, bahwa
orang yang mengucapkan janji kemudian dia meninggal dunia,
maka ucapannya itu fidak dapat direalisasikan sesudah
kematiannya. Ini pendapat Abu sulaiman dan para pengikut
madzhab kami. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila ada seseorang mempunyai hak milik yang berada
pada orang lain, dan harus dibayar kemudian; baik berupa uang
dirham, uang dinar, atau uang selain dirham dan dinar, atau
barang apapun, lalu dia berkata padanya, "Aku benar-benar
menghibahkan padamu hak kepunyaanku yang ada padamu," atau
dia berkata, "Aku benar-benar memberikan kepadamu hak
kepunyaanku yang ada padamu." Atau berkata kepada orang lain,
"Aku benar-benar menghibahkan kepadamu hak kepunyaanku
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lrang ada pada si ftilan," atau berkata, "Aku benar-benar

memberikan kepadamu hak kepunyaanku yang ada pada si fiIan;"

maka safu dari sekian ucapan itu tidak bersifat mengikat. Hal'ini

sesuai dengan keterangan hadits yang telah kami sebutkan.

Karena, penerima tidak mengetahui hak yang menjadi

kepunyaan orang itu yang ada pada si fulan, dan berada di belahan

dunia mana hak tersebut. Mungkin saja saat ini telah ada di bavrnh

kepemilikan orang lain.

Tetapi pemberian ini hanya boleh dengan pemyataan:

Pembebasan (lbma ), permaafan (tidak menuntut pembayaran

hak), menggugurkan (isqaathl dan memberi keringan (al wadhl.

Boleh pula dengan pemyataan "sedekah," ini sesuai

dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwa5ratan Muslim; Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-laits

bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyajj, dari

Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al l(hudri, dia berkata'

Seseorang tertimpa musibah pada masa hidup Rasulullah $
dalam bisnis buah-buahan yang telah dibelinya, sehingga dia terlilit

banyak utang. Rasulullah $ lalu berkata, * 'i:#
,,Bersdel<ahlah kalian semua herikan keringanan) kepadanSn."

Perintah Rasulullah ini bersifat umum bagi pihak yang mempunyai

tagihan dan selain mereka.

Apabila mereka menyebutkan firman Allah &, +l Gl

@t (4) (-fb " *tuk memberimu seorang anak taki-laki yang

suci.,' (Qs. Maryam [19]: 1,9). Maka kami menjawab: Bertagai

perbuatan makhluk Allah dan segala hibah pemberian mereka

tidak dapat diqiyaskan pada perbuatan Allah & dut segala hibah
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pemberian-Nya, karena tidak ada penyuruh yang posisinya lebih
tinggi di atas Allah, dan udak ada afuran yang mengikat-Nya,
bahkan Allah berwenang mengerjakan perbuatan apa saja yang
Dia kehendaki, tidak ada yang berwenang menunfut kepufusan
Allah di kemudian hari.

Bagaimana dapat dikiaskan, padahal anak laki-laki yang
dihibahkan itu adalah seorang makhluk yang tersusun dari diri
seseorang yang sudah ada yang penciptaannya lebih dahulu, dan
dari tanah, serta asupan yang dikonsumsi oleh ibunya, yang mana
seluruh bahan itu telah lebih dahulu diciptakan. Demikian juga
dengan udara unfuk bemafas.

Allah @ pengetahuannya benar-benar meliputi segala unsur
dari seluruh ciptaan, berbeda dengan makhluk-Nya, dan seluruh
ciptaan ifu adalah kepunyaan-Nya, berbeda dengan makhluknya. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka yang menentang kami telah membuat perbedaan
antara hibah dan sedekah. Sebagian mereka memperbolehkan
sedekah yang tidak dapat diserah terimakan, dan fidak
memperbolehkan hibah kecuali berupa barang yang dapat diserah
terimakan.

sebagian mereka memperbolehkan penarikan kembali
hibah pemberian, dan tidak memperbolehkan penarikan kembali
sedekah. unfuk menjawab pertedaan antara hibah dan sedekah
ini cukup dengan keterangan, "Bahwa Rasulullah $ biasa
menerima hibah dan pemberian, serta memakan hadiah, dan
beliau tidak memakan sedekah." Menerima sedekah diharamkan
atas beliau dan keluarganya, sementara segala jenis pemberian
maupLrn segala jenis hibah tidak diharamkan bagi beliau dan
keluarganya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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L627. Masalah: Hibah tidak boleh disertai syarat

apapun. Seperti orang yang memberi hibah dengan syarat

penerima hibah itu tidak menjualnya, atau dengan syarat dia

mengembangkannya, atau dengan segala syarat lain selain syarat

yang telah disebutkan. Hibah yang disertai segala jenis persyaratan

ihr hukumnya batal serta harus ditolak-

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi S,

Jbt;.*xt."q CAy';'JE
" Setiap syarat yang tidak (diatur) dalam Kitabullah, adalah

syant 5nng batil."

Kaidah fikih pada setiap perkara yang sifahya tidak

mengikat kecrrali ifu berlaku dengan melegalkan sesuafu syarat

yang ilegal, maka ikatan perkara tersebut dinyatakan tidak pemah

bersifat mengikat lantaran adanya perkara yang ilegal tersebut.

L628- Masalah: Hibah yang mengandung syarat

pemberian balasan yang sepadan hukumnya tidak diperbolehkan.

Sebab, hibah model ini merupakan hibah y311,g fasid serta harus

ditolak, karena syarat memberi balasan yang sepadan ini tidak

diatur dalam kitabullah.

Jadi, syarat tersebut adalah sesuatu yang batil, bahkan

dalam Al Qur'an ada penjelasan mengenai larangan melalarkan

hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan.

Allah & berfirman,

@jri;i$i
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" Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud)

memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (Qs. Al Muddatstsir

I74l:6\.

Ini merupakan pendapat jumhur ulama salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muhammad bin Al Jahm; Yahya Al Jabaani menceritakan kepada
kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,
dari Qatadah, dari Ibnu Abbas mengenai penafsimn firman

Allah &,6; A -frVV "Dan sesuatu nba ftambahan) yang

kamu berikan, " (Qs. Ar-Ruum [30]: 39), hnu Abbas menafsirkan:
yaifu hadiah dari seseomng, atau hibah dari seseorang dengan
maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada hadiah
atau hibah tersebut. Itulah riba yang tidak akan bertambah pada

sisi Allah dan pelakunya tidak diganjar atas perbuatan tersebut,
narnun tidak ada dosa yang harus ditanggungnya.

Ali berkata: Ini jika dia menyimpan maksud keinginannya
itu di dalam hatinya. Jika dia menetapkan maksud tersebut sebagai

syarat pemberian hibah atau hadiah, maka syarat tersebut adalah
inti dari kebatilan dan perbuatan dosa.

Diriwayatkan dari hnu Al Jahm, Muhammad bin Sa'id Al
Aufi menceritakan kepada kami, Ayahku yaifu Sa'id bin
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, pamanku
yaitu AI Husain bin Al Hasan bin Athiyah menceritakan kepadaku,
ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari hnu Abbas
dengan redaksi yang sama.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isam'il bin Ishaq Al

Qadhi; Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai tafsir firman Allah &, j{":t i:t 7J

"Dan kamu membei (dengan maksud) memperoleh

halasan) yang lebih banyak." (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6), dia

menafsirkan, "Janganlah kamu memberi sesuatu (barang) dengan

tujuan agar kamu memperoleh balasan yang lebih baik daripada

barang tersebut."

Ma'mar berkata: Thawus juga menafsirkan demikian. Al

Hasan menafsirkan: Janganlah kamu memberi pemberianmu, dan

tidak pula jasamu, dan janganlah kamu berharap memperoleh

balasan yang lebih banyak.

Dengan sanad yang sama sampai pada Isma'il; Nashr bin

Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan

kepadaku, dari Harun, dari Abu Raja' , dari lkrimah, 'i*:t ii{i
"Dan kamu membei (dengan maksud) memperoleh

halasan) tnng lebih banyak." (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6), dia

menafsirkan: Jangan kamu memberi harta dengan fujuan menipu

serta berharap memperoleh balasan yang lebih baik daripada harta

tersebut, yaih.r balasan yang sepadan dari harta dunia.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid;

Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Abu

Mu'awiyah, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid dan

hrahim An-Nakha'i, mereka semua menafsirkan: Jangan kamu

memberi sesuahr barang dengan hrjuan agar kamu memperoleh

balasan yang lebih baik daripada sesuatu tersebut.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; Ahmad

bin Farj menceritakan kepada kami, Al Harawi menceritakan

kepada kami, dari Ali bin Hasyim, Az-Zibiriqan menceritakan

kepada kami, dari Abu Razin, ogi lSeQag; Afit;-6
7i * t'|->lt " Dan sesuatu riba (ambahan) yang kamu beikan

agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba ifu tidak

menambah pada sisi Allah." (Qs. fu-Ruum [30]: 39). Abi Razin

menafsirkan: Sesuafu yang kamu berikan dengan maksud agar

kamu mendapatkan harta dunia, atau agar kamu memperoleh

balasan yang sepadan atas pemberian tersebut, maka sesuafu

pemberian itu tidak akan bertambah pada sisi Allah &.

Sedangkan ,$t'^!At# ;& e$;-tit "dan apa yans

kamu berikan berupa zakat tnng kamu makudkan unfuk

menapai keridhaan Allah," (Qs. Ar-Ruum [30]: 39), Abu Razin

menafsirkan: Hadiah yang kamu berikan karena berharap

keridhaan Allah &, maka pemberian ifulah yang bertambah

(berlipat ganda pahalanya).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; Abdullah

bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsawi, dari Manshur bin Shafiyah,

dari Sa'id bin Jubair, g'Jr) 6.j C -fr1; 
-6 

Dan sesuatu riba

(tanbahan) yang kamu beikan agar dia bertambah," (Qs. Ar-
Ruum 301: 39). Dia menafsirkan: Yaitu dia memberikan suafu

pemberian dengan tujuan agar orang yang menerima pemberian

itu membalas pemberian tersebut.
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Dengan sanad yang sama sampai pada hnu Al Jahm, Abu

Bakr An-Nursi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa

menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari

As-Suddi, dari Abu Malik, dia menafsirkan: Janganlah kamu

memberikan suatu pemberian kepada orang-orang kaya dengan

tujuan agar kamu memperoleh balasan yang lebih baik daripada

pemberian tersebut.

Dengan sanad yang sama sampai pada lbnu Al Jahm;

Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Harawi

menceritakan kepada kami, Al Alaa' bin AMul Jabbar

menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari

Al Qasim bin Abi Bazah, dia menafsirkan: Janganlah kamu

memberikan sesuaht seraya berharap mendapatkan yang lebih

banyak dari sesuatu tersebut.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para pengikut

ma&hab mereka berpendapat, bahwa hibah yang mengandung

syarat memberi balasan yang sepadan ifu dianggap tidak sah. Abu

Hanifah dan Malik membolehkannya.

Sepengetahuan kami, mereka berdua tidak memiliki dalil

hukum yang kuat kecuali, mereka berdua meriwayatkan dari Umar

bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abu Ad-Darda" dan

Fadhatah bin Ubaid ig, sebuah riwayat yang memperbolehkan

hibah tersebut. Diriwayatkan pula dari Umar bin AMul Aziz,

Atha', Rabi'ah, Syr-rraih, Al Qasim bin Muhammad, Abi Az-Zrnad,

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dun segolongan ulama dari kalangan

tabi'in. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan,

V}?39,s".,It-iJ
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" Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka."

Malik menentang pendapat yang telah kami sebutkan,

karena mereka tidak memperbolehkan penarikan kembali hibah,

sedang Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abi Sulaiman dan para pengikut

madzhab mereka memperbolehkan hal tersebut.

Abu Hanifah menentang mereka, seperti keterangan yang

akan kami sebutkan dalam pembahasan penarikan kembali hibah

insya Allah.

Sedangkan kami, tidak ada dalil hukum menunrt kami
kecuali hanya terkandung di dalam ucapan Rasulullah $. Mereka

lang menentang kami ifu benar-benar menentang pendapat hnu
Abbas, seperti keterangan yang telah kami sebutkan.

Riwayat, "Kaum muslimin ifu terikat dengan s5nrat-sSnrat

mereka," kami telah mengemukakan tiga alasan yang

membatalkan argumentasi yang lemah ini, yang mana masing-

masing dari ketiga alasan ifu sudah dianggap cukup unfuk

membantah:

Perbma, keterangan tersebut adalah pemyataan yang sama

sekali tidak shahih diriwaptkan dari Rasulullah $, dan tidak

diriwayatkan oleh orang yang memiliki kepribadian yang baik,

karena riwayat tersebut adalah riwayat Katsir bin Zaid, dia adalah

periwayat yang lemah serta diabaikan, atau hadits tersebut hadits

mursal.

Kedua, mereka tidak menentang kami dalam masalah,

bahwa orang yang mengenakan syarat pada orang lain agar

mencukupinya, menari zapin (tarian khas melayu yang berasal dari
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negeri Yaman) unfuknya, pergi bersamanya ke perkebunan, atau

atau mewamai gamisnya dengan wama merah: bahwa syarat

tersebut tidak mengikatnya. Mereka benar-benar membatalkan

banyak ikatan lantaran banyaknya syarat. Sehingga mereka pun

membatalkan argumentasi mereka sendiri, yaifu, "Kaum muslimin

teril<at dengan syarat-syarat mereka."

Jadi, tidak ragu lagi bahwa kaum muslimin tidak terikat

dengan syarat-syarat mereka secara keseluruhan. Jika tidak ada

keraguan lagi mengenai hal tersebut, dan tidak perbedaan

pendapat, maka Rasulullah $ telah menjelaskan secara konkrit,

bahwa Setiap syarat yang tidak diatur dalam Kitabullah, adalah

syarat yang batil, sehingga tidak ragu lagi, bahwa kaum muslimin

tidak dapat dibenarkan menetapkan suatu syarat yang tidak diafur

dalam kibbullah.

Ketiga, pemyataan ini kalau pun benar, maka Udak

dipertolehkan kata "syarat-syarat" digabungkan (idhaafah) dengan

kata "Al Muslimin", sehingga diucapkan: "Slruntuthul Muslimhf'
(syaratrsyarat dari kaum muslimin), padahal kaum muslimin tidak

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali berkenaan dengan

syarat-syarat yang dapat dibenarkan untuk dilakukan, bukan

berkenaan dengan syarat-syarat yang dilarang melakukannya.

Memang benar adanya, bahwa telah diriwayatkan larangan

dari Rasululluh # yang memberlakukan setiap syarat yang tidak

diatur dalam kitabullah, dan membatalkan syarat tersebut jika

sudah terjadi kesepakatan.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa syaratrsyarat kaum

muslimin itu tiada lain hanya syarat-syarat yang telah diterangkan

di dalam kitabullah, dan Sunnah Rasulullah,#, yur,g diperintahkan

mengikutinya secara wajib dalam kiAbullah.
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Seseorang tidak diperbolehkan memberitahukan bolehnya

suafu syarat kecuali didukung dengan adanya nash yang

membolehkannya. Jika tidak ada nash yang membolehkannya,

maka nash yang membatalkan setiap syarat yang tidak diatur

dalam kiabullah itu benar-benar telah disampaikan. Sehingga

persoalan batalnya hibah yang mengandung syarat memberi

balasan yang sepadan menjadi tegas dan konkrit. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Orang yang membolehkannya berkata: Hibah tersebut

adalah ikatan jual beli dari sekian banyak jenis jual beli.

Kesimpulan ini tidak benar. Karena, jual beli tidak boleh dilakukan

tanpa disertai alat bayar yang disebutkan, dan tidak boleh pula

dengan alat bayar yang tidak jelas.

Hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang

sepadan, balasannya pun tidak pemah disebutkan dan Udak

pemah diketahui besarannya. Jadi, hibah dengan syarat memberi

balasan yang sepadan jika benar ifu merupakan jual beli, maka

hibah model ini adalah jual beli yartg fasid, haram serta perbuatan

yang kotor. Sedangkan jika bukan jual beli, maka kesimpulan

mereka menyamakan hukum hibah dengan hukum jual beli itu
benar-benar batal. -Hanya kepada Allah kami berpegangan.-

Mereka dalam kasus hibah yang disertai syarat memberi

balasan yang sepadan mempunyai sejumlah pemyataan yang bisa

membuat pemahaman yang burukr Antara lain, bahwa Abu

Hanifah berkata: Setiap hibah yang diikuti dengan syarat memberi

alat tukar yang jelas jumlahnya, maka hibah dan alat tukamya

termasuk ke dalam hukum hibah, selama kedua pihak itu belum

melakukan serah terima hibah dan alat tukamya, hibah tersebut

tidak boleh berkenaan dengan barang milik bersama secara umum.
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Jadi, jika mereka telah melakukan serah terima hibah dan

alat fukamya, maka stafus mereka sama seperti dua pihak yang

mengadakan akad jual beli. Dan masing-masing dari mereka

berhak mengembalikan lantaran adanya cacat pada barang.

Apakah tidak pemah ada yang menerima pendapat yang

lebih rusak daripada pendapat ini, yaitu mengenai hibah yang

statusnya berubah menjadi jual beli karena mengikuti aliran Abu

Hanifah yang tidak pemah dibenarkan oleh Allah?

Mereka memperbolehkan hibah itu dan syarat ini.

Kemudian mereka berkata: Apabila ada seseorang memberikan

hibah kepada orang lain dengan syarat dia mengembalikan

kepadanya sepertiga, seperempat atau sebagian dari hibah

tersebut, atau dengan syarat dia memberinya alat tukar sebanyak

sepertiga, seperempat, atau sebagiann5a. Atau dia menghibahkan

budak perempuan muda kepadanya, dengan syarat dia

mengembalikan kepadanya, atau dengan syarat dia tidak

menjadikannya sebagai ummul walad, atau dengan syarat dia

memerdekakannya, lalu dia menerima hibah tersebut, maka hibah

seluruh barang tersebut diperbolehkan, dan slarat

tersebut batal.

Jadi, suafu saat syamt dan hibah itu hukumnya diper-

bolehkan, dan pada kesempatan lain, hibah tersebut hukumnya

boleh dan syarat tersebut batal. Tidak ada tindakan membuat-buat

hukum yang lebih banyak daripada tindakan ini?

Malik berkata: Hibah ada tiga macam:

Salah satunya adalah, hibah pada keluarga dan kerabat

dengan tujuan menyambung silafurahmi, hibah kedua orang fua
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pada anak, dan hibah karena menginginkan balasan yang

sepadan.

Hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang

sepadan, jawabannya sesuai dengan keterangan yang insya Allah

akan kami sebutkan sesudah pembahasan ini. Ini adalah

pembagian yang tidak didukung dalil yang membenarkannya. -

Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1629- Masalah: Apabila ada seseorang menghibahkan

sesuatu yang bersih dari syarat memberi balasan yang sepadan,

atau syarat lainnya, atau dia memberikan suatu pemberian juga

demikian, atau dia bersedekah juga demikian, maka hibah,

pemberian atau sedekah itu telah sempuma dengan keluamya

pemyataan tersebut.

Penguasaan hibah dan penerimaannya tidak memiliki arti

apapun, dan pengambilan kembali hak kepemilikan hibah atau

sedekah oleh si penghibah atau pemberi sedekah itu Udak

membatalkan hibah atau sedekah tersebut; baik dengan seizin

penerima hibah atau penerima sedekah atau tanpa seizinnya, baik

dia memberi hibah itu sampai dia meninggal, dalam jangka waktu
yang singkat, atau wakhr yang lama, kepada anaknya yang masih

di bawah umur atau yang telah der,vasa, atau kepada orang lain,

kecuali penerima hibah itu terikat mengembalikan penghasilan

yang bersumber dari hibah tersebut, ini sama seperti barang yang

di-ghashab, baik ketika penerima hibah itu masih hidup, atau

diambil dari harta pokoknya sesudah dia meninggal dunia. Ini

merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab

kami.
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Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang yang

melakukan hibah atau bersedekah kepada orang lain, atau juga

kepada kerabat yang masih di bawah umur atau sudah dewasa,

anak atau juga bukan anak, maka pemyataan tersebut tidak

mengandung implikasi hukum apapun, dia tidak terikat hukum

hibah dan tidak pula sedekah, dan dia tidak dapat dituntut

menyerahkannya kepada penerima sedekah atau penerima hibah.

Apabila dia menyerahkan hal tersebut secara sukarela,

maka hibah dan sedekah itu telah bersifat mengikat, dan

kepemilikan barang yang dihibahkan dan yang disedekahkan itu

hukumnya sah.

Apabila penerima hibah atau penerima sedekah

meneriman5a tanpa seizin penghibah atau pemberi sedekah, maka

implikasi hukum tidak adanya izin tersebut, kepemilikannya atas

barang yang dihibahkan dan barang yang disedekahkan ifu

dianggap tidak sah, dan dia dituntut mengembalikannya kepada

penghibah atau pemberi sedekah, kecuali anak di bawah urnur,

maka alnh atau penerima wasiat yang merawat anak tersebut

berwenang menerima untuk anak tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila penghibah, pemberi

sedekah, penerima hibah atau penerima sedekah meninggal dunia,

maka sedekah dan hibah itu hukumnya batal.

Malik berkata: Apabila ada seseorang melakukan hibah

atau bersedekah kepada pubanln yang masih di bawah ulrlur,

maka hibah atau sedekah itu hukumnya sah, dan dialah yang

menguasai untuk anak dibawah umur yang berjenis kelamin laki-

laki sampai dia menginjak usia baligh, dan untuk anak perempuan

sampai dia menikah dan cakap dalam mengelola hartanya sendiri.

Al Muhalh - I sol I



Jadi, apabira dia berhibah atau bersedekah kepada anak
yang telah dewasa, atau kepada orang lain yang bukan keruarga
dan kerabat, maka dia dapat ditunfut paksa menyerahkan hibah
atau sedekah ifu kepada mereka berdua. Apabira mereka terah
menguasainya tanpa seizinnya, maka penguasaan tersebut adalah
suatu penerimaan yang sah.

Apabila dia larai memberikan hibah atau sedekah tersebut
sampai yang brsangkutan meninggar dunia, sementara hibah atau
sedekah itu masih berada di bawah penguasaannya dan
pengelolaannya' maka sedekah dan hibah tersebut hukumnya
batal, dan kembali menjadi harta warisan.

Apabila dia telah menyerahkan sebagian dan dia tetap
mengelola sebagian yang lain, maka lka yang dikerora oreh dirinya
ifu, totalnya melebihi sepertiga harta, maka semuanya batal.
sedangkan jika totar yang dikeroranya itu sebanyak sepertiga atau
kurang, maka semua hibah dan sedekah hukumnya sah; baik 5rang
dikelola oleh dirinya atau yang tidak dikerora oreh dirinya.

Pendapat AqrSyafi,i mengenai beragam hibah, pemberian
dan sedekah sifatrya muflak sarna dengan pendapat Abu Hanifah.
Sedangkan khusus dalam masarah beragam wakaf, maka pendapat
AsySyafi'i ini sama dengan pendapat yang telah kami sebutkan
dari para pengikut madzhab kami.

orang yang tidak mengesahkan hibah dan sedekah kecuali
melalui serah terima, berargumentasi dengan riwapt yang telah
diriwayatkan kepada kami dari Sy,'bah; dari eatadah, dari
Mutharrif bin Abdulah bin Asysyakhir, dari ayahnya, dia berkata:

Tatkala turun uvut, @ 'jgi'firt "Bermegah-megahan terah

llor| - ArMuhaua



melalaikan kamu," (Qs. At-Takaatsur l02l: 1), Rasulullah,{!}

bersabda,

q1 ';r U"b3 ,Jy ,)y :i:>1 ,.ri'A
'*Li \i'.#'$'.^1 ")i {.;JG *i c vf

.'*$G
"Anak cucu Adam berkata: Hartaku, harkku, frdakkah

kamu memiliki hartamu kecuali malanan yang kamu makan, klu
kamu habiskan, pakaian yang kamu kenakan, lalu karnu

melusuhkan, atau pemberian tnng kamu beril<an lalu karnu

menyenhkann5n."

Mereka berkata: Jadi, Rasulullah I menetapkan sebuah

syarat dalam pemberian dan sedekah yaitu meluluskan W
Imdhaa), yang maksudnya adalah menyerahkan (Al lqbaadli.
Mereka berkata: Kami mengqiyaskan sahnya kepemilikan

pemberian dan sedekah kecuali dengan serah terima pada akad

Qardh dan Ari5nh, keduanya tidak sah kecuali harus diserah

terimakan, ifu dengan alasan bahwa seluruh perbuatan tersebut

adalah perbuatan baik. Mereka juga mengqiyaskannya pada

wasiat, karena wasiat Udak sah hanya dengan pemyataan saja

tanpa adanya serah terima. Akan tetapi ini juga disertai alasan lain

yang menyertainya, yaifu kematian.

Mereka juga menyebutkan atsar yang telah diriwayatkan

kepada kami dari Malik; bahwa hnu Syibah mengabarkan

kepadanya, dari Urwah bin Az-Zubatr, dari Aisyah Ummul

Mukminin: Bahwa tatkala tatkala tanda-tanda kematian Abu Bakar
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ifu nampak, dia berkata pada Aisyah: "Aku memberimu barang

sebanyak dua puluh wasaq, jika kamu mengambil dan

menerimanya, tenfu kekayaan ifu menjadi milikmu, akan tetapi jika

kamu tidak pemah melakukan hal tersebut, maka kekayaan ifu
adalah kekayaan milik ahli waris."

Malik menyebutkan hadits selanjutnya, yang isinya: bahwa

Aisyah berkata, "Demi Allah, Wahai ayahku, jika memang

syaratnya demikian dan demikian, pasti aku akan mengembali-

kannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari

Ma'mar, dan Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin,
dia berkata: Tatkala tanda-tanda kematian Abu Bala itu telah

nampak, dia berkata pada Aisyah: "Aku memberimu barang pecah

sebanyak dua puluh wasaq dari tanahku yang berada di Ghabah,

dan jika kamu menerimanya, tenfu kekayaan ifu menjadi milikmu.
Jadi, jika kamu tidak melakukan penerimaan, maka kekayaan ifu
adalah kekayaan yang menjadi ahli waris."

Diri'*rayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, Al Miswar bin Makhramah
dan Abdurrahman bin Al Qari mengabarkan kepadaku: Bahr,rn

mereka berdua pemah mendengar Umar bin Al l(haththab
berkata, "Apa tingkah laku kebanyakan kaum yang memberi anak-
anak mereka, lalu ketika anak tersebut meninggal, ayah tersebut
berkata, 'lni hartaku dan berada di bawah penguasaanku', dan
ketika ayah tersebut hendak meninggal, dia berkata, 'Aku telah
memberikan kepada putraku kekayaan ini dan ifu', tidak ada
pemberian (yang sah) kecuali bagi orang yang menguasainya dan
menerimanya dari ayahnya. "
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Az-Zuhn berkata: Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Utsman pada saat masalah pemberian itu
diadukan kepadanya, Utsman berkata: Kami perhatikan beragam
pemberian ini, akhimya kami berpendapat, bahwa orang yang

paling berhak menerima pemberian atas nama anak di bawah

umur adalah ayahnya. Inilah riwayat yang lebih diunggulkan dalam

masalah ini, dan tidak diragukan lagi bahwa ayah dan anak ifu
adalah dua subjek yang berbeda, seperti keterangan yang telah

kami sampaikan.

Diriwayatkan dari Malik, dari Az-Zuhn, dari Urwah, dari
Abdurrahman bin Abdil Qariy, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa

dia berkata: "Apa kelakuan orang-orang yang memberikan kepada

anak-anak mereka suafu pemberian, kemudian mereka

menahannya (tidak menyerahkannya), lalu apabila putera salah

seorang di antara mereka itu meninggal dunia, dia berkata,
'KekaSnan ini adalah hartaku yang berada di bawah penguasa-

anku, aku tidak pemah memberikannya kepada siapapun',
sedangkan apabila dia hendak meninggal dunia, dia berkata,
'Kekayaan ini kepunyaan puteraku, aku telah memberikann5ra

kepadanya'. Ingatlah, barangsiapa memberi suatu pemberian, lalu

orang yang diberi itu belum menerimanya sampai pemberian ifu
menjadi hak milik ahli warisnya jika dia meninggal dunia, maka
pemberian tersebut adalah sesuafu yang batal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Malik,
dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musa1ryib, dari Utsman bin Affan,
bahwa dia berkata: Barangsiapa memberi anaknya yang masih

kecil dan belum cukup umur unfuk menerima pemberian, lalu dia
memperlihatkannya secara terbuka, dan memberi kesaksian atas
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pemberian tersebut, maka pemberian kekayaan itu hukumnya sah,

dan wali yang menerimanya itu adalah ayahnya.

hnu Wahb berkata: Beberapa ulama mengabarkan

kepadaku, dari Umar bin Al Khaththab, Umar bin Abdul Aziz,

Syuraih, Az-Zuhi, Rabi'ah, dan Bukair bin Al Asyajj: yaitu atsar

ini.

Diriwayatkan dari hnu Wahb, dari Al Harits bin Nabhan,

dari Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dari Amru bin Syu'aib,

hnu Abu Malikah, dan Atha' bin Abi Rabah. Amru berkata dari

Sa'id bin AI Musayryab. Kemudian Sa'id, Atha' dan hnu Abi

Mulaikah sepakat, bahwa Abu Bakr, [Jtsman, hnu Abbas, dan

hnu Umar berkata: Sedekah ifu tdak sah kepemilikannya, sampai

sedekah itu diserah terimakan.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim bin Abdurrahman: Mu'adz bin Jabal

udak mengesahkan kepemilikan sedekah itu sampai diserah

terimakan-

Diriwayatkan kepadaku dari jalur periwayatan Waki', dari

Sufuan Ats-Tsauri dengan sanad yang sama, dia menambahkan

keterangan dalam atsar ini: Kecuali anak di bawah umur yang

masih berada di bawah asuhan kedua omng tuanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur; Husyaim

menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami,

dari AsgrSya'bi: Bahwa Syuraih dan Masruq tidak mengesahkan

kepemilikan sedekah kecuali diserah terimakan. AsySya'bi

mengambil keputusan demikian. Husyaim berkata: Mutharrif bin

Tharif mengabarkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dia berkata:

Penghibah lebih berhak menguasai hibahnya selama hibah itu
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masih berada di bawah penguasaannya, lalu jika dia menyerah-

kannya, kemudian hibah itu diterima, maka hibah itu menjadi hak

milik penerima hibah.

Ali berkata: Inilah seluruh dalil yang mereka pergunakan

unfuk memperkuat pendapat mereka. Sepengetahuan kami,

mereka tidak memiliki pegangan kecuali ini. Seluruh dalil yang

telah disebutkan di atas tidak ada satupun di antaranya yang

mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka.

Sabda Rasulullah , '*)6 ''*bi \i ,cj325 6 \1 " Kecuali

harta yang kamu sedekahkan, atau kamu berikan, lalu kamu

menyerahkan," beliau $ tidak pemah menerangkan, bahwa

menyerahkan itu adalah suafu pekerjaan lain selain bersedekah,

dan memberikannya. Pengertian tersebut tidak pemah diterangkan

dalam dialek bahasa manapun, bahkan setiap kata bersedekah dan

memberikan artinya adalah memberikan.

Jadi, pem5rataan bersedekah dan memberikan itu artinya

adalah meluluskan sedekah dan pemberian itu, serta juga bentuk

mengeluarkan sedekah dan pemberian itu dari kepemilikannya, hal

itu sebagaimana arti makan itu sendiri hakikatrSn adalah

menghabiskan (Al lfnaa ), dan pemakaian adalah melusuhkan (//
Iblaa), karena setiap tindakan pemakaian itu mempunyai akibat

tersendiri yaifu kelusuhan pakaian.

Sebab, ketika tindakan pemakaian itu dilakukan bemlang-

ulang, maka kelusuhan pakaian ifu terlihat dengan jelas. Sehingga,

pegangan mereka dengan hadits ini tidak benar.

Di samping itu, orang yang berkata: "Harta kepunyaanku

ini adalah harta sedekah yang diberikan kepada si fulan," atau dia

berkata, "Aku menyedekahkan kepadamu barang ini," atau dia
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berkata, "Harta kepunyaanku ini adalah hibah pada si fulan," atau

dia berkata, "Aku benar-benar menghibahkannya pada si fulan;"

tidak akan terjadi perbedaan pendapat di antara dua orang yang

ahli bahasa Arab mengenai pengertian kata-kata tersebut; si fulan

benar-benar menyedekahkan kekayaan ini kepada si fulan, dan dia

benar-banar menghibahkan padanya kekayaan ini.

Kalau pun benar sedekah ihr belum sempurna melalui

pemyataan tersebut, maka tenhr informasi darinya, yaitu; misalnya

dia menyedekahkan atau menghibahkan, maka itu adalah

pemyataan bohong, sehingga perlu meletakkan hukum ke-

pemilikan hibah dan sedekah tersebut sesuai dengan tunfutan

bahasa, selagi tidak ada nashyang menerangkan aturan tambahan

tersebut, aspek kebahasaan tidak pemah memastikan hal ini,

sehingga aturan kepemilikan hibah dan sedekah itu pLrn

berganhrng pada keinginan rasri tersebut, begifu juga afuran

tersebut yang harus dilakukan sesuai dengan nasrl tersebut.

Para pengikut madzhab Malik secam khusus difuntut

menjawab masalah orang yang berkata, "Aku benar-benar

menghibahkan barang ini padamu," atau dia berkata, "Barang ini

adalah hibah padamu," atau dia berkata, "Aku benar-benar

menyedekahkan kepadamu barang ini," atau dia berkata, "Barang

ini adalah sedekah kepadamu;" apakah dia bersedekah dan

menghibahkan barang tersebut atau dia tidak pemah pemah

menyedekahkannya dan tidak pula menghibahkannya? Tidak ada

pertanyaan ketiga bagi pembagian ini.

Apabila mereka menjawab: Ya, dia benar-benar bersedekah

dan menghibahkannya? Maka kami katakan: Ketika dia benar-

benar bersedekah dan menghibahkannya, tenfunya sedekah dan

hibah ifu benar-benar sempuma dan sah. Sebab, tidak adanya
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serah terima ihr sama sekali tidak mengurangi keabsahan sedekah

dan hibah, selama nasrS tidak menetapkan ketentuan tersebut?

Apabila mereka menjawab: Dia sama sekali belum berhibah

dan belum bersedekah? Maka kami katakan: Darimana sumbemya

kalian memperkenankan memaksa orang yang melakukan hibah

atau pemberi sedekah menyerahkan harta dari hartanya yang dia

belum sedekahkan kepadanya, dan belum dia hibahkan kepada

orang, dan belum ia sedekahkan kepadanya? Jawaban ini adalah

inti dari sebuah kezhaliman dan kebatilan, dan mereka tidak dapat

lepas dari salah satu di antara kedua jawaban tersebut-

Bagi omng yang levelnya di bawah sahabat, maka tidak ada

dulil yung menjadi landasan hukum yang terkandung dalam diri

seseorang selain Rasulullah S, apalagi perbedaan pendapat

mengenai keharusan adanya serah terima hibah dan sedekah ifu

muncul dari para sahabat r$-

Di samping itu, mayoritas dari hadits ihr adakalanya tidak

shahih dan adakalanya mayoritas hadits tersebut redaksinya

bertentangan dengan pendapat yang menjadi pegangan mereka.

Dan adakalanya pula mereka menentang para sahabat tersebut

mengenai riwayat yang diriwayatkan dari mereka, sama seperti

sumber sejumlah riwayat im, atau dengan sanad yang lebih

diunggulkan, seperti penjelasan yang akan kami terangkan setelah

pembahasan ini, insya Allah.

Sedangkan penggunaan metode qiyas untuk menyamakan

hukum hibah dan sedekah pada qardh, wasiat, dan ariyah, qiyas

tersebut seluruhnya adalah qirys yang batil. Kemudian kalau qiyas

tersebut benar, maka tenhr qiyas ini adalah inti dari kebatilan.
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Sementara mengenai qardh, mereka benar-benar

membatalkannya, padahal qardh ifu bersifat mengikat dan harus

dinyatakan berkekuatan hukum tetap melalui pemyataan qardh

tersebut jika tidak ada nash yang menerangkan kebalikan dari ini.

Qardh yang batal sebab tidak adanya serah terima adalah seperti

hibah dan sedekah yang batal, dimana qardh yang batal itu tidak
lain kecuali qardh yang bersangkutan dengan utang yang tidak
pemah ditentukan.

Misalnya dia berkata: "Aku mengutangi kamu sepuluh dinar
dari harta kepunyaanku," atau "Aku bersedekah kepadamu

sebanyak sepuluh dinar dari harta kepunyaanku," atau "Aku

menghibahkan padamu sepuluh dinar dari harta kepunyaanku,"
pemyataan ini seluruhnya tidak bersifat mengikat, sesuai dengan

keterangan yang telah kami sebutkan sebelum pembahasan ini,
yaitu bahwa seluruh ikatan itu tidak sah kecuali berkenaan dengan

sesuatu yang telah ditentukan. Jika tidak demikian, maka dia
bukanlah seorang penghibah sesuatu kekayaan, bukan pemberi
sedekah sesuafu kekayaan, dan bukan pula pemberi pinjaman
utang sesuafu kekayaan.

Jawaban mengenai Ariyah sarna seperti jawaban yang telah
kami sebutkan. Kalau prn qi5ms ini benar, tenfu qilns ini menjadi
landasan hukum yang melemahkan mereka.

Di samping itu, penagfi'rln qardh dapat dilakukan kapanpun
dia ingin menagihnya. Atiyahjuga demikian. Sementara menumt
kami, pemberi hibah atau sedekah itu tdak boleh menarik kembali
hibah maupun sedekah.

Di samping itu, sedekah dan hibah adalah pemberian hak
milik berupa barang tanpa bertendensi nilai fukar, sementara qardh
adalah pemberian hak milik berupa barang atau uang yang
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disertai nilai tukar, sedangkan aiyah sama sekali fidak

mengandung unsur pemberian hak milik barang. Dengan

demikian, qiyas sebagian kasus tersebut pada sebagian yang lain

ifu batal, karena sejumlah afuran mengenai sejumlah ikatan itu

yang berteda-beda.

Pendapat orang yang mengatakan: Kesesuaian semuanya

dalam hal, bahwa semua ikatan yang telah disebutkan itu adalah

suahr kebajikan dan perbuatan baik, sehingga aku boleh saja

ma,gqiyaskan sebagian ikatan tersebut pada sebagian yang

lainnln, dan ini tidak lebih diprioritaskan untuk dijadikan pegangan

daripada orang yang mengatakan: Perbedaan semua ikatan yang

telah disebutkan dalam bertagai afuran hukumnya, itu menetapkan

tidak bolehnya mengqiyaskan sebagian ikatan ifu pada sebagian

yang lain.

Jika kesesuaian itu menetapkan qiyas tersebut, tenfu

perbedaan tersebut juga membatalkan qryas itu juga. Jika tidak

demikian, maka tenfunya mereka telah membuat rekayasa hukum

melalui pemyataan yang tidak berdalil.

Kemudian dikatakan kepada merekat Mengapa kalian tidak

mengqignskan setiap ikatan ifu pada na&ar yang telah

berkekuatan hukum tetap (wajib dipenuhi) menunrt kalian melalui

pemyataan nadzar tersebut, walaupun tidak pemah dilalarkan

serah terima. Sebab na&ar yang telah berkekuatan hukum tetap

itu lebih menyenrpai sedekah dan hibah daripada ,Ariyah darr

Qardli?

Mengenai permasalah wasiat, kami benar-benar

menganggap cukup dengan kesulitan mereka mengqiyaskannya

pada wasiat tersebut, karena mereka sama sekali tdak

menetapkan keabsahan wasiat yang disertai serah terima, tetapi
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justru wasiat itu sebenamya merupakan perbuatan yang telah

berkekuatan hukum tetap lantaran adanya kematian.

Pendapat mereka: Wasiat tidak berkekuatan hukum tetap

tanpa disertai faktor lain berupa kematian, adalah pendapat yang

bisa pemahaman, lemah serta msak, karena pemberi wasiat tidak

hanya menetapkan wasiat melalui pemyataannya saja, tetapi dia

menetapkannya sesudah kematian, sehingga wasiat ifu hanya

berkekuatan hukum tetap berdasarkan faktor yang dia telah

tetapkan tanpa disertai faktor lain. Jadi, jelas terlihat kerusakan,

kelemahan, dan kontradiktifnya qiyas mereka dengan kebenaran. -

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.-

Terkait dengan riwayat dari para sahabat rS, kami mulai

dengan membahas hadits Abu Bakar, dan Aisyah iS,. Menurut

pendapat kami, -Billaahi Tabla At-Taufiiq- Ketika nasrS hadits

tersebut menegaskan, bahwa Abu Bakr memberinya bamng pecah

sebanyak dua puluh wasag dari hartanya di Ghabah, maka nasrl

hadits tersebut tidak lepas dari salah satu dari dua pengertian, dan

tidak ada pengertian ketiga: Adakalanya dia bermaksud

menjelaskan pohon kurma yang dia temukan dua puluh wasaqdan
pohon kurma tersebut.

Dan adakalanya dia bermaksud menjelaskan buah kurma
yang jumlahnya dua puluh o{msaq dalam keadaan dipecah-pecah.

Hams memilih salah safunya, dan pengertian yang mana di antara

kedua pengertian itu yang benar-benar terjadi, sebab dua puluh

wasaq ifu adalah janji akan sebuah pemberian?

Pemyataan ini tdak bersifat mengikat, baik menurut
mereka maupun menurut kami, karena pemyataan tersebut tidak
bersangkutan dengan barang yang telah yang diketahui dari pohon
kurma, dan tidak pula yang telah ditentukan dari buah kurma
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tersebut, padahal engkau terkadang menemukan dua puluh wasaq

dari empat puluh batang pohon kurma, terkadang engkau

menemukan dua puluh wasaq dari seratus batang pohon kurma,

dan terkadang engkau tidak menemukan dari sebatang pohon

kurma di Ghabah sebanyak dua puluh wasaq karena wabah hama

yang menimpa buah kurma.

Jadi, pemberian ini tidak mengikat kecuali sampai dia

menentukan pohon kurma atau sejumlah wasaq yang terkandung

dalam sebatang pohon kurma, sehingga jika telah ditentukan,

maka pemberian itu sempuma dengan memecah-mecah barang

tersebut dan menyerahkan kepemilikannya-

Jadi, kisah ini bukanlah hibah 5nng telah dikenal secara

utnurn serta terula,rr, dan bukan pula sedekah yang diketahui serta

yang lebih banyak dilakukan dibanding sejenisnya; baik pada saat

ini maupun pada masa permulaan. Tetapi mereka adalah kaum

yang mengomentari sejumlah hadits tersebut dengan pemahaman

yang frdak terkandung dalam sejumlah hadits tersebut-

Di samping itu, hadits ini telah diriwayatkan oleh periwa5nt

yang levelnya lebih tinggi daripada Urwah, dan periwayat lain yang

sele'.rd dengan Untuah, dengan keterangan yang berbeda dengan

hadits yang telah dirir,rnyatkan oleh Urwah: Seperti hadits yang

telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Affiurrazaq; dari hnu

Juraij, hnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku' Bahwasanya Al

Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq mengabarkan

kepadanya, "Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata pada Aisyah

Ummul Mukminin: "Wahai puteriku, aku memberimu pohon

kurma dari Khaibar, dan aku takut lebih memprioritaskanmu

dibanding anakku yang lain, dan sesungguhnya kamu belum

pemah menguasainya, maka kembalikanlah kepada anakku?,"
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Aisyah berkata, "Wahai ayahku, kalau Khaibar berikut pecahannya

diberikan padaku, tenfu aku sudah mengembalikannya."

AI Qasim levelnya tidak lebih rendah di bawah Urwah, Ibnu

Abi Mulaikah levelnya tidak lebih rendah di bawah hnu Syibah,

karena dia pemah berjumpa dengan sebagian sahabat, Az-Zlhn
pun tidak pemah meriwayatkan hadits dari mereka, seperti

Asma', Ibnu Umar dan sahabat yang lain- Sementara hnu Juraij
levelnya Udak lebih rendah di bawah Malik. Narasi hadits ini sesuai

dengan pendapat kami, dan tidak dengan pendapat mereka.

Di antara kebatilan adalah memposisikan hadits yang telah

diriwayatkannya, yaifu hadits yang tidak sesuai dengan pendapat

mereka, bahkan hadits tersebut menentang pendapat mereka,

sebagai bukti dalil untuk memperkuat pendapat yang tidak sesuai

dengan hadits tersebut. Tidak mungkin pula memposisikan hadits
yang telah diriwayatkan, yaitu yang sesuai dengan pendapat kami;
sebagai bukt dalil unfuk memperkuat pendapat yang sesuai

dengan hadits tersebut, padahal riwayat ini sama-sama

diriwayatkan dari orang yang menyampaikan riwayat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; hrahim
Al Harbi menceritakan kepada kami, hnu Numair yaitu
Muhammad bin AMullah bin Numair menceritakan kepada kami,
ayahku menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari $nqiq
yaitu Abi Wa'il, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia
berkata: Saat kedatangan tanda-tanda kematian Abu Bakar, beliau
berkata kepadaku, "Aku sesungguhnya telah mengistimewakanmu

dengan pemberian. Jika kamu menghendaki mengambil safu atau
dua bagian dari pemberian itu, kemudian kamu kembalikan
pemberian itu ke harta warisan?," Aisyah menjawab, "Aku pasti
melakukan."
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Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa Masruq levelnya

lebih tinggi daripada Urwah, karena dia pemah memberi fatwa

pada masa pemerintahan khalifah Umar, dan dia orang yang

memiliki hubungan khusus dengan Ummul Mukminin. Syaqiq

levelnln lebih tinggi daripada Az-Zvhi, karena dia pemah bertemu

Rasulullah $, walaupun dia tidak pemah melihatnya, dan dia

pemah bersahabat dengan para sahabat agung sepeninggal

Nabi $.
Al A'masy sebanding dengan guru-guru Malik, karena dia

bertemu Anas dan melihatnya, sebab dia adalah tabi'in dari abad

kedua. Hadits ini, seperti yang engkau ketahui hanya mengandung

penjelasan, bahwa Abu Bakar menariknya kembali dengan seizin

Aisyah, bukan sebab pemberian ihr belum sempuma melalui

pemyataan tersebut.

Kami juga telah meriwayatkannya berupa hadits mursal

yang juga demikian, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Waki'; dari

Isma'il bin Abu Khalid, dari dari Asy-Sya'bi. Jadi, pegangan

mereka dengan hadits Abi Bakar secara keseluruhan batal, dan

hadits Abu Bakar pun bertalik menjadi buku dalil yang

melemahkan pendapat mereka. -Segala puji bagi Allah Ta'ala--

Tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua (Abu Bakar dan

Ai.yah) berpendapat, bahwa hibah hukumnya sah tanpa disertai

serah terima.

Redaksi atsar yang diriwayatkan dari Abi Bakar, Umar,

Utsman, hnu Abbas dan lbnu Umar, "Tidak sah kepemilikan

suatu sedekah sampai sedekah ifu diserah terimakan-" Ini

merupakan riwayat yang tidak benar, karena periwayah'rya adalah

Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dan dia adalah periwayat

yang lemah serta haditsnya diabaikan.
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Mengenai riwayat dari umar yang sesuai dengan riwayat
dari utsman, maka tidak ada yang dapat dijadikan pegangan,
karena Ibnu wahb tidak pemah menyebutkan nama orang yang
mengabarkan kepadanya mengenai riwayat tersebut.

Riwayat dari Mu'adz di dalam sanadnya terdapat periwayat
bemama Jabir Al Ju'fi. Sedangkan riwayat lainnya dari Umar dan
utsman, itu memang dapat dijadikan bukti dalil, hanya saja mereka
berdua berbeda pendapat: umar menyampaikannya secara umum
yang mencakup segala barang yang dihibahkan, sedangkan
Utsman mengecualikan anak di bawah umur dari hibah yang
mensyaratkan adanya serah terima.

Tetapi, riwayat tersebut adalah sebuah pendapat dari
pendapat mereka berdua, yang mana mereka berdua berbeda
pendapat mengenai adanya syarat serah terima dalam hibah
tersebut, yang mana pendapat ini tidak dapat diladikan bukti dalil
unfuk melemahkan pendapat seseorang.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka, memang
shahih diriwayatkan dari Abi Bakar dan Aisyah, seperti telah kami
sampaikan sebelumnya- Di samping ifu, pendapat dari umar dan
Utsman ifu hanya berbicara tentang pemberian, dan tidak
berbicara tentang sedekah.

Diriwayatkan kepada kami dari jarur periwayatan AI Hajjaj
bin Al Minhal; Al Mu'tamir bin sulaiman At-Taimi menceritakan
kepada kami, dia berkata: Aku pemah mendengar Isa bin Al
Musagryab menceritakan: Bahwa dia pemah mendengar AI easim
bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas,ud menceritakan hadits
dari ayahnya, dari kakel<nya yaifu Abdullah bin Mas,ud, dia
berkata: "sedekah itu hukumnya diperbolehkan; baik dilakukan
serah terima atau tidak pemah dilakukan serah terima.,,
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim bin

Abdurrahman, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib dan hnu Mas'ud

mengesahkan sedekah, walaupun tidak pemah dilakukan serah

terima." Ini adalah sanad yarlg sama dengan sanad hadits Mu'adz,

dan sejumlah hadits munqathi'yang lainnya-

Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan

kepada kami, dari Hammam, dari Qatadah, dari Al Hasan Al

Bashri, dari An-Nadhar bin Anas bin Malik, dia berkata: "A5nhku

memberiku seperdua rumah kepunyaannya. Abu Burdah lalu

berkatar Jika memiliki kekayaan ihr menyenangkanmu, maka

terimalah kekayaan tersebut, karena Umar memuhrskan

men5nngkut perkara berbagai pemberian, bahwa pemberian yang

telah diterima, maka itg hukumnya sah, sedangkan pemberian

yang tidak pemah diterima, maka itu adalah harta warisan." Ini

adalah Anas dengan sanad yang lebih diunggulkan, dia

berpendapat bahwa penyerahan hak kepemilikan itu bukanlah

suatu masalah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada

kami, dari Al Hasan, dari seseorang yang memberi hibah kepada

istrin5a, dia berkata: Hibah ihr hukumnya sah menjadi miliknya,

walaupun dia tidak pemah menerimanya-

Berapa banyak kisah di mana mereka menentang Umar,

dan Utsman, seperti kepufusan hukum mereka berdua mengenai

anak budak perempuan yang berhak dimilfi (orang lain) sebagai

budak kepunyaan pemilik ibu mereka, dun keputusan hukrrm

mereka berdua mengenai anak keturunan arab yang lahir dari

budak perempuan dengan diyat sebanyak lima ekor unta, dan
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seperti kepufusan mereka berdua yang memperbolehkan
penentuan syarat dalam ibadah haji.

Hal ini seperti keterangan yang diriwayatkan dari Abu
Bakar dan umar, yaitu yang menyatakan batalnya hibah barang
yang tidak diketahui wujudnya (majhul. Seperti ucapannya Umar
dan utsman, pada hari Jumat di tengah-tengah khutbah di
hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, yaifu pada waktu adanya
pertanyaan tentang mandi Jum'at dikemukakan pada Umar.

Seperti keputusan mereka berdua yang menetapkan
qishash pada tindakan pemukulan karena membela diri, dan
penamparan, dan sujud mereka di tengah-tengah khutbah pada
waktu mereka membaca ayat sajdah di hadapan para sahabat,
tanpa ada seorangpun yang menentang, dan pendapat mereka
berdua adalah, barangsiapa yang melantunkan syair, maka dia
harus dijatuhi hukuman had, padahar tidak ada seorangpun dari
kalangan sahabat yang menentang mereka berdua.

Juga seperti keputusan mereka berdua yang memberikan
dua pilihan kepada sorang suami yang telah dinyatakan hilang,
istrinya atau maskawin, ketika dia tiba di hadapan istrinya, dan
selain kisah yang telah disebutkan itu masih sangat banyak.

Mengenai Malik tentang orang yang mengelola sebagian
barang yang dia telah sedekahkan, atau dia berhibah sebanyak
sepertiga atau sebagian hibah yang melebihi sepertiga, atau
sebagian yang kurang dari sepertiga, adalah pendapat yang tidak
diketahui diriwayatkan dari seorang pun sebelum Malik. Di
samping itu, pendapat tersebut mengandung kontradiktif dalam
kasus ini. sebab dia memasukkan bagian sepertiga ifu ke dalam
bagian yang banyak, dan dia menetapkan bagian sepertiga yang
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bersangkutan dengan harta kekayaan yang dikelola oleh seorang

perempuan ke dalam bagian yang sedikit-

Pendapat ini sangat ganjil, disamping itu, pendapat tersebut

adalah pendapat yang berseberangan dengan riwayat dari Umar

dan Utsman, serta dari seluruh periwayat yaifu dari kalangan

sahabat, dimana redaksi mengenai hal tersebut diriwayatkan

darinya. Karena semua menyatakan batalnya hibah terkait barang

yang tidak boleh dihibahkan secara ulnum, atau mengenai sedekah

pun yang juga demikian, atau ada yang menyatakan sahnya hibah

atau sedekah secara umutn.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah: Apabila penerima hibah

atau penerima sedekah telah menerima hibah atau sedekah tanpa

seuin penghibah atau pemberi sedekah, maka penerimaan hibah

atau sedekah ifu bukanlah penerimaan yang sah. Pendapat

tersebut tidak dikenal pemah diriwayatkan dari seorang pun

sebelum Abu Hanifah. Pendapat tersebut bertentangan dengan

riwayat dari umar dan utsman mengenai serah terima hibah.

Karena mereka berdua tidak pemah mengatakan: "Sampai

dengan dia menerima dengan seizinnya," tetapi mereka berdua

mengatakan, "sampai dengan dia menerima-" Jadi, jika pendapat

mereka berdua dapat dijadikan dalil dan iima', maka para pengilart

ma&hab Abu Hanifah dan para pengikut ma&hab Malik benar-

benar menentang dalil dan iima' tersebut melalui pemyataan

mereka sendiri.

Apabila pendapat Umar dan Utsman tersebut fidak

diposisikan sebagai dalil dan tidak pula iima', maka argumentasi

mereka dengan pendapat Umar dan Utsman tersebut tdak

memiliki arti apapun. Sehingga keterkaitan mereka dengan setiap

dalil yang mereka jadikan pegangan itu dinyatakan batal-
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Sementara pendapat AsySyafi'i: Telah diriwayatkan
kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, "sedekah itu secara
keseluruhan dinyatakan bersifat mengikat tanpa disertai
penyerahan kepemilikan. " Mereka berargumentasi, bahwa sedekah
itu tidak ada kecuali karena Allah &.

Abu Muhammad berkata: Argumentasi ini tidak dapat
dijadikan pegangan, karena hibah itu jika tidak dilakukan karena
Allah &, maka hibah ihr adalah amal yang batil. Kami membantah
pendapat Asy-Syafi'i mengenai hibah dengan argumentasi yang
kami pergunakan unfuk membantah pendapat Abu Hanifah dan
Malik. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Para pengikut madzhab Asy-Syafi,i berargumentasi:
Beragam hibah dan sedekah yang bersifat muflak masih tetap
menjadi hak milik orang yang memilikinya, lalu mereka
berargumentasi sampai dengan dilakukannya serah terima, yang
mana wakaf itu tidak ada pemiliknya kecuali Allah &, dan segala
sesuafu memang hanya berada di bawah penguasaan Allah, sebab
tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah.

Ali berkata: Seluruh bumi dan segala sesuatu adarah milik
Allah &, tidak ada sesuatupun keluar dari kepemilikan Allah,
sehingga seluruhnya akan kembali kepada Allah. pendapat Asy
Syafi'i mengenai hibah dan sedekah terbantah dengan argumentasi
yang dipergunakan untuk membantah pendapat Malik dan Abu
Hanifah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, jika semua argumentasi yang mereka ;adikan
pegangan telah terbantah, maka bukti dalil yang memperkuat
pendapat kami adalah firman Allah &,
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"Hai orang yang beiman! Penuhilah akad-akad r'fu, " (Qs-

Al Maa'idah [5], 1).

Inilah ruang berargumentasi dengan ayat ini, bukan ruang

di mana mereka berargumentasi dengan ayat tersebut unfuk

(menolak) ketentuan yang telah diterangkan oleh sejumlah dalil

Sunnahbahwa ketentuan itu tidak memiliki ruang untuk masuk ke

dalam ayat tersebut.

Demikian juga firman Allah &,

{Jc',Ati$
"Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu-"

(Qs. Muhammad 471: 33).

Apabila ada seseorang mengeluarkan pemyataan hibah

atau sedekah, maka dia benar-benar mengeriakan suafu amal

perbuatan, dan telah membuat kesepakatan akad 5nng harus dia

penuhinya, serta tidak dapat dibenarkan bagi seseorang trntqk

menrsakkan amal ifu kecuali berdasarkan nash, dan tidak ada nash

yang menerangkan pemsakan amal tersebut. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

L629- Masalah: Apabila ada seseorang berhibah dengan

hibah yang dinyatakan sah, maka dia sama sekali tidak dapat

dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah itu sejak dia

mengeluarkan pemyataan hibah tersebut, terkecuali menganai

ayah dan ibu terkait hibah yang mereka berdua atau salah seorcmg
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dari mereka berdua berikan kepada anak mereka berdua, maka
mereka berdua dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah itu
selamanya; baik anak ifu masih di bawah umur maupun sudah
dewasa.

Baik anak laki-laki atau anak perempuan itu sudah menikah
dengan membawa pemberian tersebut atau mereka berdua belum
menikah; baik mereka berdua sudah bermuamalah dengan objek
pemberian tersebut atau belum bermuamalah.

Apabila wujud pemberian ifu sudah hilang, maka mereka
berdua tidak dapat dibenarkan menunfut alat fukar apapun.
Mereka berdua tidak dapat dibenarkan menunfut pengembalian
penghasilan hibah tersebut, dan tidak pula menunfut pengembalian
lantaran anak yang baru lahir sesudah hibah terjadi.

Apabila sebagian hibah sudah hilang, dan sebagian yang
lain masih ada, maka mereka berdua hanya dapat dibenarkan
melakukan penarikan sebagian hibah yang masih ada. Ini
merupakan pendapat Asy-syafi'i, Abu sulaiman dan para pengikut
ma&hab mereka berdua.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang memberi
hibah kepada seorang kerabat yang memiliki hubungan mahmm,
atau pada il*, dan dia telah menyerahkan padanya hibah
tersebut, atau salah serang dari sepasang suami istri memberi
hibah pada pasangannya, dan dia telah menyerahkan padanln
hibah tersebut, maka seorang dari orang yang kami sebutkan ifu
tidak dapat melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia
berikan.

Apabila ada seseorang memberi hibah pada orang lain
yang bukan kerabat dan memiliki hubungan mahram, pada kawan
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dekat, atau pada kerabat yang bukan mahram, dan dia telah

menyerahkan padanya hibah tersebut, maka bisa dibenarkan

melakukan penarikan kembali hibah yang telah dia berikan

tersebut kapanpun dia kehendaki -walaupun sudah melewati masa

yang sangat lama- selama hibah itu belum mengalami

perkembangan pada bagian badannya, atau selama penerima

hibah belum keluar dari kepemilikannya, atau selama penghibah

atau penerima hibah ifu belum meninggal, atau selama penerima

hibah atau pihak lain yang mauakilinya belum memberi alat tqkar

pada penghibah, yang mana penghibah itu dapat menerimanya-

Jadi, apapun faktomya dari sekian banyak faktor ini ditemukan,

maka penghibah itu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan

hibah yang telah dia berikan.

Tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah

tersebut, selama satu dari sekain banyak faktor yang telah kami

sebutkan ifu fidak ada kecuali, penerima hibah itu bersedia

menyerahkan hibah tersebut, atau berada di hadapan hakim; baik

penerima hibah itu bersedia atau tidak bersedia menyerahkan

hibah tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang lain berhibuh yutg

berupa budak perempuan muda, lalu penerima hibah itu
mengajarinya membaca Al Qur'an, menulis dan kebaikan lainnya,

maka pengajaran ifu bukanlah faktor yang menghalangi penarikan

hibah oleh penghibah.

Apabila budak perempuan muda yang dihibahkan ihr

mempunyai utang, lalu penerima hibah membalarkan utang

tersebut ma,ruakilinya, atau dia adalah wanita kafir, lalu dia

menyatakan diri masuk Islam, maka penghibah tdak dapat
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dibenarkan melakukan penarikan hibah budak perempuan

tersebut.

Mengenai permasalahan sedekah; pemberi sedekah ihl
tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali sedekah
tersebut; baik diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada
selain orang lain keluarga dan kerabat, ini berbeda dengan hibah.

Malik berkata: Baik penghibah maupun pemberi sedekah

sarna sekali tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali
pemberiannya; baik hibah atau sedekah itu diberikan pada orang
lain maupun diberikan kepada keluarga dan kerabat yang
mempunyai hubungan mahrarn kecuali, hibah yang mengandung
syarat memberi balasan yang sepadan, hibah yang diberikan oleh
seseorang kepada anak laki-lakinya atau kepada anak
perempuannya; baik keduanya sudah derr,rasa atau masih di bawah
umur, selagi dia tidak mengeluarkan pemyataan: "Bahwa dia
memberikan hibah ifu pada anaknya karena berharap keridhaan
Allah &".

Jadi, apabila dia telah mengeluarkan pemyataan ini, dia
tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali hibah yang
telah dia berikan. Apabila dia tdak pemah mengeluarkan
pemyataan ini, maka dia dapat dibenarkan melakukan penarikan
kembali hibah yang telah dia berikan, selagi anak tersebut belum
bermuamalah dengan hibah tersebut, atau selagi anak laki{aki atau
anak perempuan ifu belum menikah dan bergantung pada hibah
tersebut, atau selagi anak laki-laki atau anak perempuan itu belum
memberi balasan yang sepadan kepada ayahnya atas pemberian
tersebut. Jadi, apapun faktor dari sekain banyak faktor itu
ditemukan, maka hak penarikan hibah oleh si ayah ifu benar-benar
hilang.
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Sama halnya dengan penarikan hibah oleh ayah, ibu juga

dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah yang mana ibu

tersebut telah memberikan secara khusus pada anaknya yang

masih di bawah umur, selagi ayahnya masih hidup. Jadi, ibu dapat

melakukan penarikan kembali hibah yang telah diberikannya-

Apabila ayah mereka telah meninggal dunia, maka ibu tidak

dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut. Demikian

juga, ibu tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah yang

telah dia berikan pada anaknya yang sudah dewasa; baik ayah

mereka masih hidup atau sudah tiada.

Malik berkata: Hibah yang mengandung syarat memberi

balasan yang sepadan pemiliknya berasal dari penghibahnya, dia

dapat dibenarkan melakukan penarikan hibah tersebut selama dia

belum mendapatkan balasan yang sepadan dari hibah tersebut-

Apabila dia telah mendapatkan balasan hibahnya itu lebih rendah

daripada nilai hrkar hibah tersebut, maka dia dapat dibenarkan

melakukan penarikan hibah. Apabila dia telah mendapatkan

balasan yang sepadan dengan nilai tukar hibah tersebut, maka

mereka mempunyai dua jawaban yang berbeda:

Pertama: Dia tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan

hibah tersebut. Jawaban yang lain: Dia dapat dibenarkan

melakukan penarikan hibah selama tidak suka menerima balasan

tersebut.

Menurut mereka, tidak ada keharusan memberi balasan

yang sepadan dalam hibah yang diberikan oleh salah seorang dari

sepasang suami istri pada pasangannya, tidak ada balasan yang

sepadan yang berhak diterima oleh orang fakir menyanglnrt

pemberian yang dia hadiahkan pada orang kaya yang baru datang
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dari bepergian: seperti buah pisang

lainnya.

Malik berkata: Tidak dapat
penarikan kembali sedekah, baik

dan buah-buahan sejenis

dibenarkan melakukan

bagi orang fua yang

menyedekahkan kepada anaknya maupun bagi selain orang fua.

Inilah beragam pendapat yang tidak masuk akal, dan

beragam pendapat yang mengandung kontradiktif dan berbagai

pemyataan tanpa dalil, cukup kiranya mendengarkan tanpa perlu

bersusah payah membantahnya-

Di antara pendapat tersebut adalah, melarang orang fakir

memberi hadiah berupa pisang dan buah sejenis lainnya kepada

orang kaya yang baru datang, unfuk meminta balasan yang

sepadan. Tidak ada seorangpun yang lebih membufuhkan balasan

yang sepadan ifu daripada oftmg fakir. Pendapat mereka yang

membenarkan orang kaya menunfut balasan yang sepadan secara

mutlak. Pendapat mereka yang melarang ibu untuk melakukan

penarikan kembali hibah jika ayah dari anaknya telah meninggal

dunia.

Pendapat mereka yang menetapkan ibu boleh melakukan

penarikan kembali hibah jika ayah mereka masih hidup. Pendapat

mereka yang menetapkan boleh melakukan penarikan kembali

hibah pada anak yatim yang masih tergolong kerabat dekat atau
yang jauh.

Pendapat mereka yang membedakan perafuran antara ibu
dan ayah dalam hal penarikan kembali hibah, kemudian pendapat

mereka yang melarang melakukan penarikan hibah secara khusus

ketika anak laki-laki atau anak perempuan ifu menikah, yang

bergantung pada hibah tersebut.
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Demikian juga dengan sejumlah pendapat Abu Hanifah,

sebab dia berpendapat bahwa statgs diri seseorang menjadi islam

sesudah berada di dalam kekafiran adalah kebaikan yang

menghalangi hak penarikan kembali hibah, dan dia fidak

berpendapat belajar Al Qur'an itu sebagai kebaikan yang

menghalangi hak penarikan kembali hibah.

Ketika Abu Hanifah berpendapat, bahwa tindakan melunasi

utang budak laki-laki menghalangi hak penarikan kembali hibah

budak laki-laki, dan dia tidak berpendapat tindakan memberi bia5n

hidup kepada budak laki-laki itu menghalangi hak penarikan

kembali hibah, dan ketika dia berpendapat bahwa hak penarikan

kembali itu tidak dapat dibenarkan kecuali di hadapan hakim. Ini

suatu pendapat yang sangat ganjil.

Jika benar penarikan kembali hibah itu adalah sebuah hak

yang pafut dipertahankan, lalu apa alasannya sehingga seseorang

tidak dapat menunhrt hak tersebut kecuali di hadapan hakim- Dan

jika benar penarikan kembali hibah itu bukan sebuah hak yang

pafut dipertahankan, dari mana sumbemya penarikan kembali

hibah itu boleh dilakukan di hadapan hakim?

Di antara keganjilan aneh dunia adalah, argumentasi

mereka ketika membatalkan Sunnah yang menetapkan bolehn5a

melakukan penarikan kembali suatu barang oleh penjual barang,

ketika dia menemukannya dengan wujud barang yang sama di

bawah penguasaan orang yang jatuh pailit (muflitl.

Sebab tidak tertutup kemungkinan pembeli barang itu telah

memilikinya secara penuh atau belum memilikinya. Apabila dia

belum memilikinya, dengan sebab apa barang itu dimilikinya, dan

itu termasuk ke dalam sejumlah harta kepunyaannya, juga apabila
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pembeli barang ifu telah memiliki barang tersebut, maka tidak ada

cara bagi penjual tersebut unfuk menuntut hartanya.

Dalam kasus ini, penentangan ini dapat dibenarkan, tidak
dalam kasus jual beli tersebut. Dalam kasus ini, tidak terfutup
kemungkinan penerima hibah itu telah memiliki barang yang

penghibah telah berikan kepadanya, atau dia belum memilikinya.
Apabila dia belum memilikinya, maka dengan sebab apa, dia
dibenarkan menyefubuhinya, memakan, menjual dan mengelola-

nya, dan dengan sebab apa, hibah ifu menjadi harta warisan yang

ditinggalkannya ketika dia mati. Sedangkan apabila dia benar-

benar telah memilikinya, maka tidak ada cara bagi penghibah

unfuk menuntut hartanya.

Orang yang berpendapat bolehnya melakukan penarikan

kembali hibah yang mengandung syarat memberi balasan yang

sepadan, selagi penghibah belum mendapatkan balasan sepadan

dari hibah tersebut atau dia tidak rela dengan balasan hibah
tersebut berargumentasi: Dengan riwayat yang telah diriwayatkan
dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Salim bin
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata,
"Barangsiapa memberi hibah, lalu dia belum mendapatkan balasan

hibah tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak
memilikinya kecuali, hibah kepada keluarga dan kerabat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan
kepada kami, dari hrahim, dari Al Aswad, Umar bin Al Khaththab
berkata, "Barangsiapa memberi hibah pada keluarga dan kerabat,
maka pemberian ifu hukumnya sah. Barangsiapa memberi hibah
pada selain keluarga dan kerabat, maka dia adalah orang yang
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paling berhak memilikinya selama dia belum mendapatkan balasan

yang sepadan atas hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Hanzhalah bin

Abu Sufyan Al Jumahi menceritakan kepada kami, dari Salim bin

AMullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Umar berkata,

"seseorang ihr lebih berhak memiliki hibahnya itu selama dia tidak

rela memberi hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Humaidi, dari Al Hasan, dia berkata: "Orang pertama yang

mengembalikan hibah adalah Utsman bin Affan, dan orang

pertama yang menanyakan alat bukti yang menerangkan bahwa

pihak yang berpiutang meninggal dunia, dan piutangnya masih

menjadi tanggungan yang berutang adalah LJtsman-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Jabir Al Ju'fi, dari Al Qasim, dari hnu Abza, dari Ali bin Abi

Thalib, dia berkata: "seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya

selama dia belum mendapatkan balasan hibah tersebut-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnu Wahb; dari hnu

[ahi'ah, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Ali, bahwa dia berkata,

"Pemberian hibah itu ada tiga macam: Pemberian hibah yang

maksud melakukannya adalah mendapatkan keridhaan Allah &.
Pemberian hibah yang maksud melakukannya adalah mendapat-

kan penghormatan dari orang lain. Dan pemberian hibah yang

maksud melakukannya adalah mendapatkan balasan yang sepadan

-pemberian hibah yang mengandung maksud mendapatkan

balasan, pemiliknya dapat menariknya kembali selama dia belum

mendapatkan balasan hibah tersebut. "
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Diriwayatkan dari hnu Abi Syaibah, Yahya bin Zakariya bin
Abi Zaa'idah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin
Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata, "Dia lebih berhak
memilikinya selama tidak rela dengan balasannya, yaifu hibah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah,

AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari
Mu'awiyah bin Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari AMullah bin
Amir, dia berkata: "Aku sedang duduk di samping Fadhalah bin
Ubaid, tiba-tiba dua orang lelaki menghampirinya sembari
mengajukan persengketaan mereka kepadanya mengenai burung
elang. lalu salah seorang dari mereka berkata: Aku memberikan
burung elangku padanya dengan harapan dia memberi balasan
yang sepadan padaku, lalu dia mengambil elangku, namun dia
tidak pemah memberi balasan yang sepadan padaku."

Yang lain berkata, "Dia memberikan elangnya padaku, aku
tidak pemah memintanya, dan aku tidak pemah menawarkan
balasan yang sepadan padanya." Fadhalah lalu berkata,
"Kembalikan kepadanya burung elangnya, atau berikan padanya
balasan yang sepadan dengan burung elangnya. Sesungguhnya
yang dibenarkan menarik kembali beragam hibah pemberian itu
hanyalah kaum wanita dan orang-orang miskin."

Diriwaptkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Rasyid bin
Sa'ad, dari Abi Ad-Darda', dia berkata: "Hibah ifu ada tiga
macam: seseorang yang memberi hibah tanpa diminta memberi
hibah, maka hibah model tersebut sama seperti sedekah. sehingga
dia tidak dapat dibenarkan melakukan penarikan kembali
sedekahnya. seseorang yang diminta memberi hibah, lalu dia
berhibah, maka dia dapat dibenarkan menunhrt balasan yang
sepadan. Jadi, jika dia telah menerima balasan yang sepadan atas
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pemberian hibahnya tersebut, maka tidak dapat dibenarkan

menuntut kecuali balasan yang sepadan tersebut, dan dia dapat

dibenarkan melakukan penarikan kembali hibahnya selama dia

belum menerima balasan yang sepadan tersebut. Dan seseorang

yang memberi hibah dan menenfukan syarat memberi balasan

yang sepadan, maka balasan yang sepadan ifu adalah utang

kepada pemilik hibah tersebut semasa hidupnya maupun sesudah

kematiannya."

Mereka semua ifu: Umar, Utsman, Ali, hnu Umar,

Fadhalah bin Ubaid dan Abu Ad-Darda', adalah para sahabat &,
tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat ifu yang

menentang mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Amru bin Qais, dari Adi

bin Adi Al Kindi, Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepadanya,

"Barangsiapa memberi suafu hibah, maka dia diberi pilihan,

sampai dengan dia memperoleh balasan yang sepadan dengan

hibah tersebut, yang dia rela menerimanya. Apabila hibah ihr

mengalami pengembangan di bar,rnh penguasaan penerima hibah,

maka orang yang memberi hibah tidak dapat dibenarkan menunfut

kecuali hanya hibah itu sendiri, dia tidak dapat dibenarkan

menunfut barang sedikitpun dari hasil pengembangan tersebut-"

Diriwayatkan dari hnu Wahb, aku pemah mendengar

Abdurmhman bin Ziyad bin An'um menceritakan dari Umar bin

AMul Aziz, bahwa dia menulis surat, "Siapapun orang lnng
memberi hibah yang belum mendapatkan balasan sepadan atas

hibah tersebut, lalu dia bermaksud melakukan penarikan hibahnya,

maka perlu diperhatikan sebagai berikut; apabila dia mendapati

hibah masih berada di bawah penguasaan orang yang mana dia

telah memberi hibah padanya; baik dia belum menghabiskannya
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atau hibah ihr rusak di bawah penguasaannya, maka dia boleh
menariknya kembali secara terang-terangan, kemudian hibah ifu
dikembalikan kepadanya.

Kecuali, dia memberi hibah suafu barang yrang tumbuh
berkembang secara perlahan{ahan, lalu barang ihr berkembang
semakin baik di bawah penguasaan penerima hibah tersebut,

maka dia membayar padanya dengan barang yang sama (sejenis)

pada hari dimana dia memberi hibah ifu padanya kecuali, orang
yang memberi hibah pada keluarga dan kerabat, maka dia tidak
boleh melakukan penarikan hibah tersebut, atau sepasang suami
istri, siapapun di antara mereka memberi kepada pasangannya

suafu barang dengan hati yang lapang memberinya, maka dia tidak
boleh melakukan penarikan sedikitpun dari hibah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;
Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur, Yunus, dan Ibnu
Aun menceritakan kepada kami, semuanya dari hnu Sirin, dari
Syuraih, dia berkata: "Jika orang memberikan dengan maksud
menjalin hubungan silafurahmi, kekerabatan, atau hal kebaikan
lainnya, maka kami mengesahkan pemberiannya tersebut,
sedangkan pihak yang meminta balasan yang sepadan, maka dia
dapat diberi balasan yang sepadan atas hibahnya, atau hibah
dikembalikan kepadanya. "

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, yahfra bin yaman

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zvhri, dari Sa,id
bin Al Musayyab, dia berkata: "Jika orang memberi hibah pada
orang yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia boleh
melakukan penarikan hibah tersebut, selama dia belum
memberinya balasan yang sepadan."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan

kepada kami, dari hrahim, dia berkata, "Jika orang memberi

hibah pada orang yang masih keluarga dan kerabat, maka dia

tidak boleh melakukan penarikan kembali. Dan jika oralrg

memberi hibah kepada orang yang bukan keluarga dan kerabat,

maka dia adalah orang yang berhak memilikinya. Jika dia telah

diberi balasan hibah tersebut, sedikit atau banyak, maka dia tidak

boleh melakukan penarikan kembali hibahnya."

Kami telah meriwayatkannya dari Ibrahim dengan

tambahan redaksi, "lalu dia suka menerimanya, maka dia tidak

boleh melakukan penarikan kembali pemberiannya." Ini

mempakan pendapat Atha', Flabi'ah, dan ulama lainnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim

mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada

kami, dari Al Harits Al Ikli: "Bahwa ada seseorang bersedekah

kepada ibunya berupa khadim miliknya, dan dia menikah, lalu dia

membawa khadim itu kepada istrinya, kemudian istinln

menerimanya. hu tersebut lalu mengadukannya kepada Syrraih.

I-alu Syuraih berkata padanya: 'Bahwa putramu tidak pemah

memberimu sedekahnya ifu, dan mengesahkan sedekah ifu

menjadi milik istinya tersebut, karena ibu pun tidak pemah

menerimanya."

Mereka berkata: Mereka itu adalah sekelompok ulama dari

kalangan sahabat, yang diketahui tidak ada seorangpun yang

menentang mereka, dan jumhur tabi'in-

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman bin Daud

Al Mahri menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid
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menceritakan kepada kami, bahwa Amru bin Syu'aib menceritakan

kepadanya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, dari

Rasulullah g$, beliau bersabda:
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" Pentmpamaan orang yang meminta kembali pembeian

yang telah dia berikan itu bagaikan anjing yang mengeluarkan

muntahan, lalu dia memakan kembali muntahannya."

Jadi, apabila penghibah bermaksud meminta kembali, maka

hendaknya dia memahami, hendaknya dia mengetahui apa yang

hendak dia minta kembali, kemudian barang yang telah dia berikan

hendaknya diserahkan kepadanya.

Hadits yang mana telah dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Waki'; hrahim bin Isma'il bin Majma' menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

"Saeorang itu lebih berhak memiliki hibahnSn selagt

hibahnya belum diben balasan yang sepadan."

Diriwayatkan dari jalur periunyatan Al Uqaili, Ali bin Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Iyasy menceritakan kepada kami, dari Yahya

bin Hani, Abu Hudzaifah mengabarkan kepadaku, dari Abdul
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Malik bin Muhammad bin Basyir, dari Abdurrahman bin Alqamah,

dia berkata, Rasulullah $ bersabda,

44
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" sesunggwhnya ,*ro* itu ditakukan' un*rr* untuk

mendapatkan keidhaan Allah &. Dun sesungguhnya hadiah itu

dilatrukan bertujuan untuk mendapatkan keidhaan Rasul dan agar

mem enuhi hajat kepenfingan."

Mereka berkata: Berdasarkan hadits ini, penghibah berhak

mendapatkan apa yang menjadi fuiuan dia melakukannya, sebab

setiap orang itu berhak memiliki apa yang dia inginkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Ma'mar, dari hnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Seseorang memberi hibah pada Nabi $, lalu beliau

membalas pemberiannya, kemudian dia tidak terima, lalu beliau

menambahinya, kemudian dia masih tetap tidak terima dengan

balasan tersebut. Beliau $ lalu berkata,

o / la
,, o // o r

dl ,--o.,"-F IiJ

"sungguh aku bertekad tidak akan meneima hibah kgi."

Terkadang Ma'mar berkata: "Aku tidak akan menerima

hibah kecuali dari orang Quraisy, orang Anshar orang Tsaqafi,

atau orang Dausi.' Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki

pegangan kecuali dalilyang telah kami sebutkan ini.

.:+'f,tir
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Hadits Abu Hurairah yang terakhir disebutkan ini, tidak

mengandung argumentasi yang memperkuat pendapat mereka,

karena kami tidak menolak pemberian balasan yang sepadan atas

pemberian hibah tersebut, bahkan memberi balasan yang sepadan

itu adalah perbuatan yang baik.

Tetapi yang kami tolak adalah kewajiban membalasnya,

sebab nash N Qur'an maupun Sunnah tidak pemah menetapkan

kewajiban membalas pemberian hibah tersebut. Kami tidak

menolak pemberian itu menetapkan dalam diri manusia suahr

keinginan, yaifu pemberian secam suka rela yang dilakukan oleh

orang yang tidak memiliki kekayaan, itu tidak dapat diterima.

Keterangan hadits ini fidak mengandung pengertian dan

tidak pula indikasi, yang telah kami tolak sebelumnya, tetapi hadits

ini mengandung penjelasan yang kami tidak dapat pungkiri, yaifu
penjelasan yang telah kami sebutkan. Di samping ifu, bahwa
Rasulullah $ bertekad tidak akan menerima hibah kecuali dari

orang yang telah disebutkan.

Apabila pemyataan beliau ifu tetap direalisasikan, tentu
tindakan tidak menerima hibah itu adalah hal yang mubah

dilakukan dan diUnggalkan. Dan tindakan yang menyalahi sesuatu

yang mubah itu bukanlah termasuk hal yang dilarang. Jadi,

kesimpulan mengenai tekad yang ingin dilakukan oleh beliau, yaih.r

tdak akan menerima hibah itu hams demikian. Sehingga

keterkaitan mereka dengan hadits ini lemah, sebab hadits ini tidak
mengandung penjelasan yang memperbolehkan hibah balasan

yang sepadan, tidak pula mengandung penjelasan bahwa hibah

tersebut mengandung syarat harus memberi balasan yang sepadan,

dan sama sekali tidak pula mengandung penjelasan yang
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memperbolehkan penarikan kembali hibah tersebut. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik--

Kita perhatikan hadits Abdunahman bin Alqamah sebagai

berikut: Kami berkesimpulan hadits ini tidak mengandung kebaikan

sama sekali, di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bemama

Abu Bakar bin Iyasy dan Abdul Malik bin Muhammad bin Basyir,

keduanya periwayat yang dha'if. Abdul Malik diketahui tidak

pemah mendengar langsung dari Abdunahman bin Alqa.nuh.

Di samping ihr, di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat

bemama: Abu Hudzaifah. Apabila Abu Hudzaifah itu adalah Ishaq

bin Basyir An-Najari, maka dia periwayat yang lemah. Sedangkan

jika dia bukan Ishaq bin Basyir An-Najari, maka dia periwa5nt yang

tidak dikenal identitasnya. Sehingga secara garis besar, hadits ini

lemah. Tidak diperkenankan mempergunakannya sebagai dalil

hukum.

Kalau benar hadits Abdunahman bin Alqamah rni shahih,

tenfunya hadits ini fidak mengandung argumentasi yang

memperlnrat pendapat mereka, karena hadits ini udak memuat

penjelasan hibah balasan yang sepadan sarna sekali, dan tidak pula

penjelasan tentang penarikan kembali hibah karena satu faktor

dari bertagai faktor tersebut.

Akan tetapi hadits ini hanya memuat penjelasan, bahwa

hadiah ihr diberikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Rasul

dan memenuhi hajat kepentingan pemberi hadiah.

Kesimpulan mereka: Penghibah berhak mendapatkan

maksud yang menjadi harapannya, ini adalah kesimpulan yang

gila, cukup bagimu untuk tidak berpendapat dengannya, karena

hadits ini hanya memuat penjelasan: Sesungguhnya dia memberi
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hibah bertujuan agar memenuhi hajat kepentingan pemberi

hadiah. Siapa yang berhak memenuhi hajaturya tersebut? Padahal

hajatnya ifu terkadang terpenuhi, dan terkadang tidak terpenuhi.
Seseorang tidak patut berharap mendapatkan balasan yang dia

inginkan di dunia, akan tetapi harapan yang dia inginkan ini
termasuk ketentuan yang ada di akhirat dan bersangkutan dengan

pembalasan amal perbuatan.

Menurut kami, Allah & benar-benar menjaga Nabi-Nya $
dari tindakan membenarkan memakan hadiah, yang mana
pemberi hadiah itu memberi dengan tidak berharap mendapatkan
keridhaan Allah S, tetapi dia hanya berturjuan agar kepentingan

dipenuhi, dan demi mengharap keridhaan Rasul. Hadiah ini adalah

suap unfuk meluluskan kebatilan, yang mana penerima dan
pemberinya ifu dikutuk.

Jadi, sudah jelas, di samping hadits ini tdak dapat
dijadikan pegangan- mereka juga tidak memiliki pegangan yang

dimuat dalam hadits ini, di samping hadits tersebut adalah hadits
yang buruk serta palsu tanpa ada keraguan sedikitpun.

Kita selanjutnya perhatikan hadits Abu Hurairah yang kami
letakkan pertama sebagai berikut Kami berkesimpulan hadits Abu
Hurairah ini tidak memuat argumentasi yang memperkuat
pendapat mereka, karena dua alasan:

Pertama: Hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan dari
jalur periwayatan Ibrahim bin Isma'il bin Majma', dia merupakan
periwayat yarg dha'if.

Kedua: Amru bin Dinar sarna sekali tidak dapat dibenarkan
mendengar langsung dari Abu Hurairah, dan hal ini pun tidak akan
pemah dapat diketahui dengan jalan pikiran akal sehat sekalipun,
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dimana orang level atasnya yang lebih dekat dengannya adalah

orang yang hidup sesudah tahun 70 H., seperti hnu Abbas, hnu

umar, hnu Az-Zubair, dan Jabir, padahal Abu Hurairah meninggal

sebelum tahun 50 H., jadi, secara garis besar hadits Abu Hurairah

ifu gugur.

Hadits Abu Hurairah tersebut justru menjadi dalil yang

melemahkan pendapat mereka, serta menentang pendapat

mereka. Karena, nasi hadits tersebut, "seseorang ifu lebih berhak

memiliki hibahnya selama dia belum diberi balasan yang sepadan

dari hibahnya."

Jadi, hadits tersebut fidak mengecualikan orang yang

memiliki hubungan keluarga dan kerabat dari penerima hibah

lainnya, dan tidak pula mengecualikan hibah yang mengandung

syarat memberi balasan yang sepadan dari hibah lainnya, serta

tidak pula mengecualikan balasan yang sedikit dari balasan png

ba.,yuk. Nash hadits ini seluruhnya berteda dengan pendapat Abu

Hanifah dan Malik.

Jadi, jika hadits ini keterangan yang benar, maka

sesungguhnya mereka telah menentang kebenaran hadits tersebut

melalui pemyataan mereka sendiri- Ini suatu kesalahan yang amat

besar.

Jika hadits ini keterangan yang tidak benar, maka tidak ada

dalil sama sekali yang terkandung dalam keterangan yang tidak

benar tersebut. Padahal mereka kerap membantah Sunnah yarg

benar-benar diriwayatkan dengan pemyataan mereka yang tidak

benar, bahwa Sunnah tersebut bertentangan dengan Al Qur'an

dan ushul fikih, padahal seluruh dalil yang mereka jadikan

pegangan dalam masalah ini bertentangan dengan Al Qur'an dan

ushul fikih itu sendiri.

Al guhalla - I 53, I



Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin

Amru ini mempakan himpunan hadits yang munqathi', tidak

mengandung hujjah di dalamnya. Di samping ihr, hadits Amru bin

Syu'aib tersebut diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia periwayat

yarry dha'if.

Kalau pun benar hadits Amru bin Syu'aib tersebut hadits

shahih, tentu hadits itu menjadi hujjah yang melemahkan, serta

menentang pendapat mereka. Karena, di dalam hadits tersebut

tdak terdapat pengecualian penerima hibah yang memiliki

hubungan keluarga dan kerabat dari penerima hibah yang lain,

fidak terdapat pengecualian hibah suami pada istrinya, tdak
terdapat pengecualian apakah penerima ifu telah bermuamalah

atau belum bermuamalah dengan hibah tersebut, fidak pula

terdapat pengecualian suafu hibah, yaitu hibah yang dikecualikan

oleh Abu Hanifah dan Malik, dan tidak pula terdapat pengecualian

hibah yang disertai syarat balasan sepadan dari selain hibah

tersebut.

Bahkan hadits tersebut menjelaskan secara mutlak yang

mecakup segala jenis hibah. Jadi, jika orang mengecualikannya,

maka dia telah melakukan kebohongan atas nama Rasulullah $
melalui pemyataannya, dan menyampaikan suafu pemyataan yang

beliau tidak pemah sabdakan. ndak ada perbedaan antara orang

yang menentang sebuah hadits secara keseluruhan, dan orang

yang menentang sebagian hadits dan membenarkan sebagian

hadits yang lain, apalagi orang yang sepadan dengan mereka dan

orang seperti kami.

Sebab, mereka menentang suatu hadits yang mereka akui

kebenarannya, bahwa hadits tersebut adalah sesuahr yang benar,

dan hadits tersebut adalah hujjah tidak boleh ada orang yang
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menentangnya. Jadi, mereka mengakui diri mereka telah

melakukan kerusakan dan perbuatan yang tidak benar.

Sedangkan kami tidak menentang kecuali hadits yang tidak

shahih, seperti sesuafu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim

yang berakal. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan kami

yang menentang sebuah hadits yang kami telah anggap benar

kecuali, melalui jalan penghapusan dengan nash yang lain, atau

melalui cara mengecualikan itu dengan nasr5 yang lain.

Keganjilan yang amat ganiil dari pendapat mereka tanpa

disertai rasa malu, yaitu keterangan yang di-nash dalam hadits

syuf'ah, gaitu; " Ketika batas-batas itu telah dipastikan (telah dibagi-

bagi), dan tempat pengalokasian barang sudah diketahui dengan

lelas, maka tidak ada hak s5ruf'ah." Ini bukanlah perkataan

Nabi $, sebab mungkin saja perkataan tersebut adalah

pemyataan sang periwayat.

Mengapa mereka tidak mengatakan dalam kasus ini

mengenai riwayat konhadiktif yang msak ini, yang dimuat dalam

hadits ini mengandung kebohongan tanpa ada keraguan

sedfigun: yaifu bahwa "dia berbicara kemudian berhenti, bam

kemudian dia minta barang itu dikembalikan lagi kepadanya," ini

bukanlah ucapan Nabi $, sebab mungkin saja ucapan ini adalah

ucapan periwayat, tanpa disertai keraguan sedikitpun mengenai

kesimpulan ini, walaupun sanad hadits ini shahih.

Sebab, di antara pemyataan yang tidak benar adalah

Rasulullah $ mengabarkan bahwa orang yang meminta kembali

hibah tersebut bagaikan anjing dalam hal perilakunya yang sangat

buruk, yaitu memakan kembali muntahannya, padahal

pemmpamaan yang mana Allah telah membuatnya itu adalah

perumpamaan bagi orang kafir, sebab Allah & berfirman,
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" Maka perumpamaannya seperti aniing jika kamu

menghalaunya diulurkannya lidahng dan iika kamu

membiarkannya dia mengulurkan lidahnya fiuga)." (Qs. Al A'raaf

[7]: 186).

Kemudian Rasulullah S mengeluarkan hukum dengan

pemmpamaan yang mana perilaku ini adalah sifatrya anjing,

Maha suci Allah dari pemyataan yang tidak benar tersebut.

Bahkan kalau pun seseorang berhujjah dengan hadits ini

yang melemahkan mereka, pasti hadits ini mendapat penolakan

yang sangat keras, karena makna tekstual hadits ini, bahwa

penghibah jika bemiat meminta kembali hibah yang telah dia

berikan, dia sudah memahami dan mengerti hibah yang mana dia

bemiat memintanya kembali, kemudian hendaknya hibah yang

telah dia berikan diserahkan kepadanya.

Makna tekstual hadits ini memberi kepastian, bahwa

penghibah itu berhenti membicarakan hibah yang mana dia bemiat

memintanya kembali, kemudian hibah itu diserahkan kepada

penerima hibah, dan tidak dibiarkan berada di bawah penguasan

pihak yang meminta kembali. Kemungkinan berhadapan dengan

kemungkinan, dan klaim berhadapan dengan ldaim.

Keganjilan karena sedikitnya rasa malu, terlihat ketika

mereka berhujjah dengan hadits ini -padahal hadits tersebut

melemahkan mereka, tidak memperkuat mereka- seperti

penjelasan yang telah kami terangkan. Riwayat Amru bin Sy-r'aib
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dalam kasus hibah yang mengandung syarat memberi balasan

yang sepadan, dari ayahnya, dari kakeknya, menjadikannya

sebagai hujjah.

Sementara itu mereka menolak (menerima) riwayat lain

yang tidak Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, yang sanadnya lebih baik daripada riwayat Amru bin

Syu'aib: Seperti riwayat kami dari Hammad bin Salamah, dari

Daud bin Abi Hindi dan Habib Al Mu'allim, keduanya dari Amru

bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah S bersaMa,

G'il'$1 rit eY d ?i ;.i:;r,3"_H \

" Tidak boleh bagi seonng isti mengurus harbnya ketika

suamiryn memiliki il<atan nil<ah dengannya."

Sementara riwayat Abu Daud; Mahmud bin Khalid

menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami,

Al Alaa' bin Al Harits menceritakan kepada kami, Amru bin

Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Rasulullah $
membuat keputusan dalam perkara mata yang tidak mempunpi

kekuatan melihat berupa denda sebanyak sepertiga dipt"

Selain hadits ini banyak sekali hadits lainnya, mereka tidak

menentangnya kecuali karena hadits tersebut adalah sesuafu yang

dihrlis dalam lembaran tulisan. Jadi, aturan mana yang dapat

berlaku jika selalu ifu diikuti dengan penentangan ini, atau amal

perbuatan mana yang dihapus jika selalu diikut dengan

penentangan tersebut.
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Tindakan ini jelas merupakan perbuatan menyembunyikan

kebenaran aturan Allah St secara terang-terangan. -Kami

berlindung kepada Allah dari tindakan yang rendah ini.- Jadi,

pegangan mereka yang terkandung dalam penjelasan satu dari

sekian banyak hadits ih: batal.

Sedangkan keterangan yang mereka jadikan pegangan,

yang diriwayatkan dari para sahabat rS', Semuanya tidak

mengandung hujjah yang memperkuat mereka, sebab tidak ada

hujjah yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah $.
Kalau benar pendapat para sahabat ihr diposisikan sebagai

hujjah, maka pendapat para sahabat ifu semuanya melemahkan

dan tidak memperkuat mereka. Pendapat pertama di antara

pendapat para sahabat itu; hadits Umar r@,, adalah hadits shahih

yang diriwayatkan dari Umar, 'Jika orang memberi hibah pada

orang yang bukan keluarga dan kerabat, maka dia adalah orang

yang lebih berhak memilikinya selama dia belum diberi balasan

yang sepadan dari hibah tersebut, atau dia tidak rela memberi

hibah tersebut."

Jadi, hadits Umar itu tdak pemah mengecualikan kerabat

yang mahram dari kerabat yang bukan mahram. Hadits Umar ini

bertentangan dengan pendapat para pengikut madzhab Abu

Hanifah. Hadits Umar tidak menjelaskan secara khusus mengenai

hibah yang mana salah seorang dari sepasang suami istri memberi

kepada pasangannya yang lain, sebagaimana mereka mengkhusus-

kannya, bahkan keterangan yang shahih diriwayatkan dari Umar

ialah, bahwa istri boleh menarik hibah yang telah dia berikan

kepada suaminya, seperti keterangan yang akan kami sebutkan

sesudah penjelasan ini, insya Allah &.
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Jadi, mereka benar-benar menentang Umar, padahal

mereka kerap beragumentasi dengan Umar dalam hal tidak

dipertolehkan menentang Umar;

cp 6r3<rj( @ 'Ui;i & ;ii\i3 'if
'rt$i ;j$r, it (t V,;ri S,W

" Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orcng-o,zng

yang zhalim, " (yaifu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari

jalan Allah dan menghendaki (supa9n) ialan itu bengkok- dan

mereka ifulah orang-orang yang tidak peraya akan adanya hari

akhimt;'(Qs. Huud [].11: 18-19).

Wahai kaum muslimin, jika pendapat Umar & tidak boleh

ditentang, lantas bagaimana mereka berusaha memperbolehkan

untuk menentangnya. Jika pendapat ihr bukanlah hujjah, lantas

mengapa mereka mencampuradukkan pendapat Umar ke dalam

aturan agama Allah &, dan mereka menghalangi orang lain dari

jalan yang benar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki';

Abu Janab yaitu Yahya bin Abi Hayyah menceritakan kepada

kami, dari Abu Aun yaitu Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi,

dari Syuraih Al Qadhi, bahwa Umar bin Al Khaththab berpendapat

mengenai seorang isfui dan suaminya, "lstri boleh menarik hibah

yang telah dia berikan kepada suaminya, dan suami fidak boleh

menarik hibah yang telah dia berikan kepada istrinya"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; Ali

bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy
Syaibani, dari Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata:
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Umar bin Al Khaththab membuat surat: "Bahwa kaum wanita

boleh memberi para suaminya karena kecintaan dan kebencian-

nya. Jadi, jika seorang istri siapapun memberi suaminya suatu

pemberian, lalu dia bermaksud mengambilnya kembali, maka dia

lebih berhak memilikinya."

Putusan hukum mengenai istri tersebut shahih diriwayatkan

dari Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Manshur bin Al Mu'tamir, bahkan

Syuraih sampai membuat keputusan, bahwa istri boleh menarik

kembali hibah yang dia berikan kepada suaminya sesudah

kematian sang suami.

Putusan hukum Sy.raih diriwayatkan dari jalur periwayatan

Ibnu Abi Syaibah; dari Ghailan, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari

Syrraih. Dan Diriwayatkan dari AMurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-

Zuhri, dia berkata: Aku tidak pemah menjumpai para Qadhi

kecuali, mereka memperbolehkan isti membatalkan hibah yang

telah dia berikan kepada suaminya, dan mereka tidak

memperbolehkan suami membatalkan hibah yang telah dia berikan

kepada istrinya.

Jadi, pegangan mereka dengan Umar ifu batal, dan Umar

berubah menjadi hujjah yang melemahkan mereka, dan sangat

jelas bahwa pendapat mereka berbeda dengan pendapat Umar.

Mengenai hadits Utsman, terbukti di dalamnya bahwa

hadits Utsman itu adalah sebuah gagasan yang baru, l<arena nash

hadits Utsman, "Sesungguhnya orang pertama yang

mengembalikan hibah adalah Utsman." Dan nash hadits Utsman

ini bukanlah penjelasan yang datang dari Utsman, sehingga tidak

ada hujjah yang terkandung di dalamnya.
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Di samping ihl, hadits Utsman tersebut bertentangan

dengan pendapat mereka pengikut madzhab Abu Hanifah, karena

hadits Utsman tersebut mengandung penjelasan mengenai

tindakan pengembalian secara global, tanpa mengecualikan

pemberian kepada orang yang memiliki hubungan keluarga dan

kerabat, dan tidak pula mengecualikan pemberian salah seorang

dari pasangan suami istri pada pasangannya yang lain- Jadi,

mereka menentang hadits Utsman, sehingga keterkaitan mereka

dengan hadits Utsman ini batal.

Sedangkan .hadits Ali, itu adalah keterangan yang tidak

benar, karena di dalam salah satu dari kedua sumber

periwayatannya terdapat periwayat bemama Jabir Al Ju'fi, dan

sumber yang lain terdapat periwayat hnu [-ahi'ah. Kemudian kalau

pun benar hadits Ali itu shahih, tenfu mereka menentang hadits Ali

tersebut.

Karena di dalam salah sahr dari kedua riwayat hadits Ali,

"seseorang itu lebih berhak memiliki hibahnya selama dia belum

diberi balasan yang sepadan dari hibahnya tersebut," tanpa

mengecualikan orang yang memiliki hubungan keluarga dan

kerabat dari penerima yang lain selain keluarga dan kerabat, dan

tidak pula mengecualikan pemberian salah salah seorang dari

sepasang suami istri kepada pasangannya yang lain. Di dalam

riwayat yang lain, juga demikain, yaitu hanya menjelaskan hibah

yang mengandung syarat memberi balasan yang sepadan se@r.l

global. Jadi, keterkaitan mereka dengan semua hadits Ali itu juga

batal.

Terkait dengan hadits Ibnu Umar, maka memang shahih

diriwayatkan darinya. Komentar mengenai hadits Ibnu Umar sarna

seperti komentar mengenai riwayat dari Utsman, yaitu bahwa
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mereka benar-benar menentangnya, karena hadits Ibnu Umar

memuat penjelasan: "Bahwa penghibah itu lebih berhak memiliki

hibahnya selagi dia belum diberi balasan yang sepadan dari

hibahnya tersebut."

Hadits Ibnu Umar ini tidak memuat pengecualian penerima

hibah yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat serta

berstafus mahram dari penerima lain yang bukan keluarga dan

kerabat yang berstafus mahram. Hadits ini pun tidak memuat

pengecualian hibah yang mana salah seorang dari sepasang suami

istri ifu telah memberikannya kepada pasangannya yang lain- Jadi,

hadits hnu Umar justm berbalik menjadi hujjah yang melemahkan

mereka.

Hadits Fadhalah juga demikian, yaitu hadits dha'if, karena

diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, -dia bukan periwayat yang

kuat-, dan hadits Fadhalah pun menjadi hujjah yang melemahkan

mereka. Karena, hadits Fadhalah tidak pemah mengecualikan

penerima hibah yang masih memiliki hubungan keluarga dan

kerabat dari yang lainnya, hadits ini pun udak pula mengecualikan

hibah yang telah diberikan salah satu pasangan suami isti kepada

pasangannya yang lain-

Kesimpulan yang nampak dari pembatalan hibah ylang

mengandung balasan yang sepadan dengan alasan apapun, adalah

hujjah yang melemahkan mereka dan bukan malah hujjah yang

memperkuat mereka. Karena mereka benar-benar menentang

hadits Fadhalah. Hadits Abu Ad-Darda' seluruhnya bertentangan

dengan pendapat mereka.

Jadi, semua keterangan hadits yang telah disebutkan itu

justru berbalik menentang mereka. Jika semua keterangan hadits

itu adalah ima', maka mereka pun benar-benar menentang ima'
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tersebut. Jika semua keterangan hadits itu hujjah benar, yang satu

orang pun tidak boleh menentangnVa, maka mereka benar-benar

menentang hujjah ini. Apabila semua keterangan hadits itu bukan

ijma'dan bukan pula hujjah yang benar, maka memberikan

pemahaman yang salah dengan membenarkannya itu tidak boleh.

Kami telah meriwayatkan beragam atsar berbeda dengan

keterangan hadits tersebut dari para sahabat: Seperti keterangan

yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazaq; dari Ibnu JuraU, hnu Thawus mengabarkan

kepadaku, dari ayahnya, bahwa dia berkomentar mengenai

putusan hukum yang dibuat oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman di

linghrngan penduduk Yaman, Mu'adz membuat putusan hul'um:

"Barangsiapa memberi hibah berupa tanah dengan syarat agar

kamu tunduk dan taat? [-alu penerima hibah tunduk dan

menaatinya, maka tanah ifu menjadi hak milik penerima hibah

tanah tersebut. Barangsiapa memberi hibah barang ini dan itu

untuk jangka wakhr yang diketahui, kemudian dia menuntutrya

unfuk mengembalikan, maka barang hibah tersebut menjadi milik

penghibah jika waktu pengembalian tersebut telah tiba-

Barangsiapa memberi hibah tanah, dan dia tidak pemah

menenfukan syarat apapun, maka tanah tersebut menjadi hak

milik penerima hibah tanah tersebut."

Dengan sanad yang sama sampai pada AMurrazaq; dari

Ma'mar, dia berkata: Al Hasan Al Bashri berkata, "Hibah fidak

boleh diminta kembali."

Dengan sanad yang sama sampai pada Ma'mar, dari hnu
Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Seseorang tidak boleh

meminta hibah kembali."
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Jadi, inilah Mu'adza, Al Hasan dan Thawus, mereka

berpendapat sama seperti pendapat kami. Mereka berpendapat:

Kami mengecualikan para penerima hibah yang memiliki

hubungan keluarga yang berstais mahram, karena hibah pada

mereka statusnya sama dengan sedekah, dan mengecualikan

pemberian antara sepasang suami istri, karena sabda Nabi .s:
lzz z /

,. J /o / '-'-.( 
to f l.Lft.-h- Ati) 4libl e

'di rit ;:Jr t)L

iz . /

.a3J-? il.64,
-z

"Bahwa seorang muslim jika dia membei nalkah pada

istinya, dengan nalkah yang menyebabkan dia dilamng

menjualnya, maka nalkah itu bagin5n adalah sedekah."

Mereka berpendapat: Tidak ada perbedaan pendapat

mengenai aturan bahwa tidak boleh melakukan penarikan kembali

sedekah.

Ali berkata: Kami menyampaikan pendapat kepada

mereka: Hibah kepada penerima hibah yang tidak memiliki

hubungan keluarga dan kerabat dan pada perempuan yang bukan

istri juga sedekah, karena Allah @ berfirman,

'3{;'J5;l'\;375

" Dan jangankh kamu melupakan keutamaan di antara

kamu." (Qs. Al Baqarah l2l:237).

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Ibad bin Al Awwam dari Abi Malik Al Asyja'i, dari Rabi'i bin

Hirasy, dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah @ bersabda,

l- sso I - Al Muhalla



iz I .l

ail:J-? / s-,* F
" Sefiap perbuatan baik Sang diridhai Allah/ itu sama

seperti pahala sedekah." .

Sanad hadits ini sangat shahih. Jadi, tidak ragu lagi bahwa

setiap hibah pada seorang muslim ihr adalah sedekah.

Jika menurut mereka ijma'tentang afuran, bahwa tidak

boleh melakukan penarikan kembali sedekah, maka ihr benar-

benar shahih, mereka adalah para ahli qiyas dengan keyakinan

mereka, lantas mengapa mereka tidak mengqiyaskan hibah itu

pada sedekah, sebab hibah itu adalah perbuatan yang sangat

menyenrpai sedekah? Akan tetapi mereka fidak pandai

mempergunakan qiyas, dan Udak mengikuti nash.

Abu Muhammad berkata: Jika seluruh dalil yang telah

mereka campuradukkan ifu benar-benar batal, maka huijah yang

memperkuat pendapat kami adalah firman Allah &,

")fiVltr
'Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-alad rfu, " (Qs.

Al Maa'idah [5]' 1).

Dan didukung dengan firman Allah &,

@KiA';\ti{;
"Dan kanu merusakkan (pahala) amal'amalrnu-"

(Qs. Muhammad [47]: 33).
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Jadi, inilah letak berargumentasi dengan kedua ayat ini.

Tidak seperti mereka yang berargumentasi dengan kedua ayat ini

di mana Sunnah menerangkan bahwa kasus tersebut tidak

memiliki ruang untuk dimasukkan ke dalam kedua ayat tersebut,

dan mereka telah melupakan argumentasi mereka dengan

keterangan,

o , o t, / c t o t ,o ll.@Sr x, oJA*)
" Kaum muslimin ifu terikat dengan syarabsyarat mereka"

Di samping ayat tersebut, huijah yang memperkuat

pendapat kami adalah hadits yang telah diriwayatkan dari jalur

periwayatan Al Bukhari; Muslim bin hrahim menceritakan kepada

kami, Hisyam yaifu Ad-Dusfuwa'i dan Syu'bah menceritakan

kepada kami, mereka semua berkata: Qatadah menceritakan

kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari hnu Abbas,

Rasulullah ,s bersaMa,

* Gf.t,J]t{ 4;,a GkFt
" Orang yang meminta hibahnya kembali bagaikan oftng

yang kem bali m emakan muntahannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari;

Abdurrahman bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Abdul

Warits; yaifu lbnu Sa'id At-Tanuri menceritakan kepada kami,

Ayyub As-Sikhtayani menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari

hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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oi . t c / o/ o /* ee";.-J(t<
" Tidaktah patut bagi kami memiliki perumrymaan buruk

yaitu orang yang meminta kembali hibahnya itu bagikan aniing

yang kembali menghampii mun tahannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

AMurmhman bin Muhammad bin Salam menceritakan kepada

kami, Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, Al Husain Al

Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari

Thawus, dari hnu Abbas dan hnu Umar, mereka berdua berkata:

Rasulullah $ bersabda,

vf q q,"; a$ir ,F *\.'H Y

U';'*t e €r$';r::),;:rY)'e $)l

et& t1

c-.*G
/ / /7 ,,. A!'
e.j,E f ,og 6 e'J?i ,)Ars q,

"Tidaklah boleh bagi saeorang tnng membeikan suafu

pembeian, lalu dia bermaksud menarik kembali pembeian

tercebut kecuali, orang fua (Al waalid) yang memberi analm5a.

Perumpamaan orang yang memberikan suafu pemberian, lalu dia

bermakud menarik kembali pembeiann5n, bagaikan aniing, Jnng

makan sampai ketika dia sudah kenyang, dia muntah, kemudian

datang kembali, lalu dia kembali mendekati muntahannya itu-"
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Inilah atsar yang terbukti telah diriwayatkan, dan tidak

boleh ada yang menentangnga, serta tidak boleh pula ada yang

menyimpang dari ketentuannya.

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar
bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah S bersabda,

.jCr J{^t ;k ** e !; qrt 
"f,

oi . )o )z.* G )r-
" Pentrnpamaan orang yang kembali meminta sdekah4n,

sifattya sama seperti anjing yang kembali mendatangi

muntahannya."

Abu Muhammad berkata: Hukum mengenai orang yang

kembali meminta hibahnya dan mengenai orang yang kembali

meminta sedekahnya adalah sama menumt pemyataan

Rasulullah S. Orang yang membedakan hukum kedua hal

tersebut adalah orang yang melakukan kesalahan-

Sesuatu yang ganjil itu seluruhnya pendapat mereka:

"Sesungguhnya Rasulullah hanya menyamakannya dengan anjing

yang kembali mendatangi muntahannya. Tindakan kembali

mendatangi muntahan ifu bukanlah sesuatu yang haram bagi

anjing tersebut. Jadi, orang yang kembali meminta hibahnya ini
sifatnya menyempai anjing."

Mereka senang sekali membuat persamaan seperti ini, yang

memperbolehkan diri mereka terlibat di dalamnya, padahal

Nabi S mengabarkan, bahwa sifat anjing itu adalah contoh

keburukan. Bagaimana tidak demikian, padahal keterangan hadits

yang shahih menjelaskan, bahwa orang yang kembali meminta
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hibahnya itu bagaikan orang yang kembali menelan muntahannya.

Padahal muntahan itu menunrt mereka hukumnya haram, kami

tidak mengerti dengan landasan apa mereka mengharamkan?

Menurut selain mereka, muntahan itu hukumnya haram

berdasarkan nash hadits ini.

Sesuafu yang sangat menyesatkan adalah pendapat

sebagian mereka, bahwa haramnya muntahan itu tidak

menghalangi bolehnya melakukan penarikan kembali hibah

tersebut. Pemyataan ini adalah pendapat yang menrsak Islam

secara terang-terangan.

Di antara sejumlah keganjilan juga adalah pendapat mereka

bahwa sabda Nabi $: flji':i W U" #' #- *\.k I
,'o:J,'d?r; " ndaHah boteh bagi seseomng wng membeikan suatu

pembeian, lalu dia bermaksud menaik kembali pembeian

tersebut kecuali, orang tua (At waalid) yang membei anakn9n."

Bahwa beliau $ ingin menjelaskan melalui pemyataan tersebut

ketika orang fua ifu membuhrhkan, sehingga dia boleh meminta

kembali nafkah yang telah diberikan kepada anaknya-

Abu Muhammad berkata: Melakukan kebohongan atas

narna Rasulullah $ bagi mereka itu adalah hal yang mudah serta

ringan, tdak ada seoftrngpun mengartikan dari kalimat ini

pengertian seperti id, padahal semuanya mengetahui, bahwa

seorang ayah ketika dia membutuhkan, maka haknya hanya

terdapat pada harta yang dia telah berikan kepada anaknya, bukan

pada seluruh harta yang lain, yang dia tidak pemah berikan

kepadanya. -Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan rendah

ini.-
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Sementara pendapat kami yang menetapkan kakek dan ibu
boleh menarik kembali hibah yang telah mereka berikan pada cucu
dan anak laki-laki, maka itu sesuai dengan pengertian umum
firman Allah &,

i'rl; -6ia

" Hai anak Adam, "

" Sebagaimana ia Telah mengeluarl<an kdua ibu bapakmu
dari surga," (Qs.Al A'raaf I7l:26-22ll.

Jadi, Allah s meletakkan kakek dan nenek sebagai ibu
bapak- Ibu adalah orang perempuan yang melahirkan, yang
diposisikan sebagai orang yang furut berjasa melahirkan anak, dan
ibu termasuk ke dalam sebutan orang tua (Al waatial. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sedangkan para pengikut madzhab Malik, berargumentasi
dengan hadits yang mana telah diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Ibnu Al Jahm; hrahim AI Harbi menceritakan
kepada kami, Muhammad bin Aud Malik; yaitu hnu Abi Asy-
Syawaarib menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan
kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ay,b, dari
Abu Qilabah, dia berkata: "(Jmar menulis surat: seseorang boleh
mengambil kembali dari anaknya pemberian yang telah dia
berikan, selama dia belum meninggal dunia, pemberian ifu belum
habis, atau tidak ada utang yang bersangkutan dengan pemberian
tersebut."

grta&S'6
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Al Jahm; Isma'il

bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Tsabit Al

Madini menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan

kepadaku, dari Ibnu [-ahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa

Musa bin Sa'ad menceritakan kepadanya, bahwasanya Sa'ad

sahabat Az-Zubar memberi putrinya seorang budak perempuan

muda. Tatkala dia menikah, maka dia bermaksud menariknya

kembali. Umar bin Al Khaththab lalu membuat putusan hukum,

bahwa orang tua (AVah) boleh mengambil kembali harta

pemberiannya selama dia masih melihat harta kepunyaannya,

selama pemilik hibah itu belum meninggal dunia, dimana dengan

kematian, pemberian iht menjadi harta warisan, atau budak

perempuan ihr adalah wanita yang dinikahi. Kemudian Utsman

membacakannya seperti puhrsan hukum Umar tersebut."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan

AMurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhi, 'Bahwa seseorang

berhibah pada pufuanya seekor unta, lalu dia menarik kembali unta

tersebut. lalu penarikan kembali hibah unta itu dilaporkan kepada

Umar bin Al Khaththab. Lalu Umar mengembalikan unta hibah itu

kepadanya, dan dia menetapkan penghasilannya menjadi milik

putranSa."

Mereka berkata: Ini adalah kebijakan Umar dan Utsman

yang diputuskan di hadapan para sahabat &.
Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan dari

Umar dan puhanya, dengan sanad yang lebih unggul daripada

sanad ini, yaifu riwayat tentang bolehnya seseorang melakukan

penarikan hibah yang telah dia berikan selama dia belum diberi

balasan yang sepadan, kecuali hibah kepada orang yang memiliki

hubungan keluarga dan kerabat. Riwayat yang sama dengan Umar
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juga telah diriwayatkan dari Utsman. L^alu apakah faktor yang

meletakkan riwayat ini lebih diprioritaskan untuk diiadikan
pegangan daripada riwayat tersebut?

Bagaimana pertanyaan ini keluar, padahal mereka benar-

benar menentang riwayat ini, karena mereka berkata: Ayah boleh

melakukan penarikan hibah selagi dia masih dalam kondisi sehat

saja, padahal keterangan ini tidak dimuat dalam keterangan yang

diriwayatkan dari Umar dan Utsman.

Mereka berkata: Ayah tidak boleh melakukan penarikan

kembali hibah atas apa yang dia hibahkan kepada anaknya karena
Allah &, puduhal keterangan ini pun juga tidak dimuat dalam

keterangan yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman. Sungguh

fidak mungkin Umar dan Utsman membuat keputusan
memperbolehkan hibah selain untuk Allah &. .lit<a hibah itu bukan

karena Allah, maka hibah ifu karena syetan.

Jadi, kesimpulannya pendapat Abu Hanifah dan Malik;
kedua pendapat tersebut sama sekali tidak memiliki hujjah, dan
bertentangan dengan setiap dalil yang mereka tegaskan, bahwa
mereka memeganginya dari para sahabat ;s.

1630- Masalah: Jika hibah tersebut mengalami
perubahan di bawah pemilikan anak tersebut, hingga penyebutan

hibah itu hilang dari hibah tersebut, atau hibah itu telah keluar dari
kepemilikannya, atau anak tersebut telah meninggal dunia, atau
hibah telah berubah menjadi fidak halal memilikinya kembali, maka
ayah tidak boleh melakukan penarikan hibah tersebut.

Karena, ketika hibah ihr telah berubah, maka hibah itu
adalah sesuatu yang berbeda dengan hibah yang mana
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Rasulullah g$ tetapkan, bahwa sang ayah boleh melakukan

penarikan hibah tersebut.

Ketika hibah itu telah keluar dari kepemilikannya, atau anak

(penerima hibah) tersebut telah meninggal dunia, maka ayah tidak

boleh menunhrt kepada orang yang Nabi €& tetapkan, bahwa dia

tidak boleh menunfut pengembalian kepadanya.

Di saat kepemilikan kembali hibah itu sudah fidak halal,

maka ayah sama sekali tidak dapat memilikinya kembali. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1631. Masalah: Hibah maupun sedekah kepunlnan

seseorang tidak keluar dari kepemilikannya kecuali, hibah dan

sedekah yang menyisakan kecukupan bagi penghibah dan pemberi

sedekah dan keluarganya. Jadi, jika dia memberikan suahr

pemberian yang tdak menyisakan kea,rkupan bag, diri dan

keluarganya sesudah mengeluarkan pemberian tersebut, maka

seluruhnya harus dibatalkan.

l-andasan hukum tersebut adalah, hadits lnng telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah

bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan

kepada kami, dari Abi Malik Al Asyja'i, dari Hudzaifah, dia

berkata: Nabi $ bersaMa,

iz
--/-/ ' o to z

.AtJp y' S-f
" Setiap perbuatan baik ifu adalah sedekah."

Et

,l<

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Amru bin Sawad menceritakan kepada kami, dari hnu Wahb,
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Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al
Musaynyib menceritakan kepada kami, bahwasanya dia pemah
mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah $ bersabda,

" Sebaik-baiknya sdekah adalah sedel<ah yang
menyisahkan kecukupan . Mulailah dengan orang Wng
menjadi tanggung jawabmu."

Kami juga meriwayatkan makna hadits tersebut, yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Shalih, dari Abu Hurairah,
dari Nabi $.

Dirir,rnyatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;
Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al
Qathan menceritakan kepada kami, Amru bin Utsman
menceritakan kepada kami, Aku pemah mendengar Musa bin
Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Hakim bin Hizam menceritakan
kepadanya, bahwa Rasulullah S bersabda,

,b ;b';" ok vy:iat [6i
"sedekah *rn pating utama adatah sdekah yang

meninggalkan kecukupan setelahnya."

Jika demikian, maka setiap pertuatan baik adalah sedekah,

dan sedekah yang paling utama dan sebaik-baiknya sedekah

adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan di belakangnya.
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Jadi, tidak diragukan lagi dan tidak dapat dihindari, bahwa

tindakan yang berlebihan dalam bersedekah, dan mengabaikan

nilai kebaikan serta nilai yang paling utama, adalah tindakan yang

tidak bermuatan pahala, tindakan yang tidak bermuatan kebaikan

dan tindakan yang tidak bermuatan keutamaan.

Tindakan bersedekah yang berlebihan itu adalah tindakan

yang batil. Jika bersedekah seperti itu tindakan yang batil, maka

tindakan bersedekah itu adalah perbuatan memakan harta dengan

jalan yang batil. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ini

adalah perbuatan yang diharkamkan berdasarkan nash N Qur'an-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al

Qathan; dari Muhammad bin Ajlan, Sa'id Al Maqburi menceritakan

kepadaku, dari Abu Hurairah, "Bahwasanya Rasulullah $
bersaua,'Betsdekahlah kalianl tiba-tiba seseorang berkata,

'wahai Rasulullah, Aku memiliki safu dinar'. Rasulullah bersaMa,

'Sdel<ahkan safu dinar ifu kepda diimd, dia berkata, 'Aku

masih memiliki sahr dinar lrang lain'- Rasulullah bersa$a,

'sdekahkan dinar tercebut kepada istimu', dia berkata, 'Aku

masih memiliki satu dinar yang lain'. Rasulullah bersaMa,

'Sdekahkan dinar tersebut kepada anakmd , dia berkata, 'AIor

masih memiliki sahr dinar yang lain'. Rasulullah bersaMa,

'sdekahkan dinar tersebut kepada pekpnmd, dia berkata, 'Aku

masih memiliki safu dinar yang lain'. Rasulullah bersaMa, 'I{amu

adalah orcng yang lebih mengetahui sdekah dinar tercebut-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin

Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan

kepada kami, dari Abu Az-zubair, dari Jabir, dia berkata: "seorang

lelaki dari Bani Udzrah memerdekakan seorang budak

kepunyaannya sepeninggal dirinya, Rasulullah $ lalu bertanya
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kepadanya, "Apakah kamu mempunyai harta lain selain budak

tersebut?' Dia menjawab, 'Tidak." Rasulullah lalu bertanya, " Siapa

mau membelinya dariku?' lalu Nu'aim bin Abdullah bin An-

Nahham membelinya seharga delapan rafus dirham. Kemudian

beliau menyerahkannya kepada lelaki tersebut. [-alu Rasululluh #
berkata padanya:

-.I

l

l

I

i

$
O/

9qP)
o-/oz /.
OJ-eJ,9

'aa. i{r
,:,5.1-p LS* ,"; ',!tli'*'Ji tf ,:,il)l)

//zzzi a/aO/

.ti<^3 uiS! o"r;'q)-p e ,f Jai op

'Mulailah dengan ai)-r, sdekahkan pada diimu. i*
masih ada sisa, (sedekahkan) pada keluargamu. Jika masih ada

kelebihan yang tersisa untuk keluargamu, (sedekahkan) pada orang

yang memiliki hubungan kerabat denganmu. Jika masih ada

kelebihan yang tercisa unfuk orang yang memiliki hubungan

kerabat denganmu, maka masih ada sisa yang ditinggalkan, seperti

ini (can sdekahnya seaftt berkhap), dan setentsnSn."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-
Thahir; yaitu Ahmad bin Amru bin As-Sarah menceritakan kepada

kami, hnu Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus mengabarkan

kepadaku, dari lbnu Syihab, AMurrahman bin Ka'ab bin Malik

mengabarkan kepadaku, aku pemah mendengar ayahku berkata:

lalu dia menufurkan hadits mengenai tertinggalnya dia mengikuti
perang Tabuk. Dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Di
antara tobatku adalah aku akan menghabiskan hartaku sebagai

sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya S. Rasulullah s&
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bersa6a, t$J ? * Uy 'A.lllO ?'-:i 'simpanlah (tahanlah)

sebagian harta kepunyaanmu unfukmu, sebab menyimpan

sebagian harta itu tebih baik bagimul Aku lalu berkata, 'Aku sudah

menyimpan bagianku yang ada di Khaibar'-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Auullah bin Sa'ad bin hrahim bin Abdurrahman bin Auf

menceritakan kepada kami, ayah dan pamanku yaihr Sa'ad dan

Ya'qub yang keduanya putra hrahim bin Sa'ad bin hrahim bin

Abdunahman bin Auf menceritakan kepada kami, mereka semua

berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah: "seorang

lelaki memerdekakan budak kepunyaannya, gang mana dia tidak

mempunyai harta kekayaan lain selain budak tersebut. Akhimp

Rasulullah $ mengembalikan budak tersebut kepadanya, dan

Nu'aim bin An-Nahham membelinya."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Auul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad

menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami,

Hammad; yaitu Ibnu 7-ald menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin umar bin Qatadah, dari

Mahmud bin t-abid, dari Jabir bin AMillah, "Bahwasanya ada

seorang lelaki datang kepada Nabi $ dengan membawa emas

berbenhrk bulat sebesar telor. lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah,

Emas ini adalah sedekah, aku tidak menyisakan harta kecuali emas

tersebut'. Nabi,S lalu melemparinya dengan emas tersebut,

yang kalau saja lemparan beliau ifu mengenai fubuhnya, tenflr

lemparan itu akan membuatnya sakit. Kemudian beliau bersaMa,
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/6, ,rb 6q ;;- i Lo U W'es'si '6tfi-,sutuh seonns di

antara kalian pergt (meninggalkan rumah), lalu dia menghabiskan

hartanya, kemudian dia berubah menjadi pengemis yang menjadi
tanggwngan orang lain."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad
bin Ishaq menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufi7an

menceritakan kepada kami, dari hnu Ajlan, dari Iyadh bin
Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwa dia pemah mendengar

Abu Sa'id Al Khudri berkata: "Seorang lelaki masuk masjid, lalu
Nabi $ menSnrruh orang-orang (yang hadir) memberikan beberapa

potong pakaian, lalu mereka memberikannya.

Beliau lalu menyrruhnya membawa dua potong pakaian,
kemudian beliau S menganjurkan sedekah, lalu dia datang

kemudian memberikan salah safu dari dua potong pakaian, lalu
Rasulullah S membentaknya dengan keras, Ambil pakaianmu."

Inilah Rasulullah,$, beliau menolak tindakan memerdeka-

kan budak, janji kemerdekaan sepeninggal pemiliknya (tadbil,
sedekah emas sebesar telor, dan sedekah Ka'ab bin Malik dengan

harta kepunyaannya semuanya, dan Rasulullah fidak pernah

memperbolehkan safupun dari segala perbuatan tersebut.

Mengenai penolakan pertuatan tersebut juga telah
ditegaskan oleh sabda Nabi $,

,A

.)J * eli ^lL'r,1"r,3 ,j,".A
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"Barangsiapa yang mengeriakan amal perbuatan, Wng
mana ajaran agama kami tidak pemah menganiurkannya, maka

amal tersebu t tertolak."

Sedangkan bukti yang bersumber dari pemikiran, bahwa

setiap akad yang menggabungkan perkara yang haram dan yang

halal, maka ikatan tersebut adalah akad yang hams dinyatakan

batal seluruhnya, karena ikatan itu tidak pemah disepakati seperti

akad png diperintahkan oleh Allah &, dat akad tersebut tidak

memisahkan yang halal dari yang haram, Sehingga akad tersebut

sama sekali tidak sah dilakukan.

Inilah atsar yang mutawatir, yang saling menguatkan sahr

salna lainnya dalam menerangkan kebenaran dan penjelasan' l6ng

tidak boleh bagi seseorang menentangnya, yaitu atar yang

diriuqptkan dari Abu Hurairah, Jabir bin AMullah, Hakim bin

Hizam, Ka'ab bin Malik, dan Abu Sa'id-

Kami juga meriwayatkan makna atsar tersebut dari Thariq

Al Muharibi, dari Rasulullah $ dengan sanad yarry shahih.

Di antara dalil yang membenarkan hukum tersebut adalah

firman Allah &,

y.T 3,.'$:i <; Ail ty'{,b ;):i J:|ii
Srriq,'t5i

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu Fda
lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, Karena ifu

kamu merladi tercela dan menyaal." (Qs. Al Israa' lLTl:291-

Firman Allah &,
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U'tr i4y"rj,A {i i)tG t';,:,k t}'ti

d{t-:,51
"Dan tunaikanlah halaya di han memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan. Saunggwhn5n Allah tidak menyukai orang Jmng berlebih-

lebihan;' (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Firman Allah &,

,ft:\iL6V*t(oiLLrS('uo_)5\31@9.*

@ 6jK.{)
" Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga tnng del<at al<an

hakn5n, kepada orang mishn dan orang yang dalam

dan janganlah kamu menghatnbw-hanburkan (hartamu) seara
boros. Sesunggwhnya pemboros-pemboros ifu adalah Saudam-

saudara syaitan dan qnitan ifu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya." (Qs. Al Israa' I17l:26-27).

Di antara ulama yang menyampaikan pendapat ini adalah

ulama salaf: Seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada
kami dari jalur periwa5ratan hnu Wahb; dari Yahya bin Ay-rb, dari
hnu AI Hadi, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari
Ibnu Umar, bahwa dia berkata kepada ayahnya; yaitu Umar bin Al
Khaththab: "Aku sesungguhnya bermimpi agar aku
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menyedekahkan harta kepunyaanku semuanya?," fJmar berkata

padanlnt "Jangan kamu keluarkan hartamu seluruhnya, tetapi

sedekahkan sebagian dan simpanlah sebagian."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Jahm; hrahim Al Harbi

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahal menceritakan

kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari

Ma'mar, da.i. Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata:

"Hendaknya pemberian (sedekah) yang muncul karena kezhaliman

si pemberi itu dikembalikan, sebagaimana dikembalikannya

pemberian yang muncul karena kezhaliman mayit dalam wasiatnya

sewakhl dia hendak meninggal dunia."

Diriwa5ntkan dari Ibnu Wahb; dari hnu Abi Az-Zinad, dari

ayahngra, Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz furut hadir pada saat

seseoftmg dari keluarga Az-Zubar menyedekahkan kepada

sebagian anaknya dengan selnua harta kepunyaannya kectrali

hanlra harta yang sedikit. [-alu dia hanya memberikan sepertiga

atau setara dengan sepertiga hartanya kepada penerima sedekah

tersebut. Kami tidak membatasi sedekah sebanyak sepertiga, tidak

pula lebih banyak dan tidak membatasi lebih sedikit dari sepertiga,

tetapi sedekah yang menyisakan kecukupan (setelah itu).

Diriwayatkan dari hnu Wahb; dari Yunus bin Yazid, dari

Abi Az-Zinad, dia berkata: Setiap sedekah, yang disedekahkan

oleh seorang lelaki atau perempuan yang benar-benar telah cukup

umur, yang tidak ada masalah dengan kecerdasan akalnya, dan dia

tidak terlilit utang, yang sama sekali dia belum melunasinya, maka

hukumnya boleh.

Kecuali seorang lelaki atau perempuan yang memiliki

kecukupan harta, lalu dia menyedekahkan kepada sebagian ahli

warisnya dengan semua harta kepunyaannya tanpa
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menyedekahkan kepada sebagian ahli warisnya yang lain. Maka,
pemberian sedekah seperti itu dianggap tindakan yang berlebihan.

Jadi, para penguasa hams mencegah dilakukannya tindakan

berlebihan tersebut sesuai dengan standar pemikiran mereka
mengenai tindakan berlebihan tersebut, dan melegalkan tindakan
sedekah yang benar dan tidak berlebihan. Inilah seharusnya yang

menjadi pUakan para hakim.

Jadi, mereka semua, yaitu Umar bin Al Khaththab, Urwah,
hnu Syihab, Umar bin Abdul Aziz, Abu Az-Zinad, dan para eadhi
secara umum, tidak melegalkan bersedekah dengan semua harta.

Ali berkata: Kecukupan lAl Ghinaal adalah harta yang

dapat memenuhi kebufuhan primer seperti makanan pokok
seseorang beserta keluarganya, yaitu makanan pokok yang umum
dikonsumsinya, cukup memenuhi kebufuhan sandang dan
papannya, serta cukup memenuhi kebufuhan pelengkap yang

layak seperti alat kansportasi dan pakaian. *lanya kepada Allah
lah kami memohon taufik.-

Kondisi seperti ini secara bahasa dapat dikatakan

berkecukupan, karena dia Udak bufuh lagi bantuan orang lain.

Sedangkan kekayaan yang lebih dari ifu, maka itu disebut banyak,

kaya, keadaan mudah, dan sisa kelebihan sampai dikatakan

memperbanyak harta. Sedangkan kondisi yang kurang dari itu,
tidaklah disebut berkeerkupan, melainkan sangat membufuhkan,

kondisi sulit dan kekurangan harta, kecuali dia ingin furun derajat

menjadi orang yang miskin, melarat, fakir, miskin, dan kondisi

darurat (sulit, kelaparan). -Kami berlindung kepada Allah dari ihr
semua, dan dari fitaah kekayaan dan harta.-

Orang yang menentang pendapat kami menufurkan firman
Allah &,
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;i'i Wc;i5t{'b;"4-eii
* Orang-orang yang menafkahkan hartanya O, ,"'* Nlah,"

(Qs. Al Baqarah l2l:261).

Firman Allah &,

3i Ssv^t ;, *r. 5( 5; A;A 1P 6.'*ii
<,;*5&4-:6.*fr&

'Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhaiirin), abs

diri mqeka sendii, sekalipun mereka dalam kesusahan- dan siap

Wng dipefiham dari kekikinn dirinya, mereka ltulah oftng oftng

yang beruntungf' (Qs.Al Hasyr 1591: 9).

Hrman Allah &,

3";4 lyi't3.L-S

"Dan (mencela) oftng-oftng yang tidak memperoleh (unfuk

disdet<ahl<an) selain sekedar kesanggupannya," (Qs' At-Taubah

l9l:79l.

Mereka juga menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; dari Abu

Usamah, danT-aa'idah, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari hnu

Mas'ud, "Rasulullah meny"rruh bersedekah, lalu salah seorang di

antara kami bertolak pergt, kemudian dia bersusah payah

membawanya sampai dia datang membawa saht mud'"

65v
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib;

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-l-aits bin Sa,d
menceritakan kepada kami, dari hnu Ajlan bin Sa'id Al Maqburi,
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda:

96:)
lY ubi

,tr)
I

o) I
-P .r!

/ / 04 //

Jt.f ,,il aiv er: e,
,yt'iBtt l3r;i G'^21
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"ti6VW'LG

"Satu dirham melampaui semfus ribu. Seseonng metnihki
dua dirham, lalu dia menydekahkan lnng terbaik di antam kdua
dirham ifu. Seseorang bertolak pergi ke gudang tempat
penyimpanan harkn5n, lalu dia mengatnbil dari gwdang harAngn
ifu serafus ribu, kemudian dia menydekahkannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syt-r'aib;

Abdul wahhab bin Al Hakam Ar-Raqqi menceritakan kepada
kami, dari Hajaj, Ibnu Jurarj berkata: Utsman bin Abu Sulaiman
mengabarkan kepadaku, dari Ali; yaitu hnu Abdullah Al Bariqi,
dari Ubaid bin Umair, dari Abdullah hnu Habasyi Ash-Shan'ani Al
Khats'ami: Rasulullah S pemah ditanya apa sedekah yang paling

utama? Beliau menjawab,'S$it ',.t7; "sesuai oning

yang sangat membutuhkan (harta)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; hnu Abi
Burdah yaitu Sa'id mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku
pemah mendengar ayahku menceritakan hadits dari Abu Musa,

dari Nabi S, beliau bersabda, frO F 
"S? 

,p" Sntiup muslim
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(sangat dianjwkan) bersedekah," Abu Musa berkata, "Beritahukan

kepadaku jika dia tidak memperoleh untuk disedekahkan?" Beliau
- t-a z zzz ,. 

c-. t'.o.1 . 
t

menjawab , ',J:reii:t 'aU * 9i ,P- " Dia bekeria dengan

tangannya, sehingga hasil kerjanya ifu berguna unfuk memenuhi

kebutuhan diinya dan bersedekah," lalu dia menuturkan hadits

tersebut secara lengkap.

Diriwayatkan dari Muslim, dari Abi Kuraib, Waki'

menc€ritakan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwah, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah; Bahwa ada seorang lelaki dari kaum

Anshar, ketempatan seorang tamu yang bermalam di rumahnya,

lalu dia tidak memiliki kecuali makanan pokok untuknya dan

makanan untuk anak-anaknya. L-alu dia berkata kepada istuin5a,

"Tidurkan anak-anak tersebut, dan matikan lampu penerangan'

dan suguhkan pada tamu itu makanan yang dimiliki-" Lalu hrrun

ayat ini; '*A b i,( tr; b-A & 6*:;-)"Dan mereka

mengutamakan (omng-orang Muhajirin), atas dii mereka sendii,

sekalipun mereka dalam kesusahan " (Qs. Hasyr [59]: 9)-"

Diriwayatkan dari hnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari

hnu Syihab, kami menerima hadits: "seorang lelaki bersedekah

kepada ibu bapaknya, -yaifu harta kepunyaannya semuanya-, lalu

dia mewarisi harta peninggalan mereka berdua. L-alu Rasulullah &
berkata padanya: J,.t^,'cn'!iK ;'Harta tersebut seluruhnp hatat

bagimu."

Diriwayatkan dari hnu Al Jahm; Muhammad bin Yunus Al

Kudaimi, Al Alaa' bin Amru Al Hanafi menceritakan kepada kami,

Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami, dari sufuan Ats-

Tsawi, dari Adam bin Ali, dari hnu Umar, dia berkatat Aku
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berada di samping Nabi S, dan di samping beliau ada Abu Bakar,

dia mengenakan baju luar yang tidak berlengan (Aba'ai), yang

mana dia menyambung ujung-ujungnya di bagian dadanya

menggunakan peniti. Tiba-tiba Jibril #& hrmn menemui beliau, lalu

dia bertanya, "Wahai Rasulullah, Mengapa aku melihat Abu Bakar,

seraya mengenakan baju luar yang tidak berlengan (Aba'ah), dia

menyambung ujung-ujungnya di bagian dadanya menggunakan

peniti? Beliau menjawab, "Wahai Jibril! Dia telah menginfakkan

kepadaku hartanya sebelum penaklukan kota Makkah?" Lalu Jibril

berkata, "Wahai Muhammad, Sesungguhnya Allah berfirman

padamu, "Bacakan salam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq," dan

Dia berfirman padanya, "Apakah kamu orang gnng ridha kepada-

Ku wahai Abu Bakar dalam kefakiranmu ini atau kamu orang yang

benci?'. Nabi lalu menyampaikan pesan Jibril itu kepada Abu

Bakar? Lalu Abu Bakar menangis, sembari berkata: "Wahai

Rasulullah, apakah aku benci terhadap Tuhanku, aku orang yang

ridha kepada Tuhan-ku' dia mengulang pertanyaannya sebanyak

tiga kali."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin

Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Al Fadhal bin Dukain

menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad menceritakan

kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin

Al Khaththab berkata: "Rasulullah #& men5nrruh kami bersedekah,

lalu Abu Bakar datang sembari membawa hartanya semuanya.

Rasulullah $ lalu bertanya padanya, 'Apa yang kamu sisakan

unfuk keluargamu? , dia menjawab, 'Aku tinggalkan buat mereka

Allah dan rasul-Nya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan NBazzar; Muhammad

bin Isa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farwi
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menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Umar, dia berkata:
,,Rasulullah $ menyuruh kami bersedekah. Lalu aku membawa

seperdua hartaku. Kemudian Rasulullah S bertanya, 'Apa yang

kamu sisakan unfuk keluargamu? Aku menjawab, 'Aku sisakan

unhrk keluargaku jumlah yang sama dengan harta yang

kusedekahkan."

Umar berkata: Abu Bakar datang sembari membawa semua

yang dimilikinya. [-alu beliau bertanya, 'Apa yang kamu sisakan

unfuk keluargamu? Diamenjawab, 'Allah dan rasul-Nya'"

Inilah semua keterangan yang dapat mereka sebutkan, dan

kami telah mengkajinya secara mendalam, akan tetapi tidak ada

hujjah yang memperkuat mereka yang terkandung dalam sahr dari

semua keterangan tersebut.

Sementara firman Allah &,

;;,i,gcAlt1'rj-;-e$
" Orang-orang yang menafkahkan hartanya di ialan Allah,"

(Qs. Al Baqarah l2l:261\.

Allah tidak pemah menerangkan harta mereka semuall}la.

Jika orang menafkahkan hartanya tiga kali di jalan Allah, atau dia

menafkahkan tiga macam hartanya juga demikian (di jalan Allah);

maka dia benar-benar menafkahkan hartanya di jalan Allah, sama

halnya dengan orang yang manafkahkan satu dirham di jalan

Allah & atau kurang, maka dia benar-benar menafkahkan

hartanya itu di jalan Allah &. Karena, sebagian hartanya,

walaupun sedikit, tetap disebut sebagai harta.

AtMuhalla - [E|



Kemudian penjelasan mengenai harta yang boleh

dinafkahkan dan harta yang tidak boleh yang dimuat dalam

sejumlah ayat dan hadits yang telah kami kemukakan. Tidak boleh

disimpulkan: Bahwa ayat ini pada surah Al Baqarah ayat 261
telah menghapus (nasikhl sejumlah ayat dan hadits tersebut, dan

sekaligus memperbolehkan mengulurkan tangan secara berlebihan,

dan memperbolehkan penghambur-hamburan harta secara boros

dan berlebihlebihan. Jika ada orang yang berkesimpulan

demikian, maka dia adalah orang yang berdusta terhadap Allah &.

Sedangkan firman Allah &,ji# $y-itLr-S 6-513
" Dan (mencela) oftng-oftng yang frdak memperoleh (unfuk

disdekahkan) selain sekdar " (Qs. At-Taubah

[9]:7917, berikut sabda Rasulullah $ pada waktu ditanya mengenai

sedekah yang paling utama, beliau menjawab, "Sekdar

kesanggupan orang Wng sangat membufuhkan (harta)." Kedua

nash ini telah dipertegas penjelasannya oleh hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari Abu Daud; Qutaibah menceritakan

kepada kami, Al- L-aits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari

Abu Az-Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah, "Bahwa

dia pemah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling

utama?" Beliau menjawab , " Sel<dar omng Wng
membutuhkan (harta), dan mulailah dengan orang yang menjadi

tanggunganmu."

Jadi, tidak diragukan lagr bahwa ayat ini dan hadits

Abdullah bin Habasyi, penekanannya terletak pada sekedar

kesanggupannya, walaupun dia orang sangat membufuhkan harta

serta tidak berharta banyak, selama dia menyisakan kecukupan
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bagi orang yang menjadi tanggungannya, maka syarat ini harus

dipenuhi.

Sementara mengenai firman Allah &, ft;A{f" 6*-ii

Ul? b it( tr; " Dan mereka mengwtamakan (orang-orang

Muhajirin), atas dii mereka sendiri, sekalipun mereka dalam

kausahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,

mereka itulah orang orang yang berunfung-" (Qs. Al Hasyr [59]:

9), adalah benar, dan tidak ada hujjah yang mendukung pendapat

mereka di dalam kandungan firman Allah & ini.

Karena, omng yang sedang dalam kesusahan, dan

mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, tidak melakukan

pemberian sedekah tersebut kecuali sekedar jumlah yang

disanggupinya, demikian kami berpendapat.

Di dalam ayat tersebut Udak mengandung penjelasan,

bahwa dia dapat dibenarkan membiarkan diri dan keluarganya

tersia-sia, dan dibenarkan bersedekah kepada orang yang lebih

berkeorkupan harta daripada dirinya-

Terkait dengan hadits hnu Mas'ud, "Bahwa salah seorang

di antara mereka bersusah payah memikul sendiri, lalu dia datang

membawa strltu mud, lalu dia menyedekahkannya." Ini adalah

suatu perbuatan yang baik, dan dia memiliki kecukupan harta

untuk dia dan keluarganya, dia pun tidak memiliki kelebihan harta

yang dimiliki, sehingga dia memikul di atas punggungnya. Jadi, dia

memperoleh satu mud, yang menjadi sisa kecukupan trnhrk

dirinya, lalu dia sedekahkan.
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Keterangan ini semua dibangun atas dasar, iF uxriU.t

"Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu" dan ',pit

e f 
'* Og S atlJ;lt " sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah

yang meninggalkan kecukupan dibelakangnya." Dan * - 6\:):)

|il.1 ,b tt) 6 - iilr: ig:a "Rasulullah g mengembalikan

sedekah yang melampui batas itu semua."

Sementara mengenai hadits Abu Hurairah, "Safu dirham
melampui seratus ribu," ini shahih, namun hadits tersebut

dibangun atas prinsip, bahwa dia memiliki kecukupan harta,

kenyataannya dia memiliki kelebihan dua dirham saja, lalu dia

sedekahkan yang terbaik di antara kedua dirham itu. Satu dirham
dari hartanya jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan

serafus ribu dari harta orang lain yang lebih kaya. Di dalam hadits

ini tidak mengandung penjelasan, bahwa dia tidak memiliki
kecukupan harta kecuali dua dirham tersebut.

Sedangkan hadits Abi Musa, " Dia bekerja dengan

tangannya, lalu dia gunakan (hasihya unfuk memenuhi kebutuhan)
dirinya dan bersedekah." Sangat jelas seperti pendapat kami,
karena Rasulullah #t tdak pemah memisahkan bersedekah tanpa

menyebutkan, " menggunakan hasilnya unfuk memenuhi
kebufuhan diinya," justru dia harus memulai dengan dirinya untuk
memenuhi kebutuhan dirinya. Demikian kami berpendapat.

Mengenai hadits Al Anshari yang ketempatan seorang tamu
yang bermalam di rumahnya; maka telah diriwayatkan keterangan

lain yang sangat jelas dan tegas, seperti keterangan yang mana

telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Kuraib
menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada
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kami, dari ayahnya yaitu Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Hazim Al

Asyja'i, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang lelaki datang

kepada Rasulullah $ karena hendak bertamu kepada beliau,

narnun beliau tidak memiliki apapun unhrk disuguhkan kepada

tamunya tersebut, lalu beliau bertanya, "Apakah frdak ada

seseoft,ng yang mau meniamu brnu ini, semoga Allah

mengasihinjm?' tiba-tiba seorang lelaki dari kaum Anshar yang

dikenal dengan nalna Abu Thalhah berdiri, lalu dia pergr

membawa tamu tersebut ke pondoknya." Kemudian Abu Hurairah

menufurkan hadits sampai selesai, seperti keterangan yang telah

diriwayatkan oleh Jarir dan Waki' dari Fudhailbin Ghazwan.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa lelaki ihr adalah Abu

Thalhah, dan dia adalah salah satu di antara golongan orang kaSn

kaum Anshar.

Kami telah meriwalatkan dari Anas, "Bahwa dia berkata:

Abu Thalhah adalah orang yang hartanya terbanyak dari kaum

Anshar di Madinah, lnng benrpa kebun kurma." Terkadang

makanan yang siap saji itu pun tidak dimiliki oleh orang kaya- Jadi,

pegangan mereka dengan hadits ini pun tidak benar-

Mengenai hadits hnu Syihab, maka itu adalah hadits

munqathi'. Kami telah meriwayatkan dengan penjelasan yang lebih

baik daripada sanad ini, seperti keterangan yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Jahm; Abu

Al Walid Al Anthaki menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin

Jamil menceritakan kepada kami, Sufuan menceritakan kepada

kami, dari Amru bin Dinar dan Humaid Al A'raj, keduan5n dari

Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari AMullah bin

Taid N Anshari, dia berkata, Seorang lelaki datang kepada

Nabi $, dia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya
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kebunku adalah sedekah kepada Allah & dan Rasul-Nya." Tiba-

tiba ayahnya datang menemui Nabi S, lalu dia berkata, "Kami

tidak memiliki mata pencaharian kecuali kebun tersebut." Lalu

beliau mengembalikan kebun itu kepadanya -yaitu kepada si ayah

tersebut- kemudian dia meninggal dunia, lalu dia mendapatkan

warisan kebun tersebut; yaitu sang anak mendapatkan rtrarisan

peninggalan agrahnya. "

Keterangan ini lebih baik daripada sanad tersebut, dan di
dalamnya mengandung penjelasan tentang tindakan pengembalian

oleh beliau $ sedekah, yang mana ayah orang yang bersangkutan

ifu tidak memiliki mata pencaharian salna sekali kecrrali bersumber

dari kebun tersebut, sehingga beliau mengembalikan kebun ifu
kepadanya, dan hadits ini tidak mengandung penjelasan, bahwa

anak tersebut Udak memiliki keorkupan lain selain hartanya

tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai hadits Abu Bakr ig, maka ifu sama sekali tidak

shahih, karena salah safu dari kedua sumbernya adalah riwayat
Hisyam bin Sa'ad, -seorang periurayat yarg dharf, sedangkan

sumber kedua adalah riwayat Ishaq Al Farawi, dia pun merupakan
periwayat yarg dha'if , dari Abdullah hnu Umar AI Umari junior.

Kalau benar hadits tersebut shahih, maka tetap tidak ada

hujjah di dalamnya yang mereka. Karena pada

dasamya, sedekah itu hukumnp dipertolehkan, selama tidak ada

dalil larangan yang menghammkannya. Jadi, tindakan Abu Bakar
yang bersedekah dengan semua hartanya ifu sesuai dengan

ketenfuan hukum asal sedekah tersebut. Sernentara nash yang
telah kami kemukakan, yaifu Al Qur'an dan Sunnah menerangkan

larangan melakukan sebagian sedekah.
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Jadi, secara meyakinkan tanpa ragu lagi nasrl tersebut

mengandung dalil yang menghapus tindakan yang dilakukan oleh

Abu Bakar. Jika ada orang yang menyatakan mengenai dalil yang

meyakinkan, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang menghapus,

dan bahwa dalil tersebut benar-benar telah dihapus, maka dia telah

berdusta, karena dia berpedomal pada sesuahr yang dia salna

sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, dan juga

bertujuan membatalkan dalil yang me5nkinkan dengan dugaan

yang mengandung kebohongan.

Sementam hadits yang lain, yang memuat penjelasan; "Abu

Bakar telah menalkahl<an kepdaku haXa4n sebelum penaHukan

(kota Makkah)", tidak boleh berhuijah dengan hadits ini, karena

hadits tersebut diriwayatkan dari Al Alaa' bin Amru Al Hanafi, dia

merupakan periwayat lnng dha'if serta riwa5rahya diabaikan- di

samping ifu muatan hadits ini mengandung keterangan jelas,

karena hadits ini mengandung nash bahwa tindakan Abu Bakar

menafkahkan semua hartan5ra tersebut taiadi sesudah penaklukan

kota Makkah, sementara itu penaklukan Khaibar terjadi dua tahun

sebelum penaklukan kota Makkah, dan Abu Bakar memiliki harta

yang banyak serta terkenal, yaihr bagiannya yang berada di

Khaibar.

Jika orang memegangi hadits ini, maka dia benar-benar

menentang hadits-hadits tersebut, dan ini fidak boleh. Jika orang

memegangi hadits-hadits tersebut, maka dia benar-benar

memegangi hadits ini, dan hanrs merekonhrksi ulang keterangan

yang shahih dari hadits-hadits tersebut, serta menggabungkan

sebagian hadits tersebut dengan sebagian yang lainnya. Tidak

boleh mengabaikan sebagian hadits-hadits tersebut, karena
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sebagian yang lain keanali, melalui penambahan keterangan,

penghapusan (naskhl, atau pengecualian dengan nasrl grang lain.

Di antara suatu keganjilan adalah, mereka berhujjah dengan

hadits yang telah kami sebutkan dari Ibnu Umar: 'Aku bermimpi
agar aku menyedekahkan harta semuanya.?". Jadi, di
antara sesuatu yang ganjil adalah menjawab persoalan agama

dengan mimpi omng yang tidur. Ini sesuafu png amat ganjil,

padahal Umar yaifu ayahnya mend€ngar mimpi tersebut, lalu dia

tidak pemah mempedulikan mimpi tersebut.

Jadi, seluruh dalil yang mereka jadikan pegangan itu batal,

dan menyisakan seluruh dalil 1nng telah kami sampaikan berikut
pertimbangannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

Di antara keganjilan dunia png tiada duanya adalah,

pendapat para pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab
AsySyafi'i yang mengharamkan orang yang melakukan findak
penipuan dalam jual beli unfuk bersedekah safu dirham karena
Allah &, atau mernerdekakan seorang budak
karena Allah $, padahal dia orang !,ang memiliki beribu-ribu dinar
dan serafus orang budak. Padahal Allah S mendorongnlra agar

berbuat kebajikan tersebut.

Kemudian mereka memberikan dia keu,renangan menunhrt
hartanya ketika dia bersaksi di hadapan hakim, bahwa dia tidak
boleh ditipu dalam jual beli, lalu hakim tersebut mernberinya
kebebasan menunfut hartanya, dan tahukah kamu apa keinginan
hakim memberikan semua hartangra pada penyair gnng bodoh,
atau pada rekan minumnya, bukan karena berharap keridhaan
Allah S, sementara dia membiar.kan diri, anak-anak dan keluarga

yang menjadi tanggung jawabry;a mengemis di depan pinfu rumah
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orang lain, dan membiarkan mereka mati kelaparan dan

kedinginan. Demi Allah, ini sama sekali bukan hukum Allah &,
tetapi hukum syetan. -Kami berlindung kepada Allah dari

pertuatan rendah tersebut.-

L632- Masalah: Tidak boleh bagi seseorang berhibah,

dan tidak pula bersedekah kepada seorang di antara anaknya

kectrali, sampai dia memberi atau bersedekah kepada masing-

masing dari mereka berupa pemberian yang sepadan dengan anak

tersebut.

ndak boleh mengistime'uuakan dengan memberi lebih

barUnk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dan tidak

boleh pula mengistimer,r,rakan anak perempuan dibanding anak

laki-laki. Apabila dia melakukan pemberian seperti itu, maka

pemberian atau sedekah hanrs dirusak dan dibatalkan selamanya.

Ketentuan ini hanya berlaku dalam sedekah sunah. Sedangkan

dalam masalah nafkah yang wajib, maka tidak harus ada

pemerataan pemberian di antara mereka. Demikian juga dengan

kebuhrhan sandang 5nng uajib.

Tetapi, dia harus menafkahkan kepada setiap orang dari

mereka sesuai dengan kadar kebutuhannya, dia harus

menafkahkan hartanya kepada anaknya yang fakir dan bukan

kepada anaknya yang kaYa.

Ahmn pemerataan pemberian yang telah kami sebutkan ihr

tidak berlaku bagi anaknya anak (arcu), ibu mereka, istui-istri

mereka, budak mereka, dan Udak pula berlaku bagi selain anak.

BahlGn dia boleh memberikan hartanya lebih banyak kepada

setiap orang yang dicintainSn.
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Jadi, jika dia mempunyai il*, lalu dia memberi mereka 
I

harta, kemudian dia mempunyai anak yang lain, maka dia harus 
i

memberinya dengan pemberian yang sama seperti dia memberi l

mereka, atau menyertakan dia dengan mereka ke dalam

pemberian yang telah dia berikan kepada maeka, walaupun wujud

barang pemberian itu telah berubah, selama salah seorang di

antara mereka ifu belum meninggal dunia, sebab jika dia

meninggal dunia, maka hartanya ifu menjadi kepunyraan selain

dirinya (lnitu kepun5nan ahli unrisnya).

Jadi, ketika dalam kondisi seperti ini, a5nh hanrs memberi

anak ini, sama seperti pemberian yang telah dia berikan kepada

anaknya yang lain. Jika alnh tersebut tidak melahrkan pemberian

secam merata, maka anak ini diberi bagian dari harta peninggalan

ayahn5a, yaitu pokok harta kepunyaannya, dengan pemberian

yang sama dengan anaknSn yang lain tersebut-

Kesimpulan hukum tersebut telah diriwa5atkan dari jumhur

ulama salafr Seperti keterangan 5nng telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari Ma'mar, dari Alyub
As-Sikhtayani, dari hnu Sirin, "Bahwa Sa'ad bin Ubadah telah

membagikan harta kepada anak-anakn5ra semasa hidupnya, tiba-

tiba dia mempunyai seorang anak sesaat sesudah dia meninggal

dunia. Umar pun bertemu Abu Bakar, lalu dia berkata kepadanya,
'Aku fidak dapat tidur tadi malam karena memikirkan hnu Sa'ad;

yaitu anak yang baru dilahtkan ini, yang mana dia sama sekali

tidak mendapatkan harta peninggalan apapun?" Abu Bakar lalu

berkata, "Dan aku juga demikian, demi Allah."

Abu Bakar bsama kami, akhimln memufuskan unfuk
bertolak pergi menemui Qais bin Sa'ad, kami hendak mengajaknya

berdiskusi mengenai saudaran5a tersebut. Akhim5a kami datang
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menemuinya, lalu kami berdiskusi dengannya. Qais lalu berkata:

"Harta yang telah selesai dibagikan oleh Sa'ad, aku Udak

mengembalikan selamanya, akan tetapi aku meminta kalian berdua

menjadi saksi, bahwa bagianku menjadi miliknya." Qais benar-

benar memberinya bagian yang lebih banyak.

Pengakuan Abu Bakar mengenai kebenaran pembagian

tersebut adalah dalil yang membenarkan pemerataan pembagian

harta tersebut.

Diriwa5ntkan dari AMurrazaq; dari hnu Jumij, hnu Abu

Malikah mengabarkan kepadaku, bahwa Al Qasim bin Muhammad

mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata

kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai puhiku, Aktr

sesungguhnya telah memberimu kebun kurma di Khaibar, tetapi

aku khawatir aku lebih mengutamakanmu dibanding anakku Snng

lain, dan kamu tidak pemah menerimanya, maka kembalikan

kebun kurma ihr kepada anakku?" Aisyah lalu berkata, 'Wahai

ayahku, kalau saja aku memiliki l(haibar berikut pecahan emasnya,

tenhr aku akan mengembalikann5n."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Muhammad bin Ahmad

bin Al Jahm; hrahim bin Al Harbi menceritakan kepada kami,

Mu'ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami' Isma'il bin

hrahim; yaitu hnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Bahz

bin Hakim, dari ayahnya; yaitu Hakim bin Mu'awiyah, dari

ayahnp yaihr Mu'awiyah bin Haidah: bahwa ayahnya; yaihr

Haidah mempunyai banyak anak dari beberapa ibu yang berteda-

beda, yang mana anaknya masih banyak yang kecil-kecil- Dia

mempun5rai harta yang sangat banyak, lalu dia memberikannya

kepada anak-anak dari seorang ibu yang sama. Putranya; yaifu

Mu'awiyah pergr sampai dia tiba di hadapan Utsman bin Affan,
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lalu dia mengabarkan kepadanya mengenai harta oleh

ayahnla tersebut.

Utsman pun lalu mernberi orang fua tersehrt dua pilihan:

Hartan5a dikembalikan kepadanSn, atau dia mernbagikannya

secara merata di antara mereka? Akhiqp dia pun meminta
kernbali hartan5a. lalu tatkala dia meninggal dunia, anak-anaknya
yang sudah dewasa meniraggalkannlra untr.rk saudara-saudara

mereka yang masih keci-kecil.

Dengan sanad sarna, 37ang sampai pada Ibrahim Al Harti,
Musa bin lsma'il menceritakan kepada kami, Hammad bin
Salamah menceritakan kepada kami, dari Humaidi, dari Al Hasan

Ibnu Muslim, dari Mujahid, dia berkata: Jika orang memberi

anakn5ra suafu pemberian, tanpa memberi arak-anakny.a yang lain,

lalu dia meninggal dunia, maka pemberian itn adalah harta
warisan-"

DiriwaSratkan dari jalur periuayatan AMurrazaq; dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urqnh bin Az-Zubair, dia berkata:

Hendaknlra pemberian yang mtrncul dari kezhaliman si pemberi

sernasa hidup itu dikembalikan sebagaimana dikembalikannya

wasiat mayit yang timbul dari kezhaliman mayit tersebut."

Diriwayatkan dad jahr periuralntan AMurmzaq; Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Ibnu Tharanrs menceritakan kepada
kami, dari aphnya, dia berkomentar mengenai anak Janganlah
seseorang mengutamakan seorang anak unlaupun ha.rp dengan
sehelai rambut. Pemberian ifu batal, ifu adalah
perbmatan syetan. Bertindaklah adil dalam mernberi terhadap
mereka 3png sudah pada danrasa, dan bagikan pada mereka
pemberian tersebut.
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hnu Juraij berkata: Aku bertanya pada hnu Thawust

Sebagian pemberian mereka telah habis, kemudian ayah mereka

telah meninggal dunia?, dia menjawab: Anak yang ayahnya telah

memberi pernberian tersebut berhak mendapatkan pemberian

yang sama dari harta ayahnYa.

DiriwaSatkan dari ialur periwayatan AMurrazaq; dari Zuhair

bin Na{i', dia berkata, Aku bertanp pada Atha' bin Abi Rabah-

Aku berkata: Aku bermaksud mengutamakan sebagian anakku

dalam pemberian yang hendak kuberikan?' Atha' menjawab:

Jangan! Dia menolak dengan penolakan yang sangat keras, dan

dia berkata: Beri mereka secara merata-

Dengan sanad sanna, yang sampai pada AMurrazaq; dari

Ibnu Juraij, aku bertanya pada Atha': Dia bermaksud memberi

anaknya, apakah dia boleh memberi secara merata antara mereka,

ayah dan istri? Ibnu Jurarj berkata: Atha' tidak menyebutkan

kecuali il*, aku fidak pemah mendengar Nabi s keterangan lain

selain ihr.

Mereka selnua, yaitu Abu Bakar, [Jmar, Utsman, Qais bin

Sa'ad, dan Ummul Mukminin menyampaikan pendapat ifu di

hadapan para sahabat, yang diketahui tidak ada seorangpun di

antara mereka yang menentang mereka semua- Kemudian

Mujahid, Thawus, Atha', Urwah, dan lbnu Juraij pun juga

demikian. Inilah pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Syrraih,

Abdullah bin Syadad Al Hadi, hnu Syubmmah, Sufyan Ats-Tsauri,

Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman, dan

semua para pengikut madzhab kami-

Mereka kemudian berbeda pendapat. Syuraih, Ahmad, dan

Ishaq berkata: Adil ihr memberi anak lakilaki dua bagian dan anak
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perempuan satu bagian. Selain mereka berkata: Adil ifu
menyamaratakan dalam pemberian kepada anak tersebut.

Kami merir,vayatkan perrdapat lnng berbda dengan

pendapat yang telah disebutkan ifu, dan manperbolehkan unfuk
mengutamakan sebagian anak atas sebaEan !,ang lain; ini
diriuraptkan dari Al Qasim bin Muharnmad, Rabi'ah dan selain

mereka berdua. Dengan pendapat ini pula, Abu Hanifah, Malik

dan ArySyafi'i berpendapat.

Abu Hanifah menghukumi makruh mengutamakan

sebagian anak atas sebagian yang lain dalam pernberian, dan dia

membolehkann5ra jika sudah t€riadi.

Malik menghukumi makruh. Mernberikan semua hananp
kepada sebagian anak, maka mereka menyebutkan dari para
sahabat rS[, berupa kisah Abu Bakar dan Aiq;ah, dan juga

pendapat [Jmar, "Jika orang memberi anaknla,'-

Diriwayatkan dari hnu Wahb, dari hnu [-ahi'ah, dari Bukair
bin Al Asyajj, dari Nafi', "Bahwa hnu Umar memotong tiga atau

empat ekor hewan unfuk diberikan kepada sebagian anaknya dan

tidak pada sebagian anaknSn Srang lain."

Bukair berkata: Al Qasim bin AMurrahman Al Anshari
menceritakan kepadaku, 'Bahwa dia berturut bersama-sama Ibnu

Umar pada waktu dia membeli sebidang tanah dari seorang lelaki

dari kaum Anshar, kemudian dia berkata padany-a, Tanah ini unfuk
putraku yaifu Waqid, dia orang miskin, dia memberi Waqid tanah
tersebut, tanpa memberi anaknla yang lain."

Ibnu Wahb berkata: Aku menerima kabar dari Amru bin
Dinar, Bahua AMurrahman bin Auf mernberi putriryn, 5nng
merupakan hasil perkawinannya dengan Ummi Kultsum bint

I
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Uqbah bin Abi Mu'aith sebanyak empat ribu dirham, dan dia

mempunyai anak hasil perkawinannya dengan istrinya yang lain

selain Ummi Kultsum."

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriuayatkan

kepada karni dari jalur periwaptan hnu Wahb; dari Sa'id bin Abi

Ayt b, dari Basyir bin Abi Sa'id, dari Muhammad bin Al Munkadir,

bahwa Rasulullah $ bersaMa,

"Sefiap onng lrang memitki hara lebih betwanang dengan

harbn5n-"

Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki hujjah selain

ini.

Karni menemukan onmg yang mengatakan sesuai dengan

pendapat kami, berhujjah dengan hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya, Abu

Bakr bin Abi Slraibah, Ishaq bin hrahim; yaitu Ibnu Rahawaih,

hnu Abi [Jmar, Qutaibah, Muhammad bin Ramh, Harmalah hnu

Yahla, AMu bin Humaid menceritakan kepada kami, Yahya

berkata: hrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami- hnu Abi

Syaibah, Ishaq, hnu Abi Umar berkata: Semuanya dari Sufuan bin

Ulrainah. Qutaibah dan hnu Ramh berkata: Keduan5n dari Al-

L-aits bin Sa'd. Harmalah berkata: hnu Wahb mengabarkan

kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku. AMu berkata:

Affiurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan

kepada kami. hrahim, Sufuan bin USninah, Al [-aits, Yunus, dan

Ma'mar sepakat, semuanya dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin An-

Nu'man bin Basyir dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf-

.!9'?r Jc 6'J?
/l
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Keduanp dari An-Nu'man bin Basya, dia berkata: 'Ayahku
membawalar kepada Rasulullah $, lalu dia berkata, 'Aku memberi

hibah analdnr ini (An-Nu'man) seorang budak laki-lald'. Rasulullah

bertanyra, 'Apakah sernua anak-anakmu l<amu M hibah? &a
menjaruab, 'Tidak', Beliau bersaMa,'(jika dernihan) sqffi minta
kembali pnberian ifu'-" bi rdaksi kepunSraan hrahim, Yunus
dan Ma'mar. Sufuan bin L\rainah dan Al-laits menyebutkan

redaksi: "Apakah masing.masing dari anakmu l<amu bei hibah?'
Sedangkan mengenai redaksi lain selain redaksi tersebut, mereka
sepakat.

Diriunyatkan dari jahr periuayatan Malilq dari Az-Zuhri,
dari Humaid bin AMurrahman bin Auf dan Muhammad bin An-
Nu'man bin Basyir, bahura mereka menceritakannlra dari An-
Nu'man bin Basyir, Bahrala sang ayah membaruanla menemui
Nabi $. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku telah

memberi putraku ini (An-Nu'man) seoftmg budak laki-laki?" lalu
beliau bertanya, "Apakah masing-masing dari anaknu kamu beri
hibah dengan pemberian tqng sarna dengan anak ini?' Dia
merrjaruab, 'Tidak." Beliau bersaMa, "segenlah ambil kembali
pembaian ifu."

Demikian juga kami telah meriuagptkan bempa ttrlisan.
Diriunyatkan pula dari ialur periuaayatan Al Auza'i, dari Az-Zuhri.
Karni juga meriwa5atkannSn bersumber dari jalur periuaptan
Jarir, dan Abdullah bin Al Mubarak. Keduanyra dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnya, dari ArNu'man bin Ba$/ir.

Sedangkan rir,valrat yang diriuaSratkan dari ialur periwayatan

Syr'tnh; dari Sa'ad bin lbmhim, dari Urqah bin Az-Zubair, dari
An-Itr'man bin Bas!,ir- Semua dalam hadits ini berkata:
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"sesungguhnya Rasulullah $ berkata pada Basyir, 'Sqemlah

minta kembali pemberian itu (ruddahu, urdudht)' ."

Diriwayatkan dari jahr periwa5ntan Al Bukhari; Hamid bin

Umar menceritakan kepada karni, Abu Awanah menceritakan

kepada kami, dari Hushain; fihr Ibnu AMirrahman, dari Aq1

Sya'bi: Aku mendengar ArrNu'man bin Basyir pada saat dia

berada di atas mimbar mengatakan: A5nhla'r memberiku

pemberian, lalu dia menemui Rasuhllah #i, dia lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, Aku menrberi putralar dari Amrah bint

Rawahah pemberian', lalu dia merryumhlm agar aku meminta

engkau menjadi saksi atas pemberian ifu wahai Rasulullah,"

Rasulullah # bertanla, "Apal<ah kamu memberi Fda semua

anakmu pemberian tnng sepdan dengan ana!< ini?' Dia

menjawab, 'Tidak.' Beliau kembali bersaMa, -y. ti*":'ilX tt*A

'^rbb tj g.ir tisl rsii " runttun kafian semua kepda Allah, dan

bercil<aptah adit di anbn anak-anak kalian? Segemlah ambil dan

minta kembali pembuiann5n ifu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yah5ra bin

Yahsa menceritakan kepada kami, Abu Al Ahunsh menceritakan

kepada kami, dari Hushain bin AMurrahman, dari AqrSya'bi, dari

An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Ayahku mernberi sdekah

kepadaku dengan sebagian hartan5n, lalu aphku bertolak pergi

menemui Rasulullah # ,r"hrk meminta beliau menjadi saksi atas

sedekahku. Rasulullah $ lalu bertanya, "Apakah melakukan

pemberian sdekah ini dengan anakmu semuan5n?' Dia

menjawab, *Tidak.' Beliau bersaMa, €l$ii G 6la:'ilX ryaA

" Takuttah kalian ke@a Nlah, dan basilaplah adil di tengah-
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tengah anak-anak kalian-' lalu ayahku pulang, kemudian meminta
kembali sedekah itu."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Baq/ar menceritakan kepada kami, Abu Hayyan yaifu Yahya
bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dari AqlSya'bi,
An-Nu'man bin Basyir menceritakan kepadalar, lalu dia

menufurkan hadits tersebut, dan di dalamn5n mengandung redaksi:

Rasuhrllah $ bersabda, ):-t ,b W( dri, "Aku fr'dak akan membei

kaakian palsu."

Atsar ini adalah keterangan yarrg mutawatA serta saling

menguatkan safu sama lainnya: Asy-Sya'bi, Urwah bin Az-Zubair,

Muhammad bin An-Nu'man, dan Humaid bin AMurahman,
semuanlra mendengar langsung dari An-Nu'man-

Para ulama ahli hadits semuanya meriwayatkan dari
mereka, semuanya mufakat atas perintah Rasulullah $ mengenai

pembatalan sedekah, pemberian (hibah) dan (perintah) mengem-
balikannSn. sebagian mereka menerangkan, bahwa sedekah dan
pemberian ihr harus dikembalikan. Dan beliau $ mengabarkan,

bahwa sedekah dan pemberian seperti itu tindakan penyimpangan
(Al Jaufi, dan tindakan penyimpangan itu tidak boleh dilegalkan
dalam agama Allah &. Jika saja tindakan penyimpangan itu

dilqalkan, tentu semua tindakan penyimpangan dan semua

findakan kezhalinran itu dilegalkan. Tindakan melegalkan
penyimpangan dan ke-zhaliman ini adalah tndakan merunfuhkan
Islam se@ra terang-terangan.

IGmi menemukan mereka yang menentang pendapat kami
mempergunakan hadits ini sebagai landasan hukum unfuk
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melegalkan tindakan penyimpangan ini. Misalnya sebagian mereka

berkata: Bahwa orang hra boleh berhibah kepada anaknya dengan

semua harta. Kami berkata: Maha Suci Allah, dalam aasi hadits

tersebut hanya disebutkan, 'sebagian hartanya," dan dalam

sebagian riwayat lain yang tertukti disebutkan, "Sebagian barang

lnng dihibahkan dari hartanya."

Sebagian ulama yang lain berkata: Hadits ini telah

diriwayatkan oleh Daud bin Abi Hind, dari AqrSya'bi, dari An-

Nu'man, bahwa Rasulullah $ ber{<ata kepada Basyir: " Persaksikan

pembuian ini kepada seJain diriku, apl<ah frdak

membhagiakannu mereka ifu erna dahm bqbakti?' Dia

menjawab, "Ya." Beliau bersaMa, "Jika demikian, maka ianganlah

mengutamakan anakmu atas anak Snng lain ketika memberi

hibah."

Al Mughirah telah meriwayatkannln dari ArySya'bi, dari

An-Nu'man, dalam hadits ini An-Nu'man berkata: "Percaksikan

pembeian ini pada selain dfuiku," maka kami menjawab: Dalil ini

adalah hujjah yang melemahkan kalian. Karena saMa Nabi $,
"Falaa idzad' "maka lakukan ifu." Ini adalah perintah

meninggalkan suatu pertuatan yang shahih, serta cukup bagi

orang yang berakal cerdas.

SaMa Rasulullah $, ,5* ui' e lq#lfl 'Persaksikan

pemberian ini pada selain diriku," Kalau tidak ada redaksi lain

kecuali redaksi ini, tenfu kalian Udak memiliki pegangan yang

terkandung dalam redaksi ini.

Jika ada orang yang lebih tinggi lerrelnya daripada AI

Mughirah dan Daud bin Abi Hind, meriwayatkan keterangan

tambahan yang benar-benar diriwayatkan, lpng mana tidak boleh
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ada seorangpun menentangnga, yaifu perintah Nabi S
mengembalikan sedekah dan pemberian tersebut serta perintah

mengambil kembali sedekah dan pemberian tersebut, maka

dengan keterangan tambahan ini, dan diduhrng dengan
yang disampaikan oleh Rasr.rlullah $, bahwa

pemberian sedekah atau hibah itu adalah tndakan yang

menyimpang- Benar adanya, bahwa makna sabda Nabi $, WG
g.3 tih ,)b " Persalsikan prnbaian ini pda setain diriku," hada

lain adalah sebuah ern@rnan.

Hal tersebut juga sarna seperti firman Ailah e,

'A1;34i>3i4;,o5
"Jika merel<a Maka iangpnlah lamu ikut

pula menjadi saksi betsma mad<a," (Qs. Al An'aam [6]: 150).

Maknanya bukan memperbolehkan unfuk bersaksi atas

tindakan penyimpangan dan kebatilan. Tetapi sebagairnana firman
Allah &,

"j;<$ ie Jj *j$-,8" e-t
'Maka Jang ingin (bqinan) hqdaklah dia

beiman, dan barangsiap tnng ingin (lefir), biarlah dia l<aftr." (Qs-

Al Kahfi l78l:29).

Sama juga seperti fiman Allah &,

'ecw
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'Pertuatlah aP tqng lamu kdtqdakii (Qs' Fushshilat

411:40).

Juga seperti ftrman Alhh e,

'Malanhh dan Mrutan7sannglah l<amu (di dwia dalam

q)aktu) trang wtdek; Seswsglntp l<amu adalah onnlJomnll

tnng Mos.'(Qs- Al Mursalaat V7l.46l-

Sungguh Rasrlullah $ tefiindar dari tndakan melegalkan

seseoremg trnfuk bersal(si atas strafu png telah beliau

telah kabarkan, bahua pertuatan itu adalah findakan !,ang

menyimpang, dan beliau membiar*annp tebp dilal$kan dan tidak

menolakn5n.

Ini sesuatu }Eng tidak boleh dilal$kan oleh seorarE mr:slim.

Cukuplah trntuk merrjaurab persoalan ini kami merrgaiukan

pertanyaanr Apakah hibah dan sedekah tersebtrt adalah

huk rrns boleh dilakukan atau hak yang batal yang tidak boleh

dilaln*an? Dan tftlak ada ruang untuk basan Fng lainnya.

Apabila mereka merriaurab: Hak png boleh dilakukan? Maka

mereka telah melalarkan kebohongan 5nng amat besar, sebab

mereka mengaba:{<an, bahwa Rasuh.rllah $ menolak bersaksi atas

suatu kebenaran- Padahal kebenaran ifu adalah ses.rafu lnng

datang pada kita dari Rabb kita melalui firman-l{ya,

i&tclyfitti lYr{;

'r#Kyry't;:ii'\g
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" Janganlah sksi-sksi ifu enggrn (membai ketmngan)
apabila mereka dipangili' (Qs. Al Baqarah 121: 2821dan melalui
firman Allah &,

c3#{',4gg$;$
" Dan jangantah penulis ; ""* aling sulit menyulitkan.'

(Qs. Al Baqarah l2l:282:1.

Apabila mereka menjawab: Bahwa tindakan memberi hibah
dan sedekah itu Undakan yang batil S;ang tidak boleh dilakukan?
Mereka telah melakukan kebohongan yang sangat besar, sebab
mereka mengabarkan bahrln Nabi $ mengadili perkara lrang batil,

melegalkan penyimpangan tersebut dan menyuruh ormg lain
bersaksi atas mu'amalah yang mengandung penyimpangan.

Kedua jauraban itu dapat mernbaura pada kelarfuran
lantaran menolak kebenaran agarna, tanpa ada keraguan
sedikitpun, dan harus memilih salah safu dari kedua jar,,rnban

tersebut- Sebagian mereka menambah ketersesatan dan
kebohongan, sebab dia berkata: Makna saMa Nabi $:
"Petsaksikan pemberian ini pada selain dirikt)," yaifu bahun aku
adalah Imam, dan Imam itu tdak boleh menjadi saksi. Jadi,
mereka menggabtrngkan dua kebohongan sekaligus:

Pertama: Kebohongan terhadap Rasululhh ei dalam

tindakannya yang menlampaikan penafsiran yang tidak pemah
beliau katakan. Maka oramg yang menlnmpaikan penafsiran ini
hendaknya dia bersiap menempati tempat duduknya dari neraka.

Kdua: Pendapat mereka, "Bahura Imam itu tdak boleh
menjadi saksi-" Mereka benar-benar telah bertohong dan
menyampaikan pendapat yang menyesatkan, justru 5nng benar
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imam ihr boleh menjadi saksi, karena imam adalah salah seorang

dari kaum muslimin yang diperintahkan untuk tidak boleh menolak

ketika dipanggil (dimintai keterangan). Alasan lainnya adalah,

Altah @ berfirman, j'#:rP 5i;t'.ta'i| t:;i\'--;*i'13'3

"6*r; y:n.y't\ "Jadilah kamu oftng yang benar-benar penegak

keadihn, menjadi saki Karena Allah biarpun terhadap diimu

sendii atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." (Qs. An-Nisaa' [4]:

135). Firman Allah ini adalah perintah yang ditujukan kepada para

imam, tanpa ada keraguan sedikitpun.

Keganjilan yang timbul karena sedikitnya rasa malu dari

omng yang mengatakan pendapat ini, dan timbul dari pendapat

dan madzhabnya adalah, bahwa seorang Imam, ketika bersaksi di

hadapan seorang hakim dari sekian hakim yang menjadi

bawahannya, maka kesaksiannya ihr pun dapat diterima-

Jadi, kalau seorang Imam, dengan posisinya sebagai Imam

itu tdak boleh menjadi saksi, maka tentu kesaksiannya itu tidak

dapat diterima.

Kemudian sebagian mereka menyampikan penafsiran yang

mana membisu itu lebih baik bagi dirinya, dia berkata: "Mungkin

An-Nu'man adalah anak yang sudah dewasa, dan dia belum

menerima pemberian tersebut. "

Omng yang mengatakan pendapat ini ada kemungkinan

berada di tengah-tengah sekawanan kambing jantan karena

kebodohan, atau orang dihilangkan sifat malu dan keyakinan

agamanya, karena masa kecilnya An-Nu'man itu Iebih terkenal

daripada matahari (maksudnya sang masyhur), dan dia dilahirkan
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sesudah hijrah Rasulullah, tanpa ada perbedaan pendapat dari

seorang pun di kalangan para ulama ahli hadits.

Biografi An-Nu'man telah diterangkan dalam hadits Abu
Hagryan, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man, "Aku pada saat ifu
adalah seorang anak laki-laki" dan pemyataan ini fidak

diungkapkan untuk orang yang sudah baligh.

Sebagian mereka mengatakan: Pemberian tersebut belum

berkekuatan hukum tetap, melainkan baru sebatas musyawarah

unfuk mencari kesepakatan. Mereka berusaha menggabungkan

riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah dengan hadits berikut ini dari Az-

Zvhr1, dia dalam hadits ini berkata: "Dari An-Nu'man, ayahku

memberiku budak laki{aki muda, kemudian dia membawaku
menemui Nabi S. [-alu dia berkata: Aku sesungguhnya memberi

putraku ini seorang budak laki-laki muda, apabila engkau

memperbolehkan aku melakukan pemberian ih.r, maka aku akan

lakukan."

Jika bukan karena kebutaan kaum tersebut dan
ketersesatan mereka, maka tentu hawa nafsu tersebut tidak akan

menguasai mereka, mereka mendengar pada bagian awal hadits,

"Ayahku memberiku seorang budak laki-laki muda," pada bagian

tengah hadits: "Wahai Rasulullah, Aku memberi pufuaku ini

seorang budak laki-laki muda," dan mereka mengatakan:

Pemberian itu belum berkekuatan hukum tetap.

Pemyataan Basyir, "Apabila engkau memperbolehkan aku

melakukan pemberian itu, maka aku akan melakukannya." Ini
adalah pemyataan yang benar, dan ucapan seorang mukmin yang

tdak akan melakukan kecuali perbuatan yang Rasulullah $
perbolehkan, ini sesuai makna yang nampak dari hadits tersebut,

tanpa memberi interpretasi apapun. Benar tanpa interpretasi,
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tetapi jika Nabi *$ membolehkannya, maka tentu Basyir boleh

melakukannya, dan jika Nabi #i tidak pemah membolehkannya,

maka Basyir pun harus memintanya kembali, dan tidak boleh

melanjutkannya, hal itu seperti yang telah dia perbuat-

Mereka juga menyebutkan riwayat Abdullah bin Aun yang

mencaitakan hadits berikut ini yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi,

dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Ayahku memberiku suatu

pemberian, kemudian dia membawaku menemui Rasulullah p$

agar beliau mau menjadi saksi pemberian ifu, lalu beliau bertanya,

"Apakah semua anakmu kamu bei pemberian (separti) pada anak

ini?' Basyir menjawab, "Tidak." Beliau kembali bertanya,

" Bukankah kamu menginginkan mereka berbakti sama seperti

bakti gng kamu inginkan dari anak ini?' Dia menjawab: "Benar-"

Beliau bersaMa, "Aku sesungguhnSm tidak akan meniadi saki-"

hnu Aun berkata: I-alu aku menceritakan hadits kepada

hnu Sirin, dia berkata: Sesungguhnya kami hanya menceritakan

hadits, bahwa beliau bersabda: "Berusahalah bersil<ap adil di

antan anak-anak kalian-"

Ali berkata: Kesimpulan mengenai hadits ini bahwa hadits

ini adalah hujjah yang sangat melemahkan mereka, sesuai dengan

alasan yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa Nabi $ tidak mau

menjadi saksi atas kebatilan, padahal pemberian ini adalah

findakan yang batil, sebab beliau tidak berkenan menjadi saksi atas

pemberian Basyir tersebut.

Demikian juga riwayat Abdushshamad bin Abdul Warits,

dari Sytr'bah, dari Sa'id, yang menceritakan hadits ini, dan dalam

teks hadits tersebut disebutkan: "Aku tidak akan meniadi alcsi-"
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Perkataan hnu Sirin: $Si ,fr.ri.:6 "Berusahalah bersikap

adil di antara anak-anak kalian," sanadnya munqathi'. Kemudian

kalau pun perkataan tersebut shahih, tenfu itu malah menjadi

hujjah yang memperkuat kami sekaligus melemahkan mereka,

karena beliau menSmruh berusaha bersikap adil (Muqaarabahl, darr

melarang pertuatan sebaliknya, padahal mereka memperbolehkan

bertuat sebaliknya dari berusaha bersikap adil tersebut, dan tidak

menetapkan ka,vajiban berusaha bersikap adil, jadi tidak ada yang

lebih sesat daripada mereka yang terhrfup akalnya.

Muqaarabah adalah bemsaha sungguh-sungguh unfuk

bersikap adil, sebagimana Allah @ berfirman,

b--$;1 "j5 
"1341 

'6.1h3,6rr:.VS Jii
I

")ia?6;;fr,#'JLiL;SS
" Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adit di

antara istei-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada

yang kamu cinbf, sehingga l<amu biarkan Jpng lain terkafung-

katung." (Qs. An-Nisaa' [4]: L291.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa orang yang berusaha

sungguh-sungguh unfuk bersikap adil di antara anak-anaknya,

walaupun dia tidak akan dapat berlaku adil dengan sebenar-

benamya, adalah orang yang telah berusaha bersikap adil

(muqaariA, jika dia tidak dapat melakukan yang lebih daripada

sekedar berusaha berlaku adil.

1
j
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Di antara keganjilan dunia adalah penentangan mereka

dengan riwayat Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abi Az-Zubair, dari

Jabir, yang menceritakan hadits ini. Jabir berkata: "lsfui Basyir

berkata: Apakah putraku menerima pemberian budak laki-laki

kepunyaanmu ini, mintalah persaksian untukku di hadapan

Rasulullah d*. t-alu dia menemui Rasulullah $, dan mengutarakan

permintaan istrinya.

Rasulullah S lalu bertanya kepada Basyir, "Apakah dia

mempunyai saudara?' Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya,

"Apakah kamu membei masing-masing dai mereka pemberian

yang sepadan dengan pemberian yang kamu beikan pada anak

ini?," Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Pembeian ini
frdaklah patut dilakukan, ingat sesungguhnya aku tidak akan

menjadi saksi kecuali atas suafit kebenaran."

Tidak ada penentangan yang lebih ganiil kecuali

penentangan dari mereka dengan hadits ini, padahal hadits ini

adalah hujjah yang sangat melemahkan mereka, karena pada

bagian awalnya ada penjelasan: " Tidaklah pafuf', dan pada bagian

akhimya: " Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi kecuali atas

suatu kebenaran."

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa pemberian Basyr tersebut

bukanlah suatu kebenaran, dan jika bukan suafu kebenaran, maka

pemberian basyir ih.l adalah suatu kebatilan dan kesesatan,

Allah @ berfirman , 'sit$t fit- ,iS ';... 6(1 * Maka tidak ada

sesudah kebenaran ifu, melainkan kesesatan." (Qs. Yuunus [10]:

321.
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Apabila mereka berdalih: Nabi $ bersabda, l oi'S t
" TidaHah patut ftagi seomng parhrer) menjual (bagian hak milik
bersama)" ini mengenai hadits sytfah, kemudian kalian
melegalkannya, ketika s5afii' telah mengizinkannya, dan
Rasulullah $ melarang untuk bemadzar, kemudian kalian

menetapkannya wajib dipenuhi, saat nadzar sudah terjadi.

Kami menjawab: Memang benar adanya; karena
Rasulullah $ menetapkan dua pilihan bagi pihak pengambil alih,

mengambil alih bagian hak milik yang dijual tersebut atau
mengabaikannya, dan dalam pengabaian haknya itu terdapat
pengakuan keabsahan jual beli tersebut, sehingga kami berganfung
pada perintah Rasululluh # mengenai legalitas jual beli tersebut.

l-arangan Rasulullah $ tentang nadzar, kemudian beliau

menyuruh memenuhi nadzar tersebut, dan beliau mengabarkan:
" Orang Wlit ditunfut memenuhi nadzamya.". Jadi, kami
bergantung pada perintah Rasulullah. Segala jawaban yang

bersangkutan dengan bab ini landasannya adalah, bahwa
Rasulullah $ memperbolehkan unfuk melakukannya sesudah

beliau menyuruhnya unfuk mengembalikan, dan kami adalah

orang pertama yang tunduk dan lnng menaatinya, tetapi landasan

tersebut adalah keterangan yang tidak akan kalian temukan

selamanya.

Sebagian mereka menyampaikan riwayat yang sangat

ganjil, yaitu bahwa dia menuturkan hadits yang telah diriwayatkan

dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Fithr bin
Khalifah, dari Muslim bin Shabih yaihr Abu Adh-Dhuha, aku
pemah mendengar An-Nu'man bin Basyir mengatakan: "Ayahku
pergr membawaku kepada Rasulullah $ unhrk meminta
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pertimbangan mengenai sesuatu barang yang dia telah berikan

padaku. Beliau lalu bertanya, "Apakah kamu mempunyai anak

selain An-Nu'man?' dia mengiyakannya. Dan beliau membeberkan

semua tangannya seperti ini, " Mengapa kamu tidak menyamarata-

kan di anbra mereka."

Orang yang menentang riwayat dari setiap periwayat yang

telah kami sebutkan, sesungguhnya adalah orang yang terhina dan

tidak mendapatkan pertolongan. Fithr itu merupakan periwayat

yang dha'if.

Kalau saja Sufuan tidak meriwayatkannya, dari Abu Adh-

Dhuha, dari An-Nu'man, tentu dalam hadits ini tidak mengandung

hujjah yang memperkuat mereka. Karena, seluruh riwayat lainnya

adalah riwayat yang mengandung penjelasan lebih -baik hukum

maupun redaksinya- dibanding riwayat Fithr ini.

Bagaimana tidak demikian, padahal kami telah meriwayat-

kan hadits Fithr ini yang bersumber dari periwayat yang jika

sosoknya tidak lebih tinggi di atas Yahya bin Sa'id Al Qaththan,

maka dia tidak lebih rendah daripada Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, yaitu Abdullah bin Al Mubarak, dari Fithr, dari Muslim

bin Shabih, aku pemah mendengar An-Nu'man mengatakan:

Ayahku membawaku kepada Rasulullah $, karena dia hendak

meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang mana dia telah

memberikannya padaku? Beliau lalu bertanya, "Apakah kamu

memliki sejumlah anak selain An-Nu'man?' Dia mengiyakannya.

Beliau bersabda, " Ratakan di antara mereka-" Jadi, perintah ini

memberi kepastian wajibnya melakukan pemerataan pemberian di

antam mereka.

Padahal para pengilnrt madzhab Malik benar-benar

mengarahkan perintah Nabi $ membaca takbir pada pengertian
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wajib hanya lantaran perintah tersebut. Para pengikut madzhab
Abu Hanifah mengarahkan perintah Rasulullah untuk mengulang
berkurtan bagi orang yang berkurban sebelum Imam selesai

khutbah pada pengertian wajib, hal itu hanya lantaran adanya
perintah tersebut.

Mereka tems-menems berusaha keras menentang
kebenaran dengan bertagai cara lrang halus, bahkan sampai
sebagian mereka berkata: Perintah ini pengertiannya sarna seperti
keterangan yang telah diriwayatkan, bahwa Rasulullah S datang

membawa manik-manik (maiad, lalu beliau membagikannya

kepada wanita merdeka dan budak perempuan.

Ada kemiripan antara perintah penyamarataan pemberian
ini dan perintah Rasulullah $ meminta kembali sedekah dan

pemberian tersebut, dan keterangan yang disampaikan oleh
beliau $, bahwa sedekah dan pemberian ifu adalah tindakan yang

menyimpang jika mereka berakal cerdas. Jadi, seluruh jawaban

yang telah mereka sampaikan itu Udak benar. -Segala puji bagi
Allah Tuhan seru sekalian alam.-

Sedangkan mengenai hadits, {9. ifi J6 O '$ " Snuup

orang yang memiliki harta lebih berwenang dengan hartanya,"
maka riwayat ini shahih.

Allah & berfirman,

6 6 tA;,6 {ifr 6 til r-i {; y-A i,ft5

?-JeW{'"K
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"Dan frdaHah patut bagi laki-laki yang mul<tnin dan tidak

(pula) bagi perempuzn yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

(yan7 kin) tentang un$an mereka." (Qs.Al Ahzaab [33]: 36).

Allah & j,rgu berfirman,

AfrU6yyiVtSrdi
"Nabi itu (hendaknSn) lebih utama baqt omng-orang

mukmin dari din mereka sendii, "(Qs.Al Ahzaab [33]: 5).

Jadi, orang yang menetapkan kev,rajiban berzakat,

ketetapan batalnya upah pezina, upah peramal, jual beli khamer,

jual beli ummul walad, dan jual beli riba, adalah orang yang telah

menetapkan batalnya sedekah dan pemberian yang lebih

mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain.

Kalau saja mereka menentang diri mereka sendiri dengan

penentangan ini dalam menetapkan batalnya pemberian dan

sedekah yang belum diserah terimakan, tentu penentangan itu

lebih unggul dan lebih kuat. Tetapi mereka bagaikan orang yang

mabuk minuman, orang yang kehilangan akal. Sebagian mereka

berdalih, bahwa itulah amal perbuatan manusia. Kami berkata:

Amal perbuatan manusia yang didominasi oleh kebatilan-

Anas berkata: ndak ada ketetapan yang lebih dikenal

daripada ketetapan yang aku jumpai manusia tetap memeganginya

kecuali shalat.

Sebagian mereka berkata: Tatkala tindakan mengutamakan

sebagian saudara atas sebagian yang lain itu boleh dilakukan, maka

tenfu tindakan mengutamakan sebagian anak atas sebagian png
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lain itu juga boleh dilakukan? Maka kami katakan: Ini aturan hlis!
Mengapa kalian tidak sekalian mengatakan: Tatkala qishash yang
melibatkan seseorang dan saudaranya ifu boleh dilakukan, maka
tenfu qishash yang melibatkan antara seseorang dan anaknya juga
boleh dilakukan? Bahkan sampai jawaban ini bisa lebih
diunggulkan untuk dijadikan pegangan.

Keterangan yang telah mereka sampaikan; dari para
sahabat i{s, seluruhnya tidak ada hujjah yang memperkuat mereka
di dalam seluruh keterangan sahabat tersebut, karena tidak ada
hujjah yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah $.
Di samping itu, hadits Abi Bakar yang telah kami sampaikan ini
berbeda dengan hadits Abu Bakar yang mereka sampaikan.

Sedangkan pendapat Umar dan Utsman, "Jika orang
memberi anaknya suafu pemberian," maka kami tidak pemah
melarang pemberian pada anak, akan tetapi kami hanya melarang
mengutamakan pemberian sebagian anak atas sebagian yang
lainnya.

Di dalam pemyataan mereka berdua itu tdak mengandung
dalil yang menerangkan bolehnya mengutamakan pemberian pada
sebagian anak atas sebagian yang lainnya. sebagaimana di dalam
pemyataan mereka yang juga tdak mengandung dalil yang
menerangkan bolehnya jual beli khamer dan babi. Bahkan
larangan mengutamakan pemberian sebagian anak atas sebagian
yang lainnya itu shahih diriwayatkan dari mereka berdua, seperti
keterangan yang telah kami sampaikan.

Sementara riwayat dari Ibnu Umar, maka tidak pemah
diterangkan, bahwa dia tidak pemah memberi anak-anaknya yang
lain, baik sebelum (memberi pada waqid) maupun sesudahnya,
dengan pemberian yang sama dengan waqid tersebut, bahkan di
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dalam riwayat tersebut diterangkan, bahwa Waqid putraku adalah

orang miskin.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa dia tidak pemah lagi

memberinya sesudah pemberian itu, sebagaimana Ibnu Umar

memberi kepada saudara-saudaranya Waqid, sehingga dengan

pemberian ifu Waqid pun dapat mengejar keketertiggalannya

dengan mereka dan membebaskannya dari kemiskinan. Hanya

saja riwayat tersebut diriwayatkan dari jalw periwayatan hnu

[ahi'ah, dimana dia adalah periwayat yang dha'if.

Demikian juga komentar mengenai riwayat dari

AMurmhman, riwayat tersebut sanadnya juga munqathi'-

Kemudian kalau pun riwayat tersebut shahih, maka di dalam

riwayat tersebut itu pun tidak diterangkan, bahwa dia tidak pemah

melakukan pemerataan di antara mereka (anak-anaknya); baik

sebelum maupun sesudah memberi anaknya tersebut- Semua

argumentasi yang menjadi pegangan mereka itu terbantah.

Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mengenai segala jenis nafkah yang wajib; sabda

Rasulutlah iS: " Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian," ini

adalah dalil yang memberi kepastian wajibanya seorang ayah

menafkahkan kepada setiap orang anak harta yang dia tidak

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebufuhan hidupnya

kecuali dengan harta tersebut. Jika orang tua melampaui batas

pemberian ini, maka dia dinyatakan tidak pemah bersikap adil di

antara mereka.

Demikian juga, pemyataan Rasulullah $ tasebut adalah

dalil frang memberi kepastian wajibnya penyamarataan antara anak

laki-laki dan anak perempuan. Aturan ini udak berlaku dalam harta

warisan. Setiap nashit'r memiliki afurannya sendiri-sendiri- Afuran
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penyamarataan ini tidak berlaku bagi selain anak-anak dari si
pemberi, sebab nash tersebut tidak menerangkan kecuali
bersangkutan dengan mereka (anak-anak dari si pemberi).

Sedangkan anaknya anak (crrcu si pemberi hibah), maka
tidak ada pertedaan pendapat mengenai mereka. pam sahabat
Nabi $ mempunyai banyak cucu laki{aki; baik dari anak laki-laki
maupun dari anak perempuan, tetapi Rasulullah # tdak pemah
menetapkan ka,r'rajiban memberi mereka, dan bersikap adil di
dalam memberi mereka.

Apabila anak penerima hibah itu meninggal dunia sesudah
orang tuanya memberi hibah, yang sama sekali tidak mengandung
pengutamaan di dalamnya, maka hibah ifu stafusnya telah berubah
menjadi hak ahli warisnya. Dan unsan ayah tersebut yang
berkaitan dengan hibah itu menjadi hilung.

Jika orang fua tersebut lebih dahulu meninggal, maka
pemberian secara adil adalah utang yang menjadi tanggungan
orang tua tersebut, sehingga utang (pemberian secara adil ifu)
hanrs dipenuhi dari harta pokok peninggalannya. -Hanya kepada
Allah lah kami memohon taufik.-

1633. Masalah: Hibah bagian yang telah ditenh.rkan,
serta yang jumlahnya telah diketahui dari total semuanya, seperti
sepertiga, seperempat atau jumlah sejenis lainnya dari sebuah
harta milik bersama, dan sedekah bagian milik bersama tersebut
adalah perbuatan yang boleh serta perbuatan yang baik dilakukan
oleh pihak yang bermitra maupun pihak yang bukan mitra,
dilakukan oleh orang yang kuya maupun orang fakir, yang
bersangkutan dengan barang yang dapat dibagi-bagi maupun
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barang yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti hewan dan jenis

barang lainnya.

Ini merupakan pendapat Utsman Al Batti, Ma'mar, Malik,

Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Tsaur, Abu Sulaiman, dan semua

para pengikr,rt madzhab mereka. Ini pula yang menjadi pendapat

hrahim An-Nakha'i.

Abu Hanifah berkata: Seseorang tidak boleh menghibahkan

hak milik bersama yang berkaitan dengan barang Sang dapat

dibagi-bagi, tidak boleh pula bersedekah dengan barang tersebut;

baik ifu dilakukan oleh seorang yang bermiha maupun bukan

pihak yang bermitra, baik hibah atau sedekah barang tersebut

diberikan kepada orang fakir maupun kepada orang kaya.

Boleh berhibah dan bersedekah berupa hak milik bersama

yang berkaitan dengan barang yang tidak dapat dibagi-bagi, baik

hibah atau sedekah barang tersebut diberikan kepada orang fakir

maupun kepada orang kaya, baik itu dilakukan oleh seorang yang

bermitra maupun bukan pihak yang bermitra.

Barang yang dapat dibagi-bagi menurut Abu Hanifah

adalah, perumahan, tanah, jenis barang yang diukur dengan

takaran, jenis barang yang diuhr dengan timbangan, jenis barang

yang dikur dengan satuan bilangan, dan jenis barang yang diukur

dengan meteran. Sedangkan barang yang tidak dapat dibagi-bagi

menunrt Abu Hanifah adalah, seekor hewan, sebuah pemandian

air panas, sebilah pedang, sebuah berlian, sehelai kain, sebuah

jalan, dan barang sejenis lainnya.

Abu Hanifah berkata: Iianhberupa hak milik bersama yang

tidak dapat dibagi-bagi sama sekali tidak diperbolehkan kecuali,

inisiatif itu bermula hanya dari pihak yang bermitra.
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Abu Hanifah berkata: Penyerahan barang yang menjadi
milik bersama sebagai jaminan utang (rahrll; baik barang tersebut
dapat dibagi-bagi maupun barang yang tidak dapat dibagi-bagi,
sama sekali tidak diperbolehkan; baik insiatif itu bermula dari pihak
yang bermiba maupun dari selain pihak yang bermiha.

Abu Hanifah berkata: Jual beli barang yang menjadi milik
bersama, menjadikannya sebagai maskawin, dan berwasiat berupa
barang tersebut, -yaifu milik bersama yang dapat dibagi-bagi dan
milik bersama yang Udak dapat dibagi-bagi- maka hukumnya
boleh; baik inisiatif itu bermula dari pihak yang bermitra maupun
dari selain pihak yang bermiba. Demikian juga dengan
memerdekakan budak milik bersama.

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah membanggakan
berbagai pembagian yang tidak masuk akal ini, dan berbagai
pembagian aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang
secara spesifik melarang safu dari sekian banyak hal yang telah
disebutkan itu.

Tidak ada perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Abu
Hanifah, bahwa berhibah dan bersedekah sebuah barang,
maksudnya barang dapat dibagi-bagi; seperti seratus dinar, safu
unit rumah, sebuah lahan pekarangan, setakar bahan makanan,
segudang besi, atau barang sejenis lainnya, pada dua orang kaya,
hukumnya tidak boleh.

Pebedaan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah
justru terjadi dalam masalah bersedekah berupa barang yang telah
disebutkan itu kepada dua orang fakir, atau berhibah berupa
barang yang telah disebutkan itu kepada dua orang fakir.

@l - AlMuhalla



Sebab, diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai hibah

tersebut dalam kitab .4/ Jami' Ash-Shaghir. Berhibah tersebut

boleh kepada dua orang fakir. Sedangkan dalam l<fiab Al Ashl,

bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan riwayat

yang masyhur dari Abu Hanifah mengenai sedekah kepada dua

orang fakir, bahwa sedekah tersebut hukumnya boleh kecuali

dalam riwayat yang samar dan tidak jelas keterangannla, dimana

larangannya ifu masih bersifat urnurn-

Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila seseorang

berhibah satu unit rumah kepada dua orang yang dibagi di antara

mereka berdua masing-masing seperdua bagian, maka hibah

tersebut hukumnya boleh.

Apabila dia berhibah satu unit rumah kepada salah seorang

di antara mereka berdua sepertiga bagian, dan kepada penerima

yang lain dua pertiga bagian, lalu dia menyerahkannSn kepada

mereka berdua dalam waktu yang bersamaan, maka hibah tersebut

hukumnya diperbolehkan. Sementara jika dia menyerahkan

kepada seorang penerima, kemudian baru kepada penerima yang

lain, maka hibah tersebut tidak boleh.

Sufuan tidak memperbolehkan hibah berupa barang milik

bersama (musyaa), hanya saja dia memperbolehkan hibah dari

seomng berupa safu unit rumah kepada dua orang penerima, dan

hibah dari dua orang berupa safu unit rumah kepada sahr orang

penerima.

hnu Syrbramah udak memperbolehkan hibah berupa

barang milik bersama (mus5na), dan tidak memperbolehkan hibah

dari satu orang berupa safu unit rumah kepada dua orang

penerima atau lebih, tetapi dia memperbolehkan hibah dari dua

orang berupa satu unit rumah pada safu orang penerima.
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Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki argumentasi untuk
membantah kecuali mereka mengatakan: Serah terima barang

milik bersama(musyaa) itu tidak mungkin dilakukan.

Kami berkata kepada mereka: Kalian telah menyampaikan
pendapat yang keliru, justru serah terima barang milik bersama
(musyaa) itu adalah sesuahr yang mungkin saja dilakukan. Maka

apakah yang mendorongmu mengatakan, bahwa serah terima
barang milik bersama (musyaa) itu adalah sesuatu 1nng tidak
mungkin dilakukan.

Mengapa kalian memperbolehkan jual beli barang milik
bersama (musyaal, padahal jual beli itu menurut kalian perlu

adanya serah terima di dalamnya. Mengapa kalian memperboleh-

kan untuk menjadikannya sebagai maskawin, padahal maskawin
itu wajib diserah terimakan, Allah @ berfirman,

G""

^t+w32{4i1}$
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wnnita (yarg kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-
Nisaa' [4]:4).

Allah @ berfirman,

q 'ir:*t v\r3X6'Hj4sI
" ndak halal bagi kamu menganbil kembali sesuatu dari

yang telah kamu berikan kepada mereka, " (Qs. Al Baqarah [2]:
22e1.

Mengapa kalian memperbolehkan wasiat berupa barang

milik bersama (musyaa) itu? Mengapa kalian memperbolehkan
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ijarah barang milik bersama yang inisiatifnya bermula dari pihak

yang bermika, kalian melarang penyerahan barang milik bersama

itu sebagai jaminan utang (rahn) yang inisiatifnya bermula dari

pihak yang bermitra, dan melarang hibah tersebut yang inisiatifnya

bermula dari pihak yang bermitra, dan yang lebih dekat dari itu

semua, mengapa kalian memperbolehkan hibah berupa barang

milik bersama yang bersangkutan dengan barang yang tidak dapat

dibagi-bagi, padahal alasan hula'rmnya sama.

Tidak ada tindakan meremehkan dan penentangan secara

halus yang lebih banyak daripada ini? Mereka juga men5rampaikan

bantahan yang tidak benar dengan riwayat yang telah kami

sebutkan sebelum masalah ini, yaifu perkataan Abu Bakar kepada

Aisyah Ummul Mukminin r$: "sesungguhnya aku telah mem-

berimu pecahan dua puluh wasag dari harta di Ghabah, jika saja

kamu memecahnya dan menerimanya, tentu harta ifu menjadi

milikmu," ini adalah dalil yang menegaskan larangan hibah barang

milik bersama (musyaa l.

Ini kesalahan yang sangat besar, dan sangat bunrk, karena

beberapa alasant

Pertama: ndak ada hujjah yang terkandung dalam diri

seseorang selain Rasulullah,$.

Kdua: Berapa batyuk pendapat Abu Bakar dan

Aisyah rg, dimana kalian bersebrangan dengan mereka dalam

pendapat tersebut, seperti pendapat Abu Bakar dan para sahabat

lainnya ig mengenai zakat. Jika tidak ada bintu mal<hadh, maka

zakatrya boleh berupa ibnu labun jantan, seperti pendapatnya

yang memperbolehkan tidak berkurtan walaupun dia mampu, dan

seperti berpuasanya Aisyah pada hari bsyiq, dan pendapatrln:
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"Tidak sah puasa bagi seseorang yang tidak niat berpuasa sejak

malam hari." Selain itu masih banyak sekali.

Ketiga: Hadits ini sendiri kami telah sampaikan dengan jalur

cerita yrang berteda dengan kisah ini.

Keempat: Redaksi yang mereka jadikan argumentasi yang

bertentangan dengan kesimpulan pendapat mereka, bahkan di

dalam redaksi ini pun mengandung dalil yang memperbolehkan

hibah bagian dari barang milik bersama (mus5ma) kepada seorang

anak perempuan kaya, karena Abu Bakar memberinya hibah

berupa pecahan dua puluh wasaqdan harta Abu Bakar di Ghabah.

Redaksi tersebut tidak lepas dari salah satu dari kedua

pengertian: Kemungkinan pertama Abu Bakar memberinya pohon

kurma yang mana Aisyah dapati sebagian dari pohon kurma itu

yang hasilnya mencapai dua puluh wasag, atau dia memberinya

dua puluh wasaq yang dipecah-pecah. [-alu hibah itu ada

kemungkinan adalah janji Abu Bakar akan memberi Aisyah harta

tersebut, dan ini interpretasi yang lebih diunggulkan, dan ada

kemungkinan bahwa Abu Bakar memberi dan menyerahkan

jumlah pemberian tersebut kepada Aisyah, namun pemberian

tersebut tidak diketahui jumlahnya, satuannya, dan wujud

barangnya yang ada dalam hak milik bersama tersebut, lalu

mereka berdua menyampaikan pendapat mereka di hadapan para

sahabat, bahwa pemberian tersebut hukumnya boleh, dan tidak

ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang mereka

berdua, dan Abu Bakar tidak pemah membatalkannya karena

alasan tersebut.

Mereka telah menyampaikan pendapat yang jelas keliru,

Abu Bakar membatalkannya dengan nash perkataannya: "Karena

Aisyah tidak pemah menerimanya." Kalau saja Aisyah memecah
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dan merrerirnanlp, tenfu pemberian itu adalah janji 5nng harus

dipenuhi-

Ketemngan dari perkataan Abu Bakar itu justm berbalik

menjadi huiiah yrang melemahkan mereka, dan Rasulullah $ benar

bahwa: 9E1i "u it;st " Malu itu sebagian dari iman'' seluruh

bantahan yang telah mereka sampaikan itu gugur. -Bagi Allah lah

segala Fii.-
Kita kelrrbali pada pembahasan, kami menemukan Allah &

benartenar sedekah, perbuatan 5ang baik, dan

perkara yang utama, dimana hibah adalah perbuatan yang baik,

dan Allah & mengetahui, bahwa harta kepunyaan oremg-orang

png dianiurkan berhibah, dan bersedekah itu ada kalanp milik

bsama dan iuga yang bukan milik bersama.

Kalau b€nar Allah #& fidak memperbolehkan mereka

bersedekah dan berhibah berupa barang milik bersama (musJraal,

maka tenhr Allah telah menerangkannya kepada mereka, dan

tenhr Allah tdak akan pemah menyembunyikannya dari mereka.

Jika orang menyampaikan hukum haram dari Allah &,

atau menetapkan hukum wajibnya melakukan suafu perbuatan,

lrang mana Allah €i tdak secara tegas mengharamkannp dan

meuniibkannf melalui lisan Rasul-Nya $, yang diperintah

menyampaikan hukum Allah dan menerangkannya: Maka dia telah

bertohong terhadap Allah &, dan mengada-adakan dusta

terhadap Allah. Inilah kesalahan yang amat besar.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa hibah bempa barang milik

bersama, seperti bersedekah, dan iiarah, yang mana

penyerahannya itu adalah sebagai jaminan utang (nfu)t, maka itu

adalah p€druatan yang boleh dilakukan; baik bempa barang Snng
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dapat dibagi-bagi maupun barang 1nng tidak dapat dibagitagi,
baik pada pihak yang bermitra mauptrn pada selain pihak yrang

bermika, baik pada oremg kaya maupun pada orang fakir.

t58' u{r-,
" Dan frdaHah Tuhanmu lup." (G. Maqnm [19]: 6e.

Diriwayatkan dari hnu Abi Slnibah; Waki' menceritakan
kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin
Al Muhajir, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Seorang lelaki
datang menemui Rasulullah $ dengan membar{ra guhmgan

jewawut dari harta rampasan p€ffig, lalu dia ber.kata, 'Wahai
Rasulullah, Berikan gulungan jetmwut ini padaku, sebab kami lraihr
keluarga yang terbiasa memakan jeurawut. Rasuhrllah $ Ialu

bersaMa, U W ,1 "Elagianku dari gutngan jqnlgn ifu
Ltnfukmu."

Padahal mereka berhujjah dengan hadits mural, dan
dengan riwayat Syarik, dan lbrahim bin Al Muhajir, lalu apa yang

memalingkan mereka dari hadits ini?

Memang benar ini diriunlntkan dari Asma' binti Abu Bakar
Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata kepada Al Qasim bin Muharnmad
bin Abu Bakar, dan kepada AMullah bin Muhammad bin
Abdunahman bin Abu Bakar, "Aku menerima warisan harta di
Ghabah dari saudariku Aisyah, dan Mu'awi5ah telah memberiku
serafus ribu di Ghabah, jadi harta itu unfuk kalian berdua, karena
mereka berdua (Muhammad dan AMurrahman) tidak menerima
warisan apapun dari Aisyah, tetapi mereka berdua mernbiarkan
Asma' dan Abdullah bin AMurrahman bin Abu Bakar sebagai

paLrarisnya"
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Inilah hibah pada dua orang kaya yang memiliki banyak

harta, berupa harta milik bersama. Perbuatan Asma' binti Abu

Bakar & ini dilakukan di hadapan para sahabat &, dan diketahui

tidak ada seoftmgpun dari mereka yang menentangnya.

Pemberian para sahabat pada anak dan cucu mereka

bempa penghasilan dari wakaf mereka itu lebih terkenal daripada

matahari (sangat jelas riwayatnya); baik itu sedekah maupun hibah

kepada orlng-oftmg kaya berupa harta milik bersama-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muharnmad bin Ishaq; dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakelmln, lalu dia menuturkan kisah perang Hunain dan

permohonan kaum Hawazin, terkait keluarga dan anak-anak

mereka, Rasulullah $ lalu bersabda, "Bagian yang meniadi milikku

dan milik kefurunan AMul Muththalib unfuk kalian semua," laltr

kaum Muhajirin dan Anshar berkata, "Dan bagian 5nng menjadi

milik kami, unhrk Rasulullah $."
Kisah ini adalah hibah berupa harta milik bersama, padahal

mereka berhujjah dengan sumber ini ketika sesuai dengan taklid

mereka-

Hadits yang telah diriwayatkan dari Muslim; Yahya bin

Yahln menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsaman

merrceritakan kepada kami, dari Abu Az-zubair, dari Jabir, dia

berkata: Rasulullah $ mengutus kami dan beliau mengangkat Abu

ubaidah sebagai komandan kami, lalu Abu ubaidah menyerang

rombongan pedagang Quraisy, dan kami membawa bekal kurma

dalam sebuah wadah kurma, karni tidak mempunyai bekal kecuali

seuadah lnerma tersebut, Abu Ubaidah pun memberi kami secara

peroremgan benrpa sebi;i kurma." Ini adalah hibah kurma yang

bersifat ulnuln-
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Huijah tersebut didukung dengan keterangan 5nng telah

diriwaptkan kepada kami dari Muslim, Khalaf bin Hisyam

menceritakan kepada kami, Hammad bin Taid menceritakan

kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah bin Abu
Musa Al Asy'ari, dari ayahnya: "Aku datang menemui Nabi $
bsama beberapa orang dari keluarga besar Al Aslr'ari, kami

memohon kepada beliau unh.rk menanggung kebuhrhan kami, lalu

beliau menyuruh kami membawa tiga ekor anak unta lnng
bertanda putih di bagian kepalanya." Dia menufurkan sisa hadits

tersebut. Inilah hibah barang milik bersama yang tidak dapat

dibagi-bagi.

Mengenai dalil yang bersumber dari buah pemikiran;

Bagian milik bersama itu adalah hak milik lnng sah, kemudian hak

milik itu dialokasikan untuk sesuatu yang kepemilikannSn dianggap

sah dan fidak lebih dari itu, sehingga penerima habih dan

panerima sedekah itu dapat memiliki bagian yang menjadi milik
bersama, sebagaimana penghibah dan pemberi sedekah ihr iuga
bisa mernilikinya, tidak ada pertedaan sarna sekali.

Penerima hibah, penerima sedekah dan penyana boleh

mengalokasikannya unhrk kepentingan tertentu, sebagaimana

penghibah, pemberi sedekah, yang menyewakan, dan para wakil

mengalokasikannya. Kekuasaan penerima barang atas barang

tersebut sama seperti kekuasaan pihak yang menyerahkan bamng

dan vrnkilnya. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran

ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1643. Masalah: Jika seseorang memberi suahr

pemberian yang tidak pemah ditentukan dari total iumlah
keselunrhan, demikian pula jumlah safuan bilangan, met€tran,
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timbangan, atau takaran yrang juga demikian, maka pemberian itu

adalah pertuatan yang batil, dan tidak boleh dilakukan.

Contoh: Dia memberi safu dirham dari sekian banyak

dirham ini, atau hs,r,ran tunggangan dari sekawanan hewan

funggangan ini, atau lima dinar dari sekian banyak dinar ini, atau

sfu rithl dari dari fumpukan tepung ini, atau satu sia'dari kurma

ini, atau satu hasta dari kain ini, dan seterusnya demikian berlaku

dalam segala pemberian barang yang tidak pemah ditenttrkan.

Bersedekah dengan setiap ukuran yang tidak diketahui ini,

berhibah, memberi maskawin, jual beli, rahn (menahan barang

sebagai jaminan atas utang), dan iarah, adalah pertuatan yang

batil. Seluruh pertuatan itu sama; baik berupa barang yang bagian-

bagiannya itu Udak berbeda-beda, atau berbeda-beda, maka hal itu

tidak dipertolehkan; baik dilakukan oleh pihak yang bermitra

maupun selain pihak yang bermitra, tidak boleh pula diberikan

kepada oremg kap maupun kepada orang fakir.

Karena, dia tidak pemah menentukan hibah, sedekah,

pemberian maskawin, jual beli, rahn mauptn iiarah pada bagian

yang telah dia pisahkannya dari hak miliknya, atau dia

memberlalarkan afuran rahn atau ijarah tersebut ke dalam bagian

yang menjadi hak milik tersebut, sehingga jika bagian itu demikian

(fidak terpisah dari hak miliknya), maka sebagian dari total jumlah

keseluruhan itu fidak pemah keluar dari kepemilikannSn, dan dia

tidak memberlakukan aturan apapun ke dalam sebagian dari total

jurnlah keseluruhan tersebut. Maka tidak ada aturan apapun yang

berlaku pada bagian tersebut. Ini adalah perbuatan memakan harta

orang lain dengan jalan Snng batil.

Perbuatan ini befueda dengan perbuatan yang telah

dikemukakan, karena bagian yang telah diketahui jumlahnya
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adalah hal yang dapat dipastikan, bahwa tidak ada bagian ka'rali
di dalamnya mengandung bagian yang menjadi tnk pernMi,
pemberi sedekah, penerima hibah, penerima sdekah, penerima

barang (murtahinl, atau pun penyewa.

Telah diriwayatkan kepada kami dari iahr periutaptan

Abdurrazaq; dari Ma'mar, "Aku pemah bertanya pada Az-Zuhri

tentang seseorang yang menjadi mitra ayahnya lalu sang alnh
berkata kepadanya, "Kamu berhak memiliki seratus dtrar dari total

harta yang menjadi milik bersama antara aku dan kamu.' Fe-Zuhn

menjawab, "Abu Bakar dan Umar memufuskan bahwa pernberian

hak milik seperti itu fidak boleh sampai dia merryerahkan

kepemilikan sebagian dari harta tersebut dan memisahkan dari

harta miliknya."

Dengan sanad lnng sama sampai pada Ma'rnar; dari Sfonak

bin AI FadhL "[Jmar bin AMul Aziz mernbuat surat kepnrhrsan:

Tidak boleh melakukan pemberian kecuali, prE telah

terpisah dari hak milik pemberi, disisihkan dan dik€tahui
jumlahnya."

1635" Masalah: Jika orang diberi s€suahr pernberian

tanpa meminta, maka dia harus menerimanln, dan dia boleh

mengibahkannya sesudah menerima pemberian t€rsehrt kepda
orang yang telah berhibah dengan pemberian ifu padanlta.

Demikian juga jawaban dalam masalah sedekah, hadiah dan

seluruh benhrk kebaikan lainya.

landasan hukum tersebut adalah, hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan Al Bazar;
Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, Sut/an
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bin Ulainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari As-

sa'ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul uzza, dari hnu As-

Sa,idi, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Rasulullah d&

bersabda,

,il'lJ,-^7 ,i'
.Xrt$ rui /t?L

I

'Jika squafu dabng padamu Wifu harta ini tanpa

meminb, dan tidak pula kerena ketamakan dii, maka terimalah."

Sepengetahuan kami, tidak ada hadits yang diriwayatkan

oleh ernpat omng sahabat, yang mana susunan kalimat sebagian

mereka bersumber dari sebagian yang lain kecuali hadits ini.

Diritmlntkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-

Thahir menceritakan kepada kami, hnu wahb menceritakan

kepada kami, Amru bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya,

'Bahwasarrya Rasulullah #i memberi suatu pemberian kepada

Umar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,

berikanlah pemberian ihr kepada orang yang lebih membuhfi-

kannya daripada alftr,' lalu Ras,lullah # bersabda, \i ':ilt:A'o'ii
61 ,{# , y li *f * uii Jrir r.ii 'u'!;E 6s ,e;A:r25

.:drfi '^i;i \i | " A-bit pmbeian itu, jadikanlah sebagai hak

milihnu, abu delahkankh (kembali) pemberian itu. Jika sauatu

dabng kepdanu, yaifu hara ini, sementan kamu adalah orang

tnng tidak arnak, dan bukan pula orang Wng meminb: maka

tii "u '^(t 6o. o

-9 .'JJ- L)z
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ambil pemberian harta ifu, dan jika tidak demikian, mal<a

janganlah kamu funduk pada nafsumu (unfuk menerimanSa)-"

Salim berkata: Karena alasan ifulah, hnu Umar Udak

pemah meminta apapun kepada seseorang, dan dia tidak pemah

menolak apapun yang diberikan kepadanya.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bahram Ad-Dainuri menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan

kepada kami, Al Fadhl bin Ash-Shabah menceribkan kepada

kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada karni, Sa'id bin
Abu Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Al As\ rad, dari

Bukair bin Abdullah bin Al Aryajj, dari Busr bin Sa'id, dari Khahd
bin Adi Al Juhani, bahwa Rasulullah S bersaMa,

;\i \) W U"rF ^>(
"u aii-

" Jika orang datang kepadan5a dari audannSm wuafu
yang baik (harta), hendaknya dia menerima, dan tidak menoblmya,

karena sesungguhnya harta itu adalah reeki tnng dibqil<an olelt
Allah kepadanya."

Inilah sejumlah atsar yang mutawatir, yang fidak ada

peluang bagi seorangpun unfuk mengesampingkannya. hnu Umar
dari kalangan sahabat memegangi pendapat tersebut, seperti

keterangan yang baru saja kami sebutkan, dan a5nhnSra pun

demikian; yaitu Umar bin Al Khaththab: Seperti keterangan 3rang

telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahrnad bin
Syu'aib; Amru bin Manshur dan Ishaq bin Manshur menceritakan

.d! Ir iub:r'rl.#;g

I 610-l - Al Muhaua



kepada kami, keduanga dari Al Hakam bin Nafi'; yaitu Abu Al

Yamani, $p'aib; yaifu hnu Abi Hamzah menceritakan kepada

karni, dad Az-zuhri, As-sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadaku:

Humittrib bin AMul Uzza mengabarkan kepadanya, bahwa

Abdullah bin As-sa'di mengabarkan kepadanya, bahwa umar bin

Al Khaththab pada masa pemerintahannya pemah berkata

kepadanSp, "Bukankah aku sudah menceritakan bahwa kamu

akan menjadi pejabat yang melaksanakan berbagai tugas yang

berhubungan dengan orang banyak, ketika kamu diffi funjangan

jababn (gaii), kamu membencinya." Aku berkata, "SesungguhnSn

aku merniliki bantEk kuda dan banlak budak, dan aku dalam

keadaan baik (Udak butuh harta apapun), sehingga aku bermaksud

menjadikan funjangan jabatanku sebagai sedekah kepada kaum

muslimin-' Umar berkata, "Jangan kamu lakukan ihr," kemudian

dia menuttrrkan cerita dirinya bersama Nabi $ padanya, seperti

hadits png telah kami sebutkan. Inilah Umar, dia melarang

menolak pernberian yang telah diberikan oleh seseorang-

Diriq4atkan dari Hammad bin Salamah, Tsabit Al Bunani

menceritakan kepada kami, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dia

berkata: 'Tidak ada seorangplln memberi hadiah kepadaku

keqlali, aku pasti menerimanya- Mengenai masalah aku meminta

hadiah, maka aku tdak akan pemah meminta hadiah pemberian

ke@a oftIng lain-"

Diriurayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Mahdi bin

Maimr.rr menceritakan kepada karni, Washil sahabat Abu Uyainah

mencerihkan kepada kami, dari kaunnnya: Bahwa Abu Ad-

Darda' ber{<ata, 'Jika orang diberi oleh Allah @ sesuatu karunia

Fitu harta ini tanpa meminta dan tidak pula karena ketamakan
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hati, maka hendakn3n dia memakannlra dan menjadikann5n

sebagai hak miliknya."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Al Hajiaj bin Al Minhal,
AMullah bin Daud -yaitu AI Kharaibi- menceritakan kepada kami,
dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: 'Akn
pemah melihat segala macarn hadiah pilihan, yang dikirim kepada
hnu Abbas dan Ibnu Umar, lalu mereka b€rdua pun
menerimanya."

DiriwaSratkan dari Muhammad bin Al Musannq Abu Al
Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-
Nakha'i, dia berkata: "Terimalah dari zultan pemberian
yang dia berikan kepadamu."

Inilah landasan hukum yang bosrrmber dari afur-
Sementara landasan hukum yang bers.rmber dari hasil pemikiran;
maka tidak lepas dari kemungkinan orang Srang mernberi kepada

seorang penerima itu adalah seorcng sultan ahu bukan
penguasa; siapapun dia, orang yang baik atau omng lrang zhalim,

dari salah sahr di antara tiga kondisi, adakalanyra penerima
pemberian itu meyakini bahwa harta yang dib€rikan itu adalah

harta haram, adakalan5n pula dia mq,rakini bahtm harta ifu adalah
harta png halal, dan ada kemungkinan pula dia ragu, sehingga dia
tidak mengerti apakah harta itu halal ataukah haram?

Bagian yang terakhir ini tertagi menjadi tiga bagian;

adakalanya dia mempunyai dugaan kuat, bahwa hara ifu adalah

harta haram, atau dia mempunyai dugaan kuat, bahura harta ifu
adalah harta halal, atau adakalan5ra kdua perkara tersebut

memiliki kemungkinan halal dan hamm lrang sama-
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Apabila penerima harta ifu adalah orang yang meyakini

bahwa harta itu adalah harta haram, hasil kezhaliman, dan hasil

ghashah, apabila dia menolak pemberiannya, maka dia adalah

orang yang fasik, durhaka pada Allah @, serta orang 5nng zhalim.

Karena, akibat menolak pemberiannya ifu dia telah

membanfu orang yang zhalim ifu tetap berbuat dosa dan berbuat

melar,yan hulrurn dengan membiarkan harta tersebut berada di

bawah kepemilikannya, dan tidak menolong berbuat kebajikan dan

takwa.

Padahal Allah & melamng untuk melakukan perbuatan

tersebut, dan menyurruh melakukan sebaliknya dari pertuatan yang

dia lakukan, melalui firman-Nya:

;{ :F ij6e {i IF
! ) .zr/l z
!:P-r\-u

a a rr?r-
ill,Jli

"Dan tolong'menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajil<an dan talum, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs.Al Maa'idah [5], 2).

Kemudian Udak terhrhrp kemungkinan, penerima

pemberian dari orang zhalim ih-r mengetahui pemilik harta Snng

telah diambil secara paksa tanpa alasan yang benar oleh orang

zhalim ifu, atau dia tidak mengetahuinya.

Apabila penerima pemberian itu mengetahui perniliknya,

maka dalam kasus ini, kefasikannya itu semakin bertambah,

kezhalimannya semakin berlipat, dan dia berbuat satu dari sekian

*arAii Ii
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banyak dosa besar, serta hal itu benrbah menjadi lebih zhalim

daripada orang zhalim yang sebelumnya.

Karena, dia mampu mengembalikan hasil kezhaliman ifu
kepada pemiliknya, dan juga menghilangkan barang tersebut dari
orang zhalim itu, namun dia tidak melakukan findakan tersebut.

Justru menolong orang zhalim tersebut, memperkuatnya dan
membanhr berbuat kezhaliman kepada orcmg yang dizhalimi-

Apabila penerima pemberian ifu tdak mengetahui

pemiliknya, maka setiap harta lnng pemiliknp tidak diketahui,

maka harta tersebut dialokasikan unfuk kaum

muslimin.

Jawaban mengenai bagian ini, sarna seperti jawaban

mengenai bagian sebelumnya, sebab orang yang menerima
pemberian ifu menghalangl orang-orang miskin, onmg-orang fakir
dan kaum dhu'afa guna mendapatkan hak mereka, dan menolong
pembinasaan mereka, serta memperkuat omng zhalim dengan

harta yang tidak halal bagin5n. Ini adalah kesalahan yang sangat

besar. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.-

Apabila penerima pemberian itu meyakini, bahwa harta
yang diberikan itu adalah harta yang halal, maka orang yang

memberi harta tersebut adalah orang yang bemsaha melakukan

kebajikan yang banyak, sehingga orang yang menerima pemberian

dengan tindakannya yang mengembalikan kembali harta tersebut,

adalah orang yang tidak menghendaki kebaikan si pemberi- Sebab

dia telah menghalanginya bertuat bertagai kebajikan lang banyak.
Padahal Rasulullah $ bersaMa,
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"Agama ifu adatah nasihat, agana itu adalah nasihat

(menghandaki kebaikan) bagi Allah, bagi Rasul-Nya bagi Kitab-

Nla, bg pn pemimpin (pengaasa) kaum muslimin, dan bagi

semua kaum muslimin."

Jadi, iika orang tdak menghendaki kebaikan yang

dilakukan saudaranya yang muslim ketika menjalankan perintah

agamanlp, maka dia benar-benar menentang Allah & saat

melakukan tindakan tersebut. Alasan lainnya adalah, jika dia

mengembalikan harta yang halal itu, maka si pernberi yang

menerima pengembalian ihr tdak akan datang kembali dengan niat

yang lain ketika menyerahkannya, sehingga dia telah

menghalanginya mendapatkan pahala dan menutup sebuah jalan

kebajikan.

Apabila si penerima pemberian ifu tidak mengetahui

apakah harta itu halal ataukah haram? Inilah karakteristik setiap

harta yang menjadi oblek muamalahyang dilakukan bur,yak orang,

kecgali hanya sedikit harta yang benar-benar halal secara

mqpkinkan atau benar-benar haram secara meyakinkan'

Jadi, apabila menerima harta seperti ini (yang tdak

diketahui halal haramnya secara meyakinkan) maka hukumnya

haram, dan tenfu segala benturk muamalah tersebut seluruhnya

haram kecuali muarnalahyang jarang dan amat sedikit dilakukan-

Padahal, pada masa hidup Rasulullah # bu"sak terjadi

Undakan pencurian, dan muamalah yang fasid dan tidak diketahui
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banyak orang, demihan, beliau $ tdak pernah

mengharamkan untuk menerima harta yang diperoleh melalui

muamalah png dilakukan oleh orang banlak tersebut, kecuali

sekelompok orang yurg qmni yang berusaha menjauhi halta 3lang
menunrt mereka diduga kuat, bahr,ua harta ihr adalah harta haram.

Jadi, harta 5rang termasuk bagian lnng ini, adahh harta
yang termasuk dalam kehanrsan !/ang menghendaki suatu

kebaikan dengan cara menerfunanlra- Jika dirinSra merirs r nyarrm
menerimanya, maka ifu findakan yang baik, dan iika dia benrsaha

menghindarin5ra, maka hendaknya dia men@ekahkannya,
sehingga dia pafut mendapatkan pahala atas segala hal tersebut
Inilah landasan hukum png jelas serta tegas.

Landasan hukum lnng lainnya adalah; Di antara

kebodohan gpng berlebihan, dan menjalankan perintah agama

tanpa didasari keilmuan adalah, seseoftmg mendapatkan
kemudahan, tanpa mengeluarkan onkos apapun, menerima harta

si Zaid dalam jual beli yang dilakukan Zaid, atau dalam ijanl\
dimana Zaid telah mempekerjakan dirinSra trnhrk. stratu pekerjaan,

kemudian dia benrsaha menjauhkan dirinp trntfi menerima harta
kepunyaan si 7-aid tersebut saat si Zaid memberi harta tersebut

kepadanya dengan senang hati.

Ini findakan yang ganjil 5nng amat sangat mangherankan,

tindakan ini sama sekali tidak tergolong ke dalam sifrrt qram'.

Karena, jika dia b€nar berusaha kebemdaan

harta yang haram tersebut, maka dia telah menjdikannya s€bagai

objek jual beli dan ijanh. Jadi, tindakan menolak pemberian harta
ini hampir dipastikan adalah peltuatan riSp Snng bercampur
dengan kebodohan.
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Apabila kamudian muncul pertanyaan: Apa seseorang

maknrh menerirrra harta tersebut? Maka diiawab: Tindakan ini

bertentangan dengan pertuatan Rasulullah,$$, dan membenci

Swnahrrya. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.-

Ini seperti hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Basyar

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Adi menceritakan

kepada kami, dari Syr'bah, dari Sulaiman Al A'masy, dari Abu

Hazim, dari Abu Huraimh, dari Nabi $, beliau bersabda,

";, ,:.+\

'Andaikan aku diundang untuk makan kaki kambing aku

psti memenuhin3n, dan andaikan aku dihadiahi kaki kambing,

psti alu meneriman5d'

Jika orang membenci Sunnalnya, dia tidak mendapatkan

pertolongan unhrk melah.rkan kebaikan, shahih bahwa Nabi $
bersabda,

9 . otrT 'rrt o. / ,/ o ',fr =*::)t r? f q) d
'krangsiap membenci Sunnahku, dia bukanlah

golonganku."

Malik dan A4r$nfi'i fidak pemah menolak pemberian

3nng diberikan pada mereka berdua, dan mereka tidak pemah

meminta apapun kepada seseorang.
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Apabila orang yang menentang pendapat karni ini

membantah dengan hadits Ash-Sha'bi bin Jutsamah, Kefika
keledai liar dihadiahkan kepada Nabi $, beliau mengembalikann5ra

kepada pemberi hadiah itu, Ialu beliau bersabda,

?" 6 rl |rf;;1i il,tf
" Saungguhnya kami frdak akan Wmah manganbalil<ann5a

kepdamu kecuali bahwa kami dahh oftnsyorzng
yang sdang berihram."

Dia membantah dengan hadits yang dirit ayatkan kepada

kami dari jalw periwayatan AMunazaq; Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Ajla.,, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairah: bahwa Nabi,S bersaMa,

o{ 9 ..! o 4 '"11 dlA Y! + JIi Y 'o:t 'c-j,-;'ta
9 o, o1* '7 o19 -. oi,gt) j ei; jt 6j-a:l

"Sungguh aku bertekad frdak akan mqterima hibah

pemberian kecuali dai onng aunisy, Anshar, TWaf, abu
Daus-"

Diriwayatkan dari jalur periwaSratan Abu Daud; Muhammad

bin Amru dan Ar-Razi menceritakan kepada karni, Salamah bin AI

Fadhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqhrri,
dari ayahngra, dari Abu Hurairah, dia berkata: Razulullah $
bersaMa,
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"Demi Allah, Aku frdak akan menerima hadiah saudah

hadku ini dari seseorang kecuali, dai dia adalah kaum Muhaiirin

Qwaisy, Anshar, Tsaqaf, atau Daus."

Dia membantah dengan hadits yang telah diriwayatkan dari

jaltr periwa5ntan Al Bukhari; Muhammad bin Yusuf menceritakan

kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya

Hakim bin HLam berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah $,
lalu beliau memberiku, kemudian aku meminta lagi kepada beliau,

lalu beliau memberiku, kemudian alal meminta lagi pada beliau,

lalu beliau memberiku." Beliau kemudian bersabda, r'ii L1 ffSt U

)t ;py.i';e;i ni,*.'i'! ;i f itr'-')"iri'# i:tt; ?gt Sut

#t u F Vi, r;,i |&tj ,FU,t{s ogi ,*'!:)q t f
. jifur " Wahai Hakiml Sesungguhntn harta ini (bagaikan) hiiaunin

ddaunan, dan bagaikan manisan buah-buahan. hrangsiap
memberinya karena kesenangan hati, dia pasfi mendapatkan

keberkahan dalam harta yang diberikannya. Dan Banngsiap

meneiman5n karena ketamakan hati (si peneima), dia tidak akan

mendaptkan keberl<ahan dalam harta yang ham tnng
diteimanya, dan dia bagaikan orang yang makan, dan tidak

pemah meft,sa kenyang. Tangan di abs (si pembei) itu lebih baik
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daripada bngan di bawah (si penerima)-" Hakim berkata: Aku
berkata: 'wahai Rasulullah! Demi Dzat yang telah menguhrsmu
membawa (agama) yang benar, aku fidak akan meminta apapun
pada seseorang sesudah (meminta) padamu sampai aku
meninggalkan dunia (mati).

Abu Bakar lalu memanggil Haldm karena dia hendak
memberin5a suafu pemberian, lalu dia menolak menerima
pemberian apapun dari Abu Bakar. Kemudian Umar
memanggilnya, karena dia hendak mernberinlra, lalu dia pun
menolak menerima pemberian apapun dari umar- umar bertata"
"wahai kaum muslimin, sesungguhry;'a aku hendak mernberikan
haknya kepadanya, yang telah Allah bagilcn padarya dari harta
fa'iiru, narnun dia menolak menerimangra-"

Jadi, Hakim tidak pemah meminta apapun kepada seorang
di antara manusia sesudah meminta kepada Rasulullah $ sampai
dia r,rnfat.

Dia pun membantah dengan hadits yang diriwalntkan dari
Abu Ishaq Dzarr: Bahwasanya Abu Dzarr menjawab Ahnaf bin
Qais pada saat dia bertan5ra kepadanp tentang srrafu pernberian?,
Abu Dzar berkata padanya, "Terimalah pemberian itu, s€bab hari
ini pemberian ifu mengandung pertolongan, tetapi jika p,emberian

ifu dijadikan sebagai alat fukar agarnarnu, maka janganlah kamu
menerimanya."

Semua dalil ini tidak mengandung alasan yang memperlruat
mereka: Hadits "sungguh aku berte*ad frdak akan mqtqima
hibah," maka tidak menufup kemungkinan Sa'id bin Abi Sa,id
mendengamya langsung dari Abu Hurairah atau dia udak pemah
mendengam5n.

I oro I - Al. MuhaIIa



Apabila Sa'id bin Abi Sa'id tidak pemah mendengamla,

maka hadits tersebtrt mutqathi'(terputus). Apabila dia

pemah merrdengamya, maka hdits ini hanya menjelaskan, bahwa

Rasulullah hanya b€rtekad dernikian, h*an b€rafi bahwa

Rasulullah merealisasikan tekadnya tersebuL Tekad Basulullah ihr

sesuai dengan hukum asal lpng telah dilrcnal, karerra pada

dasamlp bahwa si penerima ihr diberikan dua pilitran; jika dia

menghendaki, dia boleh menedma, dan iika dia menghendaki dia

ptrn boleh mengembalikan.

Hadits Umar ri$ meneranglan derrgan meniadakan pilihan

yang pertama. Tidak diragukan lagi m€ngenai rnasalah menerima

pemberian tersebut pada unkfu Rasrlullah E$ merryrruh Umar

menerima harta yang dabrlg padarrya, bnpa merninta dan tanpa

kehmakan hati.

Jadi, tidak diragulGn lagi bahu,a tekad ini benar$errar

dihapus secaftr mqnkinkan. Setringg* Xka ada s€seorang

mengklaim, bahwa dalil yarg telah dihapus s€carir melrakinkan ihr

benar-benar dipertfian dan menghapus dalil 3nng merghapus

(nasiW), maka dia berrar$enar merrpmpaikan pemyaban png

batil, dan pengetahuan yang nihil merrgenai hal tersebtrt-

Maha suci Allah dari keterrttran mernperbolehkan hal

tersebut dalam atgran aganr.L S€bab, kahu ifu sampai teriadi,

terrfu hta tidak dapat mernbodakan aturan agalna png benar dari

atgran agama yang lernah, dan iuga tidak dapat merrgetahui

perkara 5nng harus kita lalnrkan dad perkara Fng tdak merrjadi

keharusan untuk dilatnrkan. -Kami uedinarns kepada Allah dari

findakan ini.- Secam urnrrrn, pegangan derrgan hadits ini batal-

Hadits lrang lain, 'Aku Mak akan mqtqinn hiliah
sesudah hadku ini," adalah riuraSrat Salamah bin Al Fadhal Al
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Abrasy, dia merupakan perir,uayat yang lemah serta diabaikan
haditsnya, sehingga secara urnurn, keterkaitan mereka dengan
hadits ini batal.

Sedangkan mengenai hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah;
Rasulullah $ benar-benar telah menerangkan faktor yang
melatarbelakang penolakan beliau dalam menerima pemberian,
yaifu posisi mereka yang sedang menunaikan ihram. Inilah
sebagian di antara sejumlah faktor yang melatarbelakangi
penolakan atas pemberian seseor?ung, dan hadits umar telah
mencakupnya secara keseluruhan, sehingga penolakan ini adalah
pertuatan yang dikeanalikan.

Demikian juga kami berpendapat: Orang sedang berihram,

Snng dihadiahi binatang buman, maka dia memiliki dua pilihan,
yaitu menerima dan atau menolaknla- Demikian juga, telah kami
riunyatkan dari Ais5ah ummul Mukminin dan Ibnu (Jmar, "Bahwa
mereka senantiasa menerima segala macarn hadiah, dan menolak
binatang buruan yang dihadiahkan kepada mereka, pada saat
keduanya sedang menunaikan ihrarn."

sementara hadits Hakim; hadits tersebut sangat jelas
pengertiann5ra, karena tatkala Hakim mendengar Rasulullah $
mengatakan mengenai orang yang menerima harta karena
ketamakan hati (si penerima), maka yang beliau katakan, yaifu
bahwa "Si penerima ihr tidak akan mendapatkan keberkahan di
dalam harta yang diterimanya," dan dia mengetahui ketamakan
hatinya pada harta tersebut, maka dia berusaha unfuk tidak
menerima harha tersebut. seperti hadits inilah kami berpendapat;
bahwa orang lnng tetap boleh mengambilnya (menerimanya)
adalah o.tng Srang tidak tamak hatinya pada harta tersebut.
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Bukfi lrang m€nguadGn pendapat tersebut: Pengalman

Hahm lrang mengabarkan tenbng diringra, bahwa dia meminta

kepada Nabi $, lalu beliau memberinya, kemudian dia meminta

lagi kepada beliag" lalu beliau mernberinln. Demihan juga

ketemrEpn Snrrg diternukan dalam sebagian riunyat lain sampai

akhimlp Rasulullah berbicara keeadanya derrgan pembicaraan

yang belbu sampaikan.

Telah diriurayatkan keeada karni dari ialur periunyatan

Abdnrrazaq; dari Ma'mar, dari Az-7)rhi, dari Sa'id bin Al

Musayyab, 'Ras.rlullah $ mernbai pada Hahm bin Hizam pada

nrasa p€raryl Hunain suatu pernberian, lalu Haldm menilai

pemberian Miau itu terlalu sedikit, lalu beliau menambahinya,"

kemudian Sa'id bin Al Musayyib mernrhrrkan hadits tersebut-

Penitaian merrganai pennberian Fng sedikit itu adalah bukti sangat

tamatqn hati si panerima harta-

Dirilaptkan kepada karrn dari iatur periwalatan Abu Daud

A*FThalEIisi; hnu Abi Dd'b menceritakan kepada karni, dari

Mr.rslim bin Jundub, dari Hakim bin Hizam, dia berkata, 'Aku

merninh (pemMan) kepada Rasulullah #, lul,, alar tenrs-menen$

meminh.' I-alu Rasulullah $ bertarrya,'Ap 5lang membuabnu

fr&k nnu Mtqtti mqninb .4alai Haldm, saungguhntn harb itu

bagaiten manian buah4uahan dan hiiawg ddaunan," dan dia

menuhrkan kelanjutan hadits tersebut-

Jadi, ini adalah keterangan yang konlait, dan tidak boleh

ada dugaan Snng disangkakan pada Hakim t$ keanali ini adalah

penolakan pernberian lanbran ketamakan hati-

Sementara mengenai Abi Dzarr; rnaka ifu adalah

iaunban png banar, karena jika srafu harta diberikan kepada

seseorang, dan dia diminta mernberi penggantinp lnng sepadan,
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maka haram baginya mengambil harta tersebut. Harta yang tetap

boleh diterima adalah harta Srang diberikan tanpa q,rarat yang fasid.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwa5ntan

AMurrazaq, dari Suft,ran Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari

Dzanrbin Abdullah Al Marhabi, dari AMullah bin Mas'ud: Bahwa

ada seorang lelaki bertanya padanln, dan dia berkata, 'Aku
mempunyai seorang tetangga 5ang suka memakan riba, dan dia

tak henti-hentinya mengundanglru-" Ibnu Mas'ud berkata padan5ra,

"Makanannya ifu halal bagimu, dan dosanlp ditanggung kamu.'
Sufi7an Ats-Tsauri berkata: "Jika kamu dengan

melihat bamngnya secara langsr:ng, maka janganlah kamu

memakannyra-"

Sufyan Ats-Tsauri benar, bahtrra mernakan be6eda dengan

menerima- Kefika dia mengetahui, bahura barang yang

disuguhkannla ifu adalah barang haram, karena dalam masalah

menerima pemberian ifu, dia tetap mampu merrunaikan kalajiban
yrang telah ditetapkan Allah atas dirin3n, yaitu menyerahkanrrln

kembali kepada pemilikn5n, dan mernbebaskan harta ifu dari

berbagai harta yang diperoleh secara zhafrm-

Sementara dalam masalah memakan riba tersebtrt, dia tidak

dapat menunaikan karcjiban tersebut, sehingga dia prn hams

berusaha menghindari dari tndakan memakan riba tersebut-

Diriwayatkan dari jalur periuayatan Abdunazaq; dari

Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Az-Zubair'; ]Bifu lbnu Al
Khuraits, dari Salman Al Farisi, dia ber{<ata, 'Apabila kamu

memiliki kawan dekat seorcrng pejabat pernerintah, seorang

tetangga yang pejabat pemerintah, ahu seomng kerabat png
pejabat pemerintah, lalu dia mengundangmu makan, maka
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p€nuhilah undangan ifu, karena ses,ungguhnya makanannya ifu

halal bagimu, dat dosa ifu ditanggungnya-"

Dengan sanad lnang sama sampai pada AMurrazaq; dari

Ma'rnar, dia berkata: 'Adi bin Artha'ah -Yaitu pejabat pemerintah

di Bashrah- biasa mengirim kepada Al Hasan setiap hari beberapa

mangkok bubur (tsarid,lalu Al Hasan memakan sebagianrrya dan

dia mernberi makan para sahabatnnlp-"

Ma'mar bed<ata: Ad!/yin mengirim pada Al Hasan, Asy

Sya'bi, dan lbnu Sirin, lalu Al Hasan dan Asy-Sya'bi menerimanya,

semerfiara Ibnu Sirin menolak menerimanSn. Ma'mar berkata: Al

Hasan pemah ditanya terrtang makanan orcm[forang ]Eng

berprofesi sebagai pedagang mata uang? Dia menjauab: Allah

telah mengabarkan kepada kalian tentang kaum Yahudi dan

Nasrani, bahwa mereka sqka makan riba, dan Allah menghalalkan

kamu (memakan) makanan mereka-

Dengan sanad lrang sarna sampai pada Ma'mar, dari

Manshur bin Al Mu'tamir: Alo,r bertan5n kepada Ibrahim An-

Nakha'i, bahwa Kenalan karni yang kerap megambil dan

mendapatkan harta 5nng diperoleh dengan jalan yang zhalim,

mengundangku, narnun aku tdak memenuhinlra. Ibrahirn

menjar,rab: Syaitan ihr memperlihatkan pelbuatan ini agar t€riadi

(di antara kalian). Para pejabat kerap

mengambil dan mendapatkan harta dengan jalan yang zhalim,

kemudian mereka mengrrndang makan, lalu undangannp mereka

penuhi.

Aku bertanya padan5at Aku bertamu kepada seorcrng

pejabat pemerintah, dan dia mernbiarkanku unhrk tinggal, dia pnrn

mernbebaskanlar unfuk makan? Ibrahim menjawab: terimalah. Aku
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bertanya: Sekalipun dia pelaku riba? Dia menjar,uab: Terimalah

selagi kamu tidak melihatnya secara langsung."

AIi berkata: Dernikian kami menemukan oftrng lang
keilmuannya dapat dijadikan pegangan. -Hanln kepada Allah lah

kami memohon taufik.

1636- Masalah: Suap fidak halal. Suap

adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau

lainnya dengan maksud agar dia diberi kepufusan perkara menunrt

afuran yang menyimpmg, atau dengan maksud agar dia menerima

imbalan berupa jabatan (kekuasaan), atau dengan maksud agar

orang lain teraniaya karena suap tersebut- Karena fujuan inilah, si

pemberi dan si penerima zuap iftr berdosa-

orang yang terhalang unfuk mendapatkan haknSra, lalu dia

menyuap dengan tujuan menjauhkan kezhaliman dari dirinla,
maka penyuapan ifu hukumnS;a mubah bagr si pen!ruap,

sedangkan si penerima suap tetap berdosa.

Di dalam kedua contoh kasus suap tersebut, harta 37ang

diserahkan tetap kepunyaan pemiliknya, sebagaimana sebelum

pen!ruapan itu terjadi, hal ini sarna seperti ghashab, tidak ada

perbedaan sarna sekali antara keduanya.

Di antara sejumlah tindakan penyuapan yang mubah adalah

sesuatu yang aku bedkan kepada penduduk wilaSnh negam yang

dilmasai orang kafir, dengan fujuan unfuk membebaskan tahanan

perang, atau segala kondisi darurat lainnya lnng memerlukan

tndakan segera. Seluruh pemberian suap ini hukumnln telah

disepakati bersama kecrrali, mengenai masalah kepemilikan
penduduk 5nng tinggal di wilayah yang dikuasai oleh orang-orang
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kafir, unhrk hrjuan membebaskan tahanan perang dan tujuan

sempa lainnya.

Sebab, ada sekelompok orang yang berpendapat: Mereka

memilikinya secara penuh. Ini pendapat yang tidak benar, karena

pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak pemah diterangkan;

baik oleh Al Qur'an, Sunnah, qiyas, maupLln pandangan yang

disampaikan berdasarkan pemikiran. Pendapat kami mengenai hal

ini adalah seperti pendapat Asysyafi'i, Abi sulaiman dan para

pengikut madzhab mereka.

Landasan hukum yang membenarkan pendapat kami:

Firman Allah &,

5Ks 3 i y ;yau, rU{ {J';\ rJLU {
,,e6&1jG,

'Janganlah l<amu salin7 memakan hara sesamamu dengan

jalan t/ang batil, kecuali dengan ialan pemiagaan tnng berlaku

dengan suka sama-suka di antan kamu." 9Qt-A"-Nisaa' [4]: 29)'

Kami bertanya kepada orang yang menentang kami:

Apakah dengan jalan yang benar orang-orang kafir itu menerima

harta yang mereka terima dari kita unfuk membebaskan tahanan

dan fujuan sejenis lainnya, atau dengan jalan yang batil? Maka di

antara jawaban mereka: Dengan jalan yang batil. Kalau mereka

menlrampaikan jawaban lain selain ihr, mereka telah kafir dengan

menentang kebenaran firman Allah tersebut-

Penjelasan yang terkandung dalam firman Allah & ini

sudah orlmp, karena firman Allah tersebut adalah perintah
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meninggalkan suatu Snng difuiukan pada semua jin dan

manusia. Alasan lainnya adalah, bahwa afuran agarna tetap
mengikat mereka-

landasan hul$rn png membenarkan pendapat kami juga
adalah sabda Rasulullah $,

"%unguhn5a danh dan harA kalian adalah hanm atas
kalian-"

Apabila kemudian munctrl pertanyaan: Mengapa kalian
memperbolehkan pemberian harta yang berhruan untuk menolak
ruatu kezhaliman, padahal telah diriurayatkan kepada kalian dari
jalur periwaptan Abu Hurairah; dia berkata: Seorang lelaki datang
menernui Rasuhrllah *i, lalu dia berkata, 'Jika seseoftrng datang

dengan maksr-ld meminta hartaku?' Beliau menjawab, "Janganlah

kanu Mkan harbmu ifu pdanSa- "Dia berkata, "Beritahulah aku
jika dia menyeranglm?' Beliau menjauab, " &mnglah dia," dia
berkata, 'B€ritahulah aku iilo dia membunuhlil?" Betiau
menjaunb, "I{arnu oftng tpng mati s5nhid," dia berkata,
"Beritahulah aku iika alar mernbunuhnSTa?" Beliau menjawab:'Dia
masuk nml<d -

Juga berdasarkan hadits grang diriwaSntkan:

,#;i0 eflr hr i;i
"Alhh mangufuk F\tap dan penerima suap."

Hadits, "Allah prnbai suap," diriuraptkan oleh

Al Harits bin AMurrahman, dia adalah periwayat yang tidak kuat.

?,?'€ -5..-rEJG:rr €,c : ot
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Di samping ifu, pihak pemberi harta dalam kondisi danrmt, yaiht

bahwa menolak k*zhalin>an itu bukanlah termasuk seorang

penyuap.

Sementara mengenai hadits mengenai balas menyerang,

maka pendapat kami berikut ini: Jika omng dapat

menolak kezhalhtan dari dirin5n, maka dia tdak dapat

dibenar{<an memberi sekeping uang selain dinar dan dirham atau

lebih, unfuk mencapai fujuan tersebtrt.

Sedangkan orcng yang tidak mampu menolak kezhalimart
dari dirinln, maka Allah @ berfirman,

W$yt".n'ael&{
"Allah frdak membebra' seorug melainl<an sqni

dengan kmnggupannya." (Qs. Al Baqarah lZh 2f361.

Nabi $ bersabda,

.Wt6qriu i\s#rfst
'Jika aku kalian unfuk m&lrukan suafu

pakam, kqiakanlah semanpu l{alian.",

Jadi, karajiban melakukan undakan penyerangan dan

menolak kezhaliman gugur darinln, dan dia berada di bawah batas

kondisi yang memaksa agar memberikan harta untuk mencapai

hljuan tersebut.

Rasulullah $ bersaMa,
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t';fri o#ry'$it al o . . .)
4t ,f 7!tt1)

oi.v
"Diangkat dari umatku (abtan amal) pertuabn tercalah,

fup dan pefiuabn di baurah l<atapkaan."

Karni telah menyebutkan hadits ini beril$t dalam

pernbahasan terdahulu dari buku ini. -Segala puji bagi Allah &.-

Memang berrar diriuragratkan dari Rasr.tlullah #r,
bersumber dari jahr periuraphn Abu Mtrsa Al Aqr'ari,

gPt ,j*t'g1nt 'Ekilah natcan wftng tnng kehpnn dan

b&sl<anlah seoftrng bhanan-" Hadits ini pengertiannya ulnuln

3ang mencakup semu.r tahanan yang berada di bawah penahanan

setiap orang kafu atau ormg mukrnin dengan alasan 5nng tidak

benar.

Telah dirirrayatkan k€eada lorni dari jahrr pedurayatan

Abdurrazaq; dari Sitpn Ats-Tsauri, dan Ma'mar- Ma'mar berkata

dari Al Hasan Al Basfui, sedang Sut/an Ats-Tsawi b€rkata dari

hrahim An-Nal*ra'i. Kerrudian Al Hasan dan Ibrahim mufakat,

mereka berkata, "Jika sesuatu kamu bikan karena melindungi

harta dan nlrawamr:, rnaka kamu di dalam pemberian harta ifu

orang yang diganiar pahala-" -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik-

L637. Masalah: Orang png mernbantu orztng lain untuk

mendapatkan haknSra, atau menolak kezhaliman darinlp, dan dia

tdak pemah menjaniikan pemberian apapun kepadanya terkait

yang

'b.Li
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p€rnb€rian banhran tersebut, lalu dia melrrberi hadiah kepadanln

sebagai balasan atas banfuannya, maka pemberian hadiah ini

adalah pertuatan yang baik, karena termasrk kepada

Alah 1nng telah memberi nikmat, dan hadiah lnng disertai

kesenangan hati. Sepengetahuan kami, baik Al Qur'an maupun

Sunnah tidak pemah menerangkan larangan memberi hadiah

tersebut.

Kami telah meriuayatkan dari Ali, dan hnu Mm'ud tentang

larangan memberi hadiah ini, tetapi sepengetahuan kami tidak ada

bukfi dalil Snng kuat png melarang pernberian hadiah tersebut- -

Hanlra kepada Allah lah kami mernohon taufik.-

1638- Masalah: Merninta-minta dengan malsud

mernperkaya diri hukumnlp tidak boleh, kecrrali karerra darurat

kemiskinan, atau bagi orang lrang menanspryl iaminan harta

unhrk mendamaikan pihak Fng berserisih

Orang Sang dalam kondisi terpakm uaiib merninta sestrafu

Snng dapat menopang kebutuhan pokok dia berserh kehrargaqn,

gnihr ses.rafu yang merriadi kehanrsan mereka, seperti kebufuhan

pangan, papan, sandang dan banfuan lainnya. Sehingga jika dia

tidak melakukan perbuatan tersebtrt, maka dia orang yang zhalim

pada diriryp sendiri. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan

seperti itu, maka dia adalah orang 1nng bunuh diri- Orang lrang

meminta dengan maksud bukan unfuk memperkaya diri, maka

meminta-minta itu hula'rmnp tidak maknrh.

Demikian juga jika omng meminta kepada Perr5lUos, maka

fidak da dosa apapun dalam pertuatan tersebut: Telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur perlunyatan Muslim; Abu Ath-
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Thahir menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahb mengabarkan

kepadaku, Al-laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dari
Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar,
dari ayahny-a, bahwa Nabi S bersaMa,

,
Jt; t1

lo / . 2.

?i c\ 6.e d

ti# J:ucytk p:t;i'o,

I JI; ,y'sr6

" Saeonng tiada henti-hantinya meminta-minta kepda
oftng lain hukan karqta darurat) sampi dia bqtemu Allah) fua
Hari Kiamat, sdang di wnjahnjn tidak ada sanil dagingpun."

Diriurayatkan dari jalur peritmlntan Mr:slim; Abu Kuraib
menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada

kami, dari Imarah btr Al Qa'qa', dari Abu Zw'ah, dari Abu
Htrrairah, dia berkata: Ras-ululhh $ bersaMa,

zlo i j.ol o . . . ol -. 
o

..,J aeV g, d'dyqll.

JL;ftr

"Jika oftng mqninta-minb kepda oftng lain Jnifu harta
merelra dangan maksud diri hukan larqta hajaf,
maka perbuabn me.minb-minb ifu adalal,

pan5rcbab mendaptkan sil<san dengan api nenl<a, handalaya dia

metninb sdikit han ifu abu dia meminb bantnk."

Diriwayatlen dari jalur periun3ntan Muslim; Yah5n bin
Yahya menceritakan kepada kami, Hammad bin Z,aid

menceritakan kepada kami, dari Hanrn bin Ri'ab, Kinanah bin
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Nu'aim Al Adawi m€nceritakan k€padal$, dari Qabishah bin Al

Mal*tariq Al Hilali, *Bahwa Rasulullah $ bersaMa padanya,

.. . I 4 il . ..a- o A I z

:f,u j;'Y U .-l- Y alil.^^Jt dl -A2*, 
U

" . .

t6-;- &'^fi;st d ".:i&;'JZJ ,V;
{v "c-rtLt i^sg '42i .tr:ti ,1,,!-.^,*1-'"i

')1, &L',y 6?'*U- &'iix-lt i *
I

'.>rt &Zvu:;i'.V;; 'j# n ti>ls7')v
,

Uki1raiti$ yf "* €r q!";rz?rr

u 6i'*U- &'ifi;Jlrd".ii ,;i6 6t
o 4 t.z ..'.
,t fi-tr w 6* "U 6t37, :Jle ")f 6*

4l

.tU- ttr+w #U U'^b* c. ii;st
Wahai Qabishah! fu,nguhn5n *U** mqninb

(sde*alr) itu Mak halal k@,@fr bagi salah satu dari tiga omng:

funng 5nng menanggwg n ninn (harb unfi* madamail<an di

anbm pihak tnng fuselisiil, naka ryhnbn mqninb (sdel<ah)

itu halal fugin5a, sarnpi dia mendaptlan (sdekah) 5ang

diminbn5a ifu, kernudian dia mqnlnn diriryn dari pbuaAn
meminb sdekdh ittt.
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Seonng yang tertimpa musibah Wng menghabiskan haXa

bendan5m, maka perbuatan meminb (sdekah) itu halal baginya,

sampai dia mendapatkan sdel<ah yang dapat mempertahankan

atau beliau berkab: Sdekah yang dapat menufupi
kebufuhan hidupnya. Dan seorang yang tertimpa musibah

kefakiran, nmpai tiga orang dari mereka yang mempun5ai hajat
yang mendesak dai kaumnya berkab: Musibah kefakiran telah

menimpa si filan, maka perbuatan meminta sdekah ifu halal
bagin5n ampai dia mendapatkan sdekah yang dapat menopang

kebutuhan hidupnya, atau beliau berkata: Sedekah yang dapat

menutupi kebutuhan Meminta sedekah selain ketiga

alasan ifu wahai Qabishah adalah perbuatan haram, yang mana

penerimanya memakan sdekah yang haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib,

Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, dia berkata:

Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari AMul Malik bin Umair, dari Zaid bin Uqbah,

dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

O/ I

0f vr ,;+3

.,;xi Uy
Y';t kk ati.-^it

lzz

i,e li9v|[ F')t JU
a,

;\

"Meminta (sedekah) itu adalah pefruakn mqtcakar
(mengais rezeki), tnng mana seseoftng mencal<ar unjahnjn
dengan meminta sedekah ifu. Kecuali dia meminb sdel<ah pda
s*eorang yang mempunyai kekuasaan atau unfuk memenuhi

suatu perkara (kebutuhan hidup) 3nng tidak dapat dihindarin5m."
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Inilah nash dari landasan hukum yang telah kami

sampaikan. -Segala puji bagi Allah. -

Sernentara mengenai landasan hukum yang bersumber dari

hasil pemikiran; maka kami telah menyebutkan dalam hab zakat

dari b,uku ini mengenai kanrafiban mereka yang mempunyai

kelebihan harta untuk membantu orang 5nng tidak berharh,

dengan sesuah-r SAng cdilp unhrk msropang kebufuhan diri dan

keltnrganp. Jika membanhr oftrng yang tidak berharta itu adalah

suafu ka,vajiban bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta,

maka orang lang membutuhkan harta hanya boleh meminta

haknp yang urajib dipenuhi, dan piubngn5n png sr.rdah harus

dibaSnr. Hahm tah yang bed<euraiiban memutuskan piutang itu

menjadi miliknya dan dia pgn boleh mengambilnya kapan saia dia

mampu. Namun jika pihak 1lang b€rutang ihr menolak r:ntuk

mernbayamlra, maka tdak da keterpaksaan bagi dirinya-

Sedangkan penguasa, maka meminta sedeloh sebagian

hartan5ra itu tidak ada masalah, karena harta png menjadi hak

kaum muslimin b€rada di ba\ /ah periguasaanqra, sehingga tdak

ada kesalahan bagi seorang muslim meminta sedekah dari harta

kaum muslimin lainnl4 s€bab dia adalah salah seorang dari

mereka-

Sernentara meminta sdekah yang tdak dis€rtai maksrd

unfuk memperkaya diri, maka kami telah menyebutkan dalam

pambahasan haji; Pe*ataan Rasulullah $ kepada Abu Qatadah

dan kawan-kawannSra mengenai masalah keledai yang mereka

telah sembelih: Apl<ah masih ada sebagian tnng tasis dari

dagtns ketdai itu pda l<alian? Aku menglrakannp, lalu aku

memberi beliau daging bagan kaki depan, kernudian beliau
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memakannlra sampai habis, sernentara saat itu pada saat beliau

sdang ihram."

Dan saMa Rasnuflah & yo"g dic€ritakan dahm sebuah

hadits Abi Sa'id Al l(hudri lnrE mengangkat anak kambing,

" Potonglah manjadi bdmp bgian dan beril<an aku bagian

bemma--*ma kalian-"

1639- Masalah: Pernberian orang kafu huktrmnla

mubah, dimana menerima pernberian orang kafir itu hukumnp
sarna seperti menerima dari seorang muslim-

Telah diriwagratkan kepada kami dari iahrr perlwayatan Sahl

bin Bakar; Wuhaib; 5pitu lbnu Khalid menceritakan kepada karni,

dari Amru bin Yahp, dari Abbas bin As-Sa'idi, dari Abu Humaidi

As-Sa'idi, dia berkata: IGrni tLrut berpemng bersama

Rasulullah # di Tahrlq dan Raja Ayihh mernberi hadiah seekor

baghal betina beruama pufih k€eada Nabi $, dan mernakaikan

kain bergaris 1nng diselimutkan pada badan beliau.

Diriuralatkan dari iahr pernpayatan Al erkhari; Ubaid bin

Isma'il menceritakan keeda kami, Abu Usamah mencerihkan

kepada kami, dari Hiq/am bin tJrurah, dari agnhnSa, dari Asma'

binti Abu Bakar, dia berkah: Itnrlm datang padalil -dia adalah

wanita musgnik-, lalu aku merninta fatua pada Rasulullah 8, d*
kemudian beliau bersabda, "Sanhnglah sihfunhmi dengan

ibumu-"

Diriurayatkan dari ,ah.rr perluaptan Muslim; Qutaibah

menceritakan kepada karni, dari tt{alilq dari Sami; budak yang

telah dimerdekakan oleh Abu Bakar, dari Abu Shalih As-Samman,

dari Abu Humirah, dia berkata: Rasrlullah $ bersaMa,
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?i*)r^{'F,e
" Di dalam (befruat bailr) pda setiap hati Sang masih basah

(Iudup) ada phala;'

Apabila kemudian timbul pertan5aan: Bagaimana pendapat

kalian tentang hadits yang telah diriwayatkan dari jalw periwayatan

hnu AqlSyikhkhir, dari lyadh bin Himar, bahwa dia memberi

hadiah kepada Rasulullah $, Ialu beliau bertanya, "Apl<ah l<amu

telah memeluk Islam?' Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersaMa,

"Aku dilarang (menerima) hadiah kaum muryrikin."

DiriwaSratkan dari jalur periwayatan dari Al Hasan; dari

Iyadh bin Himar dengan redaksi yang sama, dan dia berkata,

'Beliau menolak menerima hadiah kaum musyrikin {abdal
musyrikir)" AI Hasan berkata, hbdal musyrikin adalah pernberian

mereka (rifduhunl?

Kami katakan: Hdits ini dihapus dengan hadits Abu

Humaid yang telah kami sebutkan, karena dalam hadits Abu

Humaid ini disebutkan "Tabuk," padahal keislaman lSndh ihr

sebelum peristiwa perang Tabuk. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

1640. Masalah: Sedekah dari harta haram tidak dapat

diterima, bahkan pemberi sedekah mendapatkan dosa tambahan

akibat memberi sedekah har.ta haram tersebut. Hal ini sesuai

dengan sabda Rasulullah $:

?t?"9. €G| €.c: ot
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"saungguhnjn damh dan harta kalian adalah hamm abs

kalian."

Jadi, ketika dia memberi sedekah harta haram, maka

kemaksiatannya ifu semakin bertambah, dan ketika sernakin

bertambah kemaksiatannln, maka semakin bertambah pula

dosanya, Allah @ berfirman,

.r-;1.1:"?,t3-6
"Barangsiapa Wng mengaial<an keiahatan, nisca5n akan

diben pembalaan dengan kejahabn itu," (Os- An-Nisaa' l4l
L23').

L64L- Masalah: Tidak boleh bag seseorcmg

mengungkit-ungkit pertuatan baik yang telah dia kerjakan, kecuali

orang yang banyak berbuat kebajikan kepada orang lain, dan dia

difuduh banyak bettuat kebunrkan, maka dia boleh menyebut-

nyebut kebajikannya kepada orang lain.

Allah @ berfirman,

"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sdekahmu

dengan menyebut-nyebubya dan mazgnkiti si

pnerima)," (Qs. Al Baqarah I2l:264).

Telah diri',lrayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Syr'bah; aku mendengar Sulaiman; yaitu Al A'masy, dari Sulaiman

bin Mushir, dari Kharq/ah bin Al Hurr, dari Abu Dzart,

Rasufullah S bersaMa,

i-,$rr"4\8*ir'68{
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dL P'tt,iflr?'rhr'ja,'K Y frf
,Je( q.irair ,U) Uru}4*, ir*Si \)

.y.>Gir ;t/u t|+:kiti ,irr:t, S;irt
'Tiga ma@m "; yang Allah tidak akan U**n pdu

merel<a (dengan perkataan yang mengandung kendhaan) pada hari

Hai Kiamat Allah Udak akan menyayangi mereka, dan Allah tidak

akan membersihkan mereka (dari kotoran dosadosa mereka)t Al
Mannaan (Onng yang barypk meyebut-nyebut pemberian kepada

oftng lain karena perbuatan bailmya padanya) mengenai

pembeiannya. Al Musbil izaanhu (Onng yang menurunkan kain

sarungntm ketika berjalan (segala hal yang dilakul<an karena

menlnmbongkan din). Dan onng tnng menawarl<an

dagangann5n dengan sumpah plsu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Syuraih bin

Yunus menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Yahya bin Imarah, dari Abbad bin

Tamim, dari Abdullah bin Zaid, "Ketika Rasulullah,fl$ berhasil

menaklukan Hunain, beliau membagi harta rampasan perang, lalu

beliau memberi para mu'allaf.

Beliau lalu mendengar kabar, bahwa kaum Anshar ingin

mendapatkan harta rampasan seperti yang orang-orang tersebut

dapatkan, lalu Rasulullah berdiri, lalu berbicara pada mereka, I
.u,. hr i*b'aos ,€ii'r ;irili 6ib '€yi Si ,ru6, #
Srr,. lrr W **i " Wahai golongan kaum Anshar! Apakah
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aku tidak mengetahui kalian adalah orang-orang yang tersesad lalu

Allah menunjukkan jalan kalian dengan perantara aku, kalian

adalah onng-orang yang fakir, lalu Allah mencukupi kalian dengan

perantara aku, dan kalian orang yang terpecah-belah, lalu Allah

mempersafukan kalian dengan perantara aku?

Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih patut menyebut-

nyebut pemberiannya?, beliau berkata: '*., i'i,(16i ,eH (,

iS /fu, 
'U o(i ,ti? tjtr 'iri 'Arykah kalian tidak dapat

menjawab ingatlah kalian kalau

menghendaki, kalian boleh mengatakan ini pemberianku, dan di
anbm pembeianku ini dan rfu" yaitu berbagai macam pemberian,

yang Amru sebutkan, bahwa dia tidak dapat mengingatnya.

Perkataan Rasulullah lrang temkhir inilah letak yang

memperbolehkan menyebut-nyebut sejumlah perbuatan baik

kepada orang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1642. Masalah: Hibah dari seorang perempuan yang

bersuami, perempuan yang belum menikah yang masih

mempunyai ayah, perempuan yatim, budak, pihak yang ditipu

dalam jual beli, orang sakit yang menyebabkan kematian, atau

sakit yang tidak menyebabkan kematian, dan sedekah mereka:

maka hukumnya sama seperti hibah dari orang yang merdeka,

perempuan yang Udak bersuami dan perempuan yang tidak

berayah, serta sama seperti hibah orang yang sehat, dan tidak ada

perbdaan satna sekali.

Kami telah menyebutkan landasan hukum masalah tersebut

dalam pembahasan terdahulu dari kitab ini. Kesimpulannya secara
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umum, bahwa Allah & it" mendorong orang-orang yang sudah

cukup urnur unhrk kawin, serta yang cakap bertindak untuk

bersedekah, berbuat kebajikan, dan menyelamatkan dirinya dari

siksa neraka.

Seluruh orang yang telah kami sebutkan itu adalah orang

yang mendapatkan ancalnan siksa neraka, tanpa ada pertedaan

pendapat dari seorangpun, sehingga tidak boleh melarang mereka

unfuk beribadah kecuali berdasarkan nash, dan tidak ada nash

lrang menerangkan larangan mereka untuk beribadah tersebut. -
Hanlra kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L643- Masalah: Sedekah sunah kepada orang kaya

hukumnya diperbolehkan, dan kepada orang fakir juga

dipertolehkan. Sedekah fidak halal bagi seorang dari keturunan

bani Hasyim dan Al Muththalib, yaitu kedua putra AMi Manaf,

dan tidak halal pula bagi budak-budak kepunyaan mereka, kecuali

wakaf, sebab wakaf halal bagi mereka.

Sedekah Sunnah tidak halal diberikan kepada orang yang

ibunya adalah keturunan dari mereka, dan ketika ayahnya juga

adalah kefurunan mereka.

Sedangkan hibah, hadiah, pemberian (banhran), 'uin

melakukan suafu perbuatan apa saja yang diinginkan pelaku

(lbaahah, pemberian (minhafit, Umraa dan Ruqbaa, seluruh jenis

pemberian itu hukumnya diperbolehkan bagi keturunan Bani

Hasyim, Al Muththalib dan budak kepunyaan mereka.

Tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi mengenai

hukum ini, kecuali keturunan Bani Al Muththalib yang masuk ke

dalam golongan yang halal menerima pemberian, dan keorali juga
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termasuknya budak kepunyaan mereka ke dalam golongan

tersebut, dan kecuali juga bolehnya sedekah sunah kepada

rnereka, sebab sekelompok orang memang memperbolehkan
sedekah sunah kepada mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin
Sa'id Al Qaththan; Sgr'bah menceritakan kepada kami, Al
Hakam; yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari lbnu
Abi Rafi', yaifu Ubaidillah, dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah S
mengangkat seorang lelaki dari Bani Makhzum sebagai amil zakat,

lalu Abu Rafi' bermaksud mengikutsertakan beliau (sebagai

penerima zakat), lalu Rasululluh # bersabda kepadanya,

|e l4t ULfr,6k'ti:^2t oY

"Saungguhnya sdekah (zakat) itu frdak halal bagi kami
(pan nabi), dan sesungguhnya budak kepunyaan suafu kaum
adalah bagian dari mereka."

Jadi, hadits ini pengertiannya urnurn bagi segala jenis

sedekah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Musaddad

menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami,

dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Ztrhri, dari Sa'id bin Al
Musa5ryib, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku, bahwa
Rasulullah S bersabda kepadanya,
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"I{ami dan Bani Al Muththalib Udak terpisahkan baik pada

maa jahiligh maupun pada masa Islam. Sesungguhnya kami dan

merel<a adalah kesafuan 6pn7 fidak terpisahkan)," dem&ian saMa

beliau sambil merekatkan jari-jari tangan.

Apabila timbul bantahan: Sabda Nabi s, fr* *t;, ,F
"Sefiap pertuabn gang baik ifu adalah sdekah," ini benar-benar

shahih, sehingga jika kalian memegangi makna tekstual hadits ini,

tenfu laranglah mereka unfuk melakukan segala kebajikan, padahal

kesimpulan ini adalah, kesimpulan yang tidak ada seorang pun dan

tidak pula kalian mengatakannya. Jika tidak demikian, maka kalian

jangan melarang mereka kecrrali sesuatu yang telah disepakati

bersama, bahwa sesuafu tidak halal bagi mereka, yaitu sedekah

wajib saja.

Maka kami katakan: SaMa Nabi $, "Setiap perbuabn

wng bik adalah sdekah." dikecualikan dari hal yang umum

tersehrt, pemberian beliau # pada kefurunan Bani Hasyim seperti

unta lang diberikan kepada Ali yaitu seperlima dari harta

rampasan perang, dan sehrnrh hibah lainn5n yang diberikan

Nabi $ kepada mereka.

Sehingga, harus mengecualikan itu semua dengan bukti

kasus pemberian Rasulullah tersebut. Kami menemukan

pengertian, " Setiap perbuatan yang baik," sekalipun istilah

jzz

-*J
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sedekah ifu dapat mencakup semua perbuatan baik ifu, tetapi
segala perbuatan yang baik itu memiliki istilah lain yang

mengecualikannya, seperti qardh (utang piutang), hibah, hadiah,
izin melakukan setiap pertuatan yang boleh dilakukan oleh pelaku
(ibaahahl, kafalah, suguhan tamu, pemberian hasil atau buah
(minhah), dan segala jenis kebajikan lainnya.

Kami menemukan kata, "sedekah sunah" tidak memiliki
istilah lain kecuali "sedekah," padahal shahih bahwa sedekah ifu
diharamkan atas keluarga Muhammad S dan budak-budak

kepunyaan mereka, sehingga se@ra otomatis dapat dipastikan,
bahwa sedekah sunah ifu haram bagi mereka, karena sedekah
sunah itu adalah sedekah, yang mana sedekah sunah ihr tidak
memiliki istilah lain kecuali "sedekah", tidak ada perbedaan
pendapat mengenai larangan haram menerima sedekah wajib atas

mereka, yaifu zakat.

Apabila muncul bantahan: Kalian telah diriwayatkan dari
jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Ubaid Al Muharibi
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan
kepada kami, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari
Kuraib; budak yang dimerdekakan hnu Abbas, dari lbnu Abbas,
dia berkata: Rasulullah $ mengutusku seorang diri unfuk
membawa unta yang dia berikan kepada beliau, yaifu unta sedekah
(zakat)."

Kami menjawab: Hadits ini shahih. Hadits ini tidak lepas

dari salah satu dari dua pengertian:

Pertama, sesuai dengan makna teksfual hadits tersebut,
bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang memberi unta sedekah yang

wajib baginya, sehingga beliau mengufusnya untuk membawa unta
ifu ke tempat di mana unta sedekah (zakat) ifu dikumpulkan.
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Kedua, sekalipun benar shahih, bahwa Nabi S memberi

unta tersebut kepada hnu Abbas, akan tetapi pengertian tersebut

tidak dimuat dalam hadits ifu, maka tentu pemberian sedekah

wajib kepada hnu Abbas itu dihapus dengan larangan haram

menerima sedekah (zakat) atas mereka.

Karena, larangan haram menerima sedekah atas mereka itu

adalah yang menghapus hukum asal yang terdahulu, dan kasus

yang pertama, tanpa ada keraguan sedikitpun, yaifu

memperbolehkan bersedekah kepada mereka, salna seperti

manusia lainnya. Jika orang menyatakan dalil yang dihapus dapat

kembali menghapus, maka dia telah berbohong, kecuali dia

memiliki bukti nasi yang menerangkan hal tersebut.

Mengenai sedekah sunah pada orang kuyu, telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id

Al Qaththan; dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Adi hnu
Al Khiyar: Ada dua orang lelaki menceritakan kepadanya bahwa

mereka pemah meminta sedekah kepada Nabi $, lalu beliau

bersaMa:

"sit 
\) 

"4,

4z.oAIL Yi ,t1i; dl

"Jika kalian menghendaki, dan tidak ada bagian sedel<ah

bagi onng kuq, dan fidak pula bagi orang yang kuat lagi

berpnghasilan."

Kami berpendapat: Hadits ini dan semua hadits lang
disampaikan dengan redaksi seperti ini hanya bersangkutan
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I
dengan sedekah wajib, yang diharamkan atas orang-orang kaya

kecuali, orang kaya yang dikecualikan oleh nasrl, yaifu

|ryrsv ?v;i Jj "#;i, tf$.rs W lt*;i;
M\.;.Gfi,b,iJj

"Pengurus-pengurus zakat' *ru mubllaf yang dibujuk

hatinya, unfuk (memerdekakan) budak, orang-onng yang

berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan," (Qs. At-Taubah [9]: 60).

landasan hukum tersebut: Hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Imran bin

Bakar mengabarkan kepadaku, Ali bin Iyasy menceritakan

kepadaku, S5ru'aib; yaitu hnu Abi Hamzah menceritakan kepada

kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Al
A'raj menceritakan kepadaku, bahwa dia pemah mendengar Abu
Hurairah menceritakan hadits dari Rasulullah S, lalu dia

menuturkan hadits yang di dalamnya menyebutkan: "Seorang

lelaki berkata: Sungguh aku akan bersedekah dengan sedekah, lalu

dia menaruh sedekah itu di tangan seorang penorri, kemudian

keesokan harinya mereka ramai membicarakan pemberian

sedekah kepada pencuri tersebut. Dia lalu berkata: Wahai Allah

segala puji bagi-Mu, sungguh akan bersedekah dengan sedekah,

lalu dia keluar membawa sedekahnnya, lalu dia meletakkan

sedekahnya di tangan wanita pezina. Keesokan harinya mereka

ramai membicarakan pernberian sedekah tadi malam kepada

u/anita pedna tersebut.
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Dia lalu berkata: Wahai Allah segala puji bagi-Mu, sungguh

akan bersedekah dengan sedekah, lalu dia keluar membawa

sedekahnnya, lalu dia meletakkan sedekahnya di tangan orang

kaya. Keesokan harinya mereka ramai membicarakan pemberian

sedekah kepada orang kaya itu. lalu dia berkata: Wahai Allah,

bagimu segala puji atas (sedekah) pada seorang pencuri, pada

wanita paina, dan pada omng kaya. lalu dia dihadirkan, Ialu

dikatakan padanya: Sdekah kanu sungguh benar-benar

diterima." Dia menuturkan hadits tersebut. Jadi, hadits ini adalah

keterangan yang memperbolehkan bersedekah kepada orcmg kaya,

seorang yang shaleh dan orangyang tidak baik prilakunya.

].644- Masalah: Hamba sahaya boleh bersedekah dari

harta sang pemilik hamba sahaya tersebut dengan

sedekah 1nng tidak fasid. Dalam masalah sedekah yang dilakukan

hamba sahaya, kami menyempumakan kekurangan hadits yang

telah kami sebutkan, "Bahwa Rasulullah $ senantiasa memenuhi

undangan hamba sahaya. "

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Ahmad bin Syr'aib; Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim;

yaifu hnu Isma'il menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ubaid,

dia berkata: Aku pemah mendengar Umair budak kepunyaan Abu

Al'[-ahm, dia berkata: Pemilildru menyuruhku memotong daging,

tiba-tiba datanglah orang miskin, lalu aku memberinla makan,

kemudian pemilikku mengetahui perbuatanku itu, lantas dia

memukuliku, lalu aku menemui Rasulullah $, beliau akhimya

memanggilnya, dan kemudian beliau bertanya, "Mengapa kamu

memukuln5n?' Dia menjawab, "Dia memberi memberikan

makananku tanpa kusuruh memberinya." Rasulullah $ bersabda,
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,;<*. ?ti, " puhala (memberi makan orang miskin) itu (terbagi) di i

antara kalian berdua." I

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakr bin
Abu Syaibah, Ibnu Numair, Zuhair bin Harb menceritakan kepada

kami, semuanya dari Hafsh bin Ghiyats, dari Muhammad bin Zaid,

dari Umair; hamba sahaya kepunyaan Abu Al-[-ahm, dia berkata:

Aku berstatus seorang budak, aku bertanya kepada Rasulullah $,
"Apakah aku boleh bersedekah sesuafu dari harta pemilikku?"

Beliau menjawab , |fu. t^<E ?lti " Iya, pahala (sdekah) itu

terbagi di antara kalian berdua (masing-masing seperduafo."

Harta hamba sahaya ihr tidak lepas adakalanya menjadi

miliknya, seperti pendapat kami, atau harta kepunyaan pemilik

hamba sahaya tersebut, sama seperti pendapat mereka.

Apabila harta itu adalah kepunyaan hamba sahaya tersebut,

maka sedekah seseorang dari harta kepunyaannya ifu sendiri,

adalah perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan. Apabila harta

yang disedekahkan oleh hamba sahaya tersebut kepunyaan pemilik

hamba sahaya tersebut, maka hadits ini adalah nash yang secara

konkrit membenarkannya bersedekah dari harta pemilik hamba

sahaya tersebut. Jadi, hendaknya mereka memperkuat dengan

hadits Jandal.

Kami tetah menerangkan bahwa firman Allah &, 13.;

,6, l" 3y- J $- " seorang hamba sahaya yang dimiliki

yang tidak dapat bertindak terhadap sesuafupun, " (Qs. An-Nahl

[16]: 75l,. Secara logika maupun empiri, tidak semua hamba

20 Tambahan redaksi ini dari Shahih Muslim.
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sahaya yang dimiliki itu tidak dapat bertindak melalnrkan suahr

perbuatan, karena kami melihat mereka mampu melakukan

tindakan, yaitu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh orang

merdeka.

Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa Allah & hanya

menghendaki sebagian hamba sahaya, yaihr hamba sahaya yang

tidak dapat bertindak sesuatu apapm, dan itu adalah sifutr5a.

Sebagaimana Allah S berfirman,

{F 
"rrtt'4\3fr 

;;9, {iN q5,

,-i'
" Dan Allah mernbuat (pla) pantmpmaan: dw orang lelald

Wrg seorzng bisu, tidak dapt berbmt sauafupun, '(Qs. fut-Nahl

161:761.

ndak semua orang bisu itu demikian sifatnln, sehingga

tidak diragukan lagi, bahwa Allah bermaksud menjelaskan, bahwa

sebagian orang bisu ifu ada orang lang mana tidak dapat betruat

apapun ini adalah sifatnln.

Sudah barang tentu berdasarkan ketenfuan ayat ini, mereka

hanrs menggugurkan ka,rajiban shalat, wudhu', mandi besar dan

puasa dari omng bisu tersebut, jika menurut mereka dia Udak

dapat be6uat sesuatupun.

Apabila mereka membantah: Ini semua adalah pertuatan

badan. Maka kami katakan, Kalian telah meninggalkan

argumentasi kalian dengan makna teksttral ayat tersebut sesudah

kalian memeganginya, dan kalian menyampaikan pemlntaan

tentang perbedaan antara perbuatan yang berhubungan dengan
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badan dan amal perbuatan yang berhubungan dengan harta tanpa

disertai dalil yang kuat, padahal haji adalah amal yang

berhubungan dengan badan, sehingga sehamsnya mereka

menetapkannya sebagai kewajiban yang mengikat hamba sahaya

tersebut.

Apabila mereka mengatakan: Terkadang haji itu harus

difufup dengan harta. Maka kami katakan: Mereka menggugurkan

keurajiban puasa dari hamba sahaya berdasarkan dalil ini yang

lemah, karena puasa terkadang difutup dengan harta, yaitu

pemerdekaan yang dilakukan oleh yang berka,rnjiban membayar

kafarah puasa dan memberinya sedekah makanan. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ibahah (Pemberian Izin Melakukan Suatu
Perbuatan)

1645. Masalah: lbahah boleh berupa barang yang tidak

diketahui besarannya, lain halnya dengan pemberian banfuan,

hadiah, sedekah, umraa, ruqbaa, wakaf dan lain sebagainya.

Contohnya seperti makanan yang sekelompok orang diundang

untuk makan makanan tersebut, mereka diizinkan memakannya,

dan tidak diketahui seberapa banyak setiap orang memakannya.

Aturan ini telah di-nash sejak masa hidup Rasulullah $,
perintah beliau memenuhi undangan makan dan makan di saat

memenuhi undangan. Ini seperti perintah Rasulullah S pada

orang yang berkeinginan memotong kecil-kecil ketika

menyembelih korban lhadyl.
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Hal ini juga seperti perintah Nabi $ pada orang yang

membawa hewan korban (hady) ketika hampir mati (di tengah

jalan) agar menyembelihnya dan membiarkannya disantap

bersama-sama antara dia dan orcmg banyak. serta perintah serupa

lainnyaa. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1646. Boleh bagi seseorang makan dirumah

ayah, ibu, anakqn gnng laki-laki, anaknya yang perempuan,

saudaranln yang laki-laki, sudaranya lrang perempuan, Vmg
seayah seibu, sealnh atau seibu, cllcunlta, kakeknya dan neneknya

bagaimanaptrn keadaan mereka, saudam ibunya png laki-laki,

saudara ibunya yang perempuan bagaimarnpun keadaan mereka,

saudara ayahnp yang lah-laki dan saudam a5nhryn yang

perempuan, bagaimanapun keadaan mereka, teman dekatnya, dan

dirumah manapun lnng mana dia memiliki kunci-kuncinya (rumah

yang diserahkan kepadanya mengurusnln); baik orang Snng telah

lorni sebutkan itu suka atau benci, meng2inkan atau Udak

mengizinkan, narnun dia tidak boleh makan seluruhnya.

Landasan hukum tersebut adalah firman Allah & fiang telah

dimnat dalam nash N Qur'an. Firman Allah &,

'H1tl,.>-85'P2#|
'Mahn hersana-anna mere,la) dirumah lamu sqilii abu

dirurnah bapk-bapkmu, "(Qs. An-Nuur l24l:611.

Ayat ini menjelaskan keterangan lrang telah kami

. Karena kata "Min" dari kata "min bttyttutilatm"

bermakna sebagian (Tab'iidll.
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lYang juga menjadi landasan kami adalah, sabda

Rasulullah $,

Sri c'*-:uiLf, ,#'u €r-i ii ;,t

o'.-o olt.(

f ,rf t-r
" Sesungguhnya anak salah seorang di antam kalian adalah

hasil usahanya, dan sesunggwhnya sebaik-baiknya mal<anan yang
dimakan oleh salah seorang di antara kalian adalah mal<anan hasil
usahanya."

AI Minhah (Peminjaman Binatang Temak Yarrg
Diperah Air Susunya)

1647 - Masalah: At Minhah hukumnya boleh. Mnhah
adalah jenis peminjaman barang yang hanya berkenaan dengan
binatang temak yang diperah (diambil) air su$xnya. Seseorang
boleh meminjamkan binatang temak yang dia kehendaki, yaitu
binatang temak betina yang diperah (diambil) air susunya kepada
siapa saja yang dia kehendaki, unhrk diperah (diambil) air susunya.

Hal ini sarna seperti rumah yang dia izinkan unfuk didiaminya,
binatang hrnggangan yang dia pinjamkan untuk ditungganginya,
tanah yang dia berikan unfuk digarap, dan hamba sahaya unfuk
melayaninya.

Jadi, hasil yang diperoleh oleh penerima pinjaman tersebut
dari semua barang yang dipinjamkan tersebut menjadi miliknln,
dan si pemberi pinjaman tidak berhak memintanya. Si pemberi

@l - AtMuhalla



pinjaman boleh menarik kembali barang pinjaman yang telah dia

pinjamkan kapanpun dia kehendaki, baik dia menentukan masa

peminjaman tersebut atau tidak pemah menentukan, baik dia

mempereaksikan atau Udak pemah mempersaksikan peminjatnan

tercehrt, karena mengambil harta kepunyaan seseorang tanpa

disertai kelapangan hatinla tidak halal kecuali berdasarkan nash,

dan Udak ada nash yang menerangkan hal ini. Pembatasan masa

paninjaman itu adalah 'lnrnii W Wa'ad.

Kami telah menyebrdran, bahwa ianii itlr tdak wajib

mernenuhingn dalam bab "Nadzar dan Sumpah", dari buku ini.

S€hingga tidak perlu kami ulangi pembalrasannf kernbali.

Pemberian izin penggarapan (Iztaal, pernberian lzln.

mendiami (Isl<aari, meminjamlen funggangan Ufqaarl,

mernbiarkan mengambil kegrrnaannya (Imtal, merniniamkan

pelalpn UkMaanl, meminjamkan barang ll'ma ), dan Tashyiir,

hukurn pernberian pinjaman dengan menggunakan redaksi ini

sama seperti hukum pinjaman barang yang telah kami sebutkan,

tidak da perbedaan.

Ini semuanya adalah pendapat Abu Hanifah, Aqrslafi'i,
Daud dan para pengikut ma&hab mereka.

Izna' berkenaan dengan tanah, seseoftIng mernberikan

kalenangan r.rnhrk menggarap tanah ini selama iangka wakfu Sang

telah dia tenfukan, atau selama hidupnya. Iskaan bed<enaan

nrmah, blok perumahan dan pertokoan, sebagaimana telah kami

sehikan.

Ifqaar berkenaan dengan binatang funggangan lnng
dijdilon alat transportasi.
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Ithraaq berkenaan dengan binatang temak pejantan yang

dipinjamkan untuk membuahi binatang temak betina.

Ikhdaam berkenaan dengan peminjaman hamba sahaya,

baik laki{aki maupun perempuan.

Imtaa' berkenaan dengan pepohonan yang berbuah,

berbagai jenis kain tenun, dan semua perkakas rumah tangga,

demikian juga dengan tashyiA.

Demikian juga Ja'al dan I'raa' berkenaan dengan buah

pohon kurma. Sehingga setiap buah ini jika penerima pinjaman

pohon kurma ifu telah menerima hasil tersebut, maka pemilik

barang itu tidak boleh memintanya kembali. Sedangkan jika hasil

barang pinjaman itu belum diterima oleh penerima pinjaman,

maka pemilik barang pinjaman ihr boleh menarik kembali barang

pinjaman; yaifu yang masih harta kepunyaannya, dan melarang

penerima pinjaman unfuk mengambil kembali hasil buah yang

telah diberikan padanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik, dari

Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah S bersabda,

iur, J^+ 'r,at i;;jlr :^Ar e
.eLlg :fr: ,G; r':";'r22r
l./1..-

" Sebaik-baiknya pemberian sdekah (manihahl adalah unta

betina yang berlimpah air susunya (liqhah), yang sang pemilik
memilihnya unfuk dirinya l<arena berlimpah air susunya sebagai

hibah, dan kambing yang sang pemilik memilih untuk dirinya

karena air susun5n sebagai hibah, datang sore hari
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dengan sebuah wadah (yang penuh air susii pergt pagi dengan

wadah lain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Abdullah

bin Yusuf menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan

kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari

hnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Kami muhajirin tiba

di Madinah dari Mal*ah, dan tidak ada sedikitpun harta yang

dimilikiqn. Sementara ihr kaum Anshar adalah para pemlik tanah

dan perkebunan (Aqaal. Lalu kaum Anshar.g meninggalkan

harta mereka unhrk kaum Muhaiirin, dengan memberi mereka

hasil buah-buahan dari harta kekalnan mereka setiap tahr.rn, dan

mereka membebaskan kaum muhajirin dari pekeriaan dan biap.

Ummu Sulaim; 3aifu ibu Anas bin Malik memberi

Rasulullah,$ kebun kurma l'IdzaaQ1, lalu beliau memberilrannp

pada Ummu Aiman; hamba sahaya yang telah dimerdekakan

beliau, 3pitu ibu Usamah bin Zaid. Tatkala Rasulullah * selesai

dari p€rary Khaibar, kaum muhajirin mengembalikan kepada

kaum Anshar segala pemberian yang mereka telah berikan kepada

kaum muhajirin, yaifu buah-buahan kepunynan mereka. I-alu

Rasulullah S mengembalikan kepada Ummi Sulaim kebun kurma

kepunyaannya, dan Rasulullah $$ memberi penggantiqn dari

kebun beliau."

Mengenai masalah meminta kembali kapanpun pemberi

menghendaki; karena dia tidak pemah memberikan induk, dan

tidak pula barang tersebut, akan tetapi memberikan hasiln5ra,

sehingga tidak boleh mengambil hananya kecuali harta 3ang

hatinp senang saat memberikannya. Sehingga selarna hatinya

senang memberikan sesuatu yang A[ah & akan wujudkan di

dalam hartanya, maka sesuahr tersebut boleh baginya.
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Apabila Allah telah mewujudkan sesuahr yang terkandung
di dalam hartanya, yang mana hati si pemberi tidak suka

rrremberikannya, maka sesuafu tersebut haram bagi orang lain
selain dirinya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah $:

?t?'€"3."€tt?, €,c:Lt
'Sesungguhnya darah dan harta sesamarnu haram atas

kalian."

Kesukaan hati itu ada pada wakfu wujudnya sesuafu

tersebut, bukan sebelum terciptanya sesuatu tersebut. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

'Umra dan Ruqba

L648- Masalah: [Jmra dan Ruqbaadalah hibah yang sah

serta mengikat, yang mana penerima pemberian hibah seumur
hidup dan penerima pemberian hibah sampai meninggal
memilikinya sama seperti seluruh hartanya yang lain, dia boleh
menjualnya jika dia menghendaki, dan dijadikan warisan sesudah

dia meninggal.

Kepemilikan hibah pemberian tersebut tidak kembali
kepada pemberi hibah seumur hidup dan pemberi hibah sampai

meninggal dunia; baik dia mensyaratkan hibah pemberian itu
kembali kepadanya atau tidak mensyaratkannya. Persyaratan
kembalinya kepemilikan ifu bukanlah persyaratan yang harus
dipenuhi.
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(Jmra adalah seperti ucapan seseol:ang, "Rumah ini, anaii

ini, atau barang ini adalah umra bagimu," atau "Aku meml-'elimu

sepanjang hidupmu rumah, tanah, atau barang ini, atau barang ifu

milikmu sepanjang hidupmu." Atau dia berkata, " Ruqba

(pemberian sampai aku atau kamu meninggal)," atau "Aku

memberimu barang tersebut sampai (aku atau kamu) meninggal

dunia." Semua pemyataan ifu hukumnya sama.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad,

para pengikut madzhab mereka, dan sebagian para pengikut

madzhab kami. Ini pula yang menjadi pendapat sekelompok ulama

salaf (gener-asi pertama): Seperti riwayat yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Waki'; Syarik menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Muhammad hnu Al Hanafiyah, dari

ayahnya, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, " Umra adalah

pemberian putus yang tidak dapat diminta kembali, dan jika orang

menenfukan pemberian model ini, maka dia benar-benar telah

memuhrs hak miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Ma'mar, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Hajar Al Madari,

dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, " (Jmramenjadi milik ahli waris-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Alrytrb As-

Sikhtayani, dari Nafi': Seorang lelaki bertanya pada hnu Umar

tentang orang yang memberikan pada anaknya yang laki-laki

seekor unta sepanjang hidupnya? hnu Umar pun menjawab,

"{.Jnta itu adalah miliknya sepanjang hidup dan matinya."

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan Abdurrazaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari hnu

Abbas, dia berkata, 'Jika orang diberi sesuafu sepanjang

hidupnya, maka sesuatu ihr menjadi miliknya-"
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Diriwayatkan dari jalur perir,uayatan Ibnu Abi Syaibah;
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufi7an Ats-
Tsauri, dari Abu Az-Zuban, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, " Umndan ruqbasama."

Diriwa5ratkan dari jalur periuayatan Waki',; Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari hnu Najih, dari Mujahid, dia
berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, " Llmndan ruqbasama.,'

Secara shahih, telah diriuayatkan dari Jabir bin AMillah
dalam salah safu dari kedua pendapatrp:, "Jika orang diberi suafu
barang sepanjang hidupn3n, maka barang ifu jadi milikqn
selamanla.' Dan juga diriwayatkan dari Syrraih, Qatadah, Atha'
bin Abi Rabah, Mujahid. Thaunrs, dan hrahim An-Nakha'i.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periuayatan Al
Hajjaj bin Al Minhal; Huqaim menceritakan kepada kami, Al
Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Aku bertanya pada lbrahim
An-Nakha'i tentang orang lnng meminjamkan pada orang lain
sebuah rumah unfuk didiami sepanjang hidupnya, lalu si pemberi
dan si penerima pinjaman rumah ifu meninggal dtrnia? Dia
menjawab, "Rumah itu kepemilikannla beralih kembali pada ahli
waris pemberi pinjaman rumah tersebut."

Aku berkata padanya, "Bukankah sudah dikatakan: Jika
orang memberikan hak kepemilikan suafu barang sepanjang
hidupnya, barang itu menjadi hak milik ahli waris sepeninggalnga."

hrahim menjawab, "Afuran ifu han5n berhubungan dengan unrzr-

Pemberian pinjaman rumah unfuk mendiami, pemberian
penghasilan dan pelayanan, ifu semuanya kernbali pada
pemiliknya.'

:

ni
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Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin I-{a5Y,

Al Auza'i, Waki', salah satu dari dua pendapal Az-Zuhri, hanya

saja Atha' dan Az-Zuhri berkata: Apabila dia menjanjikan umra

sepeninggal pihak yang diberi hibah sepanjang hidupnya untuk

satu dari sekian banyak jalan kebajikan, maka janji tersebut harus

dipenuhi, sebagaimana dia telah menjanjikannya.

Sekelompok ulama berkata: Llmra adalah hibah yang sah

jika pemberi memberikannya sepanjang hidup kepada pihak

penerima hibah tersebut dan pada ahli waris sepeninggalnya.

Apabila dia udak mengatakan: "Pada penerima hibah itu dan pada

ahli waris sepeninggalnya," maka umra itu kepemilikannya beralih

kembali pada pihak pemberi umftt tersebut, atau pada ahli

warisnya ketika pemberi umraifu telah meninggal dunia-

Ini adalah pendapat yang shahihdiriwayatkan dari Jabir bin

AMillah, Urwah bin Az-Zubair, dan salah sahr dari dua pendapat

Az-Zrrhn. Seperti pendapat ini pula, Abu Tsaur dan sebagian para

pengikut madzhab kami berpendapat.

Sekelompok ulama berkata: Kepemilikan umm beralih

kembali pada pihak pemberi atau pada ahli warisnya dengan stahrs

utnft, tersebut. Sehingga jika pemberi utnra itu berkata, "Aku

memberikan barang ini padamu dan pada orang sesudahmu

selama kamu dan orang sesudahmu ifu hidup." Maka umm juga

demikian, beralih kembali kepada pemberi umratersebut.

Sehingga jika orang yang diberi pemberian selama

hidupnya dan orang sesudahnya itu sudah habis, maka

kepemilikan umraberalih kembali pada pembei umra atau kepada

ahli warisnya. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Al

Qasim bin Muhammad dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Ini pula

yang menjadi pendapat Malik dan Al-[-aits.
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Kami perhatikan dalil yang menjadi pegangan para

pengikut madzhab Malik. kami menemukan mereka menyebutkan

firman Allah &,

"Dia telah menciptakan l<amu dari bumi (funh) dan

manjilikan kamu pernaknumya, "(Qs. Huud I1U: 61).

Allah S berfirman,

"%wguhnSn kami mew,risi bumi dan sntn orang,

onng trurg da di atasnga," (Qs. Marlnm I19I 40).

Mereka berkata: Maka denrikian juga setiap orang lnng
diberi unra selama Mereka juga menyebutkan hadits,

&t?'+ A.A;it "Kaum muslimin itu (terikat) dengan s5arat-

syant mqeka." dan mereka menyampaikan hadits yang telah

diriuayatkan kepada kami dari jalur periunyatan hnu Wahb; al'u

menerima hadits dari AMurrahman bin Al Qasim bin Muhammad

bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Bahura Ais!/ah Ummul Mukminin

memberi puba-putra saudaranya yang laki-laki seurnur hidup

mereka. lalu tatkala salah seorang di antara mereka habis, maka

Aiq/ah mengambil alih kembali rumah yrang didiaminya, lalu kami

meunrisi seluruh rumah tersebut pada hari ifu dari Aiqnh."

Sepengetahuan kami, mereka sama sekali tidak memiliki

landasan hukum kectrali dalil ini. Selunrhnya [dak mengandung

landasan hukum yang memperkuat pendapat mereka. Hadits

Aisyah i&, harus ditolak, dan inilah png menimpa

w-#:g,6rta|6;

W;',i;'iill*ut
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hadits mursal. Sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali di

dalam hadits tersebut, adalah bahwa Abdunahman bin Al Qasim,
ayahnya; yaitu Al Qasim dan kakeknya; yaitu Muhammad,

bukanlah pewaris Aisyah, dan tidak sedikitpun harta yang kembali

kepada mereka melalui warisan dari Aisyah, karena Muhammad

terbunuh pada masa hidup Aisyah dua puluh tahun sebelum

Aisyah meninggal dunia.

Pewaris Aisyah hanyalah Abdullah bin Abdurmhman bin

Abu Bakar (tidak ada yang lain). Karena dia adalah puha saudara

Aisyah yang seayah seibu. Sehrngga Al Qasim bin Muhammad

terhalang unfuk tidak mendapatkan warisan. Kami telah

menyebutkan hadits Aisyah tersebut dalam bab hibah hak milik
bersama beberapa halaman sebelum bab ini.

Kalau hadits tersebut shahih diriwayatkan dari Aislnh, tentu
hnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Zaid bin Tsabit dan AIi bin Abi
Thalib menentang Aisyah, seperti keterangan yang baru saja kami
sampaikan.

Mengenai riwayat, &tp'r+ OtlJ-.iit "Kaum muslimin

ifu terikat gnrat-syarat mereka.", itu adalah hadits yang fasid.

I(arena ada kemungkinan diriwayatkan dari Katsir bin Zaid, dia

adalah periwayat yang dha'if. Dan ada kemungkinan hadits ini

mursal. Kemudian kalau pun benar hadits tersebut shahih, tentu

mereka adalah orang pertama 5rang menentang hadits tersebut.

Karena mereka membatalkan syarat-syarat kaum muslimin lebih

dari seribu persyaratan: Seperti oftung yang menjual dengan syarat

pembeli boleh mengembalikannya sampai dua hari. Seperti orang

yang menjual budak perempuan dengan s5arat pembeli tidak boleh

menjualnya. Seperti orang yang menjual dengan q,rarat khryu,
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sampai dua puluh tahun. Seperti orang yang menikah dengan

syarat istri memberikan nafkah kepadanya, Dan contoh sempa

lainnya.

Bagaimana tidak menentang hadits ini, padahal syamt ini,
yaitu kembalinya hak kepemilikan urnra kepada pemberi unra
atau kepada ahli warisnya: adalah syarat yang dibatalkan oleh
Sunnah se@ra tegas. Sebagaimana kami akan menyebutkannSn
sestrdah pembahasan ini, inqla Allah &.

fugumentasi mereka dengan ayat tersebut dalam kasus ini
argumentasi yang sangat iauh dari mendapat pertolongan Allah,
karena beberapa alasan:

PqTama: Mereka menganalogikan huhm manusia dengan
hukum Allah & ya"g bersangkutan dengan manusia. Analogi qilras

ini hanrs ditolak, karena Allah & benuenang menghilangkan

nlawa manusia, dan fidak ada kecaman sama sekali yang

ditujukan kepada AIIah. Allah melaparkan mereka, dan menyiksa

mereka dengan sakit, namun tidak ada kecaman sarna sekali yang

ditujukan kepada Allah. Tidak boleh menganalogikan makhluk
dengan l(haliq menurut siapapun.

Kdm: Mereka membaurkan dalil yang benar dengan yang

batil, dan mereka mengubah ayat tersebut menjadi mendukung
kami, karena kami tidak pemah menentang mereka mengenai

masalah orang yang memberi kepada orang lain harta
kepun5aannya seumur hidup, padahal Allah & udak pemah

mengatakan: "Qad Amarfukun Al Ardhd' (Aku memberikan
tanah itu seumur hidup), tetapi Allah mengatakan: "Ista'marana

fiihaei' (menjadikan manusia sebagai pernakmumya). Maksudnya

adalah, Allah mernberikan kita tetap hidup di bumi seumur hidup.
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Pemyataan ini bukanlah pemyataan umra, baik yang beredar saat

ini tidak pula pada masa permulaan Islam.

Ketiga: Ayat ini kalau kami posisikan sebagai landasan

argumentasi yang melemahkan mereka, tenfu hal itu lebih tegas

dan konkrit daripada pendapat yang menjadi pegangan mereka,

yaitu bahwa Allah & -tut ragu lagi- mengizinkan kita menjual

tanah milik kita, dan mengalihkan hak kepemilikan tanah ifu

menjadi milik ahli waris sesudah kita meninggal. Inilah pendapat

kami mengenai umnbukan pendapat mereka.

Jadi, ;elas kerusakan argumentasi yang mereka berikan,

dan pendapat kembalinya kepemilikan Umra pada pemberinya

atau ahli warisnya harus ditolak, karena tidak benar secara

mgnkinkan.

Pendapat mereka ini adalah pendapat di mana mereka

menentang setiap dalil shahih yang diriwayatkan dari para

sahabat tS,, jumhur ulama dan hadits mursalyarrg sangat banlnk.

Kami kemudian memperhatikan pendapat kedua, yaihl

pendapat Unvah dan Abi Tsaur. Temyata kami menemukan

mereka berargumentasi dengan hadits yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari

Az-Zdri, dari Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf, dari Jabir,

dia berkata: Sesungguhnya urnra yang hanya diperkenankan oleh

Rasulullah # adalah jika seseorang mengatakan, " Umra ifu

menjadi milikmu dan menjadi milik orang sesudahmu." Adapun

jika dia mengatakan, "(Jmra ifu milikmu seumur hidupmu, maka

kepemilikan umft,beralih kembali pada pemiliknya."
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Karni menemukan mereka tidak memiliki landasan
argumentasi kecuali riwayat ini. Tetapi tidak ada landasan
argumentasi yang memperkuat mereka di dalam hadits tersebut-

Karena, pemyataan yang disandarkan langsung pada
Rasulullah S hanyalah pem5rataan, "Bahwa Umra yang
diperkenankan oleh Rasulullah $ adalah iika seseorang

mengatakan, '(Jmra ifu menjadi milikmu dan menjadi milik orang
sesudahmu',' redaksi hadits Snng tersisa adalah pemyataan Jabir.
Tdak ada landasan argumentasi Spng terkandung dalarn diri
seseorcmg selain Rasulullah $.

Di samping ifu, Ibnu Abbas, hnu Umar dan para sahabat
lainryn menentang Jabir dalam kasrs ini, seperti keterangan png
telah kami sebutkan sebelum pernbahasan pendapat ini.

Karena di dalam hadits ini mengandtrng hul$rn unn ji}o
pemberi urrnz, itu mengatakan, " Umn ifu menjadi milikmu dan
menjadi milik orang sesudahmu." Masih perlu dicad hukum urrrn
jika dia tdak mengatakan pemlataan, lang Udak memiliki
penjelasan di dalam hadits tersebut, sehingga hanrs mencarinSra

dari hadits yang lain. -Har,F kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

Jadi, pendapat ini juga harus ditolak, sehingga tidak ada
yang tersisa kecuali pendapat kami. Kami menemukan hadits yang
telah dirir,rayatkan kepada kami dari jalur periwaSntan Muslim,
Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami, hnu Abi Fudaik
menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari hnu Syihab,
dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir bin
Atrdillah: Bahwa Rasulullah $ bersaMa,
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"Jika orang diberi suatu pembeian yang (kepemilikannya

diserahkan) padanya dan pada oftng saudahnya (anak dan

ananya dan seterusnya) seumur hidup, maka barang yang

diberikan itu adalah hibah pembeian)yang menjadi milik

penerimanSn. Si pemberi tidak boleh menetapakan syarat apaptn

terkait barang yang diberikan itu dan frdak boleh pula

menguasainSn unfuk kali kdua."

Abu Salamah berkata: Kerena dia telah memberikan suatu

pemberian, yang segala harta warisan ifu bersangkutan dengan

pemberian tersebut di kemudian hari, sehingga segala warisan ifu

memufus persyaratan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin

Abu Al Hiwari, Al Walid; yaitu hnu Muslim menceritakan kepada

kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari

Jabir bin Abdullah: Bahwa Nabi $ bersabda,

l!, . o. ,.!. / -.t/ ti . | .o t . ol o.
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"Jika orang diberi suatu pembeian seumur h; maka

banng yang dibenkan itu adalah mililmin dan milik orang

saudahnya, yang mana dia dapat meumriskannya kepada orang

Snng mewaisinSm; yaifu orang saudahn5m (anak dan cucunyaJ'
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Diriwayatkan dari jalw periwayatan Ahmad bin Syu'aib;
Isma'il; yaihr Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari
Muhammad; yaitu lbnu Amru bin Alqamah, dari Abu Salamah bin
Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah &
bersabda,

" Tidak ada pemberian hak milik seumw hidup, sehingga
banngsiapa yang dibei suafu pembeian seumur hidup, maka
barang ifu menjadi miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru
bin Alqamah, dari Abu salamah bin Abdurrahman bin Auf hadits
senrpa berupa hadits mursal.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; An-Nufaili;
yaitu Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku membacakan kepada Ma'qil dari Amru bin Dinar,
dari Thawus, dari Hajar Al Madari, dari Zaid bin Tsabit, dia
berkata: Rasulullah S bersaMa,

\) b,f'3 ilG eJ-.l.';r r*'*f ";
": 
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"Bamngsiapa yang diberi suafu pembeian, maka banng ifu

menjadi milik penerima hibah semur hidup tersebut; baik saat dia
masih hidup dan sudah mati, janganlah kalian membei samWi (si
pemberi atau si penerima) meninggal dunia (ruqba), sehingga

.;i'#t";f 'p 6:#\
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bamngsiapa yang diberi sesuafu sampai meninggal, maka ruqba ifu
adalah ialannya untuk mendapatkan hak milik barang tersebut"

Ali berkata: Demikian kami riwayatkannya dengan

membaca dhammah Mim yang pertama yaitu " Mu'marihi' dan

membaca fathah Miim yang kedua.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib;

Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada

kami, dari Sufuan bin Uyainah, dari hnu Juraii, dari Atha' bin Abi

Rabah, dari Jabir bin AMillah: Bahwa Rasulullah ,$ bersaMa,

';i t* '4'rl';, t:'# \'1
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"Janganlah kalian membei sampai meninggal dan

janganlah kalian membei seutnur hidup, maka barangsiapa diberi

suafu barang sarnpai meninggal dunia, maka barang ifu menjadi

milik ahli waisnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Sy:'aib;

Ahmad bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami, dari Hajjaj yaitu; Ibnu Muhammad,

dari Abu Az-Zubav, dari Thawus, dari hnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

W'rf e.
.)ri e y,Att a^ e $,.JJlt)
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" Umra ifu menjadi milik orang yang dibeinya seumur
hidup, dan ruqba ifu menjadi milik orang yang diberinya sampai
meninggal dunia, dan seorang jnng meminta kembali hibahnya
bagaikan orang yang menelan kembali muntahannya."

Inilah hadits mutawatir, yang keterangannya lebih jelas

dibanding keterangan yang dimuat dalam riwayat Ma'mar.
Sehingga seseorang tdak lagi mempunyai ruang untuk
menghindar hadits-hadits tersebut. Dan aturan ini hanya berkisar

tentang pemberian seumur hidup (I maal dan pemberian sampai

meninggal dunia (Irqaa$, sebagaimana disampaikan nasi tersebut.

Sedangkan masalah pemberian izin tinggal (Iskaar), maka
pemilik rumah boleh memintanya keluar kapanpun dia kehendaki,

karena pemberian izin tinggal itu adalah janji memberikan tempat
tinggal yang mana pemilik rumah tidak membolehkannya lagi

sesudah yang bersangkutan mendiami rumah tersebut. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ari5anh (Peminjaman Barang)

Peminjaman barang hukumnya dipertolehkan, dan juga

merupakan perbuatan yang baik. Peminjaman barang hukumnya
fardhu dalam sebagian sifuasi tertentu. Peminjaman barang adalah

benhrk pemberian berbagai kegunaan sebagian barang.

Misalnya binatang funggangan unfuk dinaiki, pakaian unfuk
dipakai, kampak untuk memotong, kendil (panci) unfuk memasak

air, penggorengan untuk menggoreng, timba, tambang,
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peng$lingan untuk menggiling, jarum unfuk menjahit, dan seluruh

jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.

Peminjaman barang yang telah disebutkan itu tidak boleh

unhrk jangka waktu yang diketahui, tetapi orang yang

meminjamkannya boleh mengambil barang yang dia pinjamkan

kapanpun dia kehendaki.

Apabila ada seseorang mengajukan pinjaman barang yang

telah disebutkan karena dia sangat butuh (mendesak), maka dia

wajib meminjamkan kepadanya, selama dia mempercayainya dan

akan mengembalikannya secara utuh.

Sedangkan jika dia tidak mempercayai atas tindakan

penyia-nyiaan barang pinjamannya oleh si peminjam, atau

pengingkarannya atas peminjaman barang tersebut, maka

janganlah dia meminjamkan apapun kepadanya.

Sedangkan status kefardhuan peminjaman barang; adalah

seperti yang telah kami sebutkan, dan itu sesuai dengan firman

Allah &,

Fi{ ;" "fr r$i @ <^i;xt 33J

@6,;tii'#:*@o;"Gf iir@
"Maka kecelakaanlah bagi orang-onng yang shalat. (Yaitu)

omngLoftng yang lalai dai shalabya. Onng-orang yang berbuat

iya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. At

Maa'uun $071: *7).

Jadi, Allah @ mengancam orang yang enggan menolong

dengan barang berguna (Al Maa'uun) dengan kecelakaan (Wail-

t;"Y,
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Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Hajjaj bin Al Minhal menceritakan
kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,
dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirin bin Hubaisy, dari hnu

Mas'ud, mengenai tafsir firman Allah e, 'J;rffl 3;:'p " Dan

enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun

[107]: 7), dia menafsirkan: Bertagai barang pinjaman: seperti
kendil, timba dan alat timbang.

Diriura5ntkan dari hnu Abi Syaibah; Abu Mu'awiyah
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari hrahim At-Taimi,
dari AI Harits bin Suwaidi, dari hnu Mas'ud, dia berkata, "Al
Maa'uun adalah barang yang dipinjamkan secara bergiliran di
antara mereka; seperti kampak, kendil dan barang serupa
Iainnya."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id AI Qaththan; dari Jabir
bin Shubh, (Jmmu Syarahil menceritakan kepadaku, dia berkata:
Ummu Athiyah berkata, "Pergilah kepada si fulanah,
sampaikanlah salamku kepadanya, dan katakan padanya, 'Ummi
Athiyah berpesan padamu agar takut kepada Allah &, dan
janganlah kamu enggan memberi pinjaman barang yang berguna

{Al Maa'uunl'."

Ummu Syarahil berkata, "Aku bertanya, 'Apa itu Al
Maa'uuril' Ummu Athiyah berkata kepadaku, "Apakah kamu tidak
mengerti, Al Maaiyra adalah alat bekerja (Mihnahl yang biasa

dipinjamkan secara bergiliran di antara mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, dan
Abdurrahman bin Mahdi. hnu Mahdi berkata: Dari Sufuan Ats-
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Tsauri. Yahya berkata: Dari Syu'bah. Kemudian mereka sepakat

meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Sa'id bin lyadh, dari

para sahabat Rasulullah sb, mereka berkata, "Al Maaizrzl adalah

enggan memberi pinjaman kendil, kampak dan timba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Aliyah dan Sufuan

Ats-Tsauri; keduanya dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, dari hnu
Abbas mengenai tafsir, "Al Maa'uurf' yang disebutkan dalam ayat

tersebut; hnu Athiyah berkata dalam sebuah riwayahya dari hnu
Abbas: " Mataa'ul baif' (perkakas rumah tangga). Sufuan Ats-Tsauri

berkata dalam sebuah riwayatrya dari lbnu Abbas, Itu adalah

Artytnh (barang pinjaman), namun maksudnya sama.

Kami juga telah meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib;

dari jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah, dari lbnu Aliyah, dari

L-aits, dari Abu Ishaq. Mereka semua adalah orang yang dapat

dijadikan pegangan dalam hal bahasa Arab.

Kami telah meriwayatkan dari hnu Umar: "ltu adalah harta

yang kegunaannya enggan (diberikan)," maksudnya adalah sesuai

dengan keterangan yang telah kami sebutkan. Ini merupakan

pendapat lkrimah, Ibrahim dan yang lainnya. Sepengetahuan

kami, tidak ada satupun tafsir yang diriwayatkan seorang dari

kalangan sahabat &,, yang bertentangan dengan penafsiran ini.

Apabila muncul bantahan: Telah diriwayatkan secam shahih

dari Ali rg: "N Maaizun adalah zakat." Maka kami katakan:

Memang benar adanya, tetapi Ali tdak pemah mengatakan l/
Maa'uun itu bukanlah Adyph. Kemudian temyata muncul

keterangan dari Ali, bahwa Al Maaizun adalah Ariwah.Sehingga

harus menggabungkan kedua penafsiran Ali tersebut.
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Apabila muncul bantahan atas tafsir tersebut: Telah
diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas, "Lam Ya'tii Ahluhaa
Ba'di' (Pemilik Al maa'uun tidak pemah lagi mau memberi
pinjaman barang tersebut sesudah peminjaman ifu), riwayat ini
bersumber dari laits, dan dari Mujahid. Maka kami katakan: Benar
pula demikian, penafsiran ini tidak berlawanan dengan tafsiran
shahih yang diriwayatkan dari hnu Abbas, dan yang diriwayatkan
dari jalur periwayatan Mujahid, karena maksud penafsiran hnu
Abbas: "Iam Ya'tii ,Mluhaa Ba'du" yaitu sesungguhnya orang-
orang hari ini saling bergilir meminjamkan tidak menolak unfuk
memberi pinjaman barang tersebut, besok pun akan datang suahl
masa yang mana mereka enggan menolong dengan meminjamkan
barang berguna tersebut. Pemyataan hnu Abbas tersebut sarna

sekali tidak mengandung penafsiran lain kecuali penafsiran seperti
ini. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara larangan peminjaman barang unfuk jangka

waktu 5nng diketahui; karena hal itu adalah persyaratan yang tidak
diatur dalam kitabullah, sehingga persyaratan tersebut harus
ditolak.

Demikian juga orang yang meminjamkan tanah unfuk
didirikan bangunan di atasnya, atau meminjamkan pagar tembok
keliling untuk didirikan bangunan di atasnya, maka dia boleh
mengambilnya dengan merobohkan bangunannya kapanpun dia
inginkan, tanpa disertai funfutan memberi ganti rugi. Hal ini sesuai
dengan saMa Rasulullah S,

?t?'€_*- Et;fi 6ic2Ly
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" sungguh darah dan harta kalian adalah haram atas

kalian."

Di samping fu, orang yang menghilangkan barang yang

dipinjamnya secara sia-sia, atau mengingkari peminjaman barang

tersebut, dan penghilangan barang pinjaman itu tdak dapat

dihindari darinya. Memang benar diriwayatkan dari Rasululluh #
larangan melakukan penghilangan harta secara sia-sia, dan juga

larangan Allah & dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sehingga

tindakan dia menolong pertuatan tersebut hukumnya tidak boleh.

-Harya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1650- Masalah: Barang pinjaman bukanlah hal yang

dijamin jika terjadi kerusakan yang muncul bukan lantaran

kelalaian dari pihak peminjam; baik barang pinjaman ihr adalah

berbagai jenis barang pinjaman yang tidak nampak baginya, atau

barang pinjaman yang nampak baginya.

Jadi, jika pihak yang meminjamkan itu menggugat

peminjam, bahwa dia telah melakukan kelalaian, atau dia telah

menyia-nyiakannya sehingga msak, atau dia dengan sengaja

membiarkannya tertimpa musibah yang baru muncul; jika ada alat

bukt 1nng membenarkan materi gugatan tersebut, atau pihak

peminjam barang membenarkan gugatan tersebut, maka dia harus

menjamin barang tersebut tanpa ada perbedaan pendapat.

Sedangkan jika tidak ada alat bukti dan pihak peminjam

barang tidak membenarkan gugatan tersebut, maka dia hanya

berkalajiban mengembalikan barang pinjaman tersebut, dan dia

bebas dari penjaminan barang tersebut, karena peminjam
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stafusnya adalah sebagai tergugat, dan Rasulullah # memutuskan

pihak tergugat berkewajiban untuk bersumpah.

Sementara mengenai masalah penjaminan Ari5yah; para
ulama berbeda pendapat: Sekelompok ulama berpendapat sama

seperti pendapat yang telah kami sampaikan. Sekelompok ulama

berpendapat, bahwa Ariyph adalah hal fng harus dijamin dalam

situasi apapun, dan juga akibat faktor apapun Ariyah itu rusak.

Sekelompok ulama berpendapat: Pihak peminjam tidak
harus menjamin, kecuali pihak yang meminjamkan ifu menetapkan
syarat penjaminan AriWah tersebut, sehingga seu/aktu ada

persyaratan ifu pihak peminjam harus menjaminnya.

Sekelompok ulama berpendapat: Tidak ada penjaminan
yang dipertanggung jawabkan kepada peminjam kecuali orang
yang memiliki itikad buruk.

Seorang ulama berpendapat: Ari5yah yang tidak nampak
baginya; seperti perhiasan, pakaian dan barang sejenis lainnya,

maka hanrs dijamin secaftr mutlak. Telah diriwaSatkan darinya,

bahwa dia berkata: Jika peminjam mempunyai alat bukti yang

menerangkan, bahwa barang pinjaman itu rusak 5nng muncul
bukan karena per;buatannSra, maka tidak ada penjaminan yang

ditanggung kepada peminjam. Sedangkan jika tidak ada alat bukti,

maka pemrnjam adalah orang yang harus menjaminnya.

Sementara barang pinjaman yang nampak wujudnya,

seperti hewan dan barang sejenis lainnya, maka tdak ada

penjaminan terkait Anyph seperti ini selama peminjam itu fidak

melakukan kelalaian.

Ini pendapat Malik. Sepengetahuan kami, Malik dalam

pendapat ini tidak memiliki pendahulu yang berpendapat sempa
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kecuali Utsman Al Batti saja. Sepengetahuan kami, mereka tidak

memiliki argumentasi sama sekali kecuali dengan mengatakan:

Kami menduga peminjam memiliki itikad buruk terkait barang

pinjaman yang hilang.

Kami katakan: Dugaan adanya itikad buruk peminjam tidak

dapat dijadikan landasan hukum yang menghalalkan harta

peminjam. Karena dugaan adanya itikad buruk itu
adalah prasangka, padahal Allah & menolak untuk mengikuti

persangkaan, sebab Allah $ berfirman,

q",rrt'-,*{'-Jft -:'V 
"ogi$ Yir}$- oY

'Mereka tidak lain harynlah mengikuti petsangkaan sdang
Sesungguhn5n itu tiada berfaedah sdikitpun

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

Rasulullah $ bersaMa,

" Takutlah kalian dengan pnsangka, karena sesungguhnya

pnsangka itu adalah paling burukn5n kebohongan."

Ketika kalian mengamalkan prasangka dan berkeurajiban

menetapkan hukum yaitu peminjam yang diduga memiliki itikad

buruk harus menjamin, dan peminjam lnng tidak diduga memiliki

itikad buruk tidak harus menjamin, ffi seperti pendapat Syuraih.

Dan kalian berkar.rajiban menetapkan hukum yaitu harus

menjamin barang titipan berdasarkan dugaan adanln itikad buruk

ini.

**4t iii ;:tlrj'pr:€(l
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lKerusakan pendapat ini lebih konkrit daripada berusaha

membantahnya dengan bantahan yang lebih banyak daripada

bantahan yang telah kami sampaikan. Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.

Sebagian mereka berpendapat: Kami menganalogikan

penjaminan AriWah dengan penyerahan barang sebagai jaminan

utang (rahnl. Kami katakan: Ini adalah analogi hukum yang salah

dengan yang salah, da. argumentasi yang memperkuat pendapat

kalian dengan pendapat kalian sendiri. Keduanya harus ditolak

karena memang salah.

Sebagian mereka berpendapat: Ketika ulama generasi

pertama berbeda pendapat mengenai penjaminan Arit)yah, maka

kami berusaha menengahi pendapat mereka.

Kami berkata kepada mereka: Karena bantahan
ini, kami bertanya pada kalian darimana sumbem5a kalian

melakukan perbuatan mengambil jalan tengah ini? Bahkan kalian

cendenrng memilih melakukan pemecahan masalah yang fasid ni.
Padahal tidak ada rujukan dalil sama sekali, baik itu yang

bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang lemah, qiyas,

pendapat sahabat, dan tidak pula rujukan dari pendapat logika
yang mengandung sisi kebenaran. Jadi, pendapat ini harus ditolak.

Mengenai orang yang berpendapat Tidak ada penjaminan

yang ditanggung peminjam kecuali peminjam yang berkhianat
(mughifi, dan tidak pula kepada penerima titipan barang kecuali

yang berkhianat (mughiil.

Pendapat tersebut adalah pendapat Syuraih, yang telah

diriwayatkan dari jalur periwa5ntan Abdurrazaq; Aku pernah

mendengar Hisyam bin Hassan menuturkan pendapat ini dari

I 686 I - Al Muhalla



Muhammad bin Sirin. dari Syuraih, dan dia berkata: "Al Mughiii

adalah orang yang diduga memiliki itikad buruk (Muttahiml."

Pendapat tersebut harus ditolak dengan bantahan yang digunakan

unfuk menolak pendapat Malik. Karena pendapat tersebut

berdasarkan persangkaan buruk (fuhmahl, yaitu persangkaan yang

fasid.

Sementara mengenai orang yang berpendapat: Tidak ada

jaminan yang ditanggung peminjam kecuali, dia mensyaratkan

adanya penjaminan yang ditanggung oleh peminjam. Ini

pendapat Qatadah dan Utsman Al Batti.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari

Ma'mar, dari Qatadah. Pendapat ini harus ditolak, karena syarat

penjaminan dalam peminjaman barang itu adalah syarat yang tidak

diatur dalam kitabullah S, sehingga syarat tersebut hams ditolak.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut

madzhab Malik yang melegalkan syarat-syarat yang fasid dengan

berdasarkan hadits yang mengandung kebohongan, t:q t:$;-At

*t? "Kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat mereka"

berkewajiban mengambil kesimpulan sesuai dengan pendapat

Qatadah dalam kasus ini.

Akan tetapi mereka memang perlu melakukan hal tersebut,

karena akan timbul kontradiktif. Sehingga pendapat ini pun juga

harus ditolak. Tidak ada yang tersisa kecuali pendapat orang yang

menyatakan, bahwa peminjam hams menjamin AtiWah secara

mutlak, atau pendapat kami.

Kami perhatikan pendapat orang yang mengratakan

peminjam harus menjaminnya secara mutlak. Kami menemukan
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keterangan, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazaq; Ibnu Uyainah; yaitu Sufyan menceritakan kepada
kami, dari Amru bin Dinar, dari hnu Abi Mulaikah, dan
Abdurrahman bin As-sa'ib. hnu Abi Mulaikah berkata: Dari Ibnu
Abbas. hnu As-Sa'ib berkata: Dari Abu Hurairah, mereka berdua
semuanya berkata: "Ariryah ifu harus dijamin."

DiriwaSatkan dari Ibnu Wahb, dari beberapa ulama, dari
hnu Umar, "Bahwa dia senantiasa menjamin Ariytah."
Diriwayatkan dari Abdurmzaq, dari Ma'mar, dari hnu Thawus,
dari aSnhnya, dia berkata mengenai keputusan hukum Mu'a& bin
Jabal "Aritgnh itu harus diberikan kepada pemiliknya."

Syumih memutuskan harus menjamin Afuyah. Al Hasan
memufuskan harus menjamin Arij4nh, kemudian dia menarik
kembali kepufusannya tersebut- Pendapat hukum tersebut juga

shahih diriwayatkan dari Masruq, dan dari Atha' bin Abi Rabah.

Ibnu Wahb menufurkan pendapat hukum tersebut dari
Yahf bin Sa'id, dan Rabi'ah, mereka menufurkan: Bahwa
pendapat hukum tersebut adalah pendapat para ulama yang
pemah berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, dan mereka senantiasa
membuat keputusan hukum demikian.

hnu Wahb juga menuhrrkan pendapat hukum tersebut dari
Sulamain bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz dan Makhul. Az-A)hri
berkata: Pendapat hukum para hakim ifu menyepakati afuran
tersebut. Sebab, mereka melihat beragam keburukan manusia.
Dengan pendapat hukum ini pula, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal
dan para pengikut madzhab mereka berpendapat. Mereka
berargumentasi dengan firman Allah &,
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" Saungguhnya Allah men5ruruh kamu menyarnpailan

amanat kepada yang berhak meneimanya, " (Qs. An-Nisaa' [4]:

58).

Kami berkata pada mereka: Tenfu mereka juga harus

menetapkan penjaminan barang titipan (wadi'ahl berdasarkan ayat

ini. Sebab, Umar dan sahabat yang lain benar-benar te$ukti
membuat kepufusan hukum penjaminan wadi'ah-

Memang benar, bahwa peminjam ifu diperintah

mengembalikan barang pinjamannya, selagi dia mampu

mengembalikannya. Jadi, apabila dia udak sangplup

mengembalikannya, Allah S berftrman,

W;$yai{ti-&S
'Allah frdak membebani sneorang melainl<an sauai

dengan ." (Qs.Al Baqarah 12l:286).

Jadi, ketika menyampaikan barang pinjaman itu di luar

kesanggupannya, maka dia adalah orang yang tidak boleh dibebani

tanggung jawab menyampaikan barang pinjaman tersebut. Di

dalam ayat ini tidak mengandung penjelasan mengenai afuran

penjaminan, karena menlnmpaikan jaminan adalah hal yang

berbeda dengan menyampaikan amanat, jadi sama sekali kalian

tidak merniliki keterkaitan dengan ayat ini. Karena, di dalam a5nt

tersebut tidak disebutkan kecrrali menlnmpaikan amanat, dan tidak

penjaminan amanat.
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Mereka berargumentasi dengan hadits yang menerangkan

tentang beberapa baju perang kepunyaan Shafwan bin Umayah,

dan dengan hadits yang diriwayatkan: "Ariwah ifu adalah hal yang

harus diberikan kepada pemilikn5n, dan kepala pasukan adalah

penjaminnya.".

Kedua hadits tersebut tidak shahih. Hadits tentang

beberapa baju perang kepunyaan Shafwan, maka telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin

Syn'aib; Abdurrahman bin Muhammad bin salam menceritakan

kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik;

yaitu Ibnu Abdillah Al Qadhi menceritakan kepada kami, dari

Abdul Aziz bin Rafi, dari Umayah bin Shafwan bin Umayah:

Bahr,ra Rasulullah $ meminjam dari Shafwan beberapa baju

perang pada masa perang Hunain; lalu Shafi,van berkata,

"Mengambil alih secara terang-terangan wahai Muhammad!,"

Beliau berkata, " Tidak, tetapi baju penng ifu adalah AriWah yang

diiarnin."

Syarik adalah seorang mudallis, para periwayat yang ditolak

adalah para periwayat yang teperca5la. Dia meriwa5ntkan berbagai

hadits yang rusak dan kebohongan yang tersisipi keraguan di

dalamnya, dari periwayat yang teper@ya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Harits bin Abi

Usamah, Yahya bin Abu Bakr menceritakan kepada kami, Nafi'

menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Umayah: Bahwa

Nabi S meminjam darinya beberapa alat perlengkapan perang,

lalu Shafipan bertanya, "Hal yang dijamin?" Beliau menjawab.

" Hal yang diianin."

Al Harits adalah periwayat ynng diabaikan haditsnya. Yahya

bin Abu Bakr tidak pemah berjumpa dengan Nafi', dan periwayat
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yang posisinya di atasnya adalah Syu'bah. Sepengetahuan kami,

Nafi' tidak pemah mendengar langsung dari Shafi,van. Sesuafu

yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Shafwan meninggal

dunia pada masa pemerintah Utsman sebelum peristiwa

pembunuhan Utsman itu terjadi.

Diriwayatkan dari hnu Wahb; dari Anas bin lyadh, dari

Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Shafiuan bin Umayah

meminjamkan kepada Rasulullah;$ beberapa buah alat

perlengkapan perang, lalu dia bertanya, "Apakah ifu barang

pinjaman yang dijamin, atau pengambil alihan hak milik orang lain

secara terang-terangan (ghashdl?" Beliau menjawab, "Bukan

ghashab, tetapi banng pinjaman tnng dijamin."

Ini adalah hadits munqathi', karena Muhammad bin Ali
tidak pemah berjumpa dengan Shafi,van dan dia tidak dilahirkan

kecuali setelah lewat setahun sesudah kematian Shafwan.

Diriwayatkan dari Musaddad; Abu Al Ahwash menceritakan

kepada kami, Abdul Aziz bin Raft' menceritakan kepada kami, dari

Atha' bin Abi Rabah, dari beberapa orang dari keluarga Shafiran
bin Umayah; Rasulullah $ meminjam dari Shafwan beberapa alat

perlengkapan percmg, lalu Shafiuan bertanya, "Apakah itu barang

pinjaman atau barang yang diambilalih secara terang-terangan?"

Beliau menjawab, " Bukan ghashb, tetapi barang pinjanan." Lalu

mereka kehilangan sebuah baju perang dari beberapa baju perang
yang dipinjamkan. kemudian Rasulullah S bersabda, 'Jika kamu

menghendaki, kami Fsti menjaminnya untukmd. Shafwan

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam hatiku ada

keimanan yang sama sekali belum pemah ada selama ini." Hadits

ini diriwayatkan dari beberapa oftmg yang fidak dikenal

identitasnya.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin

Musa menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada

kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari hnu Abi Mulaikah, dari
Abdurrahman bin Shafi,van bin Umayah, "Bahwa Rasulullah S
meminjam dari Shafwan bin Umayah beberapa buah baju perang,

lalu sebagiannya msak. Kemudian Rasulullah $ bersabda: "Jika

kamu menghendaki, aku menjaninnya unful<nu," Shafipan

berkata, "Tidak perlu menjaminnya, wahai Rasulullah!."

Isra'il mempakan periwayat yang dha'id kemudian saMa
Rasulullah $ tersebut hanya menyebutkan: "Jika kanu
menghendaki, aku menjaninn5m unfukmu." Kalau benar

penjelasan mengenai ker,rnjiban menjamin dalam hadits ini, dan

tidak ada keterangan lain selain redaksi ini, padahal harta

kekayaan yang diharamkan (mengambilnya) itu tidak boleh

membuat keputusan hukum boleh mengambilnya tanpa

berdasarkan keterangan yang konkrit.

Diriuayatkan dari hnu Wahb, dari hnu Juraij, Yunus, dan

Ubaidillah bin Umar. Ibnu Juraij berkata: Dari Atha'. Yunus

berkata: Dari Rabi'ah. Dan Ibnu Umar berkata: Dari Az-Zuhri. Lalu

disebutkan beberapa baju perang kepunyaan Shafi,van, dan
"Bahwasanya Nabi S menjawab, " Tetapi itu pinjaman suka rela,

natnun bebenpa baju penng ifu adalah barang Sang jaminannya

oleh kami-" Ini merupakan hadits mursal.

Diriwa5atkan dari Ibnu Wahb; dari Maslamah bin Ali, dari

sebagian ulama, bahwa dia menerima kabar: Bahwa di dalam

karrajiban yang dibebankan kepada penduduk Yaman dari
Nabi g$, jika suatr kejadian atau peristiwa menimpa tanah Yaman,

maka mereka akan memberikan pinjaman kepada para uhrsan dari
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Yaman: Tiga puluh ekor unta, tiga puluh ekor kuda, dan tiga

puluh ekor baju perang; mereka adalah orang-orang yang

menjaminnya sampai mereka mengembalikannya. "

Hadits ini diragukan lagi ke-dha'ifannya, serta munqathi',

dan diriwayatkan dari periwayat yang tidak dikenal identitasnya,

sementara Maslamah bin Ali adalah periwayat Spng cacat.

DiriwaSntkan dari Sa'id bin Manshur, Sufinn menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Dinar: "Rasululluh # meurajibkan

kepada penduduk Najran berupa barang pinjaman: Tiga puluh

ekor kuda, tiga puluh buah baju perang, dan tiga puluh tombak,

lalu jika satu dari sejumlah pinjaman itu hilang, maka barang

tersebut adalah hal yang jaminannya ditanggung oleh ufusan

beliau."

Al Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan bin Harb dan Al
Aqra' bin Hubais furut menyaksikan peristiwa tersebut. Hadits ini

munqathi', dan Amru bin Dinar tidak pemah berjumpa dengan

seorangpun dari mereka. Kami juga meriwayatkannya berupa

hadits mutsal, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim

bin Hushain.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Abi Syaibah; Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami,

dari AMul Aziz bin Rafi', dari Iyas bin Abdullah bin Shafi,van:

Rasulullah $ ketika berencana menyermg Hunain, beliau

bertanya kepada Shafwan, "Apakah karnu memiliki alat
perlengkapan perang?' Dia balik bertanla, "Barang pinjaman atau

mengambil alih hak milik secara terang-terangan?" Beliau

menjawab, " Tidak, tetapi banng pinjaman."
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Lalu Shafwan meminjamkan kepada Nabi berkisar antara

tiga puluh sampai empat puluh baju perang. Lalu tatkala kaum

musyrikin dapat dipukul mundur, beberapa baju perang Shafwan

itu dikumpulkan, temyata ada sebagian yang hilang. Lalu

Rasulullah s bersabda padanya. "Kami kehilangan sebagian dai
beberapa baju penng kepunyaanmu, bpakah kami menjaminnya

unful<rnu?." Shafwan menjawab, "Tidak perlu menjaminnya wahai

Rasulullah, Sesungguhnya di dalam hatiku hari ini ada sesuatu

keimanan yang belum pemah ada."

Ini adalah hadits mursalyang sarna seperti hadits Sa'id bin

Manshur. Hadits tersebut pun menjelaskan, bahwa barang

pinjaman itu secara hukum bukanlah benda yang harus dijamin.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang mana kami

telah meriwayatkannya, yang Diriwayatkan dari jalur periwayatan

hnu Abi Syaibah, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami,

dari Syurahbil bin Muslim, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili

berkata: Aku mendengar Nabi S pada saat peristiwa haji wada'

bersaMa,

?rv €')t) ,W ,y'-ltt ,ifr1 ir'at
' 

" 4rigyil ifu hat Sang harus disampikan, ,r*n ,* hut wns
harus diba5nr, dan kepala pasukan ifu adalah seomng peniamin."

Isma'il bin A5yasy periunyat yang dha'if

Kami juga telah meriwaSntkan,'aftj 4y, ",4riwah itu hat

yang harus disampaikan," 5lang diriwayatkan dari lalur periuralatan

Ahmad bin Syu'aib, dari AMullah bin Ash-Shabbah, Al Mu'tamir

bin Sulaiman menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Hajaj
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bin Al Farafishah, Muhammad bin Al Walid menceritakan

kepadaku, dari Abi Amir Al Hauzani, dari Abi Umamah, dari
Nabi $.

Al Hajjaj bin Al Farafishah adalah periwayat yang tidak
dikenal.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Syr'aib; Amru bin Manshw
menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Kharijah menceritakan

kepada kami, Al Jarah bin Malih menceritakan kepada kami,

Hatim bin Huraits Ath-Tha'i menceritakan kepadaku, aku
mendengar Abu Umamah menceritakan hadits dari Nabi $.

Hatim bin Huraits periwayat yang tidak dikenal.

Diriwayatkan dari hnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari
Abdullah bin Hayyan Al-Laitsi, dari seorang lelaki dari kalangan
para sahabat, aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

.i;'r!'7'^;at r rif, ; i-rel
"Arigah ifu hat yang harus disarnpaikan,'Or, ,**

adalah hal Snng harus dikembalikan."

hnu lahi'ah perirrayat yang tidak dapat dijadikan
pegangan.

Diriwayatkan dari Al Bazzar; Abdullah bin Spbaib
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al Farawi

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan

kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Umar, dari Nabi g,iti$ 4t6j, "Arit/wh itu adatah hal gnng harus

disampikan."
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Al Farawi periwayat yang dhaif Abdullah bin Umar yaitu

Al Umari Ash-Shaghir, periwayat yang dha'if.

Di samping itu, kalau pun kesemua pemyataan yang telah

disebutkan ini shahih, tentu kesemua pemyataan ini hanya

mengandung penjelasan, bahwa AriWah itu adalah hal yang harus

disampaikan. Demikian pula kami berpendapat: bahwa

menyampaikan AriWah itu wajib. Sedangkan

penjaminan itu adalah hal yang berbeda dengan menyampaikan.

Di dalam hadits tersebut sama sekali tidak ada penjelasan bahwa

Ari5yah itu hal yang harus dijamin. Sehingga keterkaitan mereka

dengan safu dari sekian banyak pemyataan hadits tersebut batil.

Mereka menyebutkan hadits yang telah diriunyatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah, dari

Samumh bin Jundub, dari Nabi S:

.;1:'i &"-rrf 6 #t ;"
"Pemegang kekuasaan wajib menjamin barang Snng dia

teima sampai dia menyampaikannSn."

Hadits rni munqathi',karena Qatadah tidak pemah bertemu

Samurah.

Telah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id; dari Sa'id bin Abi

Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub,

dia berkata: Rasulullah S bersabda,

.;1:,i &'*b1 6 #t e
"Pemegang kekuasaan wajib menjamin bamng 5ang dia

teima sampai dia menSnrnpaikan4n."
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Al Hasan tidak pemah mendengar langsung dari Samurah.

Di samping itu, kalau pun benar hadits ini shahih, maka hadits ini

hanya mengandung penjelasan tentang penyampaian barang

pinjaman. Dan demikian juga kami berpendapat. Penyampaian

AtWh adalah hal yang berbeda dengan penjaminan Ariyyah,bafl<

dalam segi bahasa maupun afuran hukumnya.

Apabila mereka mengarahkan pemyataan hadits ini pada

penjaminan Ai5tyah, maka berdasarkan pemyataan hadits ini pula

mereka harus menetapkan penjaminan barang yang diserahkan

sebagai jaminan utang (Marhurlt dan beragam wadi'ah. Karena

kesernua barang ini adalah barang yang dikuasai oleh pemegang

kekuasaan.

Setiap barang yang diserahkan melalui mekanisme ini

(Rahn dan Wadi'ahl, maka beberapa kelompok dari kalangan

sahabat dan orang sesudah mereka mengatakan harus ada

penjaminan, sehingga jelas terjadi konhadiktif di antara mereka.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Ahmad bin Syr'aib; Ibrahim bin Al Mustamir menceritakan kepada

kami, Hibban bin Hilal menceritakan kepada kami, Hamam bin

Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada

kami, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Shafwan bin Ya'la bin

Umayah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda

kepadaku, tE;.Gyt*, 6:l d;v 1.4ilft ,*) |:$t vy "Jika pam

utusanku datang padamu, berikanlah mereka (pinjaman) figa puluh

buah baju peftrng, dan tiga puluh ekor unta." Aku bertanya,

"Apakah ifu barang pinjaman yang di;amin atau barang pinjaman

5ang disampaikan?" Beliau menjawab ,it\l' {sb ",!. "Alan tetapi

,4ri5ryah 5nng disanpail<an."
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Ini adalah hadits hasan, tidak ada satupun hadits shahih

yang diriwayatkan mengenai Ari54nh, kecuali hadits ini. Selain

hadits ini, maka mengamalkannya tidak akan mengimbangi hadits

ini, dan di dalam hadits ini pun dijelaskan perbedaan antara

penjaminan dan penyampaian barang pinjaman, dan beliau dalam

kasus barang pinjaman ini hanya menetapkan kewajiban

menyampaikannya, dan tidak menetapkan kewajiban penjaminan-

nya. Sehingga seluruh dalil yang mereka pegangi itu batil.

Mereka berkata: Kami menemukan setiap sesuatu yang

diserahkan oleh sebagian omng kepada sebagian yang lain, yaifu

beragam harta, maka ini tertagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Kelompok harta yang manfaatnya kembali pada

pihak yang menyerahkan, tidak pada pihak yang diserahi harta

tersebut, contohnya wadi'ah dan wakalah. Kelompok harta ini
bukanlah hal yang dijamin. Sehingga, seluruh harta yang termasuk

ke dalam kelompok ini hukumnya harus tidak dijamin.

Keduat Kelompok harta yang manfaatrya kembali kepada

pihak yang menyerahkan dan sekaligus pada pihak yang diserahi

harta, contohnya harta @radh. Kami telah mufakat, bahwa

kelompok harta seperti ini adalah hal yang tidak dijamin.

Sehingga, harta yang diserahkan sebagai jaminan utang dan segala

jenis harta yang termasuk kedalam kelompok ini hukumnya harus

tidak dijamin.

Ketiga: Kelompok harta yang manfaatnya kembali pada

pihak yang diserahi harta, dan bukan pada pihak yang

menyerahkan harta tersebut. IJma' ulama shahih menegaskan,

bahwa kelompok harta ini adalah hal yang harus dijamin. Sehingga

Ariyqh dan segala harta yang termasuk kedalam kelompok harta

ini hukumnya harus dijamin.
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Ini adalah analogi qrVas. Dan analogi qiyas tersebut

seluruhnya batal, kecuali bahwa qiyas tersebut adalah qiyas mereka

yang mengandung susunan kata yang manis dan mencampur-

adukan perkara yang benar dan yang salah.

Di samping itLl, mereka mempertolehkan menumpahkan

darah (melakukan hukuman mati), menghalalkan kemaluan, harta

dan jaringan daging yang tertufup rambut kumis, dengan qiyas

yang lebih singkat daripada qiyas ini. Contohnya; qiyas mereka

mengenai maskawin dan mengenai jaringan daging yang terhrtp

rambut kumis yang disamakan dengan orang yang menuduh orang

lain berbuat zina, juga orang kafir boleh menuntut qishash dali
seorang yang beriman, perbuatan kaum [xth, dan seluruh qlns
lainya png menjadi pegangan mereka.

Hanya saja kami harus menentang qiyas ini dengan q[ras

yang serupa, yaifu bahwa barang pinjaman ifu adalah penyerahan

harta tanpa diikuti alat fukar, dia sama seperti wadi'ah. Di samping

itu, bahwa barang pinjaman yang peminjam ihr diberi kev,renangan

unfuk memakai, dan unfuk hrjuan lain, lalu barang pinjaman itu

berlnrrang (cacat) tanpa disertai kelalaian, maka tdak ada

penjaminan dalam pengurangan barang pinjaman tersebut.

Demikian juga seluruh pengurangan lainnya. Seluruh qiyas ini

datangn5n dari bisikan hati. -Kami berlindung kepada Allah dari

pengambilan pufusan hukum berdasarkan bisikan hati dalam

menjawab persoalan agama Allah.-

Ali berkata: Yang tersisa hanyalah pendapat kami. Kami

menemukan pendapat kami ini benar-benar telah diriwayatkan dari

Umar dan Ali, seperti keterangan yang telah diriwa5ratkan kepada

kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan
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kepada kami, dari hnu Shalih bin Hayy, dari Abdul A'la, dari

Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali bin Abi Thalib: "Ariryah ilu
bukanlah akad jual beli, dan bukan pula hal yang dijamin, tetapi

AriWah itu adalah perbuatan baik yang patut dilakukan, terkecuali

peminjam lalai, maka si peminjam hams menjamin kerusakannya."

Pendapat hukum ini shahih diriwayatkan dari Ali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; Qais bin

Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha'ah,
dari Hilal Al Wizan, dari Abdullah bin Ukaim, Umar bin Al
Khaththab berkata, "Ariryah itu posisinya sama dengan Wadi'ah,

tidak ada penjaminan dalam Anytnh, kecuali peminjam melakukan

kelalaian." Ini merupakan pendapat hrahim An-Nakha'i, Umar bin

AMul Aziz, Az-Ztrhri dan lain{ain. Ini pula yang menjadi pendapat

Abu Sulaiman.

Allah S berfirman,

<,* it J t ;!i;u, r?-,5 FA fJ-,U {
,)/ n

* e$;";12-
"Janganlah kamu aling menakan harta sesarnamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan tnng berlaku

dengan suka sama-suka,"(Qs. An-Nisaa' 141: 29l,.

Rasulullah ,S bersaMa,

?t?.{*.8}?, €,c:"ot
"Sungguh darah dan hara l<alian adalah hanm atas

kalian."
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Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa harta kepunyaan si

peminjam itu adalah harta yang diharamkan mengambilnya kecuali

jika nash Al Qur'an maupun Sunnah mewajibkannya- Dan

temyata nash Al Qur'an maupun Sunnah tidak pemah

marajibkan itu.

Allah S berfirman,

")4eA>,Z:fr&;c
"Tidak ada jalan sdikitpun unfuk men5nlahkan orang-

onng yang berbuat baik." (Qs. ALTaubah [9]' 91).

Allah $ berfirman,

i* *i*t,t i,#j i,trt'6;g'- 65t S 8i Cy

etz?,
,.J\v-

" Sesungguhnya dosa ifu abs orang-orang tnng berbuat

zhalin kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa

hak." (Qs. AsrSyrura l42l:42),.

Sedangkan mengenai peminjam barang selama dia tidak

melalnrkan kelalaian dan tidak menyia-nyiakan barang pinjaman

ifu, maka dia adalah or.rng yang berbuat baik, sehingga tidak ada

jalan sedikitpun unhrk men5ralahkannya berdasarkan nash N
Qur'an tersebut. Dan penjaminan itu adalah ialan unhrk

menlnlahkannya secara meyakinkan, sehingga tdak ada

penjaminan Snng ditanggungkan kepada peminjam tersebut'

Haqn kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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Dhiyafah (Memuliakan Tamu)

1651- Masalah: Memuliakan tamu (dhiwfah) hukumnya
fardhu bagi orang desa, orang kota, orang pandai, maupun orang
bodoh: sehari semalam: Memuliakan tamu adalah perbuatan baik,
yang berupa pemberian suguhan, kemudian tiga hari adalah batas
unfuk tetap harus memuliakan tamu, dan tidak lebih dari ifu.

Apabila lebih dari tiga hari, maka memuliakannya bukanlah
suatu kewajiban. Tetapi jika dia tems-menerus memuliakannya, hal
itu adalah perbuatan baik.

Apabila dia enggan memuliakan tamu yang sifatnya wajib,
maka tamu boleh mengambil apa saja secara paksa, dan
bagimanapun caranya yang dapat dia lakukan trntuk
mengambilnya, dan dia dapat dibenarkan melakukan hal itu.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Daud; AI Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Sy.rraih Al Ka'bi, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

,"(l\-
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"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiamat,

hendaknya dia memuliakan tamunya dengan wajah yang berseri,

lekas memberinya hidangan dan melayaninya sendiri tamunya,

hidangan tamu adalah sehari semalam. Memuliakan tamu ifu
selarna tiga hari, memuliakan tamu sesudah tiga hari ifu adalah

sdekah, dan tamu tidak diperkenankan tinggal di tempat tinggal

fuan rumah hingga dia mengusimya."

Abu Daud berkata sebagaimana yang diriwayatkan dari AI

Harits bin Miskin, dari Asyhab, dari Malik mengenai tafsir,

" hidangannya sehai semalari' Malik berkata: Memberinya

suguhan, memuliakannya, dan memberinya penghormatan, sehari

semalam, dan tiga hari sebagai benfuk memuliakan tamu.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, Manshur

bin At Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari

Al Miqdam Abu Karimah, bahwa dia pemah mendengar Nabi $
bersabda,

,t11,^X og a ;ti*l)ry; ;;dt;$
o{s ;*;riv tt qY i;';; f,q;&i"oy

'!; j3
"semalam bagi seorang tamu adalah huk Wng wajib

dipenuhi bagi seonng muslim, lalu iika pagi-paqt dia pergi

membawa suguhannya, maka suguhan itu adalah uhng gng wajib

ditanggungntn. Jika dia menghendaki, dia boleh menuntut

penbaSmmSa, dan jika dia menghendaki, dia boleh melepas

funtubnrya ifu."
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Diriwayatkan dari Sy-r'bah; dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari
Abi Al Ahwash yaitu Auf bin Malik bin Auf Al Jusyami, dari
ayahnya, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada
seseorang dimana aku bertamu di rumahnya, namun dia tidak
pemah memuliakanku, tidak pemah meny-rguhiku, dan dia tidak
pemah memberiku hidangan, kemudian tiba giliran dia bertamu di
rumahnya, 'apakah aku boleh membalasnya?'." Beliau menjawab,
"Tidak boleh, bahkan kamu tetap harus memuliakann5a dengan
memberinya hidangan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad
bin Ramh menceritakan kepada kami, Al-laits; yaifu Ibnu Sa'ad
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al
Khair, dari Uqbah bin Arnir, kami berkata, "Wahai Rasulullah,

Engkau mengufus kami, Ialu kami bertamu di rumah sekelompok
orang, lalu mereka tidak menyuguhi kami hidangan tamu, 'apa
pandanganmu?'." Rasulullah $ menjawab,

d"_*v )*)J.,# q. t r:;6 fn, J ; "ot

,#q$ y^Z',Ct 6;?#, fr* fj{il tp

" Jika karnu berAnu di rumah sekelompok oftng, talu
mereka manytruhmu melalrukan apa saja tnng pafut dilakukan
tamu, mal<a terimalah. Ialu jil<a mereka tidak pemah melakukan
apdpw, mal<a ambilah dari mereka hak tamu yang pafut bagi
merel<a."

, i,.rd
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtayani, dari Nafi',

dari hnu Umar, Rasulullah S bersabda,

oo
.*ivr le:)

'Makanan unfuk safu orzrng cukup unfuk dua oftng,

makanan dua omng cukup unfuk empat orang, dan mal<anan

empat orang cukup unfuk delapan orang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin

Isma'il menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir; yaifu hnu

Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya, Abu

Utsman; yaitu Al Hindi menceritakan kepada kami, dari

AMurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq: Para sahabat yang

tinggal di emperan masjid Madinah (Ashhab shu{fahl adalah orang-

orang fakir, dan Rasulullah S bersabda,

,t ), +{u ,st ?t;L ;+ ok A
".'.

fi ,u4tA. Lii;r, #ri ?(1";:rb ok a)
' 

/ 
o ol 

-. c. ,r.i t, t /

,eQ +.i;U cA--.,* ?l;b;+ Ott
,.

"Barangsiapa memiliki makanan (yang cukup) unfuk dua

orang, bawalah omng ketiga. Banngsiap memiliki mal<anan 6pnq
cukup) unfuk empt orang, maka bawalah orang kelima. Dan

*5i ytjl
i;rlliiwt,:^1;t\i eS,

te3 ,it>i
zOe.u6r6_
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barangsiapa memilih makanan (yans cukup) untuk lima orang,
bawalah orang keenam-"

(Periwayat berkata:) atau Nabi menerangkan makna yang
telah disebutkan dengan pemyataan yang lain selain pemyataan
yang telah disebutkan. Abu Bakar datang membawa tiga orang,
dan Rasulullah $ pergi membawa sepuluh orang.,,

Inilah nash yang menetapkan ka,vajiban memuliakan tamu
bagi orang yang berilmu dan oftmg kota. Hadits-hadits yang telah
disebutkan ini adalah hadits yang mutawatir, yang diriwaptkan
dari sekelompok orang dari kalangan sahabat, yang mana tidak
boleh seseorang menentang hal ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari S5m'bah, dari Abi Auf, dari
Muhammad bin ubaidillah Ats-Tsaqafi, dari Abdurrahman bin Abu
laila: Beberapa orang dari kaum Anshar mengadakan safari, lalu
mereka kehabisan bekal dan membufuhkannya, kemudian mereka
melintas di sebuah perkampungan fuab, lalu mereka meminta
hidangan tamu, kemudian mereka menolak memberi mereka
hidangan, lalu mereka meminta memberi bekal dari mereka,
namun mereka tetap menolak- Akhimya mereka mengikaforya, lalu
mengambil bekal dari mereka. orang-orang Arab itu menemui
umar bin Al Khaththab, sehingga orang-orang Anshar itu merasa
ketakutan, lalu umar bertanya, "Kalian enggan menolong mereka
yrang sedang dalam perjalanan ([bnu Sabil)? Allah tidak pemah
ketinggalan mengisi penuh kantong susu unta malam dan siang,
mereka Snng sedang dalam perjalanan lebih berhak mendapatkan
air daripada orang yang tinggal menetap di perkampungan itu.,,
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Inilah perbuatan para sahabat, dan keputusan hukum Umar

yang diambil di hadapan mereka, tidak ada seorang pun di antara

mereka yang menentangnya.

Kami meriwayatkan dari Malik: Tidak ada keurajiban

memuliakan tamu atas orang kota dan tidak pula atas para

cendikiawan. Ini pendapat yang sangat rusak. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Tahbiis atau Tsabiil (Memegang Harta Wakafl

1652. Masalah: Tahbis (penahanan harta); wakaf

hukumnya boleh berupa barang-barang pokok seperti blok

perumahan, dan lahan tanah berikut barang yang di dalamnya

seperti tanaman dan bangunan jika sudah ada, penggilingan,

mushaf Al Qur'an, dan buku-buku catatan-

Wakaf boleh juga berupa budak, alat perlengkapan perang,

dan kuda yang digunakan hanya untuk berperang di lalan Allah,

tidak untuk tujuan lain. Wakaf tidak boleh berupa barang selain

barang yang telah kami sebutkan. Tidak pula berupa bangunan

tanpa meunkafkan lahan kosong yang luas.

Seseorang diperbolehkan berwakaf kepada orang yang dia

cintai, atau kepada dirinya kemudian kepada orang yang dia

kehendaki. Mengenai keabsahan wakaf ini, sekelompok ulama

menentang kami. Sekelompok ulama menyatakan, bahwa wakaf

tersebut batal secara mutlak, ini merupakan pendapat Syuraih.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Hanifah.

Sekelompok ulama berpendapat: Tidak ada wakaf yang sah
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kecuali berupa alat perlengkapan perang atau kiraai pendapat
tersebut diriwayatkan dari hnu Mas'ud, AIi dan Ibnu Abbas rs,.

Sekelompok ulama memperbolehkan wakaf berupa segala
jenis barang, boleh berupa beragam kain tenun, budak, hanuan,
uang dirham dan dinar. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah mengemukakan pendapat lnng menentang
semua orang yang telah disebutkan, dalil sunnah dan pemikiran
png logis. Dia berpendapat: Wakaf boleh dilakukan pada waktu
sehat dan pada waktu sakit, h*!n saja si pamkaf boleh
membatalkannya kapanpun dia kehendaki, menjualnya dan
menariknya kembali dengan membatalkan wakaf yang telah dia
sepakati. wakaf sesudah meninggal dunia tidak boleh dilakukan.
Inilah pendapat Sang masyhur di antara sejumlah pendapat Abu
Hanifah.

Diriwaptkan dari Abu Hanifah: Bahwa wakaf itu fidak
boleh diberikan kecuali sesudah kematian. Kemudian mereka
berbeda pendapat tentang pendapat Abu Hanifah tersebut, apakah
ahli warisnya boleh membatalkan wakaf itu ataukah udak? Ini
adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Ini pendapat
yang hanya cukup mengemukakannya saja tanpa perlu
membantahnSra, lantaran rusaknya pendapat tereebut. Karena dalil
Sunnah sanna sekali Udak pemah menlrampaikann5n, dan qiyas
pun tidak mendukungnya, serta diketahui hal ini tidak pernah
diriurayatkan dari seorangpun sebelum Abu Hanifah, ini benfuk
pemisahan yang msak, sehingga secara urrum harus ditolak
karena cacat tersebut.

Sedangkan pendapat yang diriwagratkan dari Ali, Ibnu
Mas'ud dan Ibnu Abbas: ndak shahih diriunyatkan dari seorang di
antara mereka.
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Sementara lbnu Mas'ud; telah diriwayatkan dari jalur

periwayatan Sufuan bin Uyainah; dari Mutharrif bin Tharif, dari

seseorang, dari Al Qasim; yaihr Ibnu Abdurrahman bin Abdullah

bin Mas'ud - dari hnu Mas'ud bahwa dia berkata: Tidak ada wakaf

yang sah kecuali berupa alat perlengkapan perang atau kuna'
(kuda dan alat perlengkapan perang).

Ini adalah riwayat yang cacat, karena ini diriwayatkan dari

seseotang yang tidak disebutkan namanya. Alasan lainnya adalah,

bahwa orang tua Al Qasim itu Udak ingat satu katapun dari

ayahnya, dan dia baru berumur enam tahun pada saat ayahnya

meninggal dunia, lalu bagaimana dengan anaknya; Al Qasim?

Sepengetahuan kami, riwayat tersebut tdak pemah

diriurayatkan dari hnu Abbas salna sekali, dan tidak pula dari Ali,

justu kami malah dapat memastikan, bahwa riwayat itu adalah

suafu kebohongan atas nama Ali. Karena wakaf Ali itu terus

mengalir. Selain itu riwayat tersebut lebih masyhur daripada

matahari (sangat masyhur), dan kebohongan itu amat banyak.

Mungkin orang yang memilih berpendapat seperti ini berpegangan

dengan hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi $, bahwa

beliau menetapkan kelebihan kebutuhan primemyra unhrk alat

perlengkapan perang dan kuma'(kuda dan alat perlengkapan

perang).

Kami katakan: Memang benar, dan jika shahih diriwayatkan

dari Nabi @ mengenai wakaf selain kuraa' Qruda dan alat

perlengkapan perang) dan alat perlengkapan perang, maka tenfu

juga wajib menyampaikan pendapat berdasarkan hadits tersebut,

dan juga hadits tentang wakaf selain kuma'dan alat perlengkapan

perang tersebut benar-benar shahih. Sehingga pendapat ini juga

harus ditolak.
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Sedangkan mengenai orang yang membatalkan wakaf
secara umum; Abdul Malik bin Marwan meriwayatkan dari Al
waqidi, dia berkata: "Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi S
kecuali dia mewakafkan dan menahan tanah kecuali,
Abdurrahman bin Auf, dia tidak suka wakaf." Ini riwayat yang
amat buruk, karena riwayat ini menambah daftar hadits yang
sudah dhaif dan menjadi semakin dha if.

sementara Malik dan para pengikutrya: Mereka
berargumentasi, bahwa mereka menganarogikan masalah yang
tidak ber-nash ini dengan masalah yang ber-nash. eiyas tersebut
seluruhnya hams ditolak. Bagaimana ini tidak ditolak, sementara
nash yang ada membatalkann5ra, karena mewakafkan sesuafu
kepada orang yang tidak dapat memiliki, dan juga penetapan
syarat larangan diwariskan, di;ual atau dihibahkan, adalah syarat
yang tidak diatur dalam kibbullah &.

Rasulullah $ bersaMa,

,xi;&:t 
=S 

C';tL? Lfrt u

"Barangsiapa menebpkan sebuah s5nrat yang tidak diafur
dalam kitabullah, maka dia tidak pfut mengikuti syarat tersebut,
walaupun seratus kali syant. setiap syarat Smng tidak diafur dalam
kitabullah, adalah qnrat yang batiL,,

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa tidak boleh menetapkan
syarat-syarat ini kecuali, syarat yang mana Rasulullah S telah
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menyatakan secara tegas membolehkannya. Syarat ittl diatur

dalam kitabuttahTa'ala. Sesuai dengan firman Allah &,

@,r; ti;51 j;r@ -6A * t$v,
"Dan tiadatah yang diucapkannya ifu (Al Qw'an) menutut

kemauan haqm nafsunya. Ucapannya ifu tiada lain han5alah wahry

yang diwnhrykan (kepadanya)." (Qs- An-Najm [53], 34)

Dan sesuai dengan firman Allah &,

"supaSra kamu mengadili antan manusia dengan apa tnng
Telah Altah wahytkan kepadamu, "(Qs. An-Nisaa' [4]: 105).

Apalagi uang dinar dan dirham serta segala hal Snng tidak

memberi manfaat kecuali dengan menghilangkan wujud barangnya

atau mengeluarkannya dari sahr pemilik ke pemilik yang lain.

Penghilangan wujud barang atau mengeluarkan dari satu pemilik

ke pemilik yang lain adalah tindakan memsak wakaf dan sekaligus

membatalkannya.

Dapat pula mereka berargumentasi dengan hadits yang

shahihdiriwayatkan dari Rasululluh #,

'atl{;r-entt(e'{r4

i;unp
7

*ra
7. o(

$c cl (4)
VJJ/'

vf ;k grr icyi 'ot1 rit

{r;i ,rr')i ,t1c yle'a 
^?l

\,raz
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"Ketika manusia meninggal dunia, maka terpufuslah amal
perbuatannya, kecuali tiga perkara: Sedekah jaiyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya."

Hadits ini tidak mengandung argumentasi mereka, karena
sedekah jariyah tidak diragukan lagi, bahwa Nabi tidak
menghendaki dengan sedekah jariyah ini kecuali, sesuatu yang

dibenarkan oleh Rasulullah, yaitu segala jenis sedekah, bukan
segala sesuafu yang menurut prasangka seseorang adalah sedekah.

Contohnya; orang yang bersedekah dengan barang haram, atau
dia mensyaratkan dalam sedekahn5n sebuah syarat yang tidak
diatur dalam kitabullah &i.

Sehingga tidak diragukan lagi, bahrln sedekah jarignh yang
pahalanya tetap mengalir terus sesudah meninggal dunia:
Adakalanya sedekah yang bersifat mutlak bempa bamng yang

boleh disedekahkan, yaihr sedekah 5rang kepemilikan barangnya
dapat dibenarkan, dan dalam sedekah itu tdak mengandung
persyaratan yang membatalkan sedekah tersebut. Adakalanya
sedekah yang diwakafkan berupa barang yang mana pewakafan
barang itu hukrmnya boleh.

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa di dalam hadits ini sama

sekali tidak mengandung argumentasi yang membenarkan
berbagai sedekah yang masih diperdebatkan keabsahannya, lantas

apakah boleh atau tidak? Contohnya seperti oftmg yang

bersedekah dengan sedekah, yang tidak dapat diterima. Seperti
orang yang bersedekah dalam wasiabrya kepada ahli waris atau
juga dengan jumlah yang lebih banyak dari sepertiga hartan5n
serta bukan sedekah dari barang haram. Juga seperti orang yang

bersedekah khamer, atau babi.

Wl - AIMuhalIa



Tetapi hadits ini hanya mengandung penjelasan, bahwa

sedekah jariyah yang diterima, itu pahaianya tetap terus mengalir

sesudah meninggal dunia. Jadi, pendapat ini secara umum harus

ditolak, karena tidak mempunyai berbagai dalil yang menjadi

pendukungnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik--

Orang yang berpendapat, bahwa wakaf itu hukumnya tidak

boleh se@ra urnum berargumentasi: Dengan hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufuan bin

Uyainah, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abu Aun; yaitu Muhammad

bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dia berkata: Syuraih berkata padaku:

"Muhammad datang membebaskan wakaf (penahanan harta)-"

Juga dengan riwayat yang telah diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Sufi7an bin Uyrainah; dari Atha' bin As-

sa'ib, bahwa dia mendengar Syuraih saat ditanya tentang orang

yang meninggal dunia seraln menetapkan rumahnya sebagai

wakaf, dia menjawab, "Tidak ada wakaf yang boleh dilakukan

unfuk menggugurkan berbagai baEan warisan yang telah

ditetapkan Allah."

Ali berkata: Hadits iri munqathi'. Bahkan yang shahih

adalah sebaliknya, yaifu bahwa Muhammad S datang

meneguhkan wakaf sebagaimana nash yang akan kami sebutkan

sesudah pembahasan ini, insya Allah &.

Bagaimana tdak shahih, padahal pemyataan ini

memastikan, pertan5laan tersebut membuktikan bahwa u/akaf ifu

benar-benar sudah ada, dan Muhammad S datang membatal-

kannSn. Pemyataan ini adalah pemyataan yang batil secara

mq/akinkan.
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Karena bangsa arab pada masa jahiliyah tidak mengenal
istilah wakaf, yang diperdebatan keabsahannya, tetapi wakaf ifu
adalah istilah keagamaan, dan ajaran Islam yang Nabi
Muhammad S bawa, sebagaimana Nabi Muhammad juga datang
membawa ajaran shalat, zakat dan puasa. Kalau Muhammad Nabi
tidak ada, maka kita udak akan pemah mengetahui satu dari
sekian banyak ajaran agama ini, dan tidak pula selain ajaran
agama ini. Jadi, pemyataan yang telah disebutkan ini secara
umurn harus ditolak.

Mengenai pendapat syuraih, "Tidak ada wakaf yang boleh
dilakukan untuk menggugurkan bertagai bagian warisan Spng telah
ditetapkan Allah." Ini adalah pendapat yang fasi{ karena mereka
tidak berteda pendapat mengenai kalenangan berhibah dan
bersedekah semasa hidup dan berurasiat sesudah meinggal dunia,
padahal semua perbuatan ini menggugwkan berbagai bagian ahli
waris Snng telah ditetapkan Allah dari harta ini, maka tenfu para
ahli waris ifu mendapatkan rararisan sesuai dengan bagian pasti
yang telah ditetapkan Allah &.

Jadi, berdasarkan pendapat ini, seharusnya segala benfuk
hibah, dan segala jenis sedekah juga harus dinyatakan batal,
karena semuanya adalah hal yang mencegah berbagai bagian pasti

Snng telah ditetapkan Allah lnng berkenaan dengan harta warisan.

Apabila mereka mengatakan: Ini adalah ajaran agama yang
telah dijelaskan oleh naslf Kami menjawab: Watraf adalah ajaran
agama lrang sudah diterangkan melalui nash, dan jika nash
tercebutfrdak ada, maka tentu wakaf itu udak boleh dilakukan.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang telah
dirir,vayatkan kepada kami dari Al uqaili; Rauh bin Al Faraj
menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan
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kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari

saudaranya yaitu Isa, dari lkrimah, dari hnu Abbas: "Ketika hrntn

Surah An-Nisaa', Rasulullah S bersaMa, A3l ,')y Ji6.'r.*- )
'Tidak ada wakaf sesudah (turunnya) Surat An-Msaa'."

Ini hadits maudhu'. hnu [-ahi'ah sama sekali tidak memiliki

kebaikan dalam dirinya. Saudaranya iuga sama seperti hnu

L-ahi'ah. BukU mengenai kepalsuan hadits tersebut adalah: Bahwa

Surat An-Nisaa' atau sebagianya turun sesudah perang Uhud,

yaihr berupa ayat mawaris. Sementara wakaf yang dilakukan para

sahabat ifu berdasarkan sepengetahuan Rasulullah $ sesudah

perang di daerah l(haibar, dan sesudah furunnya ayat mawaris,

yang dimuat dalam Surat An-Nisaa'. Peristiwa wakaf para sahabat

ini adalah peristiwa yang mutawatir dan menjadi bahan

perbincangan dari mulut ke mulut.

Kalau pun benar hadits ini shahih, tenh-r hadits ini adalah

hadits yang dihapus dengan berkesinambungannya praktik wakaf

berdasarkan sepengetahuan Nabi $ sampai beliau meninggal

dunia.

Mereka juga menufurkan hadits, yang telah diriwayatkan

dari hnu Wahb; Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami,

dari Amru bin Dinar, Muhammad, dan Abdullah keduanya putra

Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, selumhnya dari

Abu Bakar bin Muhammad, dia berkata: Bahwa Abdullah bin Zaid

bin AMu Rabbih berkata kepada Rasulullah $, "Kebunku ini

adalah sedekah, yaitu unhrk Allah dan Rasul-Nya." Tiba-tiba ibu

bapaknya datang, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, Kebun

itu adalah penopang kehidupan kami." [-alu Rasulullah $
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mengembalikannya. Kemudian mereka berdua meninggal, dan
putra mereka ifu mewarisi harta mereka berdua.

Sebagian ulama menambahkan: "Diwakafkan." Tambahan
keterangan ini tidaklah shahih. Hadits ini tidak mengandung
argumentasi mereka, karena bebempa pertimbangan:

Pertama: Hadits tersebut sanadnya munqathi'; karena Abu
Bakar tidak pemah bertemu AMullah bin Zaid.

Kedua: Hadits ini menyebutkan, bahwa kebun itu adalah
penopang kehidupan mereka, dimana tidak boleh bagi seseorang

menyedekahkan penopang penghidupannya, bahkan harus dirusak
jika telah melakukannya.

Hadits ini kalau pun benar shahih, tentu hadits ini adalah
argumentasi lnng memperkuat kami sekaligus melemahkan
mereka, argumantasi yang sejalan dengan pendapat kami dan
bertentangan dengan pendapat mereka. Mereka memperbolehkan
bersedekah dengan hana yang tidak meninggalkan kecukupan bagi
seseomng sesudahnya.

Ketiga: Kata " Mauquufalf', diriwaSn&an oleh seorang diri
yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Mereka
mencampuradukkan hadits tersebut dengan bertagai hadits yang

senrpa dengan hadits ini, yang mana hadits-hadits ihr sarna sekali

tidak pemah menyinggung soal wakaf, tetapi hanya menyinggung
soal sedekah. Mengenai penyebutan kata sedekah ini, maka kami
pun tidak dapat mengingkarinSn.

Sebagian mereka berkata: SyLrmih tidak mengetahui unkaf.
Kalau pun pemyataan ini benar, tentu orang yang tdak
mengetahui ahrran wakaf seperti ini fidak berwenang menetapkan
kepuhrsan hukum. Apabila omng lnang mengatakan pendapat ini
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memiliki rasa malu, tenfu tidak menetapkan keputusan hukum ifu

lebih baik baginya.

Mengapa mereka tidak mengatakan pendapat seperti ini

dalam setiap masalah di saat mereka menentang Symraih, di mana

penolakan ketika Syuraih tidak mengetahui sebuah dall Sunnah

dan seribu dalt Sunnah lainrya. Demi Allah, benar-benar hilang

dari pengetahuan hnu Mas'ud mengenai perkara penghapusan

Tathbiiq (meletakkan kedua tangan di antara kedua paha atau di

antara kedua luhrt pada saat mku' atau tasyahhud). Sebagaimana

warisan nenek ifu pun hilang dari pengetahuan Abu Bakar.

Penarikan pajak dari kaum majusi selama bebempa tahun

dan pengusiran orang-orang kafir dari semenanjung Arabia sampai

akhir masa pemerintahannya, hilang dari pengetahuan Umar bin

Al Khaththab. Hal yang seperti ini, kalau diamati, tentu dapat

mencapai lebih dari seribu Sunnah yang hilang dari pengetahuan

orang yang lebih tinggi lwelnya daripada Sytraih.

Apabila tidak berwenang menetapkan kepufusan hukum

kecuali orang yang tidak pemah melewatkan sahr dalil Sunnah

sekalipun samar dari pangamatannya, dan tidak boleh hilang unfuk

selalu mengingatnya sesaat dari sepanjang hidupnya, atau safu dari

sekian banyak ahrran hukum Al Qur'an; maka tenfu udak akan

ada seorangpun berwenang menetapkan kepufusan hukum, tidak

ada seorangpun berwenang mengadili dan tidak pula berwenang

berfatvrn sepeninggalnya Rasulullah $, tetapi kalenangan

mengadili dan berfatwa itu tetap boleh, karena kebodohan yang

dapat ditolelir, dan pengetahuan yang diharapkan menjadi lebih

baik.
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Mereka berkata: Sedekah dengan buah-buahan yang
menjadi tujuan utama wakaf itu boleh dijual, sehingga dalam
penjualan barang pokok wakaf itu lebih diperbolehkan lagi.

AIi berkata: Ini adalah qiyas. Dan qiyas tersebut seluruhnya
batal. Di samping itu, qryas tersebut adalah qlyas yang fasid,

karena nash tersebut memilah antara keduanya, seperti keterangan
yang akan kami sebutkan insya Allah &; yaitu mewakafkan barang

pokok, dan menahannya serta menyedekahkan buahnya. Jadi,
pendapat ini adalah benfuk penentangan mereka terhadap
Rasulullah $, dan tidak terhadap selain Rasulullah. Mereka itu
adalah kaum yang rendah.

Mereka berkata: Ketika berbagai wakaf itu adalah
penyerahan hak milik kepada selain pemilik, maka wakaf itu
hukumnya batal, seperti orang yang berkata, "Aku menyerahkan
rumahku dari kepemilikanku." Ini adalah berbagai pertanyaan yang

bersumber dari bisikan. Karena wakaf bukanlah bentuk
penyerahan hak milik kepada selain pemilik, tetapi itu adalah
penyerahan hak milik kepada Pemilik Yang Maha Agung dari
sekian banyak pemilik, yaitu Allah S, sama seperti memerdekakan

budak, dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Kemudian terjadi kontradiktif di antara mereka, sebab

mereka memperbolehkan wakaf masjid dan pemakaman dan
menyerahkan hak milik kepada selain pemilik. Mereka

memperbolehkan wakaf sesudah meninggal dunia dalam salah safu

di antam pendapat mereka yang paling masyhur. Ketika
menyampaikan pendapat hukum ini mereka lemah, sebab mereka
berkata: Masjid adalah pengalihan hak milik kepada orang-orang
yang shalat di masjid"
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Maka kami katakan: Kalian telah berbohong, karena

mereka tidak dapat memiliki lantaran mengerjakan shalat di

masjid, shalat mereka di masjid sama seperti shalat mereka di

tengah jalan dan di lapangan tertuka yang menjadi hak milik, tidak

ada perbedaan sama sekali.

Mereka berkata: Aku hanya mengalihkan dari kepemilikan-

ku ke selain pemilik. Tidak ada perbedaan sarna sekali, karena

pendapat ini sama seperti jawaban mengenai wakaf semasa hidup

menunrt kalian, sehingga jawaban mengenai wakaf sesudah

meninggal dunia itu juga seharusnya sama. Tidak ada perbedaan

sarna sekali.

Mereka berkata: Ketika beragam sedekah itu fidak dapat

beralih hak kepemilikannya kecuali hingga diserah terimakan, dan

status wakaf itu tidak ada pemiliknya; maka wakaf itu harus

dinyatakan batal.

Kami katakan: Ini adalah argumentasi pendapat yang salah

dan dengan dalil yang salah. Kami telah membatalkan pendapat

kalian; bahwa sedekah udak sah sampai diserah terimakan. Kami

telah menerangkan, bahwa itu adalah pendapat Umar dan

Utsman r&. Sahabat selain Umar dan Utsman, seperti hnu
Mas'ud dan Ali & menentang pendapat mereka. Bagaimana

tidak, padahal wakaf itu adalah pengalihan kembali hak milik ke

genggaman Allah &, yung menjadi pararis bumi dan orang-orang

yang berada di atas permukaan bumi, dan segala sesuatu berada di

bawah kekuasaan dan genggaman-Nya.

Rasulullah $ mempertolehkan sedekah Abi Thalhah untuk

Allah $ tanpa menyebutkan penerima sedekahnya. Kemudian

beliau menyuruh meletakkannya unfuk keperluan kerabat dan
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putra-putra pamannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

Di antara keganjilan dunia yang mempermalukan mereka

adalah, argumentasi mereka mengenai batalnya wakaf berdasarkan

keterangan, bahwa Rasulullah $ menggiring heuran kurban

(hadyit di Hudaibaiyah dan menandainya dengan kalung. Bukti ini

memberi kepastian, bahwa beliau malajibkannya, kemudian beliau

mengalihkannya dari sesuatu yang beliau telah wajibkan, dan

beliau posisikan hev.ran kurban unfuk lhshaar (tercegah

menunaikan ibadah haji). Oleh sebab itu, beliau menggantinya

pada tahun kedua.

Bagian awal argumentasi mereka ifu adalah suahr

kebohongan dalam pernlptaan mereka lraifu, "Bukti ini memberi

kepastian beliau manrajibkannln," padahal peristiwa ifu sama

sekali Udak memberi kepastian bahwa beliau mannjibkannya,

karena Nabi $ tidak pemah secara tegas menerangkan, bahwa

kurtan sunah itu berubah menjadi wajib lantaran tercegah dalam

menyempumakan ibadah haji, justru bukt itu memperbolehkan

menaiki unta yang sudah ditandai dengan kalung-

Di antara pendapat yang tdak masuk akal adalah,

mengenai hadyu yang wajib karena faktor apapun, yang keluar

dari hartanya sebab faktor tersebut, serta masih tetap harta

kepunyaannya, kemudian mereka melakukan kebohongan dalam

pemyataan mereka: Bahwa Nabi $ menggantinya pada musim

haji tahun berikutnya. Ini sama sekali ndak shahih-

Di antara yang perkara tidak masuk akal adalah, beliau

mengganti hetu.ran kurtan lhadylt, yang beliau letakkan untuk

memenuhi hak dalam suafu ko,r,rajiban, kemudian apa titik
persmaan antara ko6an sunah 5nng disembelih unfuk memenuhi
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suatu kannjiban, di saat beliau terhalang menyempumakan ibadah

haji, dan juga terkait uralof.

Apal€h orang lnng memiliki kadar keihnuan dan

kecerdasan akal yang tinggr ifu tdak malu berbicara mengenai
ajamn agama Allah &. Kemudian l€mi mengatakan kepada

merekat Kalian berk',ata: Bahura beliau boleh berqnkaf kemudian

mernbatallranrqn, dan kalian mengqilpskannlp dengan kortan
yang telah disehtkan.

Terangkanlah kepada Liami: Apal€h boleh menarik kenrbali

henran lutan sestrdah beliau menetapkanrya sebagai suafu

kannjiban, lalu beliau meniualnya seperti ual€f ini, tanpa sebab

atau tdak? Di antara jaunban mere,ka adalah, 'ndak. IGrni
katakan pada mereka: Jauaban ini bertentangan dengan jawaban

ltalian mengenai masahh wakaf saat kalian memperbolehkan

kembali unlof tanpa adanya sebab apapun. Kenrsakan

metode qiyas kalian yang rusak serta lernah ifu ielas terlihat.

Dlotakan pula kepada merelo: Mengapa kalian ddak

marg-giln*kannSa deqgan alrcd dbirgrang mennnrt kalian tidak
boleh melakukan kernbali janji tersebut. Atau mengapa

lGlian tidah mengqi5nskan iauaban dalam rrnsalah bdbir dengan
jauaban kalian dahm masalah wakaf, tetapi Allah menolak

menrberi kalian kecuali dengan menentang kebenaran dalam

k€dua pertanyaan tersebut.

Setiap pertangraan ini adalah urrfuk menrbantatr orang lnng
Uerpenaapaq bahm unkaf secara getis besar huhrnnya tidak
bol€h. Baik pendapat Abr.l t{anifah, dan setiap pertan5aan 1nng
telah dseh$kan ini bertentarqgan dengan pendapatrgra, karena dia

mernpe6olehkan walaf, kernudian menrperbolehkan juga unfuk
mernbatalkan u,alof ba$ sang peunlof dan ahli waris
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sepeninggalnya, serta memperbolehkan pula menemskan wakaf

ifu. Ini tidak masuk akal, mereka lupa akan argumentasi yang

mereka gunakan, yartu:

. o . . o t ,o t o..*?+i|=t
" Seonng Muslim ifu tail<at dangan qnnbrya."

Dan juga firman Allah &,

"Pauhilah akad-akadrtu," (Qs. Al Maa'idah [5] 1).

Apabila kesemua pendapat ini batal, maka kini giliran kami

menyebutkan dalil SnnS membenarkan pendapat kami, berkat daya

dan kekuatan Allah &,

Telah dirivra5ntkan kepada kami dari jalur periwagatan Al
Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami,

dari Naft', {ari Umar, dia berkata: Umar memperoleh tanah di
daerah Khaibar, lalu dia menemui Rasulullah ,s, lalu dia berkata,

"Aku memperoleh tanah lnng sama sekali aln"r belum memperoleh

harta sebaik tanah ini, apa yang engkau perintahkan padaku

terkait tanah itu?" Rasulullah bersaMa, "Apbila lamu
menghendaki, katnu boleh mqnlalkan bamng pokolm5n, dan

lamu manydekahkan bnah tqsebut" Maka, Umar menyedekah-

kan tanah itu:'Dengan tanpa meniual barang pokoknya, dan tanah

itu fidak div.rariskan: untuk (menufupi kebuhrhan) orang:orang

fakir, kaum kerabat, budak, unfuk jalan Allah, tamu, dan orang

Sang sedang mengadakan pe$ianan. Tidak ada dosa bagi orang

\ff\w
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yang mengumsnya untuk memakannya secara patut, atau

memberi makan teman yang tidak berharta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib;

Sa'id bin AMurrahman Al Makki menceritakan kepada kami,

Sufuan bin Upinah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin

Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, Umar berkata kepada Nabi $,
"sesungguhnya serafus bagian yang ada di daerah Khaibar, aku

tidak pemah memperoleh harta yang sangat kucintai daripada

serahrs bagian tersebut, aku bemiat menyedekahkanryn,"

Rasulullah berkata kepada Umar, " Wakafkan barang pkolmg
dan del<ahl<an buahn5n."

Telah diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periu4ntan

Hamid bin Yahya Al Balkhi, dari St&an bin Uyainah, dari

Ubaidillah bin Umar, dari Naft', dari lbnu Umar dengan redaksi

lnng sama, dan di dalam hadits tersebut disebutkan, " Wakafkan

banng pokolmya dan sedekahl<an buahn5n (hasilnya)."

Utsman mer,rnkafkan sumur Rumah kepada kaum muslimin

berdasarkan sepengetahuan Rasulullah #, yutg diriunyatkan oleh

ulama belakangan dari ulama terdahulu, dari mulut ke mulut, 5nitu

riuaSat yang masyhur di Madinah. Demikian juga tentang sedekah

Utsman di Madinah masyhur seperti wakafngra.

Umar pada masa pemerintahann5a mewakafkan tanah di

Tsamagh, png kira-kira satu mil dari Madinah, dan m€nyedekah-

kan hartanya. Dia juga memberikan hasil panen seratus vnaq di

Wadil Qura, seluruhn5n sebagai wakaf, yang tidak boleh dijul dan

tdak boleh dibeli. Umar menyerahkannya kepada Hafshah,

kemudian kepada orang-oftmg yang memiliki kecakapan di bidang

manajemen dari keluarganya.
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Utsman, Thalhah, Az-Zubat, Ali bin Abi Thalib, dan Amru

bin Al Ash: mewakafkan rumah-rumah mereka kepada anak-anak

mereka. Demikian juga hnu Umar, Fathimah binu Rasulullah #8,

dan seluruh sahabat yang lain, secara umum sedekah mereka d!

Madinah lebih terkenal daripada matahari (sangat masyhur), yang

tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya, Abdullah bin

Amru bin Al Ash mewakafkan tanah (Al Wahtlil kepada anak-

anakn5n. Kami tidak menyebutkan berbagai sanad hadits tersebut,

karena terkenalnya peristiwa tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin

Hart menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh menceritakan

kepada kami, Warqa' menceritakan kepada karni, dari Abu Az-

Zrnad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah $ bersaMa,

*, E e 6tGli:t ibrj'tf ogt ta Ug 6?1 "sdanst<an l(hatid,

dia telah mewakalkan bebenpa baju pemng kepunyaann5n dan

bebenpa kuda perang kepunyaannSn (A'taad) untuk berjihad di

lalan Allah." Ini dalam sebuah hadits.

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan dari Muhammad bin

Bakr Al Bashri; Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Hasan

bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Syababah; yaitu hnu
Siwar menceritakan kepada karni, dari Warqa', dari dari Abi Az-

Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah $ bersabda,

l:, E G t&t bg\i u,gr ta Ug $11 "sdanskan r{halid,

dia telah meowkalkan baju penng kepunyaannln dan

bebenpa budak kepun5nannya (A'bud) untuk berjihad di jalan

Atlalr."

Al A'taad berrfuk jamak taksir dari Atad -yaitu kuda

perang-, seorang pen5nir berkata:
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,slLVU"ti ,i:'-?.)# esi JL e;6 1;t,

Merel<a ru* -n-bawa perisai mereka di atas pundak mereka #
Sernentara peisaiku dibawn berlai seekor kuda dan seoftrng

budak

Al A'bud adalah jamak taksir dari kata Abd Keduanya

adalah kata yang shahih, tidak boleh mengambil salah satunya

dengan mengesampingkan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin

Sa'id menceritakan kepada lorni, Sufinn bin U!/ainah

menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Malik bin

Aus bin Al Hadatsan, dari Umar bin Al t(haththab, dia berkata:
"Rasulullah $ menafkahkan kepada keluargan5n makanan pokok

setahun, dan sisanya beliau tetapkan unfuk (keperluan mernbeli)

Kuna' dan alat perlengkapan perang lSilaah unhfi jalan

Allah &1."

Kumai Kuda perang. Alat perlengkapan perang (Silaalil:

Pedang, tombak, busur, anak panah, baju perang, perisai, dan alat

pertahanan: seperti senjata mirip kapak, jarum penyemat, pisau

belati, pedang safu penajam, segala benda yang keras, dan perisai.

llata Silaah tidak mencakup: pelana, tali pengendali, dan tidak

pula besi png diletakkan drujung hak penunggang lrl.fia(nihna2t.

Rasulullah $ biasa berkirim surat kepada para penguasa

dan pembesar tokoh dunia k€fika mereka diri

memeluk Islam dengan berbagai surat lnng berisi Snnab$nnah
dan Al Qur'an. Kesemua tulisan itu tidak boleh dimiliki oleh

seorangpun, tetapi milik kaum muslimin semuanya, mereka dapat
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mempelajarinya sebagai wakaf untuk tujuan tersebut. Inilah buku-

buku yang boleh diwakafkan. Buku-buku yang tidak memuat nash

sama sekali, tidak boleh mewakafkannya, karena alasan yang telah

kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara keganjilan dunia adalah, pendapat orang yang

udak takut kepada Allah @, bahwa sedekah Ras.rlullah $ semata-

mata boleh karena beliau tidak bisa meurariskan harta. Sedekah

para sahabat Rasulullah semata-mata boleh karena ahli warisn5n

tidak pemah mernintanSra kembali. Yunus bin Abdul A'laa

meriwayatkan dari lbnu Wahb; dari Malik, dari ZuVad bin Sa'ad,

dari Az-Zuhri, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: "Kalau saja

aku fidak menyebutkan sedekahku kepada Rasulullah $, tentu aku

sudah memintanya kembali."

Mengenai pendapat mereka: "Bahwa sedekah

Rasulullah $ semata-mata boleh karena beliau tdak bisa

mer,variskan harta." Mereka benar-benar telah melakukan

kebohongan, karena Rasulullah $ menetapkannya sebagai

sedekah, oleh karena ifu sedekah ifu tetap menjadi sedekah seperti

ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Qasim bin Ashbagh; Ibnu Wadhah menceritakan kepada kami,

Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash; yaitu

slam bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-

Sabi'i, dari Amru bin Al Haris saudaranya Juwairigryah Ummul
Mukminin, dia berkata: "Rasulullah #i tdak meninggalkan safu

dinar, satu dirham, seorang budak laki-laki, dan tidak pula budak

perempuan, kecuali baghalnya yang putih, dan tanah, beliau

menetapkannya sebagai sedekah. "
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Sementara mengenai Rasulullah $ tidak pemah

meninggalkan warisan apapun; memang benar demikian, tetapi ini

tidak memberikan kepastian wajibnya sedekah dengan tanah itu,

tetapi tanah itu dijual dan hasil penjualannya itu disedekahkan.

Jadi kerusakan pendapat mereka jelas terlihat.

Sedangkan pendapat mereka: "Sedekah para sahabat

Rasulullah semata-mata boleh karena ahli warisnya tidak pemah

membolehkannya." Mereka benar-benar telah melakukan

kebohongan, sungguh Umar telah meninggalkan kedua anaknya

yaifu Zaid dan saudaranya yang perempuan yang masih sangat

kecil. Dernikian juga Utsman, Ali dan para sahabat yang lain, kalau

wakaf ihr tidak boleh, maka tenhr mereka tidak boleh

meninggalkan bagian kepunyaan anak-anaknya yang masih kecil

sebagai wakaf.

Mengenai hadits yang mereka sebutkan dari Malik, ifu
adalah hadits munkar, yang mengandung sahr dari sekian ba.rlnk

kerusakan dan kebohongan tanpa keraguan sedikitpun. Kami tidak

mengetahui siapa orang yang meriwayatkannya dari Yunus, dan

hadits itu tidak pula dikenal sebagai hadits milik Malik.

Ingatlah olehmu, kalau aku mendengamya langsung dari

Azzuhri, tentu tidak harus tertarik mengamalkannSn. Kami

memastikan, bahwa Az-A)hn mendengamya dari periwayat yang

tidak ada kebaikan di dalam dirinln, seperti Sulaiman bin fuqam,

dan teman-teman sebayanya.

Kami pun memastikan, bahwa Umar bin AI

I(haththab & tdak pemah menyesali menerima masukan perintah

Rmulullah #, dun pilihan png beliau pilihkan sebagai jalan keluar

unttrknya dalam hal mewakafkan tanah dan menyedekahkan

buahnya.
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Allah @ ber{irman,

6fiA1;6{dt $tiL')-y

"Dan tidaHah patut bagi laki-laki yang mulonin dan tidak

(pula) bagi perempuan t/ang mukmin, apbila Allah dan rasul-Nya

telah menetapkan suafu ketebpan, akan ada bagi mereka pifthan

6nng lain) tentang un$an mereka." (Qs. Al Ahzab [33]: 35).

Dan kemana Umar mengalokasikan sdekah itu kalau dia

mengabaikan perintah Rasulullah $ mengenai sedekah tersebut.

Mereka pun semakin berani, di antara keberanian mereka

adalah, bahwa mereka mencoba menyamakan ini dengan

penyesalan Abdullah bin Amru bin Al Ash ser,rnktu dia tidak

menerima perintah Rasulullah & ,rtt k melakukan puasa tiga hari

dalam setiap bulan. L-antas kemanakah kecerdasan akal mereka

pergf

Abdullah tidak menyesali kecuali atas perbuatan yang pafut

unfuk disesali, yaifu tindakannya mengabaikan perintah yang telah

Rasulullah $ beri arahan sejak pertama kali, dan dia mau

menerima perintah beliau ketika diberi arahan yang terakhir.

Ini kebalikan dari komentar yang mereka tujukan kepada

Umar, yaifu perkara yang telah dipalsukan atas nama Umar-

Secara garis besar, kami fidak mengerti kemana amhnya

keinginannya ifu? Jadi, secartl garis besar sangat jelas kenrsakan

pendapat mereka yang terhrhrp akalnya ihr. -Segala puji bagi

Allah. -

{; yA i'(Y3
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Terkait dengan pendapat kami: Seseorang boleh

mewakafkan kepada dirinya dan kepada orang yang dia

kehendaki, sesuai dengan sabda Nabi $:

tAL'6:t;i ,l;;.l:,;t
'Mulailah dengan diimu, iadi U"*)"*r* kepda

dirimu?

Beliau pun pemah berkata kepada Umar.

"Mel<ahkan buahnyei'.

Jadi, tidak diragukan lagi berdasarkan saMa Nabi ini, boleh

bersedekah kepada diri pewakaf sendiri dan kepada orang lrang

dia kehendaki. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan ulama lainnlra.

-flanp kepada Allah lah kami memohon tauftk.

1653. Masalah: Tindakan mengabaikan penerimaan hak

milik itu tdak membatalkan wakaf. Jadi, apabila pewakaf

mengarnbil hasil barang wakaf tersebut, dan dia tidak pernah

menptakan bahwa dia menyedekahkan barang itu kepada dirinya,

maka hasil barang wakaf itu adalah barang yang dijamin dan

dipertanggungjawabkan kepada panrakaf, satna seperti ghashab-

Wakaf tidak boleh kecuali berkenaan dengan harta Snng

lebih dari kebutuhan sehari-hari. Wakaf boleh berupa barang gang

menjadi hak milik bersama dan selain harta milik bersama; baik ifu

berupa barang yang dapat dibagi-bagi maupun barang yang tidak

dapat dibagi-bagi. Landasan hukum tersebut telah kami sebutkan

;reu.U:r2i
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dalam pembahasan kami mengenai hibah dan sedekah. -Segala

puji bagi Allah.-

L654- Masalah: Penyamarataan di antara anak dalam

hal wakaf hukumnya wajib, hal itu sesuai dengan saMa

Rasulullah #f,

" Bercilaplah adil di ankm anak-anak kalian."

Apabila per,vakaf memprioritaskan wakaf kepada sebagian

anaknya, maka wakafnya ifu sah, dan semua anak png lain juga

ilant mendapatkan penghasilan dan dapat mendiami rumah
bersama-sama dengan anak !/ang dia prioritaskan sebagai

penerima wakaf.

Landasan hukum tersebut adalah, bahwa wakaf dan

penyamarataan adalah dua perbuatan yang berbeda berdasarkan

rasi ucapan Rasululluh #.
Perbma, mer,vakafkan barang pokoknya. Berdasarkan

pemyataan wakaf ini, meruuakafkan barang pokok hukumnya sah

untuk Allah S dengan memisahkan barang pokok itu dari harta

perryakaf.

Kdua, merruakafkan dan menyedekahkan hasiln5ra,

sehingga jika terjadi penyimpangan, maka harus dikembalikan, dan

keluamya barang pokok itu sebagai wakaf untuk Allah & mat
batal selama anak perpakaf itu masih hidup.

Apabila anak yang diberi prioritas mendapatkan wakaf

meninggal dunia, maka barang unkaf itu kembali kepada sang
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cucu, lrang mana pewakaf itu mewakafkan kepadanya sepeninggal

anaknp tersebut, dan seluruh anak yang lain ifu keluar dari wakaf

tersebut, karena pengistimer,r,raan wakaf ifu telah hilang akibat

kematiannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1655- Masalah: Jika orang mer,trakafkan mmah atau

tanah milik-ln, narntrn dia tidak mer,rnkafkan kepada seorang

penerima r,rnkafpun, maka dia boleh menyedekahkan hasilnya

selama dia masih hidup, kepada siapa saja Snng dia kehendaki, hal

ini sesuai dengan sabda Rasulullah #t,
t-u, 4,. o ,9. .;rJl ,k_l

' Dan sdel<ahkan hasitt5a",

Dia boleh melakukan hal tersebut selagi dia masih hidup.

Apabila pa,rnkaf telah meninggal dunia, dan dia tidak

pemah melakukan perbuatan apapun, !,aittt tdak menunjuk

penerima wakaf, maka penghasilan barang wakaf ihr diberikan

kepada kaum kerabatnya dan orang-orang yang paling berhak

mendapatkann5n sarakfu dia meninggal dunia.

Demikian juga dengan orang 5nng malakafkan kepada

penerima yang terpufus, maka ketika penerima wakaf ihr

meninggal dunia, maka wakaf kembali kepada orang yang paling

dekat dengan pa,vakaf saat 5nng bersangkutran meninggal dunia.

landasan hukum tersebut adalah, hadits telah diriwa5atkan

kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ishaq bin Abdullah

bin Abi Thalhah, dia pemah mendengar Anas bin Malik berkata:

Abu Thalhah adalah orang Anshar Madinah yang tefranpk
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kekayaannya berupa kebun kurma, dia berkata, "Wahai Rasulullah!

Sesungguhnya AIIah @ berfirm ur, -?,j3q1;r$ E;1i136 j
'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada yang sempuma,
sebelum kamu menalkahkan sebagian harta tnng kanu cintai'.
(Qs. Aali Imraan I3l:921. Sungguh harta kekayaan yang paling aku
cintai adalah Bairuha', sr.rngguh Bairuha' itu adalah sedekah
untuk Allah &, aku berharap kebajikannya, dan kebaikann3n di sisi

Allah, silahkan alokasikan sedekah ihr wahai Rasulullah, untuk
kepentingan apapun yang Allah telah beritahukan kepadamu."

Rasulullah S men5ampaikan suafu pandangan. Kernudian

aku mempunlni pemikiran mengalokasikan sedekah ifu untuk
kaum kerabat yang terdekat, lalu Abu Thalhah pun membagikan-

nya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannSra."

L656- Mas,alah: Apabila ada seseorang mau,rakafkan

kepada kefurunannlra yang pertama, dan kepada kehrrunannya

1lang kedtra, atau kepada si 7=drd dan kefurunannya, maka
ungkapan wakaf seperti ifu mencakup anak baik yang berjenis

kelamin perempuan maupun lald-laki. Ungkapan wakaf seperti ini
tidak mencakup kefurunan dari anak-anak perempuannla, selama

mereka tergolong orang yang tidak keluar dari garis kefurunan
lantamn garis kefurunan ayah mereka ada pada pamkaf. Hal ini
sesuai dengan sabda Rasulullah #f,

.Vt)i"; *Vir )?;rrrri, iCt
*saungguhn5n Bani Hasyim * *, AMrl Muththatib

adalah suatu ilaAn nasab Snng bk terpisahkan."

Wzl - AlMuhalla



Beliau memberi mereka dari bagian yang diperunfukkan

bagi keluarga Nabi.

Beliau tidak pemah memberi Utsman, dan tidak pula selain

Utsman, padahal neneknya Utsman adalah putri Abdul Muththalib,
sebab Utsman tidak termasuk ke dalam Bani Hasyim, karena dia

tidak dapat beralih ke Hasyim sebab garis keturunan ayahnya.

Apabila dia dapat beralih ke Hasyim disebab garis keturunan

ibunSra, yaitu Arwa binti Al Baidha' bin Abdul Muththalib, maka

beliau memberi Al Abbas dan ibunya yaitu Numariyyah. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L657 - Masalah: Jika orang mewakafkan dan dia

menetapkan syarat barang wakaf itu dijual saat diperlukan, maka

pemlntaan tersebut hukumnya sah sesuai dengan alasan yang

telah kami sebutkan, yaitu beralihnya kepemilikan \^rakaf itu
kepada Allah dengan pemyataan wakaf seperti ini, sementara

syarat tersebut batal- Karena syarat tersebut adalah syarat yang

tidak pemah diatur di dalam kitabullah.

Kedua hal itu adalah dua perbuatan yang berteda, yaitu

wakaf dan penjualan, terkecuali pewakaf berkata, "Aku tidak akan

meuakafkan wakaf ini kecuali dengan syarat boleh di;ual." Maka

ungkapan seperti ini bukanlah ungkapan wakaf. Karena setiap

wakaf yang tidak merniliki kekuatan hukum mengikat kecuali

dengan syarat yang batil, maka wakaf ifu sarna sekali tidak

mengikat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pembahasan bertagai ma@rn pemberian hak milik telah

selesai. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Semoga

mhmat Allah dan salatn sejahtera tercurah kepada Muhammad $.
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